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( ءانثتسا دراوم  ماکحا و  عوضوم ،  ) بذک یهقف  هدرتسگ ي  یسررب 

: هدنسیون

يدزی یسردم  اضر  دمحم 

: یپاچ رشان 

ریسفتلا راد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( ءانثتسا دراوم  ماکحا و  عوضوم ،  ) بذک یهقف  هدرتسگ ي  17یسررب 

باتک 17تاصخشم 

18هراشا

راتفگ 34شیپ 

بذک قدص و  38تقیقح 

38هراشا

روهشم هاگدید  زا  بذک  قدص و  40فیرعت 

روهشم فیرعت  رب  هرس -  سدق  ییوخ -  دیس  42تالاکشا 

42هراشا

لّوا 42لاکشا 

42هراشا

لّوا لاکشا  43دقن 

مود 43لاکشا 

43هراشا

مود لاکشا  44دقن 

موس 45لاکشا 

45هراشا

موس لاکشا  46دقن 

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  مالک  رد  بذک  قدص و  تقیقح  رد  46یثحب 

46هراشا

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  رظن  رد  نآ  هوجو  بذک و  قدص و  زا  ینازاتفت  47فیرعت 

ینازاتفت مالک  رب  هرس -  سدق  ماما -  موحرم  49دقن 
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ظفل لوق و  هب  بذک  قدص و  صاصتخا  51مدع 

51هراشا

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  شیامرف  55یسررب 

ینازاتفت مالک  59دقن 

نآ دقن  بذک و  قدص و  فیرعت  رد  یلزتعم  ماّظن  65رظن 

بذک قدص و  فیرعت  رد  ظحاج  69رظن 

69هراشا

ظحاج نخس  74دقن 

؟ تسا طرش  بذک  قّقحت  رد  بطاخم  دوجو  77ایآ 

77هراشا

بذک قدص و  هب  فاصّتا  رد  بطاخم  دوجو  موزل  رب  79یهوجو 

79هراشا

بذک قدص و  هب  فاصّتا  رد  بطاخم  دوجو  موزل  لوق  رب  هرس -  سدق  ماما -  83دقن 

عماس دوجو  هب  بذک  تمرح  ّهلدا ي  فارصنا  رد  هرس -  سدق  ماما -  موحرم  85نایب 

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  شیامرف  87یسررب 

بذک تمرح  93ّهلدا ي 

93هراشا

لوقع ترورض  هب  بذک  95تمرح 

95هراشا

حبق نسح و  رد  یّلک  يانبم  96ود 

( دسافم حلاصم و  اب  طبترم  ریغ  حبق  نسح و   ) هعیش نیملکتم  رتشیب  يانبم  . 196

( دسافم حلاصم و  اب  طبترم  حبق  نسح و   ) رگید یخرب  يانبم  . 297

نایدا ترورض  هب  بذک  99تمرح 

99هراشا
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تّنس باتک و  زا  بذک  تمرح  102ّهلدا ي 

بذک ندوب  هریبک  نوماریپ  103یقیقحت 

103هراشا

بذک ندوب  هریبک  زا  ثحب  105هرمث ي 

تیصعم ندوب  هریبک  106كالم 

بذک ندوب  هریبک  رب  هرس -  سدق  خیش -  107ّهلدا ي 

: ناَذاَش ِْنب  ِلْضَْفلا  تیاور  . 1107

: شَمْعَْألا تیاور  . 2109

: مِلْسُم ِْنب  ِدَّمَحُم  هقثوم ي  . 3110

110هراشا

یسیع نب  نامثع  تقاثو  رد  111مالک 

بارش زا  بذک  ندوب  رتدب  رب  ملسم  نب  دمحم  هقثوم ي  116تلالد 

ملسم نب  دمحم  هقثوم ي  هب  لالدتسا  رب  یضعب  121لاکشا 

 -: مالسلا هیلع  يرکسع -  ماما  هب  بوسنم  تیاور  . 4124

: سََنأ تیاور  . 5125

 -: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا -  ربمایپ  زا  یتیاور  . 6126

: بذک ءارتفا  هفیرش ي  هیآ ي  . 7127

127هراشا

هفیرش هیآ ي  هب  لالدتسا  رب  هرس -  سدق  یناوریا -  قّقحم  129لاکشا 

 - هرس سدق  یناوریا -  قّقحم  لاکشا  130دقن 

هفیرش هیآ ي  هب  لالدتسا  رب  نیقّقحم  یخرب  131لاکشا 

هفیرش هیآ ي  هب  لالدتسا  زا  132باوج 

هدسفم بّترت  مدع  تروص  رد  یّتح  هرس -  سدق  خیش -  رظنم  رد  بذک  قلطم  ندوب  135هریبک 

135هراشا
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رذوبا هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  تیصو  رد  بذک  قلطم  ندوب  هریبک  رب  136يدییأت 

 - هرس سدق  خیش -  مالک  137دقن 

بذک ندوب  هریبک  تابثا  رب  يرگید  137هجو 

137هراشا

لالدتسا نیا  144دقن 

بذک قلطم  ندوب  هریبک  مدع  رب  ّلاد  146تایاور 

146هراشا

: لامعالا باقع  یفاک و  نساحم ، رد  هَجیِدَخ  ِیَبأ  تیاور  . 1146

146هراشا

نساحم تیاور  دنس  148یسررب 

یفاک دنس  151یسررب 

لامعالا باقع  دنس  154یسررب 

بذک قلطم  ندوب  هریبک  یفن  يارب  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  156هوحن ي 

هجیدخ یبا  تیاور  هب  لالدتسا  رب  هرس -  سدق  خیش -  157لاکشا 

 - هرس سدق  خیش -  مالک  158دقن 

تسا لوسرلا  هللا و  یلع  بذک  مهم ، راثآ  ياراد  ِقلطم  لوق  هب  بذک  زا  159دارم 

: هَریِمَع نب  فیَس  هلسرم ي  . 2162

162هراشا

هریمع نب  فیس  هلسرم ي  هب  لالدتسا  164دقن 

: جاَّجَْحلا ِْنب  ِناَمْحَّرلا  ِدْبَع  هحیحص ي  . 3165

165هراشا

بذک قلطم  ندوب  هریبک  یفن  رب  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  رد  هرس -  سدق  یناوریا -  قّقحم  166هشقانم ي 

 - هرس سدق  یناوریا -  قّقحم  هشقانم ي  167دقن 

: رَوْعَْألا ِثِراَْحلا  تیاور  . 4168
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168هراشا

تیاور نیا  هب  لالدتسا  رد  173هشقانم 

بذک قلطم  ندوب  هریبک  هرابرد ي  ییاهن  173هجیتن ي 

دعو 175فلخ 

175هراشا

؟ تسا بذک  قادصم  دعو  فلخ  ایآ  روعالا ، ثراح  تیاور  هب  هّجوت  177اب 

177هراشا

ءافولا مدع  رامضإ  عم  دعولا  هرس ،-  سدق  خیش -  رظن  رد  تیاور  178دارم 

؟ تسا بذک  قادصم  ءافولا ، مدع  رامضا  عم  دعو  185ایآ 

185هراشا

 - هرس سدق  خیش -  رظن  رد  دعو  فلخ  رب  بذک  قالطا  186هوجو 

186هراشا

 - هرس سدق  ءاطغلا -  فشاک  مالک  رد  نآ  مزالم  ربخ  ثیح  زا  بذک  هب  تاءاشنا  187فاصتا 

 - هرس سدق  ءاطغلا -  فشاک  مالک  188دقن 

 - هرس سدق  خیش -  مالک  رد  دعو  فلخ  ندوبن  بذک  رب  يرگید  195نایب 

؟ تسا مارح  دعو  فلخ  196ایآ 

196هراشا

هدعو زاربا  203ماسقا 

205لزه

205هراشا

؟ تسا بذک  قادصم  لزه  207ایآ 

207هراشا

لزه تمرح  هب  طوبرم  208تایاور 

: هَریِمَع ِْنب  ِفْیَس  هلسرم ي  . 1208
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: َهتاَبُن ِْنب  ِغَبْصَأ  تیاور  . 2208

: روعالا ثراح  تیاور  . 3209

: رذوبا هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  تیصو  . 4211

؟ دوش یم  بذک  قدص و  هب  فصّتم  تاغلابم  211ایآ 

217هیروت

217هراشا

هیروت 219فیرعت 

؟ تسا بذک  قادصم  هیروت  221ایآ 

هیروت تمرح  رد  هرس -  سدق  یمق -  يازریم  223مالک 

 - امهرس سدق  یمق -  يازریم  مالک  رب  خیش  223دقن 

هیروت ندوبن  بذک  رب  ّلاد  225تایاور 

: جاجتحا رابخألا و  یناعم  هلسرم ي  . 1225

225هراشا

هیروت ندوبن  بذک  رب  هلسرم  تلالد  229یسررب 

: رئارس تافرطتسم  رد  یتیاور  . 2231

: لبنح دمحا  دنسم  رد  یتیاور  . 3232

هیروت دروم  رد  234یتارکذت 

بذک 237تاغّوسم 

237هراشا

ترورض لّوا : 239غّوسم 

239هراشا

هرورضلا دنع  بذک  زاوج  240ّهلدا ي 

هرورضلا دنع  بذک  زاوج  رب  باتک  لیلد  240فلا :

: لحن هروس ي  هیآ ي 106  ( 1240
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240هراشا

؟ درک هارکا  عفر  ناوت  یم  غورد  اب  ایآ  دشاب ، غورد  زا  ریغ  يرما  رب  هارکا  243رگا 

هیقت زاوج  رب  هفیرش  هیآ ي  244تلالد 

: نارمع لآ  هروس ي  هیآ ي 28  ( 2246

246هراشا

؟ دراد راّفک  زا  فوخ  هب  صاصتخا  هفیرش  هیآ ي  نیا  رد  هیقت  زاوج  248ایآ 

: جح هروس ي  هیآ ي 78  ( 3249

هرورضلا دنع  بذک  زاوج  رب  تّنس  لیلد  250ب :

250هراشا

: عفر ثیدح  . 1250

«: ِهَْیِلإ َّرُطْضا  ِنَِمل  ُهَّلَحَأ  ْدَق  َو  اَِّلإ  ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمِم  ٌء  ْیَش  َسَْیل   » هک نیا  رب  ّلاد  تایاور  . 2252

: ررض هحیحص ي ال  ( 3255

هرورضلا دنع  بذک  زاوج  رب  عامجا  لیلد  256ج )

هرورضلا دنع  بذک  زاوج  رب  لقع  لیلد  257د )

؟ تسا هیروت  ناکما  مدع  هب  طونم  رارطضالا ، دنع  بذک  زاوج  258ایآ 

هیروتلا نم  نکمتلا  عم  یّتح  ًاقلطم  بذک  زاوج  رب  ّلاد  259تایاور 

259هراشا

: ینوکس تیاور  . 1260

: ّيِرَعْشَْألا ٍدْعَس  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  هحیحص ي  . 2261

: یبلح هحیحص ي  . 3262

262هراشا

نویبلح تقاثو  263یسررب 

263هراشا

یبلحلا هبعش  یبأ  نب  یلع  نب  هللادیبع  263فلا :
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263هراشا

یبلحلا یلع  نب  هللادیبع  هب  هرس -  سدق  قودص -  266قیرط 

یبلحلا یلع  نب  دمحم  267ب :

267هراشا

یبلحلا یلع  نب  دمحم  هب  هرس -  سدق  قودص -  267قیرط 

یبلحلا هبعش  یبا  نب  یلع  نب  نارمع  268ج :

268هراشا

یبلحلا یلع  نب  نارمع  هب  هرس -  سدق  قودص -  269قیرط 

تیاور تلالد  270یسررب 

 -: مالسلا هیلع  قداص -  ماما  زا  قودص  رگید  تیاور  . 4270

: هرارز هقثوم ي  . 5277

.§: دشاب هدرک  لاؤس  سلجم  ود  رد  تسه  مه  نکمم  و  رگید ، ياج  رد  ار  یشخب  هدرک و  لقن  ییاج  رد  ار  یشخب  هدرک و  لاؤس  ترضح  زا  سلجم  کی  رد  هک  دشاب  هرارز  قباس  تیاور  نامه  تیاور ، نیا  تسا  نکمم  § هرارز رگید  هقثوم ي  . 6

: هعامس تیاور  . 7280

280هراشا

یلقع هدعاق ي  زا  هرس -  سدق  خیش -  281باوج 

 - هرس سدق  خیش -  موحرم  مالک  282دقن 

بذک حبق  رب  لقع  مکح  دروم  رد  حیحص  283خساپ 

283هراشا

دییقت داعبتسا  مدع  تروص  رد  تایاور  284ضراعت 

 - هرس سدق  خیش -  رظن  حیضوت  تایاور و  هتسد  ود  نیا  ضراعت  مدع  رد  هرس -  سدق  یناوریا -  قّقحم  285رظن 

 - هرس سدق  خیش -  مالک  رد  رارطضا  ماقم  رد  هیروت  بوجو  مدع  ای  بوجو  ثحب  ریس  287هصالخ ي 

287هراشا

بذک زّوجم  تاقلطم  دییقت  ناکما  رد  هرس -  سدق  خیش -  288مالک 

تاقلطم دییقت  مدع  دییقت و  رد  راتخم  289رظن 
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بذک حبق  هب  لقع  مکح  دروم  رد  راتخم  291رظن 

تایاور نیب  ضراعت  رد  راتخم  292رظن 

292هراشا

روهشم مالک  رهاظ  تفاهت  رد  هرس -  سدق  خیش -  292مالک 

روهشم مالک  هیجوت  هارکا و  رارطضا و  قرف  رد  هرس -  سدق  خیش -  294مالک 

رارطضا هارکا و  نیب  قرف  رد  هرس -  سدق  خیش -  مالک  295دقن 

تالماعم باب  رد  هارکا  رارطضا و  ماقم  نیب  قرف  رد  یضعب  296مالک 

تالماعم باب  رد  هارکا  رارطضا و  ماقم  نیب  قرف  رد  راتخم  298رظن 

هارکإ رارطضا و  نیب  هجو  نم  صوصخ  مومع و  300تبسن 

300هراشا

عفر ثیدح  زا  هارکإ  ررض و  ماقم  رد  بذک  زاوج  ّهلدا ي  ندوب  301عسوأ 

نآ دقن  تامّرحم و  ریاس  غّوسم  ررض  اب  بذک  غّوسم  ررض  نیب  قرف  مدع  رد  هرس -  سدق  خیش -  302نایب 

بذک زا  زیهرپ  فحجم و  ریغ  یلام  ررض  لّمحت  بابحتسا  رد  هرس -  سدق  خیش -  303نایب 

 - هرس سدق  خیش -  لالدتسا  304دقن 

بذک زا  بانتجا  ررض و  لّمحت  ناحجر  تابثا  يارب  يوبن  تیاور  هب  یضعب  306کّسمت 

يوبن تیاور  هب  لالدتسا  306دقن 

ررض لّمحت  ناحجر  تابثا  يارب  ًاقداص  یّتح  مسق  زا  زارتحا  رب  ّلاد  تایاور  هب  307لالدتسا 

لالدتسا نیا  307دقن 

( ْمُکِنامْیَِأل ًهَضْرُع  َهَّللا  اوُلَعْجَت  ال   ) هفیرش ي هیآ ي  دروم  رد  308یقیقحت 

308هراشا

بذک ات  هیروت  رب  هیقت  ماقم  رد  مالسلا -  مهیلع  هّمئا - مالک  لمح  تیولوا  رد  خیش  317مالک 

317هراشا

 - هرس سدق  خیش -  مالک  325یسررب 

هیقت هیروت و  نیب  نارود  رد  هیروت  رب  تیاور  لمح  رد  هرس -  سدق  خیش -  326مالک 
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326هراشا

 - هرس سدق  خیش -  مالک  328یسررب 

سانلا نیب  حالصا  مود : 329غّوسم 

لها قلطم  هکلب  هجوز  هب  بذک  هدعو ي  موس : 331غّوسم 

331هراشا

بذک موس  غّوسم  331یسررب 

ملع ریغ  هب  337لوق 

337هراشا

؟ تسا مارح  ملع  ریغ  هب  لوق  339ایآ 

ملع ریغ  هب  لوق  زاوج  هیلمع ، لوصا  341ياضتقم 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  هدش  هماقا  342ّهلدا ي 

تایفرع هب  نآ  نایرس  تایعرش و  رد  ملع  ریغ  هب  لوق  تمرح  ّهلدا ي  تیصوصخ  ءاغلا  . 1342

342هراشا

لّوا لالدتسا  343دقن 

تسا بذک  هدسفم ي  ياراد  لقاال  ای  بذک  اب  مزالم  ملع  ریغ  هب  لوق  . 2344

344هراشا

مود لالدتسا  344دقن 

بذک حبق  هب  لالقتسا  دننامه  ملع  ریغ  هب  لوق  حبق  هب  لقع  لالقتسا  . 3345

345هراشا

موس لیلد  345دقن 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  هعرشتم  زاکترا  . 4346

346هراشا

مراهچ لیلد  346دقن 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  ّلاد  تایاور ، . 5347
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: رفعج نب  یلع  347تیاور 

: ملاس نب  ماشه  هحیحصلاک ي  349هنسح ي 

اعّدم رب  تیاور  تلالد  351دقن 

: ءاجر یبأ  نب  دایز  353هقثوم ي 

تیاور دنس  353یسررب 

تیاور تلالد  358یسررب 

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  زا  نآ  هب  خساپ  تیاور و  زا  تمرح  هدافتسا ي  رد  ههبش  359داریا 

: هللادبع نب  قاحسا  360تیاور 

هللادبع نب  قاحسا  تیاور  دنس  363یسررب 

تیاور نیا  هب  لالدتسا  366دقن 

: هرارز 367تیاور 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  تیاور  تلالد  368دقن 

: ملسم نب  دمحم  369هحیحص ي 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  ملسم  نب  دّمحم  هحیحص ي  تلالد  370یسررب 

: هیفنح نب  دمحم  هب  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  371تیصو 

 - مالسلا هیلع  نینمؤملاریما -  تّیصو  هب  لالدتسا  373دقن 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  مدع  ای  تمرح  رد  مالک  375هجیتن ي 

بذک تمرح  لیلد  هب  ملع  ریغ  هب  لوق  زا  بانتجا  موزل  یلامجا ، ملع  375ياضتقم 

375هراشا

دیز مایق  مدع  باحصتسا  تروص  رد  ٌمئاق » ٌدیز   » ندوب بذک  تابثا  رد  هرس -  سدق  ماما -  377نایب 

377هراشا

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  شیامرف  379یسررب 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رد  یلامجا  ملع  رب  ینتبم  يرابتعا  هجو  رد  راتخم  382هیرظن ي 

382هراشا
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صحف زا  دعب  مالسلا -  هیلع  موصعم -  زا  لعف  لوق و  رودص  مدع  باحصتسا  387نایرج 

مئاص هب  تبسن  مالسلا -  هیلع  موصعم -  هب  كوکشم  لوق  دانسإ  رد  هراّفک  بوجو  388مدع 

یلزا مدع  باحصتسا  اب  هطبار  رد  لضعم  کی  389ّلح 

همان 392باتک 

زکرم 418هرابرد 
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( ءانثتسا دراوم  ماکحا و  عوضوم ،  ) بذک یهقف  هدرتسگ ي  یسررب 

باتک تاصخشم 

اضردّمحم دّیس  يدزی ، ییابطابط  یسّردم  هسانشرس :

دیـس هللا  تیآ  هقف  جراخ  سورد  تاریرقت  ءانثتـسا /) دراوم  ماکحا و  عوضوم ،  ) بذـک یهقف  هدرتسگ ي  یـسررب  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 
يدمحا داوج  تایاور : عبانم و  جارختسا  یناخریما ؛ هللادبع  نتم : ریرقت  يدزی ؛ ییابطابط  یسّردم  اضردمحم 

.1392 ریسفتلاراد ، مق : : رشن تاصخشم 

. یعقر :392 ص / يرهاظ تاصخشم 

7-362-535-964-978: کباش

لایر  120000: تمیق

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  391 ؛ [ - 367 . ] ص همانباتک :  : تشاددای

( هقف  ) ییوگغورد ییوگتسار و  : عوضوم

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  ییوگغورد --  ییوگتسار و  : عوضوم

1354 هللادبع ، یناخریما ، : هدوزفا هسانش 

1362 داوج ،  يدمحا ، : هدوزفا هسانش 

ر2/ر2م4 1392  / BP198/6: هرگنک يدنب  هدر 

297/379: ییوید يدنب  هدر 

3112898: یلم یسانشباتک  هرامش 

126 كالپ مجنپ ، یعرف  ، 37 هچوک ادهش ، مق خ  شخپ /  زکرم  رتفد 

0919 665 4081 0253 7831346 نفلت / 

www.qommpth.ir
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Partoethaqalain@yahoo.com
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هراشا
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راتفگ شیپ 

میِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  هللا  ِمِْسب 

( نُوبِذاْکلا ُمُه  َکَئلْوُأ  َو  هللا  ِتاَیاب  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  اَمَّنِإ  )

میظعلا یلعلا  هللا  قدص 

یتسار و نانمشد  یّتح  تسا . راوتسا  نآ  رب  یهلا  نایدا  ساسا  هدش و  هتشرس  يژک  بذک و  حُبق  یتسار و  قدص و  نسُح  رب  ناسنا  ترطف 
تقیقح نیرت  یقیقح  اب  ینمشد  هب  هبرح  نیمه  اب  تسا و  تقیقح  بیذکت  دنزادرپ ، یم  ینمـشد  هب  نآ  اب  هک  يا  هبرح  نیلّوا  زین  تقیقح 

رد دنا . هتخادرپ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نأشلا -  میظع  ربمایپ  میرک و  نآرق  لاعتم ، دـنوادخ  ینعی  نایوگتـسار  نیرتوگتـسار  اه و 
هدش هدرمـش  حیبق  مومذم و  نوگانوگ  ياه  شور  هب  هدـش و  لامعتـسا  بذـک » ( » هداوناخ مه  تاملک   ) تاّقتـشم دروم  میرک 282  نآرق 

. دنا هدش  شهوکن  نایوگ  غورد  غورد و  یناوارف  تایاور  رد  تسا و 

رد هدش  دای  نآ  زا  ثئابخ  هناخ ي  دیلک  ناونع  هب  هک  بذک 
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زا لوسرلا  یلع  هللا و  یلع  بذـک  دـننام  نآ  ماسقا  ضعب  دوش و  یم  نامیا  تقیقح  هب  ناسنا  یبای  تسد  عناـم  هک  تسا  یناـهانگ  هرمز ي 
. دنایامن یم  رت  يرورض  هچ  ره  ینامیا  هعماج ي  يارب  ار  نآ  زا  بانتجا  هک  هدش  هدرمش  رئابک  نیرتالاب 

هزوح ي رد  هک  نیا  راظتنا  تسا  یهیدـب  دوشن  هداد  خـساپ  تـالاؤس  نیا  اـت  دراد و  دوجو  بذـک  نوماریپ  یناوارف  تـالاؤس  لاـح  نیا  اـب 
. تسا لکشم  داد ، ماجنا  یتسرد  هب  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  هفیظو ي  ناوتب  یعامتجا  يدرف و 

ایآ تسیچ ، تیصعم  ندوب  هریبک  كالم  ًالصا  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  بذک  ماسقا  همه ي  ایآ  تسیچ ، بذک  تقیقح  هک  نیا  هلمج  زا 
دراوم تاغّوسم و  بذک ، تمرح  ایآ  دراد ، یمکح  هچ  تسیچ و  هیروت  دوش ، یم  بوسحم  بذک  ماسقا  زا  تاغلابم  لزه و  دـعو ، فلخ 
تروص رد  دراد و  دوـجو  ًاـقلطم  ملع  ریغ  هب  لوـق  تمرح  رب  یلیلد  اـیآ  دراد ، یمکح  هچ  ملع  ریغ  هب  لوـق  ماجنارـس ، دراد و  زین  ءانثتـسا 

؟ تسیچ هیلمع  لوصا  ياضتقم  لیلد ، ندوبن 

. تسا نآ  لّفکتم  رضاح  هلاسر ي  هک  دراد  هبناج  همه  قیمع و  هّقفت  هب  جایتحا  اه  شسرپ  نیا  هب  یهقف  خساپ 

يدزی ییابطابط  یـسّردم  اضردـمحم  دّیـس  هللا  تیآ  ترـضح  هیام  نارگ  هیقف  هنازرف و  داتـسا  هقف  جراخ  سورد  لوصحم  هک  هلاـسر  نیا 
داریا مق  هسدقم ي  هزوح ي  رد  یهقف  تاقیقحت  حطس  نیرت  یلاع  رد  تسا ، ملع  ریغ  هب  لوق  بذک و  نوماریپ  هتاضافا  تماد 
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. دریگ رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  ات  هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  یهقف  تالاقم  هعومجم  زا  دلج  نیمراهچ  ناونع  هب  هدیدرگ و 

یعرـش و برغم  هناگ ، جـنپ  ياه  زامن  تلیـضف  تاقوا   » نوماریپ یتاـقیقحت  رب  لمتـشم  هک  ( 1  ) یهقف تالاقم  نوچمه  هلاـسر  نیا  راـشتنا 
تالاقم دراد و  هدـهع  رب  ار  یـشورف  مک  شغ و  هوشر ، ماکحا  یهقف  یـسررب  هک  ( 2  ) یهقف تالاقم  تسا و  داض » فرح  حیحـص  ظـفلت 

ات هدروآ  مهارف  هّقفت  لها  هژیو  هب  نادنمشناد  يارب  ار  یمنتغم  تصرف  دراد ، تبیغ  یهقف  هدرتسگ ي  یـسررب  هب  صاصتخا  هک  ( 3  ) یهقف
. دنوش دنم  هرهب  نآ  زا  دوخ  یملع  حطس  روخارف  هب  هدافتسا و  اه  باتک  نیا  رد  هدش  هئارا  ياه  لالدتسا  ءارآ و  زا 

عباـنم و جارختـسا  شیاریو و  رد  يدـمحا  داوـج  نتم ، ریرقت  رد  یناـخریما  هللادـبع  مالـسا  جـجح  هل  مّظعم  نادرگاـش  تّمه  زا  ناـیاپ  رد 
، دـندرک تمحز  لوبق  یعون  هب  هک  ینازیزع  رگید  نتم و  هب  یتوص  ياه  لیاف  ¬ي  هیلّوا يزاس  هداـیپ  رد  هدازدارم  اضردّـمحم  تاـیاور و 

هللا لجع  رصع  ّیلو  رهمرپ  هیاس ي  رد  ار  ناشیا  یتمالس  داتسا و  ترـضح  رتشیب  تاقیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  دوش و  ¬ یم يرازگ  ¬ ساپس
. میراتساوخ مالسلا -  مهیلع  تیب - لها  ¬ي  هّمئا یهقف  ثارت  شرتسگ  ءایحا و  يارب  هجرف  یلاعت 

نیلقث وترپ  هسسؤم ي  هقف  هورگ 
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بذک قدص و  تقیقح 

هراشا
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ًامرحم ًالمع  هنوکل  هب  بسکتلا  مرحی   » ناونع هب  ار  نآ  همّرحم  بساکم  رد  هرس -  سدق  يراصنا -  خیـش  هک  یلئاسم  زا  مهدجه  هلأسم ي 
. تسا بذک  دنک ، یم  رکذ  هسفن » یف 

روهشم هاگدید  زا  بذک  قدص و  فیرعت 

تقباطم مدع  هب  ار  بذک  ربخم و  داقتعا  اب  ربخ  تقباطم  هب  ار  قدص  یضعب  تسا ، هدش  هئارا  یفلتخم  تارظن  بذک  قدص و  فیرعت  رد 
تقباطم مدع  هب  ار  بذک  ود و  ره  ربخم  داقتعا  عقاو و  اب  ربخ  تقباطم  هب  ار  قدص  زین  یضعب  (1) و  دنا هدرک  فیرعت  ربخم  داقتعا  اب  ربخ 

(2). دنا هدرک  فیرعت  ربخم  داقتعا  عقاو و  اب  ربخ 

ربخلا قدص  لیق  و  ص24 : ج1 ، یناعملا ، رصتخم  نیدلا ، دعس  ینازاتفت ،  � دمآ : دهاوخ  نآ  یـسررب  هک  تسا  یلزتعم  ماّظن  لوق  نیا  - 1
ربخملا داقتع  هتقباطم ال  مدع  يأ  اهمدع )  ) ربخلا بذـک  و )  ) عقاولل قباطم  ریغ  ءاطخ )  ) داقتعالا کلذ  ناک ) ول  ربخملا و  داقتعال  هتقباطم  )

. ءاطخ ناک  ول  و 
عم  ) عقاولل هتقباطم )  ) ربخلا قدص  نا  معز  هطـساولا و  تبثا  بذـکلا و  قدـصلا و  یف  ربخلا  راصحنا  رکنا  ظحاجلا ) و  : ) ص32 نامه ، - 2

نیذـه ریغ  يأ  امهریغ ) و   ) قباطم ریغ  هنا  داقتعا  عم  يأ  هعم )  ) عقاولل هتقباطم  مدـع  يأ  اهمدـع )  ) ربخلا بذـک  و )  ) قباطم هناـب  داـقتعالا )
. نیمسقلا
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اب تقباطم  مدع  ای  تقباطم  دنا و  هدرک  فیرعت  عقاولل » ربخلا  هقباطم  مدـع   » هب ار  بذـک  و  عقاولل » ربخلا  هقباطم   » هب ار  قدـص  روهـشم  اّما 
، ربخ رگا  سپ  تسا ، هدش  عضو  جراخ  رد  تبسن  ققحت  نایب  يارب  هیربخ  هلمج ي  هکارچ  دنا ؛ هتـسنادن  فیرعت  رد  لیخد  ار  ربخم  داقتعا 
« ٌمئاق ٌدیز   » دوش یم  هتفگ  هک  یتقو  ًالثم  تسا . بذاک  دشابن  نآ  اب  قباطم  رگا  تسا و  قداص  دشاب  یعقاو  یجراخ و  تبـسن  نآ  اب  قباطم 

الا قداص و  مالک  دـشاب  مئاق  دـیز  عقاو  رد  رگا  سپ  تسا ، جراخ  رد  مایق » هب  دـیز  فاـصتا  ینعی   » هیربخ تبـسن  ققحت  رب  ّلاد  هلمج  نیا 
. دوب دهاوخ  بذاک 

روهـشم و فیرعت  دراد ، هدـنیآ  ثحاـبم  رد  يدـیلک  شقن  بذـک  قدـص و  فیرعت  قیقد  نییعت  هلأـسم و  نیا  هب  یگدیـسر  هک  اـج  نآ  زا 
. میهد یم  رارق  یبایزرا  دروم  ار  فیراعت  رگید  نآ و  رب  هدش  حرطم  تالاکشا 

. تسا هتفرگ  رارق  هرس -  سدق  ییوخ -  دیس  هلمج  زا  یضعب  ضارتعا  دروم  روهشم  فیرعت 
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روهشم فیرعت  رب  هرس -  سدق  ییوخ -  دیس  تالاکشا 

هراشا

: تسا نینچ  نیا  هک  دنا  هدرک  دراو  لاکشا  هس  روهشم  فیرعت  رب  هرس -  سدق  ییوخ -  دیس 

لّوا لاکشا 

هراشا

ره سپ  دوش ، یم  بذک  هب  فصّتم  دشابن  عقاو  اب  قباطم  رگا  دوش و  یم  قدص  هب  فصّتم  دشاب  عقاو  قباطم  يربخ  رگا  دنا  هتفگ  روهـشم 
اب دوش ، هدیجنس  نآ  اب  ات  درادن  جراخ  رد  یَقباطم  اه  مالک  زا  یضعب  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هدیجنس  نآ  اب  هک  دراد  یَقباطم  کی  يربخ 

رودـلا ٌلاحم ، نیـضیقنلا  ُعامتجا  ٌعنتمم ، يرابلا  ُکیرـش   » دوش یم  هتفگ  یتقو  ًالثم  دوش ؛ یم  بذـک  ای  قدـص  هب  فصّتم  ًاـعطق  لاـح  نیا 
! دوش بذـک  ای  قدـص  هب  فصّتم  نآ  اب  هسیاقم ي  رد  ات  تسین  دوجوم  جراخ  رد  هک  اه  نیا  ٌنکمم و »...  ءاقنعلا  ٌلطاب ، ُلسلـستلا  ٌلـطاب ،

(1). تسا قداص  ًاعطق  رابخأ  نیا  هک  یلاح  رد 

مدع هبذـک  و  عقاولل ، هروهظب  هتقباطم  ربخلا  قدـص  نأ  یلا  روهـشملا  بهذ  ص395 : ج 1 ، ههاقفلا ، حابـصم  مساقلاوبا ، دیـس  ییوخ ، - 1
ظافلأ نأ  امک  هیبلس ، وأ  هیتوبث  هبسنلا  تناک  ءاوس  جراخلا ، یف  هبسنلا  قّقحتل  تعـضو  امنإ  هیربخلا  هلمجلا  هئیه  نأ  يوعدب  عقاولل  هتقباطم 
اهمدع و  قدص ، هیعقاولا  هیجراخلا  هبسنلا  کلتل  ربخلا  هقباطمف  اهتاقلعتم ، لومحملا و  عوضوملا و  نم  هیرّوصتلا  ناعملل  هعوضوم  اهئازجأ 

لسلستلا وأ  رودلا  و  لاحم ، نیـضیقنلا  عامتجا  و  عنتمم ، يرابلا  کیرـش  انلوقک  الـصأ  هیجراخ  هبـسنلل  نوکت  دق ال  هنأ  الوأ : هیف  و  بذک .
هنم و معأ  وه  ام  جراخلاب  دارملا  نإ  لاقی : نأ  الإ  جراخلا . یف  نالطبلا  ناـکمإلا و  عاـنتمالل و  دوجو  ـال  ذإ  نکمم ، هّللا  يوس  اـم  و  لـطاب ،

ثیح ینازاتفتلا  ققحملا  رهاظ  کلذـب  جراخلا  ریـسفت  و  رمألا ، سفن  یف  هبـسنلل  هقباطم  هروکذـملا  هلثمألا  نأ  نیبلا  نم  و  رمألا ، سفن  نم 
جراخلا و عقاولل و  مالکلا  هقباطم  ینعم  اذه  و  : ) عقاولل هتقباطم  مدعب  بذکلا  و  عقاولل ، ربخلا  هقباطمب  قدصلا  هریسفت  دعب  لوطملا  یف  لاق 

(. رمألا سفن  یف  ام 
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لّوا لاکشا  دقن 

رد هک  تسا  جراخ  زا  ّمعا  هکلب  تسین ، جراخ  طقف  عقاو  زا  دارم  دنا ، هدومرف  هّجوت  مه  هرـس -  سدـق  ییوخ -  دیـس  دوخ  هک  روط  نامه 
دنقداص و كالم  نیمه  هب  دـنراد و  تقباطم  رمالا  سفن  اب  همه  دـندز ، لاثم  هک  مه  ییایاضق  نیا  دوش . یم  هتفگ  رمالا » سفن   » حالطـصا
، ضراف ضرف  زا  رظن  فرـص  هکلب  دنـشاب ، هتـشادن  ضرف  ءارو  یتیعقاو  دنـشاب و  فرِـص  ینهذ  ياـیاضق  اـیاضق ، نیا  هک  تسین  نینچ  نیا 

. دنوش یم  قدص  هب  فصّتم  عقاو ، نآ  اب  قباطت  رطاخ  هب  دنراد و  تیعقاو 

مود لاکشا 

هراشا

هب هیضق »  » فیرعت ياضتقم  هک  یلاح  رد  دشاب ] قداص  دیاب  هشیمه  و   ] دراد عوقو  هب  مزج  ءاضتقا  جراخ ، رد  تبـسن  عوقو  رب  هلمج  تلالد 
(1). تسین عمج  لباق  ود  نیا  تسا و  عوقو  رد  ّکش  دراد ، بذک  قدص و  لامتحا  هک  يربخ 

یف هبـسنلا  عوقو  یلع  هلمجلا  هلالد  نإف  بذکلا ، قدصلا و  لمتحت  اهنأب  هیـضقلا  فیرعت  عم  قفتی  روکذـملا ال  مازتلالا  نأ  ایناث : نامه : - 1
. ناعمتجی امه ال  و  کلذ ، یف  کشلا  وه  روکذملا  فیرعتلا  یضتقم  و  عوقولاب ، مزجلا  یضتقت  جراخلا 
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مود لاکشا  دقن 

؛ دراد هلحرم  ود  دوش  یم  مولعم  عقاولل » ربـخلا  هقباـطم  : » دوش یم  هتفگ  قدـص  فیرعت  رد  هک  نیا  مییوـگ : یم  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد 
تسا و عقاو  اـب  نآ  قباـطت  هلحرم ي  زا  ریغ  ربخ ، هلحرم ي  سپ  عقاو . اـب  نآ  قباـطت  هلحرم ي  يرگید  تیاـکح و  ربـخ و  هلحرم ي  یکی 

. قباطت هلحرم ي  هب  طوبرم  کش  یلو  تسا  ربخ  هلحرم ي  هب  طوبرم  نیقی 

هک يربخ  نیمه  اّما  تسا ، لومحم  عوضوم و  داحتا  دـیفم  تسا ، هیمکح  تبـسن  لومحم و  عوضوم ، ياراد  هک  تیاکح  ربخ و  هلحرم ي 
قباطم یهاگ  دشاب و  یجراخ  یعقاو و  ّیکحم  اب  قباطم  تسا  نکمم  یهاگ  تسا  لومحم  عوضوم و  داحتا  دـیفم  تیاکح ، هلحرم ي  رد 
قباطم تسا  نکمم  دـشاب و  عقاو  اب  قباطم  تسا  نکمم  زاب  دـنک  تیاـکح  مزج  روط  هب  هدوب و  شتلـالد  رد  ّصن  يربخ  رگا  یّتح  دـشابن .

یقاب قباطت  هلحرم ي  رد  ّکش  يارب  ییاج  ات  تسین  شتآ ) زا  دود  تیاکح  لـثم   ) ینیوکت وحن  هب  یکحم ، زا  ربخ  تیاـکح  اریز  دـشابن ؛
نئارق هب  طوبرم  هکلب  تسین ، ظفل  هلوقم ي  زا  یکحم ، اب  ربخ  قباطت  هلحرم ي  تسا و  عضو  نآ  أشنم  هک  تسیرابتعا  وحن  هب  هکلب  دشابن ،

.   تسا مّلکتم و ...  قدص  هیجراخ ،
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موس لاکشا 

هراشا

تبـسن يارب  هیربخ  تـالمج  تأـیه  رگا  دـیامرف : یم  هرـس -  سدـق  ییوخ -  دیـس  تسا . مود  لاکـشا  زا  جرخملا  بیرق  مه  لاکـشا  نیا 
دیاب هک  تسا  نآ  شا  همزال  دـشاب ) هدـش  عضو  جراخ  رد  مئاق  دـیز و  داحتا  يارب  ٌمئاق » ٌدـیز   » هلمج ي ًالثم   ) دـشاب هدـش  عضو  هیجراـخ 
یمن ادیپ  هیجراخ  تبسن  هب  عطق  ٌمئاق » ٌدیز   » ندینـش اب  تاقوا  یهاگ  هک  یلاح  رد  دشاب ، یعطق  تروص  هب  هیجراخ  تبـسن  نیا  رب  شتلالد 

، دوش یم  رّوصتم  ام  نهذ  رد  مئاق »  » و دیز »  » زا یتروص  ٌمئاق »  » و ٌدیز »  » ندینش اب  ینعی  مینک ؛ یم  ادیپ  عطق  شتادرفم  هب  تبـسن  یلو  مینک 
هک تسا  نآ  تیآ  نیا  سپ  دوش . یمن  لیاز  میتشاد  عامتـسا  زا  لبق  هک  یّکـش  نآ  دیآ و  یمن  نهذ  هب  هشیمه  هیجراخ  تبـسن  هب  عطق  اّما 

(1). تسین حیحص  عقاو ، اب  ربخ  قباطت  هب  قدص »  » فیرعت نیاربانب  تسا . هدشن  عضو  هیجراخ  تبسن  يارب  هیربخ  هلمج ي  تأیه 

هدرفملا ظافلألا  هلالد  نأ  امک  هیعطق . اهیلع  اهتلالد  تناکل  هیجراخلا  هبـسنلل  هعوضوم  اهتائیهب  هیربخلا  لمجلا  تناـک  ول  اـثلاث : ناـمه : - 1
دعب بطاخملل  لصحی  هنأ ال  عم  ظفاللا ، هدارإ  هل و  عوضوملاب  ملعلا  دـعب  هلالدـلا  یلإ  قرطتی  کشلا ال  نإف  هیعطق ، هیرّوصتلا  اهیناعم  یلع 

. اهعامس لبق  الصاح  لامتحالا  اذه  ناک  دق  و  جراخلا ، یف  هبسنلا  عوقو  لامتحا  ریغ  هیربخلا  لمجلا  عامس 
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موس لاکشا  دقن 

. تسین جراخ  رد  نآ  لولدـم  عوقو  هب  نیقی  شا  همزال  دـشاب ، ّصن )  ) عطق وحن  هب  رگا  یّتح  هیعقاو  تبـسن  عوقو  رب  هیربخ  هلمج ي  تلالد 
روط نامه  و  هیعقاو ، تبسن  رب  یعطق  تلالد  اب  هن  دوش ؛ یم  لصاح  مّلکتم و ...  هب  قوثو  یجراخ ، نئارق  اب  عقاو ، رد  لولدم  عوقو  هب  نیقی 

(1). تسا عقاو  اب  قباطت  هلحرم ي  زا  ریغ  تلالد  هلحرم ي  میدرک  نایب  مود  لاکشا  دقن  رد  هک 

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  مالک  رد  بذک  قدص و  تقیقح  رد  یثحب 

هراشا

ار مهم  لئاسم  یضعب  هدرک و  حرطم  بذک  قدص و  تقیقح  هرابرد ي  یلّصفم  ثحب  همرحملا  بساکملا  رد  هرس -  سدق  ماما -  موحرم 
دیفم دش  دـهاوخ  حرطم  هدـنیآ  رد  هک  یلئاسم  دـعو و  هلأسم ي  رد  دـناوت  یم  ناشیا ، شیامرف  ندوب  مامت  تروص  رد  هک  دـننک  یم  نایب 

. دشاب

: تسا تروص  نیا  هب  مینک  یسررب  میهاوخ  یم  ًالعف  هک  رادقم  نآ  هدرک ، رکذ  لّصفم  روط  هب  هک  ناشیا  شیامرف  بابل 

 

تـسا یقیقد  درف  هک  مرتحم  رّرقم  دـیاش  میتفگ  تهج  نیمه  هب  دوب ، دـیعب  هماقم  هللا  یلعا  ییوخ  دیـس  تحاس  زا  موس  مود و  لاکـشا  - 1
نیمه مه  اـج  نآ  میدـید  میدرک ، هاـگن  هدوـمرف  ناـیب  لـبق  هرود ي  رد  ًارهاـظ  هک  مـه  يرگید  ریرقت  هـب  یتـقو  یلو  دـشاب ، هدرک  هابتـشا 

ر.ك:  ... . ) وبخت دق  رانلا  نإ  وبنی و  دق  مراصلا  ّنإ  وبکی و  دق  داوجلا  ّنإ  مییوگب : هک  تسین  يا  هراچ  نیاربانب  دوب . هدش  حرطم  تالاکشا 
ص416 و 415) ج1 ، يرفعجلا ، هقفلا  یف  ٌتارضاحم 
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 - هرس سدق  ماما -  موحرم  رظن  رد  نآ  هوجو  بذک و  قدص و  زا  ینازاتفت  فیرعت 

عقاو و اب  ربخ  تقباطم  ینعی  قدص  زا : تسترابع  هک  هدرک  نایب  ار  بذـک  قدـص و  رب  روهـشم  فیرعت  لّوا  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم 
بذک عقاولل و  ربخ  مکح  تقباطم  ینعی  قدص  دـیوگ : یم  هک  دـننک  یم  لقن  ار  ینازاتفت  رظن  سپـس  عقاو . اب  ربخ  تفلاخم  ینعی  بذـک 

نیا زا  ینازاتفت  دارم  هک  نیا  رد  هاگ  نآ   (1). عقاولل ربخ  مکح  تفلاخم  ینعی 

هقباطم يأ  هتقباطم ) ربخلا  قدص  : ) لیق اهریـسفت : یف  بذکلا  قدصلا و  یف  ربخلا  راصحناب  نولئاقلا  فلتخا  ص30 : یناعملا ، رصتخم  - 1
نا ینعی  عقاولل ، هتقباطم  مدـع  يأ  اهمدـع )  ) ربخلا بذـک  يأ  هبذـک ) و   ) يربخلا مالکلا  هبـسنل  نوکی  يذـلا  جراخلا  وهو  عقاولل )  ) همکح
هیلع لدی  امع  نهذـلا و  یف  امع  رظنلا  عطق  عم  يأ  عقاولا ، یف  هبـسن  امهنیب  نوکی  نأ  دـبال و  ربخلا ، یف  هبـسن  امهنیب  عقوأ  نیذـللا  نیئیـشلا 

نوکی ناب  اهمدـع ، قدـص و  نیتیبلـس  وأ  نیتیتوبث  انوکی  ناب  جراخلا ، یف  یتلا  هبـسنلل  مالکلا  نم  هموهفملا  هبـسنلا  کلت  هقباـطمف  مـالکلا 
عقاولل قباطم  ریغ  أطخ )  ) داقتعالا کلذ  ناک ) ول  ربخملا و  داقتعال  هتقباطم   ) ربخلا قدص  لیق ) و  . ) بذک هیبلس  يرخألا  هیتوبث و  امهیدحإ 
ءامسلا هلوق  و  قدص ، کلذ  ادقتعم  انتحت  ءامـسلا  لئاقلا  لوقف  أطخ ، ناک  ول  ربخملا و  داقتعال  هتقباطم  مدع  يأ  اهمدع )  ) ربخلا بذک  (و )
داقتعالا مدعل  كاشلا  ربخب  لکشی  اذه  و  نظلا . ملعلا و  معیف  عجارلا ، وأ  مزاجلا  ینهذلا  مکحلا  داقتعالاب  دارملا  و  بذک ، دقتعم  ریغ  انقوف 

ربخلا قدص  نأ  معز  هطساولا و  تبثأ  بذکلا و  قدصلا و  یف  ربخلا  راصحنا  رکنأ  ظحاجلا ) و  . ) راصحنالا قّقحتی  هطـساولا و ال  مزلیف  هیف 
و  ) قباـطم ریغ  هنا  داـقتعا  عم  يأ  هعم )  ) عقاولل هتقباـطم  مدـع  يأ  اهمدـع )  ) ربخلا بذـک  و )  ) قباـطم هنأـب  داـقتعالا ) عم   ) عقاولل هتقباـطم ) )

 ... . نیمسقلا نیذه  ریغ  يأ  امهریغ )
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(1). دنریذپ یمن  ار  ینازاتفت  مالک  تیاهن  رد  دنهد و  یم  رارق  دقن  دروم  ار  همه  هدرک و  رکذ  ار  يدّدعتم  تالامتحا  تسیچ ، ترابع 

فیرعت رد  هک   (2) صیخلت بحاص  مالک  ریسفت  رد  ینازاتفت 

ّنإ ّمث  هشقانملا : نم  هیف  ام  ماـقملا و  یف  ینازاـتفتلا  مـالک  ص51 : ج 2 ، همرحملا ، بساـکملا  يوسوملا ، هللا  حور  دیـس  ینیمخ ، ماـما  - 1
مکحلا اـّمإ  نوکی  نأ  نع  هنم  هدارم  ولخی  ـالف  همکح . هقباـطمب  عقاولل » هتقباـطم  ربـخلا  قدـص  : » صیخلتلا بحاـص  لوـق  رّـسف  ینازاـتفتلا 

نع باوجلا  ماقم  یف  کلذ  دـعب  هلوق  هدـّیؤی  امک  اهعوقو . وأ ال  هبـسنلا  عوقوب  كاردإلا  وأ  هریغ ، وأ  كاذ  اذـه  ّنأب  كاردإلا  یناسفنلا و 
وأ ال هبسنلا  عوقو  كاردإ  ینعمب  مکحلا  ّنإ  : » اهیف مکحلا  مدعل  بذک  قدصب و ال  هفـصّتم  تسیل  اهیف  كوکـشملا  هّیـضقلا  ّنأب  لاکـشإلا 
، فالخلاب عطقلا  عم  لب  ّکشلا ، عم  هّیربخلا  هلمجلاب  ظّفلت  اذإ  نکل  قّقحتی  مل  نإ  تابثإلا و  یفنلا و  نم  یـشب ء  نهذـلا  مکح  و  اـهعوقو ،
وأ ال هبـسنلا  عوقوب  هکاردإ  وأ  كاذ ، اذـه  ّنأب  اهمکح  سفنلا و  كاردإ  ّنأ  هدارم  لصاح  نوکیف  اصّخلم . یهتنا  هلاحم .» ـال  ربخ  همـالکف 

عم انتحت » ءامـسلا  : » هلوقب ربخملا  ّنأ  همزال  ّنإف  یفخی ، اـم ال  هیف  و  هب . ربخلا  فصّتی  هلجـأل  و  تاذـلاب ، ـالّوأ و  بذـکلاب  فصّتم  اـهعوقو 
هل و فلاخم  هرابخإ  و  عقاولل ، قفاوم  هکاردإ  هداقتعا و  ّنأل  ابذـک ، اقدـص و ال  هتلاقم  و ال  ابذاک ، اقداص و ال  نوکی  اـنقوف ال  اـّهنأب  هداـقتعا 

هطـساوب ایناث و  نوکی  ینبملا  اذـه  یلع  بذـکلاب  مالکلا  هّیفوصوم  ّنأل  ابذاک  ـال  و  اـمهل ، هتفلاـخمل  اـقداص  هراـبخإ  نوکی  ـالف  هداـقتعال ،
و إدتبملل . ربخلا  هلعج  مّلکتملا و  عاقیإ  مکحلا  نم  هدارم  ناک  وأ  ّربدتف . انهاه ، کلذـک  رمألا  سیل  و  عقاولل ، فلاخملا  یناسفنلا  كاردإلا 

 ... . هقباطی وأ ال  هقباطی  یکحم  هل  سیل  مّلکتملا و  لعف  اذه  ّنأ  هیف 
مه حاتفملا  صیخلت  تسا . یناعملا  رـصتخم  يرگید  لّوطم و  یکی  هک  هتـشون  ینیوزق  بیطخ  حاتفملا  صیخلت  رب  حرـش  ود  ینازاـتفت  - 2

. دشاب یم  یکاکس  مولعلا  حاتفم  باتک  صیخلت 
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دارم دـیامرف : یم  هماقم  هللا  یلعا  ماما  عقاولل .» ربخلا  مکح  هقباطم   » ینعی قدـص  دـیوگ : یم  عقاولل » هتقباـطم  ربخلا  قدـص  : » هتفگ قدـص 
: دشاب هوجو  نیا  زا  یکی  دناوت  یم  مکح  نیا  زا  ینازاتفت 

مکح نآ  فصو  تاذـلاب  ًـالّوا و  بذـک  قدـص و  فیرعت ، نیا  قبط  تسا .) ناـمه  نیا  هک :  ) هلمج نومـضم  كاردإ  یناـسفن و  مکح  . 1
. تسا ربخ  فصو  ضرعلاب  ًایناث و  تسا و  كاردإ  و  قیدصت )  ) یناسفن

. تبسن عوقو  مدع  ای  تبسن  ِعوقو  كاردإ  . 2

. ادتبم يارب  ربخ  نداد  رارق  ملکتم و  عاقیإ  . 3

. هیمکح تبسن  . 4

. عوقو مدع  ای  عوقو  هب  مکح  . 5

ینازاتفت مالک  رب  هرس -  سدق  ماما -  موحرم  دقن 

یم دـنناد  یم  هوجو  رهظا  ار  نآ  هک  لّوا  هجو  دـقن  رد  دـننک . یمن  لوبق  ار  ینازاتفت  مالک  دـننک و  یم  دـقن  ار  هجو  جـنپ  ره  ماما  موحرم 
مدـع زا  دـشاب  ترابع  بذـک  عقاولل و  ربخ  نومـضم  كاردإ  و  قیدـصت )  ) یناسفن مکح  تقباطم  زا  دـشاب  تراـبع  قدـص  رگا  دـنیامرف :

« انتحت ءامـسلا  : » دـیوگب يربخم  رگا  هک  نیا  نآ  دـش و  مزتلم  نآ  هب  ناوت  یمن  هک  دراد  يا  همزال  عقاولل ، ینهذ  یناسفن و  مکح  تقباـطم 
مدع بذک . هب  فصّتم  هن  دوش و  قدص  هب  فصّتم  هن  یمالک  نینچ  انقوف ،» ءامسلا   » هک دشاب  نیا  شداقتعا  هک  یلاح  رد 
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نآ رطاخ  هب  بذک  هب  فاصّتا  مدع  و  شداقتعا ، قباطم  هن  تسا و  عقاو  اب  قباطم  هن  يربخ  نینچ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  قدـص  هب  فاصّتا 
؛ تسا عقاو  اب  قباطم  وا  یناـسفن  كاردإ  هک  یلاـح  رد  تسا ، یناـسفن  كاردإ  نآ  فصو  تاذـلاب  ًـالّوا و  بذـک  اـنبم  نیا  قبط  هک  تسا 

«. انقوف ءامسلا   » هک تسا  نیا  وا  داقتعا  نوچ 

ینهذ مکح  هب  یطبر  مالک  بذک  قدص و  ًالـصا  دنیامرف : یم  رخآ  رد  دننک و  یم  دـقن  مه  ار  رگید  هوجو  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم 
ناسنا کی  زا  هچ  هلمج  نیا  ٌمئاق ) ٌدـیز  لثم   ) دـشاب هیقیدـصت  هلمج ي  کی  هک  يوحن  هب  دـشاب  یلومحم  عوضوم و  اـج  ره  هکلب  درادـن ،

ای قدص  هب  فصّتم  دناوت  یم  دشاب ، هدش  داجیا  هینوک  ثداوح  ساسا  رب  هچ  هدش و  هتـشون  يراوید  يور  هچ  دـشاب ، هدـش  رداص  يرعاش 
چیه تسا و  ینادجو  نیا  تسا و  بذاک  دشابن ، ملاع  عقاولا  یف  رگا  تسا و  قداص  هلمج  دـشاب  ملاع  عقاولا  یف  دـیز »  » رگا دوش . بذـک 

يا هیقیدصت  هلمج ي  ره  نیاربانب  درادن . دـندقتعم ) ظحاج  ماّظَن و  هک  نانچ   ) مّلکتم داقتعا  هب  یطبر  هک  نیا  امک  درادـن ، مکح  هب  یطبر 
. تسین لیخد  نآ  رد  مّلکتم  داقتعا  تسا و  بذک  دشاب  عقاو  اب  قباطم  ریغ  رگا  تسا و  قدص  دشاب  عقاو  اب  قباطم  رگا  ٌهلمج  یه  امب 

هدرک نایب  یملع  طباوض  قبط  ملاع  کی  هک  ار  یبلاطم  یّتح  دـشابن  عقاو  قباطم  هدوب و  هابتـشا  هک  یمـالک  ره  دـشاب ، نینچ  رگا  تلق : نإ 
. دوش بذاک »  » هب فصّتم  نآ  ظفال  هدش و  بذک  هب  فصّتم  دیاب  دشاب  هابتشا  یلو 
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رب ار  يردـصم  يانعم  هب  غورد  ًابّدأت  یلو  دـشاب ، حیحـص  دـناوت  یم  ظفال  رب  بذاک  قالطا  یمالک و  نینچ  رب  بذـک  قالطا  هچرگ  تلق :
، هابتشا بلاطم  نآ  رب  اّما  تسا . هدرک  هابتـشا  دنیوگ  یم  هکلب  دننک ، یمن  قالطا  هتـشادن  ییوگ  غورد  رد  دّمعت  هدرک و  هابتـشا  هک  یـسک 

. دننک یم  قالطا  ار  يردصم  مسا  يانعم  هب  غورد 

نیا مییوگ : یم  باوج  رد  دـینک ؟ یم  داـجیا  قیرفت  اـه  نآ  نیب  هنوگچ  سپ  تسیکی ، ًاـتاذ  ردـصم  مسا  ردـصم و  هک  دوش  لاؤـس  رگا  و 
. دننک یمن  قالطا  وا  رب  يردصم  يانعم  هب  غورد  هدرک ، هابتشا  هک  یسک  هب  بدا  تیاعر  تهج  ًافرص  تسا و  تغل  ثیح  زا  قیرفت 

ظفل لوق و  هب  بذک  قدص و  صاصتخا  مدع 

هراشا

هک يزیچ  ره  هکلب  درادن ، ظفل  لوق و  هب  صاصتخا  بذک  قدص و  هک  دـننک  یم  رکذ  ار  بلطم  نیا  سپـس  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم 
قلطم یلو  دوش . یم  بذک  قدص و  هب  فصّتم  تباتک و ...  هراشا ، دـننام  دوش  نآ  بانم  بئان  دریگب و  رارق  هیربخ  هلمج ي  ياج  دـناوتب 

(1). دوش یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  دریگب ، رارق  هیربخ  هلمج ي  بانم  بئان  دناوتن  هک  یتروص  رد  عقاو  ریغ  ای  عقاو  ماهفإ 

لوقلاب و مّوقتی  بذکلا ال  ّنأ  رهاظلا  ّنإ  ّمث  ظفللا : لوقلاب و  مّوقتم  ریغ  بذـکلا  ص52 : ج 2 ، ینیمخلا ،) مامإلل   ) همرحملا بساکملا  - 1
تاغلابملا و لب  هباتکلا  هراشإلا و  نوکت  یّتح ال  عقاولل ، هنومـضم  افلاخم  جراخملا  یلع  ادـمتعم  مفلا  نم  اجراخ  الوق  هنوک  ینعمب  ظفللا ،
تاغلابملا و یف  و  عقاولا . نع  كاح  شقن  هیناثلا  لعف و  یلوألا  لـب  اـظافلأ ، اتـسیل  هباـتکلا  هراـشإلا و  ّنإـف  ابذـک ، تازاـجملا  تاـیانکلا و 
، تازاجملا یّتح  هل  عضو  ام  ریغ  یف  ظفللا  لامعتسا  لیبق  نم  تسیل  و  اّدج ، اهب  رابخإلا  داری  یّتلا  یناعملا  یف  ظافلألا  لمعتـست  مل  اهیتیلات 
هل عوضوملا  هانعم  یف  ظفللا  لامعتساب  لب  هراعتسالا ، یف  یکاّکـسلا  هرکذ  امک  ال  هّیئاعّدالا ، قئاقحلا  لیبق  نم  اّهنأ  نم  قیقحتلا  وه  ام  یلع 

. ءاعّدا يّدجلا  دارملا  یلع  ینعملا  قیبطت  و 
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غورد وا  هک  تفگ  ناوت  یمن  اّما  هدـش ، لخاد  تقو  هک  دـشاب  نیا  همه  یّقلت  هچرگ  دـیوگب ، تقو  زا  لبق  ناذا  یـسک  رگا  ًاضرف  نیارباـنب 
نأ ال دهـشأ  ، » تسا مولعم  شیاـنعم  ربکا » هللا  . » تسین تقو  لوخد  رب  ّلاد  مادـک  چـیه  شبیکارت  هن  شتادرفم و  هن  ناذا  اریز  تسا ؛ هتفگ 

مه نذؤم  دـنک و  یم  یتشادرب  نینچ  بطاخم  هک  نیا  تسین و  تقو  لوخد  رب  ّلاد  مادـک  چـیه  تسا و  مولعم  ناـشیانعم  و ...  هللا » ـالا  هلا 
. دوش یمن  بذک  هب  فصّتم  نیا  زاب  دشاب ، هتشاد  تقو ) لوخد   ) یعقاو فالخ  يانعم  نینچ  ماهفا  هدارا ي 

نیاربانب دوش . یمن  تازاجم  تایانک و  تاغلابم ، لماش  دوش ، یمن  بذـک  هب  فصّتم  اه  ماـهفإ  یـضعب  میتفگ  هک  نیا  دـنیامرف : یم  سپس 
نیا دامّرلا » ُریثک  ٌدـیز  : » دوش یم  هتفگ  هیانک  هب  یتقو  لاثم  ناونع  هب  دوش . بذـک  هب  فصّتم  دـناوت  یم  دـشاب  رابخإ  ماقم  رد  اـه  نیا  رگا 

، تسا قداص  مالک  نیا  دـشاب  یخـس  ًاعقاو  رگا  تسا و  غورد  هلمج  نیا  دـشابن ، یخـس  ًاـعقاو  دـیز  رگا  تسا و  دـیز  تواخـس  زا  راـبخإ 
دنچره
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(1). نآ یقباطم  دافم  زا  هن  دهد ؛ یم  شمالک  همزال ي  زا  ربخ  مّلکتم ، اج  نیا  رد  اریز  دشاب ؛ هتشادن  يدامر 

ظفل لامعتسا  زا  دشاب  ترابع  هک  دنریذپ  یم  ار  روهشم  رظن  هن  هک  دنراد  یّصاخ  کلـسم  زین  زاجم  دروم  رد  هرـس -  سدق  ماما -  موحرم 
نینچ نیا  شا  هصـالخ  هک  دـنریذپ  یم  ار  رگید  یلقع  زاـجم  عون  کـی  هکلب  دـنریذپ ، یم  ار  یکاّکـس  زاـجم  هن  و  هل » عـضو  اـم  ریغ   » رد

:(2) تسا

لوقلا ظفللاب و  رـصحنی  مل  رابخإلا  و  عقاولل ، فلاخملا  رابخإلا  نع  هرابع  افرع  يردـصملا  ینعملاب  بذـکلا  ّنأ  رهاظلا  ص53 : نامه ، - 1
لثم یف  و  تاـّیمویلا . تاـّلجملا و  فحـصلا و  یف  اـم  یلع  قـلطی  اـمک  اـفرع  اـمهوحن  هراـشإلا و  هباـتکلا و  لمـشی  لـب  مفلا ، نم  جراـخلا 
نکی مل  ولف  هئاخـس . نع  ربخأ  دامرلا  ریثک  ادـیز  ّنأب  لئاقلاف  هنومـضم . نع  همالک ال  مزال  نع  اربخم  مّلکتملا  نوکی  اـهیتیلات  تازاـجملا و 

بذکلا قدصلا و  ّنأ  هیف  ّرـسلا  ّلعل  و  رئاظنلا ...  یف  اذک  و  ابذک ، ربخلا  ابذاک و  ربخملا  نوکی  رخآ  لّوأت  همالک  یف  نکی  مل  ایخـس و  دیز 
اهب دـیرأ  اذإ  تایانکلا  تاغلابملا و  تازاجملا و  امهیف  جردـنتف  يرخأ . هلمج  هدافإل  وأ  اهنومـضم  هدافإل  هّیربخلا  هلمجلا  ءاـقلإ  نع  هراـبع 

. هباتکلا لخدی  اذک  و  رابخإلا ،
هانعم یف  ظفللا  لامعتـساب  لب  هراعتـسالا ، یف  یکاّکـسلا  هرکذ  امک  ال  هّیئاعّدالا ، قئاـقحلا  لـیبق  نم  تازاـجملا ]  ] اـّهنأ ص52 : ناـمه ، - 2

اّمنإ تایانکلا  تازاجملا و  تاغلابملا و  ّنإ  ّمث  دـنیامرف : یم  هحفـص ي 58  رد  و  ءاعّدا . يّدـجلا  دارملا  یلع  ینعملا  قیبطت  هل و  عوضوملا 
امهب فصّتت  اّهنإف ال  مذلا ، حدملا و  ءاشنإ  اهب  دیرأ  ام  نود  اهل ، امزال  ناک  ول  عقاو و  نع  رابخإلا  اهب  دیرأ  اذإ  بذکلا  قدـصلاب و  فصّتت 

، هیلع اناطلـس  عئابلا  نوک  یلإ  هنم  نهذلا  لقتنی  يّذلا  عیبلا  ءاشنإ  ریظن  هب ، ربخمب  سیل  ءاشنإلا  نع  یقیدصتلا  ینعملا  مهف  و  تغلب . ام  هغلاب 
. رخآ رمأ  یهف  سکعلا  وأ  مذلا  ّقحتسی  نم  حدم  زاوج  هّیضق  اّمأ  و  امهب . هلجأل  فصّتت  الف  هّیلخ ، هأرملا  نوک  یلع  ّلادلا  جاوزلا  ءاشنإ  و 
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زا یقادصم  دیز  هک  دـنک  یم  ءاعّدا  مّلکتم  یلو  هدـش  لامعتـسا  دوخ  هل  ٌعوضوم  يانعم  نامه  رد  دـسا  ٌدـسا ،» ٌدـیز   » دوش یم  هتفگ  یتقو 
یمن بذک  قدص و  هب  فصّتم  مالک  نیا  دشاب ، دـیز  ندرب  الاب  شفدـه  دـشاب و  ءاشنا  باب  زا  ءاعّدا  نیا  رگا  نیاربانب  تسا . دـسا  تیهام 

الإ دوش و  قدص  هب  فصّتم  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  تعاجـش  ردق  نیا  عقاولا  یف  دیز  هک  یتروص  رد  دشاب  رابخإ  باب  زا  رگا  یلو  دوش ،
. تسا بذک 

درک و بذک  هب  فصّتم  ار  مالک  ناوت  یمن  نآ  رطاخ  هب  دوب ، عقاو  اب  قباطم  ریغ  يربخ  کی  ِهنعٌربخم  مزاول  رگا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  اّما 
زور رد  یـسک  رگا  ًالثم  تسا ؛ نالطبلا  یهیدب  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفگ  غورد  هیاهنال  ام  یلإ  میـشاب  مزتلم  دیاب  دراوم  یـضعب  رد  الإ 
نینچ مه  اذکه ...  هبنـشود و  دعب  زور  هبنـش و  کی  ادرف  سپ  دشاب و  هبنـش  ادرف  هک  تسا  نآ  شا  همزال  تسا ، هعمج  زورما  دـیوگب  هبنش 

یب دوش  بذـک  هب  فصّتم  هنعٌربخم  مزاول  رطاـخ  هب  رگا  سپ  دـشاب . و ...  هبنـشراهچ ، زوریرپ  هبنـش ، جـنپ  زورید  هک  تسا  نآ  شا  همزـال 
. تسین تسرد  نیا  هک  یلاح  رد  هتفگ ، غورد  تیاهن 

، بذک قدص و  رد  رایعم  دوش و  یمن  بذک  هب  فصّتم  مالک  نآ ، رابتعا  هب  دشاب ، مه  عقاو  فالخ  هنعٌربخم  مزاول  رگا  نیاربانب 
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، تسا یقباطم  دافم  مزاول  زا  دراوم  یضعب  رد  تسا و  مالک  یقباطم  دافم  تاقوا  رثکا  رد  هنعٌربخم  هلب ، نآ . مزاول  هن  تسا  هنعٌربخم  سفن 
. تایانک دننام 

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  شیامرف  یسررب 

هطـساو ي هب  ٌمئاق » ٌدیز   » دننام يا  هلمج  رگا  یّتح  هک  دندومرف  دندرک و  روهـشم  فیرعت  زا  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم  هک  يریـسفت  . 1
حیحـص ام  رظن  هب  ریـسفت  نیا  ، (1) دوش یم  قدـص  هب  فصّتم  دـشاب  عقاو  قباـطم  هک  یتروص  رد  ددـنبب ، شقن  ییاـج  رد  هینوک  ثداوـح 

یم قالطا  يا  هلمج  هب  ربخ  هکارچ  دوش ؛ یمن  قالطا  نآ  رب  ربخ  ًالـصا  هکلب  دوش ، یمن  قدـص  هب  فصّتم  هلمج  نیا  اـهنت  هن  اریز  تسین ؛
.   دوش یمن  قالطا  نآ  هب  ربخ  دشابن  رعاش  رگا  دشاب و  هاگآ  رعاش و  هلمج ، دِجوم  هک  دوش 

هطـساوب تشقن  وـلف  ینعملا . یلع  ّلاد  دـیرم  مّلکتم  نم  هرودـص  نـع  رظنلا  عـطق  عـم  هـسفنب  مـالکلا  ّنأ  یف  ههبـش  ـال  ص48 : ناـمه ، - 1
نع نایکحی  امه ال  وأ  الـصأ ، ائیـش  امهنم  مهفن  ـال  اـّنإ  لاـقی : نأ  نکمی  ـالف  اـنتحت » ءامـسلا   » و اـنقوف ،» ءامـسلا  : » هملک هّینوکلا  ثداوحلا 

و هقداص ، یلوألا  هلمجلا  نوکت  هیلعف  عقاولل . افلاخم  اقفاوم و ال  سیل  امهلولدم  ّنإ  وأ  دحاو ، یش ء  امهنم  لولدملا  ّنإ  لاقی : وأ  امهلولدم ،
یلع دهاش  قدصأ  وه  و  نادـجولا . فالخ  نهذـلا ، سنأل  روطخلا  وحنب  لب  هلالدـلا ، وحنب  سیل  هنع  نایکحی  ام  ّنأ  مّهوت  و  هبذاک . هیناثلا 

. هریغ نم  رداصلا  نیب  رعاش و  مّلکتم  نم  رداصلا  مالکلا  نیب  هلالدلا  یف  قرفلا  مدع 
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گرب نآ  مییوگب  میناوت  یمن  ٌدوجوم » یلاعت  كرابت و  ُهللا   » دوش هتـشون  یتخرد  گرب  يور  ییایمیـش  تالاعفنا  لعف و  ساسا  رب  رگا  ًالثم 
رعاش هک  َرَبْخأ »  » مییوگب میناوت  یم  یتروص  رد  طقف  ٌدوجوم .» یلاعت  كرابت و  هللا  ّنأب  َرَبْخأ   » ییایمیـش تالاعفنا  لعف و  ثداوح و  نآ  اـی 
دـصق رگا  الإ  و  دوش . بذک  ای  قدص  هب  فصّتم  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  مه  ار  عقاو  زا  ّدج  هب  تیاکح  هدارا ي  دـیاب  رتالاب  هکلب  ، (1) دشاب

فصّتم هک  نیا  هب  دسرب  هچ  دوش ، یمن  قالطا  نآ  رب  ربخ  زاب  دنک  لامعتـسا  انعم  رد  ار  ظافلا  هک  مه  یتروص  رد  دشاب ، هتـشادن  تیاکح 
هلمج نینچ  تفگ  ناوت  یمن  ٌبراض » ٌدیز   » دـیوگب داض  جرخم  ندرک  ادأ  تسرد  نیرمت  يارب  یـسک  رگا  ًالثم  دوش ؛ بذـک  قدـص و  هب 

ار انعم  هک  ییاج  نآ  زا  دنک ، لامعتسا  مه  شیانعم  رد  ار  ٌمئاق » ٌدیز   » تیبرع مّلعت  میلعت و  ماقم  رد  یـسک  رگا  هک  نیا  امک  تسا ، ربخ  يا 
. ٌمئاق ًادیز  ّنأب  َرَبخأ  هک  دوش  یمن  هتفگ  دوش و  یمن  قالطا  نآ  رب  ربخ  زاب  هدرکن  هدارا  ّدج  هب 

ینازاتفت دسر  یم  رظن  هب  عقاولل » ربخلا  مکح  هقباطم  ْيأ  عقاولل  ربخلا  هقباطم  : » تسا هتفگ  قدص  فیرعت  رد  ینازاتفت  هک  نیا  . 2

هیبشت رطاخ  هب  هکلب  تسین ، یقیقح  وحن  هب  فاصّتا  نیا  یلو  دـننک ، بذـک  اـی  قدـص  هب  فصّتم  ار  يا  هلمج  نینچ  تسا  نکمم  هتبلا  - 1
هانعم دارأ  ملکتم و  مالکلا  اذـهب  مّلکت  ول  : » تسا نینچ  نیا  تقیقح  رد  دوش و  یم  رداص  رعاش  مّلکتم  ناـهد  زا  هک  تسا  يا  هلمج  هب  نآ 

«. ٌقداص ینعم  وهف 
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رـصتخم و رد  ینازاـتفت  تراـبع  زا  دـنک . عادـبإ  دـشاب  هتـساوخ  ار  يدـیدج  رظن  هک  نیا  هـن  دـهد ؛ یم  حیـضوت  ار  روهـشم  فرح  ناـمه 
انچ تسا ، ینازاتفت  مالک  نامه  روهشم ، دارم  مه  ام  رظن  هب  تسا . روهشم  مالک  حیضوت  هکلب  دیآ ، یمن  تسد  هب  ییاعّدا  نینچ   (1) لوّطم

. تسا مکح  يور  ناشتیانع  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یقطنم  یفسلف و  بتک  یّتح  رگید  بتک  هب  هعجارم  اب  هک  ن 

روهـشم لوق  هب  طوبرم  تقیقح  رد  دنراد ، ینازاتفت  لوق  ریـسفت  رد  ماما  موحرم  هک  يا  هناگ  جنپ  تالامتحا  هوجو و  مییوگب  دیاب  نیاربانب 
. تسا

هک نیا  امک  تسا ، لّوا  لامتحا  نامه  ینازاتفت  دارم  مه  اـم  رظن  هب  تسا و  نّقیتم  ردـق  لّوا  لاـمتحا  هناـگ ، جـنپ  تـالامتحا  نیا  دروم  رد 
ّنأب كاردالا  یناسفنلا و  مکحلا  ْيأ   » همکح هقباطم  دـیامرف : یم  لّوا  لامتحا  رد  ماما  موحرم  تسا . رهظا  دـندومرف  مه  ماما  موحرم  دوخ 

كاردإ ینهذ و  قیدصت  ینعی  »(2) ؛ هریغ وأ  كاذ  اذه 

. تسا راگزاس  هرس -  سدق  ماما - يانبم  اب  هک  دراد  یمالک  تیاهن  رد  لّوطم  رد  ینازاتفت  هتبلا  - 1
نأ نع  هنم  هدارم  ولخی  الف  همکح . هقباطمب  عقاولل » هتقباطم  ربخلا  قدص  : » صیخلتلا بحاص  لوق  رّسف  ینازاتفتلا  ّنإ  ّمث  ص51 : نامه ، - 2
ّنإ ...: » کلذ دعب  هلوق  هدّیؤی  امک  اهعوقو . وأ ال  هبسنلا  عوقوب  كاردإلا  وأ  هریغ ، وأ  كاذ  اذه  ّنأب  كاردإلا  یناسفنلا و  مکحلا  اّمإ  نوکی 

هلمجلاب ظّـفلت  اذإ  نکل  قّقحتی  مل  نإ  تاـبثإلا و  یفنلا و  نم  یـشب ء  نهذـلا  مکح  و  اـهعوقو ، ـال  وأ  هبـسنلا  عوقو  كاردإ  ینعمب  مکحلا 
ّنأب اهمکح  سفنلا و  كاردإ  ّنأ  هدارم  لصاح  نوکیف  اصّخلم . یهتنا  هلاحم .» ربخ ال  همالکف  فالخلاب ، عطقلا  عم  لب  ّکـشلا ، عم  هّیربخلا 

. هب ربخلا  فصّتی  هلجأل  و  تاذلاب ، الّوأ و  بذکلاب  فصّتم  اهعوقو  وأ ال  هبسنلا  عوقوب  هکاردإ  وأ  كاذ ، اذه 
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. تسا عوضوم  نامه  لومحم ، هک  نیا 

ینهذ مکح  نآ  فصو  تاذلاب  ًالّوا و  قدص  سپ  هک  دریگ  یم  هجیتن  عقاولل » ربخلا  مکح  هقباطم   » هب روهـشم  لوق  ریـسفت  زا  دعب  ینازاتفت 
. تسا ربخ  فصو  ضرعلاب  ًایناث و  و  عقاولل ، ربخلا  مکح  هقباطم  ینعی  قدص  اریز  تسا ؛

فـصو ضرعلاب  ًایناث و  ینهذ و  مکح  نآ  فصو  تاذلاب  ًالّوا و  قدص  هک  میریذپب  رگا  : (1) دندومرف ینازاتفت  مالک  دقن  رد  ماما  موحرم 
قدص هن  مالک  نیا  انتحت » ُءامـسلا  : » دـیوگب شداقتعا  فالخ  رب  یـسک  رگا  هک  نیا  نآ  تسین و  لوبق  لباق  هک  دراد  يا  همزال  تسا ، ربخ 
مـالک قبط  نوچ  تسین ، بذـک  هک  نیا  تسا و  مّلکتم  داـقتعا  فلاـخم  عقاو و  فلاـخم  نوچ  تسین ، قدـص  هک  نیا  بذـک . هن  دـشاب و 

نیا رد  تسا و  داقتعا  ینهذ و  مکح  نآ  فصو  بذک  ینازاتفت ،

هتلاقم و ال  ابذاک ، اقداص و ال  نوکی  انقوف ال  اّهنأب  هداقتعا  عم  انتحت » ءامـسلا  : » هلوقب ربخملا  ّنأ  همزـال  ّنإـف  یفخی ، ـال  اـم  هیف  و  ناـمه : - 1
ابذاک و ال  امهل ، هتفلاخمل  اقداص  هرابخإ  نوکی  الف  هداقتعال ، هل و  فلاخم  هرابخإ  و  عقاولل ، قفاوم  هکاردإ  هداقتعا و  ّنأل  ابذک ، اقدص و ال 

، انهاه کلذـک  رمألا  سیل  و  عقاولل ، فلاخملا  یناسفنلا  كاردإلا  هطـساوب  ایناث و  نوکی  ینبملا  اذـه  یلع  بذـکلاب  مالکلا  هّیفوصوم  ّنأل 
. ّربدتف
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؛ تسین شریذپ  لباق  نیا  هک  یلاح  رد  مینک ، بذک  هب  فصّتم  ار  مالک  نآ  میناوت  یمن  سپ  تسا ، ءامـس  تیقوف  هب  شداقتعا  مّلکتم  لاثم 
. میرادن بذک  قدص و  نیب  هطساو ي  نوچ 

نوطب رد  هک  یقیدـصت  داقتعا و  نآ  یناسفن ، مکح  زا  ینازاتفت  دارم  اریز  تسین ؛ دراو  ینازاـتفت  رب  ماـما  موحرم  داریا  نیا  اـم  رظن  هب  یلو 
يروتـسد قیدصت  نآ  اج  نیا  رد  دنچره  دروایب ، نابز  هب  ار  نآ  هدش  بجوم  هک  تسا  یقیدـصت  نامه  شدارم  هکلب  تسین ، دراد  شنهذ 

. تسا هداد  لکش  ار  نآ  یضارغأ  رطاخ  هب  دشاب و  یم 

ءامسلا  » زا يروتسد  قیدصت  کی  یلو  دراد ، داقتعا  نآ  فالخ  رب  دوخ  نهذ  قمع  رد  مّلکتم  دوخ  هچرگ  انتحت » ءامسلا   » ِلاثم رد  نیاربانب 
هیـضق ي هب  طوـبرم  مکح  نیا  مکح ، زا  ینازاـتفت  دارم  تسا و  قیدـصت  مـکح و  نآ  زورب  ربـخ  نـیا  هـک  هدرک  داـجیا  شنهذ  رد  اـنتحت »

نآ زورب  یّلجت و  هک  يربخ  نآ  عبت  هب  تسا و  بذک  تسین ، عقاو  اب  قباطم  مکح  نیا  نوچ  نیاربانب  رگید . مکح  هن  تسا ؛ انتحت » ءامسلا  »
. دشاب نیمه  دننک  یم  رکذ  رخآ  رد  هک  ّربدتف »  » زا ماما  موحرم  دارم  دیاش  دوش و  یم  بذک  هب  فصّتم  مه  تسا 

ینازاتفت مالک  دقن 

: تفگ عقاولل » ربخلا  هفلاخم   » و عقاولل » ربخلا  هقباطم   » هب بذک  قدص و  زا  روهـشم  فیرعت  حیـضوت  رد  ینازاتفت  نیدلا  دعـس  میدرک  نایب 
ربخلا مکح  هفلاخم   » و عقاولل » ربخلا  مکح  هقباطم  ، » دارم
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ماما موحرم  هک  روط  نآ  مکح  زا  ینازاتفت  دوصقم  تسا . نیمه  هلمجلا  یف  مه  روهـشم  دارم  ًارهاظ  میتفگ  يدـهاوش  قبط  تسا و  عقاولل »
نهذ رد  هک  تسا  یقیدـصت  كاردا و  دراد  دوجو  نآ  رب  ینازاتفت  دوخ  مـالک  زا  زین  دـهاوش  یخرب  دـنداد و  حیـضوت  ار  ینازاـتفت  مـالک 

تسا و ینهذ  كاردا  مکح و  نآ  فصو  تاذـلاب  ًالّوا و  بذـک  قدـص و  ینازاتفت ، حیرـصت  قبط  فیرعت و  نیا  رب  انب  دوش . یم  لیکـشت 
مکح و  ) ّقلعتم لاح  هب  فصو  تقیقح  رد  بذـک  قدـص و  هب  ربخ  فیـصوت  رگید  ریبعت  هب  تسا . ربخ  فصو  ًازاـجم )  ) ضرعلاـب ًاـیناث و 

. دوش یم  قالطا  ربخ  دوخ  رب  ًازاجم  و  ربخ ، دوخ  لاح  هب  فصو  هن  تسا ؛ ینهذ ) كاردإ 

ربخ ره  رد  هک  یمکح  نآ  رابتعا  هب  هتبلا  تسا ، ربخ  فصو  ًاتقیقح  بذـک  قدـص و  تسین و  تسرد  مالک  نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  اـّما 
. دراد دوجو  ینهذ  مکح  نآ  ءاذح  هب 

رد هک  تسا  يا  هیـضق  هلوقعم ، هیـضق ي  هظوفلم . هیـضق ي  هلوقعم و  هیـضق ي  تسا ؛ مسق  ود  رب  هیـضق  دنا  هتفگ  هقطانم  بلطم : حیـضوت 
تقیقح رد  هظوفلم  هیضق ي  دوش و  یم  یّلجتم  هظوفلم  هّیضق ي  تروص  هب  دنک  ادیپ  زورب  هدرک و  یّلجت  رگا  هک  دوش  یم  لیکـشت  نهذ 

. دوش یمن  قالطا  نآ  رب  ربخ  دنکن ، ادیپ  زورب  روهظ و  يا  هیضق  ات  نیاربانب  دوش . یم  هتفگ  ربخ  نآ  هب  هک  تسا  هلوقعم  هیضق ي  زاربا 
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دوصقم ًارهاظ  تسا و  ربخ  هیتاذ ي  ضراوع  زا  بذک  قدـص و  دـنک  یم  حیرـصت   (1) تاراشالا حرش  رد  هرـس -  سدق  یـسوط -  قّقحم 
هموظنم  ) همظتنملا یلائللا  رد  زین  يراوزبس  یجاح  دنا . هتـسناد  مسر  هب  فیرعت  ار  نآ  رب  لمتـشم  فیرعت  نوچ  تسا ؛ صاخ  ضَرَع  ناشیا 

: دیامرف یم  قطنم ) ي 

(3) لخأ ام  راط  بذکلا و  قدصلل و  لمتحم  لوقل   (2) هیضقلا ّنإ 

رد هتسناد و  ربخ  فصو  ار  بذک  قدص و   (4) یناعملا رصتخم  رد  ینازاتفت  دوخ  تسا . هدرک  ذخا  ار  لوق  هیضق ، فیرعت  رد  ینعی 

نم فنصلا  اذه  يربخلا : بیکرتلا  یف  ثلاثلا  جهنلا  ص112 : تاهیبنتلا ج 1 ، تاراشالا و  حرش  نیدلا ، ریصن  هجاوخ  یسوطلا ، ققحم  - 1
هیلع لـیق : بذاـک  وأ  هلاـق  اـمیف  قداـص  هنإ  هلئاـقل  لاـقی  يذـلا  وه  يربخلا و  بیکرتلا  وه  هرکذـن  نأ  یلع  نوعمجم  نحن  يذـلا  بیکرتلا 

بذکلا قدصلا و  نأ  قحلا  و  يرود . فیرعت  امهب  ربخلا  فیرعتف  قباطملا  ریغ  قباطملا و  ربخلاب  الإ  افرعی  نأ  نکمی  بذکلا ال  قدـصلا و 
. ارود کلذ  نوکی  بیکارتلا و ال  رئاس  نیب  نم  هانعمل  انییعت  مسالل و  اریسفت  دروأ  یمسر  فیرعت  امهب  هفیرعتف  ربخلل  هیتاذلا  ضارعألا  نم 

. تسانعم کی  هب  مات  بّکرم  لوق و  هیضق ، ربخ ، - 2
ص237. ج 1 ، هموظنملا ، حرش  يراوزبس ، قّقحم  - 3

هقباطت هلوق  یف  هیلإ  ام  هراشا  قبس  دق  يذلا  بذکلا  قدصلا و  ریـسفت  یلع  هیبنت )  ) هبذک ربخلا و  قدص  ص24 : ج1 ، یناعملا ، رصتخم  - 4
همکح هقباـطم  يأ  هتقباـطم ) ربخلا  قدـص  : ) لـیقف اهریـسفت . یف  بذـکلا  قدـصلا و  یف  ربخلا  راـصحناب  نولئاـقلا  فلتخا  هقباـطت ، ـال  وأ 

نیئیـشلا نا  ینعی  عقاولل ، هتقباطم  مدع  يأ  اهمدع )  ) ربخلا بذک  يأ  هبذـک ) و   ) يربخلا مالکلا  هبـسنل  نوکی  يذـلا  جراخلا  وه  و  عقاولل ) )
مالکلا هیلع  لدـی  امع  نهذـلا و  یف  امع  رظنلا  عطق  عم  يأ  عقاولا ، یف  هبـسن  اـمهنیب  نوکی  نا  دـبال و  ربخلا ، یف  هبـسن  اـمهنیب  عقوا  نیذـللا 

امهیدحا نوکی  ناب  اهمدع ، قدـص و  نیتیبلـس  وأ  نیتیتوبث  انوکی  ناب  جراخلا ، یف  یتلا  هبـسنلل  مالکلا  نم  هموهفملا  هبـسنلا  کلت  هقباطمف 
. بذک هیبلس  يرخالا  هیتوبث و 

ینازاتفت مالک  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :

قطنملا بیذهت  رب  شا  هیـشاح  رد  هللادبع  الم  »(1) و  بذکلا قدصلا و  لمتحی  ٌلوق  هیضقلا  : » دیوگ یم  هیـضق  فیرعت  رد  قطنملا  بیذهت 
تقیقح رد  الإ  تسا و  قطنم  لها  حالطـصا  نیا  دوش ، یم  قـالطا  هیـضق  مه  هلوقعم  هیـضق ي  هب  هک  نیا  تسا و  لوق  هیـضق  دـیامرف : یم 

هلوـقعملا و هیـضقلا  لمـشی  فیرعتلاـف  ًاـظوفلم  وأ  ًـالوقعم  ًاـبکرم  ناـک  ءاوـس  بکرملل  لاـقی  نفلا  اذـه  فرع  یف  لوـقلا  : » تـسین هیـضق 
. دوش یم  قالطا  هبوتکم ) هیضق ي  دننام   ) دشاب هظوفلم  هّوق ي  رد  هک  يزیچ  ای  هظوفلم  هیضق ي  رب  لوق  تقیقح ، رد  سپ  . (2)« هظوفلملا

قدـص و اریز  دوش ؛ یمن  مه  بذـک  قدـص و  هب  فصّتم  سپ  دوش ، یمن  قـالطا  ربـخ  لوق و  ًاـتقیقح  هلوقعم  هیـضق ي  رب  نوـچ  نیارباـنب 
تفگ ناوت  یم  هلب ، دوش . بذک  قدـص و  هب  فصّتم  ات  تسین  ربخ  ینهذ ، كاردا  مکح و  تسا و  هیربخ  هلمج ي  ربخ و  فصو  بذـک ،

عقاو قباطم  هلوقعم  هیضق ي  نآ  ینهذ و  كاردإ  مکح و  نآ 

هیلمحف هنع  هیفن  وأ  یشل ء  یش ء  توبثب  اهیف  مکحلا  ناک  نإف  بذکلا  قدصلا و  لمتحی  لوق  هیـضقلا  تاقیدصتلا : یف  یناثلا  دصقملا  - 1
. هیلع موکحملا  یمسی  هبلاس و  وأ  هبجوم 

ص54. قطنملا ، بیذهت  یلع  هیشاحلا  نیسحلا ، نیدلا  باهش  نب  هللا  دبع  یلوم  يدزی ، - 2
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(1). تسا زاجم  وحن  هب  دوش  قالطا  مه  رگا  دننک و  یمن  قالطا  نآ  رب  بذک  قدص و  یلو  تسین ، قباطم  ای  تسا 

؛ تسا هابتـشا  هتـسناد ، ربخ  فصو  ضرعلاب  ًایناث و  مکح و  فصو  تاذلاب  ًالّوا و  ار  بذـک  قدـص و  لّوطم ، رد  ینازاتفت  هک  نیا  نیاربانب 
. دوش یم  بذک  قدص و  هب  فصّتم  مکح  نیا  هک  تسه  زین  مکح  ياراد  لومحم ، عوضوم و  نتشاد  رب  هوالع  شدوخ  ملاع  رد  ربخ  اریز 
هب فصّتم  ود  ره  هظوفلم  مه  هلوقعم و  هیضق ي  مه  مییوگ : یم  دشاب ، بذک  قدص و  هب  هلوقعم  هیضق ي  فاصّتا  رب  يرارـصا  مه  رگا  و 

ًایناث و ربخ  دوش و  بذک  قدص و  هب  فصّتم  تاذلاب  ًالّوا و  هلوقعم  هیضق ي  هک  نیا  هن  دوش ؛ یم  بذک  قدص و 

يوغل ربخ  لوق و  اج  نیا  رد  ربخ  زا  دارم  ًارهاظ  یلو  تسین ، نآ  رد  يا  ههبـش  تسا ، ربخ  لوق و  فصو  طقف  بذـک  قدـص و  هک  نیا  - 1
هک تسین  نیا  ناشیا  دارم  و  دنک ، یم  حیرـصت  نآ  هب  شا  هیـشاح  رد  هللادـبع  الم  هک  نیا  امک  تسا ، یحالطـصا  ربخ  لوق و  هکلب  تسین ،

لمتحی لوق  هیـضقلا  : » دـیوگ یم  قطنملا  بیذـهت  رد  ینازاـتفت  هک  نیا  دـیوگب  دـهاوخ  یم  هکلب  تسین ، هیـضق  ًاـتقیقح  هلوقعم  هیـضق ي 
هیضق رب  بذک  قدص و  قالطا  دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا . هظوفلم  هلوقعم و  هیـضق ي  زا  ّمعا  اج  نیا  رد  لوق  زا  دارم  بذکلا » قدصلا و 

مناد یمن  هک  تسه  نم  نهذ  رد  زیچ  نـالف  هراـبرد ي  یبلاـطم  دوش  یم  هتفگ  ًـالثم  دـشاب ؛ زاـجملا  وحن  یلع  فرع ، ناـیم  رد  هلوقعم  ي 
یمن زّوجت  ساسحا  یلیخ  دراوم  یـضعب  رد  دـنچره  زاجم ) تیانع و  اـب  رگم  تسا ، تسار  ردـقچ  دوش  یمن  هتفگ   ) تسا تسرد  ردـقچ 
زاجم وحن  هب  اج  نیا  رد  غورد  قالطا  هک  نیا  تسا . غورد  تسامـش ، نهذ  رد  دـیز  دروم  رد  هک  ییاهزیچ  نآ  دوش : یم  هتفگ  ًالثم  دوش ؛

( یناخریما . ) تسین حضاو  یلیخ  دشاب 
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یعنام تسا ، هظوفلم  هیـضق ي  رب  بذک  قدـص و  قابطنا  يارب  هیلیلعت  تیثیح  هلوقعم  هیـضق ي  هک  دوش  یعّدـم  یـسک  رگا  هلب ، ضرعلاب .
. دوش یم  بذک  قدص و  هب  فصّتم  ًاتقیقح  ربخ  مییوگب  میهاوخ  یم  طقف  ام  هکارچ  درادن ؛

یهیقف رگا  ًالثم  دوش ؛ یمن  هدرب  راک  هب  ًابّدأت  يردصم  يانعم  هب  بذک  دـندومرف : هابتـشا  اطخ و  دروم  رد  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم  . 3
« هتلاسر یف  قلطم ) لوقب   ) َبِذَک ای  هللا  یلع  بِذَک  : » دوش یمن  هتفگ  دشاب ، هابتـشا  ماکحا  زا  رپ  هک  دـسیونب  يا  هلاسر  طباوض ] تیاعر  اب  ]

. تسا بذک  بلاطم  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  يردصم  مسا  وحن  هب  اّما 

هملک هک  دشاب  نیا  شا  هتکن  دسر  یم  رظن  هب  یلو  دـننک ، یم  رکذ  بّدأت  ار  يردـصم  وحن  هب  بذـک  ندرکن  قالطا  هتکن ي  ماما  موحرم 
(. دشاب هتفهن  بذک  يانعم  رد  دّمعت  هک  انعم  نیا  هب  هن  هتبلا   ) تسا يدمع  بذک  هب  فرـصنم  دوش ، نایب  قلطم  تروص  هب  رگا  بِذَک »  » ي

هکلب هتلاسر » یف  ٌنالف  َبِذَـک  : » دوش یمن  هتفگ  فرع  رد  يدـمع ، بذـک  هب  ماهتا  زا  زّرحت  يارب  هتـشادن ، يّدـمعت  ئطُخم  نوچ  نیاربانب 
. درادن دوجو  فارصنا  نیا  ردصم  مسا  رد  اریز  ٌبذک ؛» هبلاطم  : » دوش یم  هتفگ  ای  یهَـس »...  رمألا و  هیلع  هبتـشأ  أطخأ و  : » دوش یم  هتفگ 

دوش هتفگ  ًالثم  درادن ؛ یعنام  دوش  هدرب  راک  هب  مه  يردصم  وحن  هب  َبِذَـک »»  » رگا تروص  نیا  رد  دوش ، حیرـصت  ندوب  وهـس  هب  رگا  هلب ،
«. هتلاسر یف  ًاوهس  بذک  ٌنالف  »
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هب فصّتم  دـناوت  یم  ءاشنإ  هن  دـشاب  رابخإ  ماقم  رد  رگا  دـندومرف  تاغلابم  تایانک و  تازاجَم ، دروم  رد  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم  . 4
نیا دـشاب ، یخـس  عقاولا  یف  دـیز  رگا  هک  میدرک  نایب  دامرلا » ریثک  ٌدـیز   » لاثم دروم  رد  تسا . نیتم  شیامرف  نیا  دوش . بذـک  ای  قدـص 

. تسا غورد  دشابن  یخس  رگا  تسا و  تسار  مالک 

دراوم یـضعب  رد  دیاب  الإ  دوش و  یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  هنعٌربخم  مزاول  رطاخ  هب  مالک  دـندومرف  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم  . 5
. تسا هعمج  زورما  دیوگب  هبنش  زور  رد  هک  یسک  لثم  تسا ، هدش  غورد  بکترم  تیاهن  یب  مییوگب 

هک ییاـج  نآ  زا  دـشاب  نّیب  مزاول  زا  رگا  نّیب . ریغ  مزاول  نّیب و  مزاوـل  تسا ؛ مسق  ود  هنعٌربـخم  مزاوـل  مییوـگ  یم  بلطم  نیا  یـسررب  رد 
نّیب ریغ  مزاول  اّما  دوش . بذک  قدـص و  هب  فصّتم  دـناوت  یم  تسا  تارابخإلا  يدـحإ  دوخ ، هدوب و  هنعٌربخم  یمازتلا  لولدـم  نّیب ، مزاول 

. دوش یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  سپ  تسین ، ربخ  هجیتن  رد  تسین و  مالک  یمازتلا  لولدم  تسا و  یلقع  مزاول  طقف  نوچ 

نآ دقن  بذک و  قدص و  فیرعت  رد  یلزتعم  ماّظن  رظن 

ربخلا هقباطم  وه  : » دیوگ یم  قدص  فیرعت  رد   (1) یلزتعم ماّظن 

231  ) لاس رد  درک و  یم  یگدنز  دیشرلا  نوراه  نامز  رد  یلزتعم ، ماّظن  هب  فورعم  يرـصبلا ، یناه  نب  رایـس  نب  میهاربإ  قاحـسإ  وبأ  - 1
هلمج زا  دـندش . فورعم  هیماّظن »  » هب دـندرک  تیعبت  وا  زا  هک  هلزتعم  زا  يا  هّدـع  تشاد و  یّـصاخ  تارظن  ءارآ و  ماّظن  تفای . تافو  ه.ق )
ماّـظن زا  یمـالک  درک . هراـشا  عاـمجالا و ...  در  یف  تکنلا  هنجلا ، لـهأ  تاـکرح  ضارعـالا ، رهاوجلا و  هرفطلا ، هب : ناوت  یم  وا  تاـفیلأت 

هّقح یفو  نإ  ملکتملا  هنحم  مالسلا -  هیلع  بلاط - یبأ  نب  یلع  : » تسا بلاج  هک  هدش  لقن  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - نأش  رد  یلزتعم 
( رونخس ای  تسا و  یحالطصا  مّلکتم  ای  دارم   ) تسا ملکتم  ره  يارب  يراتفرگ  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - ءاسأ ؛» هّقح  سخب  نإ  یلغ و 

راچد دراذگب ، مک  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - ّقح  هب  تبسن  رگا  هدش و  ولغ  راچد  دنک ، مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - ّقح  هب  يافو  رگا 
. تسا هدرک  يدب  راک  هدش و  اطخ 
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ًاقباطم ناک  نإ  ربخملا و  داقتعال  قباطملا  ریغ  ربخلا  وه  : » دیوگ یم  بذـک  فیرعت  رد  »(1) و  عقاولل ًاقباطم  نکی  مل  نإ  ربخملا و  داقتعال 
نآ هب  دقتعم  و  انقوف » ءامـسلا   » دیوگب رگا  تسا و  قدص  شمالک  دشاب ، دـقتعم  نآ  هب  و  انتحت » ءامـسلا   » دـیوگب یـسک  رگا  ًالثم  عقاولل .»

: دیامرف یم  هک  هدرک  کّسمت  نوقفانم  هکرابم ي  هروس ي  لّوا  هیآ ي  هب  دوخ  ياعّدا  تابثا  يارب  ماّظن  تسا . بذک  شمالک  دشابن ،

و)  ) عقاولل قباطم  ریغ  ءاطخ )  ) داقتعالا کلذ  ناک ) ول  ربخملا و  داقتعال  هتقباـطم   ) ربخلا قدـص  لـیق  و  ص24 : ج1 ، یناعملا ، رصتخم  - 1
ءامـسلا هلوق  و  قدص ، کلذ  ادقتعم  انتحت  ءامـسلا  لئاقلا  لوقف  ءاطخ ، ناک  ول  ربخملا و  داقتع  هتقباطم ال  مدع  يأ  اهمدـع )  ) ربخلا بذـک 
داقتعالا مدعل  كاشلا  ربخب  لکشی  اذه  و  نظلا . ملعلا و  معیف  عجارلا ، وأ  مزاجلا  ینهذلا  مکحلا  داقتعالاب  دارملا  و  بذک ، دقتعم  ریغ  انقوف 

نا یف  مالکلا  داقتعالا و  هقباطم  مدع  قدص  داقتعالا  یفتنا  اذإ  هنال  بذاک  هنا  لاقی  نا  الا  مهللا  راصحنالا ، قّقحتی  هطـساولا و ال  مزلیف  هیف 
هللا و لوسرل  کنا  دهـشن  اولاق  نوقفانملا  كءاج  اذإ   ) یلاعت هلوق  لیلدب )  ) همث علاطیلف  حرـشلا  یف  روکذـم  ربخب  سیل  وا  ربخ  كوکـشملا 

اقباطم ناک  نا  مهداقتعال و  هتقباطم  مدـعل  هللا  لوسرل  کـنا  مهلوق  یف  نیبذاـک  مهلعج  یلاـعت  هناـف  نوبذاـکل )) نیقفاـنملا  نا   ) دهـشی هللا 
. عقاولل
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)(1)؛ َنُوبِذاَکل َنیِقفانُْملا  َّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو  ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْشَن  اُولاق  َنوُِقفانُْملا  َكَءاج  اذإ  )

هداتـسرف وت  هک  دناد  یم  دیدرت  یب  دنوادخ  یتسه ! ادخ  لوسر  وت  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  دنیوگ : یم  دنیآ  وت  دزن  ناقفانم  هک  یماگنه 
. دنیوگ یم  غورد  ناقفانم  ًانیقی  هک  دهد  یم  تداهش  یتسه و  وا  ي 

دوش یم  مولعم  سپ  هدـش ، قـالطا  بذاـک  تسا ، ناـشداقتعا  فلاـخم  یلو  عقاو  قباـطم  ناـشمالک  هک  ناـقفانم  رب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  رد 
(2). تسا مّلکتم  داقتعا  اب  مالک  تقباطم  مدع  تقباطم و  بذک  قدص و  كالم 

هیآ ي1. نوقفانم ، هروس ي  - 1
، دوش هداد  قیبطت  مه  نیقفاـنم  دروم  رد  هیآ ي14 ) لمن ، هروس ي  ( ) اْملُظ ْمُهُـسُْفنَأ  اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اـِهب  اوُدَـحَج  َو   ) هفیرـش ي هیآ ي  رگا  - 2

نآ هب  یبلق  مازتلا  دنچره  دندوب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا - ربمایپ  تلاسر  هب  دقتعم  مه  ناشداقتعا  رد  هک  تسا  نآ  شا  همزال 
نیقفانم مالک  نیا  دروم  رد  هدرک ، هئارا  بذک  فیرعت  رد  ماّظن  هک  یکالم  تروص ، نیا  رد  سپ  دنتفر  یمن  نآ  مزاول  راب  ریز  دنتـشادن و 
نیاربانب دنتـشاد . ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا - ربمایپ  تلاسر  هب  داقتعا  هفیرـش  هیآ ي  نیا  قبط  ناشنورد  رد  اریز  تسین ؛ يراـج 

ربخ يانعم  هب   ) ناشتداهش رد  هک  تسا  نیا  دنیامرف  یم  هلظ  ماد  داتـسا  ترـضح  هک  روط  نامه  ناقفانم  ندوب  بذاک  زا  دارم  مییوگب  دیاب 
( یناخریما . ) دندوب بذاک  ملس )-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا - ربمایپ  تلاسر  هب  یبلق  مازتلا  اه و  نآ  ینورد  داقتعا  زا 

نآ دقن  بذک و  قدص و  فیرعت  رد  یلزتعم  ماّظن  www.Ghaemiyeh.comرظن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


51 ص :

ًاعقاو هک  یلاـح  رد  میهد ، یم  تداهـش  اـم  دـنتفگ : ناـقفانم  هک  نیا  نآ  هدـش و  رکذ  مـه  لّوـطم  (1) و  رـصتخم رد  لالدتـسا  نیا  باوج 
ناشـسفن زا  رابخإ  نیا  نیاربانب  دندوبن . نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  دوهـش ، نیقی و  داقتعا ، زا  رابخإ  ینعی  تداهـش  اریز  دـنداد ؛ یمن  تداهش 

. دوش یم  بذک  هب  فصّتم  هدعاق  قبط  سپ  دوب ، نابز  هقلقل ي  طقف  دوبن و  عقاو  قباطم 

ناونع هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین ، هیضق  نیا  صوصخ  رد  ناقفانم  ندوب  بذاک  هب  لاعتم  دنوادخ  تداهـش  هک  نیا  رگید  باوج 
دروم رد  ناشدوخ  نیب  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دنک ، یم  هراشا  نآ  ضعب  هب  مه  دعب  تایآ  رد  دنتـسه . وگ  غورد  ناقفانم  تباث ، تفـص  کی 

یلو میتسه ، ینغ  ام  تسا و  ریقف  دندوب  هتفگ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ - 

هداهشلا یلإ  عجار  بیذکتلاف  هأطاوملا ، مهئاعّدا  یف  هداهشلا و  یف  نوبذاکل  ینعملا  ناب  لالدتسالا  اذه  در  و  ص31 : یناعملا ، رصتخم  - 1
هلمجلا ماللا و  نا و  هداهـشب  داقتعالا  صولخ  بلقلا و  میمـص  نم  هداهـشلا  هذـه  نا  وه  و  عقاولل ، قباطم  ریغ  اـبذاک  اربخ  اهنمـضت  راـبتعاب 

هلوقف داقتعالا  قفو  یلع  نوکی  ام  هداهـشلا  نـال  هداهـش  راـبخالا  اذـه  هیمـست  یف  يأ  اهتیمـست ) یف   ) نوبذاـکل مهنا  ینعملا  وأ )  ) هیمـسالا
هللا لوسرل  کنا  مهلوق  ینعا  هب ) دوهـشملا  یف   ) نوبذاکل مهنا  ینعملا  وأ )  ) فوذحم لوالا  یناثلا و  لوعفملا  یلإ  فاضم  ردصم  اهتیمـست 
ناک نا  مهداقتعاب و  ابذاک  نوکیف  عقاولل  قباطم  ریغ  هنا  نودـقتعی  مهنال  لطابلا  مهداـقتعا  دـسافلا و  مهمعز ) یف   ) لـب عقاولا  یف  ـال  نکل 

هقباطملا مدـع  ینعمب  الا  بذـکلا  نوکی  ذـئنیح ال  قداصلا و  ربخلا  اذـه  یف  نوبذاک  مهنا  نومعزی  مهنا  لیق  هنأکف  رمالا  سفن  یف  اـقداص 
. داقتعالا یلإ  نیعجار  بذکلا  قدصلا و  نوکب  فارتعا  اذه  نا  مهوتی  الئل  لمأتیلف . عقاولل 
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. دندرک راکنا  )(1) و  َّلَذَْألا اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل   ) دندوب هتفگ  نینچ  مه  میدزن . یفرح  نینچ  ام  دنتفگ  دندرک و  راکنا  غورد  هب  ار  نآ 

حیبقت تدش  يارب  داقتعا ، راهظا  لاح  نیع  رد  ترضح و  تلاسر  هب  ناشداقتعا  مدع  رطاخ  هب  نانآ  رب  بذاک  قالطا  هک  نیا  رگید  باوج 
. تسا هدش  یّقلت  غورد  نانآ  لمع  هیآ  رد  سپ  تسا ، غورد  لثم  یتشز  رد  یلو  دشابن  غورد  ًهغل  نانیا  لمع  ًاضرف  اریز  دشاب ؛ یم 

بذک قدص و  فیرعت  رد  ظحاج  رظن 

هراشا

دراد دوجو  هطساو  بذک  قدص و  نیب  هک  تسا  دقتعم   (2) ظحاج

َّنِکل َو  َنینِمْؤُْمِلل  َو  ِِهلوُـسَِرل  َو  ُهَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  َّلَذَأـْلا  اَْـهنِم  ُّزَعَأـْلا  َّنَجِرُْخَیل  ِهَنیدَْـملا  َیلِإ  اـنْعَجَر  ِْنَئل  َنوـُلوُقَی  : ) هیآ ي8 نوقفاـنم ، هروـس ي  - 1
( َنوُمَْلعَی َنیِقفانُْملا ال 

تافیلأت ياراد  وا  255-155 ه.ق .)  ) هتـسیز یم  يرجه  موس  مود و  نرق  رد  ظـحاج »  » هب بّقلم  بوبحم  نب  رحب  نب  ورمع  ناـمثع  وبا  - 2
يوما هعزن ي  هدوب و  ماّظن  نادرگاش  زا  ظحاج  تسا . هدوب  نادلبلا و ...  جاتلا ، ایتفلا ، هینامثع ، ناویحلا ، نییبتلا ، نایبلا و  هلمج : زا  يرایسب 
تسا هتشون  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما - هب  تبسن  وا  يرترب  نامثع و  لئاضف  رد  یباتک  هتـشاد و  يولع  هعزن ي  هک  ماّظن  فالخرب  هتـشاد 

وا لّکوتم  یتقو  هک  دوب  هفایق  دب  تشز و  ردق  نآ  مه  هرهچ  ظاحل  زا  دنا . هتـشون  ّدر  نآ  رب  ّینـس  هعیـش و  هک  تسا  فرخزم  يردق  هب  هک 
يدوعـسم دیاین . رگید  هک  داد  وا  هب  مهرد  رازه  هد  دش و  فرـصنم  وا  هرهچ ي  ندید  زا  دعب  درک ، باختنا  شنادـنزرف  داتـسا  ناونع  هب  ار 

هب یسک  یلو  میتشون  یم  ییابیز  قسن  بان و  بلاطم  اب  یلاع  ياه  باتک  ام  تفگ : یم  هک  دنک  یم  لقن  ظحاج  لوق  زا  بهذلا  جورم  رد 
یفورعم ناگدنسیون  هب  میتشون و  یم  تشادن  ار  ماکحتسا  ییابیز و  نآ  دوب و  رت  نییاپ  حطـس  رد  هک  ییاه  باتک  اّما  درک ، یمن  لابقا  نآ 

شملق نوچ  درک ؛ دامتعا  ظحاج  فرح  هب  یلیخ  ناوت  یمن  هتبلا  دـش . یم  نآ  رب  یمومع  لاـبقا  میداد ، یم  تبـسن  عفقم  نب  هللادـبع  لـثم 
- همئا دروم  رد  ینطاب ، تثابخ  بصعت و  نیا  نیع  رد  یلو  هتـشاد ، يوما  هعزن ي  ظحاج  هک  نیا  اب  دـیوگ . یم  دـهاوخب  هچره  تساهر و 

اذـه نم  فقن  مل  ولف  نسحی .» ام  ناسنا  لـک  همیق   » ههجو هللا  مرک  بلاـط  یبأ  نب  یلع  لاـق   � تسا : هتفگ  ملـس -  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
نـسحأ هیاغلا و  نع  هرـصقم  ریغ  هیافکلا و  یلع  هلـضاف  اهاندجول  لب  هینغم  هیزجم  هیفاش و  هیفاک  اهاندـجول  هملکلا  هذـه  یلع  الا  باتکلا 

یلع همکحلا  رون  نم  هاشغ  هلالجلا و  نم  هسبلأ  دـق  لج  زع و  هللا  ناک  هظفل و  رهاظ  یف  هاـنعم  هریثک و  نع  کـینغی  هلیلق  ناـک  اـم  مـالکلا 
هللا یضر  نسحلا  لاق  هارکتسالا . ...  نم  ادیعب  عبطلا  حیحـص  ناک  اغیلب و  ظفللا  افیرـش و  ینعملا  ناک  اذاف  هلئاق  يوقت  هبحاص و  هین  بسح 
نب یلع  لاـق  و  یبـلقب » وا  ارـشل  کـبلقب  نا  اذـه  اـی  اهدـنع  قری  مل  هبلق و  نم  عضومب  هتظعوم  عقت  ملف  ظـعی  اـملکتم  عمـس  و   » هنع یلاـعت 
لک نع  اوبرعأل  نییبتلا  باوص  یف  لاحلا  هلمج  هنابتسالا و  لضف  یف  لاحلا  هلمج  نوفرعی  سانلا  ناک  ول   » مهنع هللا  یضر  یلع  نب  نیسحلا 

مهمدعی ناک  کلذ  كرد  نا  یلع  مهلاح و  يوس  لاح  لک  یلا  هعزانملا  نع  مهینغی  ام  نیقیلا  درب  نم  اودجول  مهرودـص و  یف  جـلخت  ام 
تبثتلا و باب  نع  يوهلاب  لودـعم  بجعلاب و  نوتفم  لهجلاب و  رومغم  نیب  نم  مهنکل  هدـملا و  هریـصقلا  هرکفلا  هدـعلا و  هلیلقلا  ماـیالا  یف 

هتفگ مالـسلا -  هیلع  رقاب - ماما  هراـبرد ي  نینچ  مه  ص83 ) ج1 ، ظحاجلل ، نییبتلا  نایبلا و  «. ) ملعتلا لیـضفت  نع  هداـعلا  ءوسب  فورـصم 
ءلم رشاعتلا  شیاعتلا و  عیمج  نأش  حالص  : » لاقف نیتملک  یف  اهریفاذحب  ایندلا  نأش  حالص  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  عمج  دق   � تسا :
نطف دق  ءیـش  نع  الإ  لفاغتی  ناسنالا ال  نال  حالـصلا  یف  اظح  ریخلا و ال  نم  ابیـصن  هنطفلا  ریغل  لعجی  ملف  لفاغت » هثلث  هنطف و  هاثلث  لایکم 
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: تسا هدومرف  هدرک و  عمج  هملک  ود  رد  همامت  هب  ار  ایند  نأش  حالص  مالـسلا -  مهیلع  نیـسحلا - نب  یلع  نب  دمحم  قیقحت  هب  هفرع ؛ هل و 
. تسا ندز  تلفغ  هب  ار  دوخ  نآ ، موس  کی  یهاگآ و  يرایـشوه و  نآ  موس  ود  هک  تسا  يرپ  هنامیپ ي  یگدـنز ، شیاعت و  لاح  حالص 

ص84) نامه ، )
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تـسا يربخ  بذک  ربخ  تسا . عقاو  قباطم  هک  دشاب  هتـشاد  داقتعا  مّلکتم  مه  دشاب و  عقاو  قباطم  دیاب  مه  هک  تسا  يربخ  قدـص ، ربخ  و 
یم قدص  هب  فصّتم  هن  ربخ  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  دشاب . هتـشاد  عقاو  اب  نآ  قباطت  مدع  هب  هدیقع  مه  مّلکتم  دشاب و  عقاو  قباطم  ریغ  هک 

(1). بذک هب  فصّتم  هن  دوش و 

( هتقباطم  ) ربخلا قدص  نا  معز  هطـساولا و  تبثا  بذـکلا و  قدـصلا و  یف  ربخلا  راصحنا  رکنا  ظحاجلا ) و  : ) ص32 یناعملا ، رصتخم  - 1
ریغ يأ  امهریغ ) و   ) قباطم ریغ  هنا  داقتعا  عم  يأ  هعم )  ) عقاولل هتقباطم  مدع  يأ  اهمدع )  ) ربخلا بذـک  و )  ) قباطم هناب  داقتعالا ) عم   ) عقاولل

وأ هقباطملا ، داقتعا  عم  هقباطملا  مدع  وأ  الـصا ، داقتعالا  نودـب  وأ  هقباطملا ، مدـع  داقتعا  عم  هقباطملا  ینعا  هعبرا  وه  و  نیمـسقلا . نیذـه 
قدصلا یف  ربتعا  هنال  نیقباسلا  نیریسفتلاب  هنم  صخا  هریسفتب  بذکلا  قدصلا و  نم  لکف  بذک ) قدصب و ال  سیل   ) الصا داقتعالا  نودب 

قفاوت هرورـض  داقتعالا . هقباطم  مزلتـسی  هقباطملا  داقتعا  نا  یلع  ءانب  اعیمج  امهتقباطم  مدع  بذـکلا  یف  اعیمج و  داقتعالا  عقاولا و  هقباطم 
یلع نیقباسلا  نیریـسفتلا  یف  رـصتقا  دـق  و  ذـئنیح . داقتعالا  هقباطم  مدـع  مزلتـسی  هقباـطملا  مدـع  داـقتعا  اذـک  ذـئنیح و  داـقتعالا  عقاولا و 

ام یلع  رشنلاو  رـشحلاب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - رابخا  اورـصح  رافکلا  نال  هنج ) هب  ما  ابذک  هللا  یلع  يرتفا  لیلدب  . ) امهدحا
نا  ) کش و ال  ولخلا . عنم  لیبس  یلع  هنجلا  لاح  رابخالاو  ءارتفالا  یف  دـیدج ) قلخ  یفل  مکنا  قزمم  لک  متقزم  اذإ   ) یلاعت هلوق  هیلع  لدـی 

میـسق یناثلا  نال  يأ  همیـسق ) هنال  بذـکلا  ریغ   ) ماهوالا ضعب  یلإ  قبـس  ام  یلع  هنج  هب  ما  هلوق  هنجلا ال  لاح  رابخالا  يأ  یناـثلاب ) دارملا 
مل رافکلا  نال  يأ  هودقتعی ) مل  مهنال  قدصلا  ریغ  و   ) هریغ نوکی  نا  بجی  ئـشلا  میـسق  هنجلا و  لاح  ربخا  ما  بذـکا  ینعملا  ذإ  بذـکلا 

. رهظا ناکل  هقدص  مدع  اودـقتعا  مهنال  لاق  ول  و  مهداقتعا ، نع  لحارمب  وه  يذـلا  قدـصلا  ماقملا  اذـه  یف  نودـیری  الف  هقدـص  اودـقتعی 
سیل ام  ربخلا  نم  نوکی  نا  بجیف  هغللاب  نوفراع  ناسللا  لها  نم  ءالقع  مه  بذکلا و  ریغ  قدصلا و  ریغ  هنجلا  لاح  اربخ  هنوکب  مهدارمف 

مل هنال  قدصلا  مدع  قدصلا  مهداقتعا  مدع  نم  مزلی  هنا ال  لیق  ام  هجوتی  اذه ال  یلع  مهمعزب و  هنم  اذـه  نوکی  یتح  بذاک  قداصب و ال 
. لمأتیلف قدصلا  هدارا  مدع  یلع  لب  قدصلا  مدع  یلع  الیلد  هلعجی 
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: تسا هدرک  لالدتسا  هفیرش  هیآ ي  نیا  هب  شیاعّدا  تابثا  يارب  ظحاج 

)(1)؛ ٌهَّنِج ِِهب  ْمَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفَأ  )

یم ءارتفإ  دنوادخ  رب  ربمایپ  ایآ  دنتفگ ]: نینچ  رشن  رشح و  هرابرد ي  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  رابخإ  هرابرد ي  رافک  ]
. تسا نونج )  ) یگدز نج  يور  زا  شنخس  هک  نیا  ای  ددنب 

نیا دنتـساوخ  یم  ای  دنتـشاد  داقتعا  راّفک  تسا : تروص  نیا  هب  دوخ  ياعّدم  تابثا  يارب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  هب  ظحاج  لالدتـسا  هوحن ي 
ءارتفا و  ) دندرک نایب  هک  یّقـش  ود  نیاربانب  دیوگ . یمن  تسار  هجو  چیه  هب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  هک  دننک  دومناو  روط 

غورد تسا  صخشم  هک  ءارتفإ  تسین ؛ ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  مالک  قدص  رگ  نایب  مادک  چیه  یگدز ) نج  يور  زا  مالک 
زا تسین و  قدص  هک  دننک  نایب  دنهاوخ  یم  مه  نونج )  ) یگدز نج  يور  زا  مالک  تسا و 

( ِدیعَْبلا ِلالَّضلا  َو  ِباذَْعلا  ِیف  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  َِلب  ٌهَّنِج  ِِهب  ْمَأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفأ  : ) هیآ ي8 أبس ، هروس ي  - 1

بذک قدص و  فیرعت  رد  ظحاج  www.Ghaemiyeh.comرظن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :

تسا نکمم  نیاربانب  بذک . هن  تسا و  قدص  هن  نونج ، يور  زا  نخـس  سپ  تسین . مه  غورد  سپ  هدش ، رکذ  ءارتفا  میـسق  هک  ییاج  نآ 
. بذاک هن  دشاب و  قداص  هن  یمالک 

ظحاج نخس  دقن 

بذک میسق  ٌهَّنِج ) ِِهب  ْمَأ   ) راّفک مالک  مود  ّقش  نیاربانب  تسا . ٍدمع  نع  بذک  يانعم  هب  تسا و  بذک  زا  یّصاخ  عون  ًارهاظ  ءارتفإ 
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( نونجم  ) هدز نج  نوچ  تسا ؛ ٍرایتخا  نع  بذـک ال  دارم ، تسا و  بذـک  زا  یّـصاخ  عون  میـسق  هکلب  دـشابن ، بذـک  هب  فصّتم  ات  تسین 
ٍدمع نع  ای  دیوگ ، یم  بذک  هک  هللااب  ذوعن  ربمایپ  دنیوگ : یم  نینچ  نیا  راّفک  تقیقح  رد  سپ  دشاب . ٍدمع  نع  شبذک  ات  درادن  يا  هدارا 

(1). ٍدمع ریغ  نع  ای  دیوگ  یم 

ًادـج ار  شمالک  هک  يرعاش  مّلکتم  زا  هک  دوش  یم  قالطا  یتروص  رد  ربخ  میدرک  ناـیب  ًـالبق  هک  روط  ناـمه  تسا  نیا  مه  رگید  باوج 
ات تسین  ربخ  شمالک  دیوگ  یم  نایذه  هک  ییاج  دننام  دـشاب  هدرکن  هدارا  ّدـج  هب  ای  دـشابن  رعاش  مّلکتم ، رگا  دوش و  رداص  هدرک  هدارا 
هک نایذه ، ای  تسا  غورد  ای  دنیوگ  یم  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ -  مالک  هب  تبـسن  مه  راّفک  دوش . بذک  قدص و  هب  فصّتم 

. دوش بذک  قدص و  هب  فصّتم  ات  تسین  ربخ  ًالصا 

زا يرایـسب  بذـک ، قدـص و  فیرعت  ندروآ  تسد  هب  اـب  تسا و  تسرد  میدرک  هک  ینییبـت  اـب  روهـشم  فـیرعت  هک  دـش  نیا  هجیتـن  سپ 
ءاشنإ هلوقم ي  زا  دـعو  میدرک ، نایب  هک  یتاحیـضوت  اب  هک  دـعو  دروم  رد  هلمج  زا  دوب ، دـهاوخ  لـح  لـباق  دوش  یم  حرطم  هک  یلئاـسم 

. دوش یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  اذل  تسین ، ربخ  تسا و 

نال هنجلاب   ) ءارتفالا مدع  يأ  هنع ) ربعف  رتفی  مل  ما   ) هنج هب  ما  ینعم  يأ  ینعملا ) ناب   ) لالدتـسالا اذه  در ) و  : ) ص33 یناعملا ، رصتخم  - 1
نوکیف ءارتفالا  ینعا  هنم ، صخا  وه  امل  لب  بذکلل ، امیـسق  سیل  یناثلاف  نونجملل  دمع  دمع و ال  نع  بذـکلا  هنال  هل ) ءارتفا  نونجملا ال 

. دمع نع  بذکلا ال  دمع و  نع  بذکلا  ینعا  هیعون  یف  مهمعزب  بذاکلا  ربخلل  ارصح  اذه 
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؟ تسا طرش  بذک  قّقحت  رد  بطاخم  دوجو  ایآ 

هراشا
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رگا ای  تسا  طرـش  بطاخم  دوجو  بذک ، قدص و  قّقحت  رد  ایآ  هک  نیا  رب  ینبم  دـنا  هدرک  حرطم  ار  یثحب  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم 
؟ دوش یم  بذک  قدص و  هب  فصّتم  مالک  دشابن  مه  یبطاخم 

مالک مزاول  زا  یّتح  دوش . یمن  بذـک  قدـص و  هب  فصّتم  دوش ، ماـهفا  وا  هب  مـالک  هک  دـشابن  یبطاـخم  رگا  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
هب بطاخم  ملع  دوجو  اـب  مـالک  نآ  رگید  تسا ، عقاو  فـالخ  مّلکتم  نخـس  دـناد  یم  هک  دـشاب  یبطاـخم  رگا  دوش  یم  هدافتـسا  یـضعب 

. دوش یمن  بذک  هب  فصّتم  عقاو ، فالخ 

یم دـننک و  یم  تیوقت  ار  دوش  ماهفا  وا  هب  هک  تسا  یبطاخم  ِدوجو  هب  بذـک  مّوقت  هک  نیا  لاـمتحا  ادـتبا  هرـس -  سدـق  ماـما -  موحرم 
: دنیامرف

بذک قدص و  هب  فاصّتا  رد  بطاخم  دوجو  موزل  رب  یهوجو 

هراشا

مه تلالد  تلالد . نیع  ای  تسا و  تلالد  رب  عّرفتم  ای  مه  تیاکح  دـشاب و  یم  اـنعم  زا  هلمج  تیاـکح  رب  عّرفتم  بذـک  قدـص و  قـالطا 
؛ هیلع ٌلولدم  لولدم و  ّلاد ، تسا : فرط  هس  هب  مّوقتم  ییانعم 
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فرط هس  رب  مّوقتم  یعلـض و  هس  مه  تلالد  تسا ، تّونب )  ) هفاضا فرط  رب  عّرفتم  تّوبا ، لـثم  هفاـضا  تاذ  میهاـفم  هک  روط  ناـمه  ینعی 
تیاکح رگا  و  تلالد ، رب  عّرفتم  ای  تسا  تلـالد  نیع  اـی  تیاـکح  نوچ  تسین ؛ مه  تیاـکح  دـشابن  یتلـالد  لـعفلاب  رگا  نیارباـنب  تسا .

(1). تسین مه  بذک  قدص و  دشابن 

هب تلالد  ماوق  اریز  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  دـمهفب  ار  مالک  نومـضم  هک  یبطاخم  هک  تسا  ییاج  تسا  یفتنم  تلالد  هک  يدراوم  هلمج  زا 
مه تیاده  تلالد و  دوش ، عقاو  هب  ٌّيدهم  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  یـسک  رگا  نیاربانب  دوش ، عقاو  هب  ٌّيدهم  مالک ، اب  یـسک  هک  تسا  نیا 

. ًالعف ًهوق و  دننائفاکتم  نافئاضتم ، اریز  تسین ؛

یّتلا هلمجلل  لاقی  الف  هلمجلا ، نومضم  ریغلا  ماهفإ  یلع  مّوقتی  له  بذکلا  ّنإ  ّمث  ص55 : ج 2 ، ینیمخلا ،) مامإلل   ) همرحملا بساکملا  - 1
قدـصلا و ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  مّلکتملا ؟ نم  عقاولل  هفلاخملا  هلمجلا  رودـص  یلع  ّالإ  فّقوتی  وأ ال  بذـک ، وأ  قدـص  اّهنإ  اهل : بطاخم  ال 
ایداه و مالکلا  نوک  یـش ء  یلع  هیلعفلا  هلالدـلا  ینعم  و  یه ، یه  وأ  هلالدـلا  عرف  هیاکحلا  و  عقاولا ، نع  هیاکحلا  یلع  ناـعّرفتم  بذـکلا 
ّلادـلا و نم  فارطألا  یلإ  جاـتحت  هّیفاـضإلا  رومـألا  نم  اـّهنأ  اـمب  هّیلعفلا  هلالدـلا  و  هیلع ، قبطنملا  هلمجلا  داـفم  یلإ  وأ  عقاولا  یلإ  ادـشرم 

نومـضم یلإ  لعفلاب  همالکب  يدـهم  بطاخم  مّلکتملا  دـنع  ناک  اذإ  اـّلإ  هّیلعفلا  هلالدـلاب  مـالکلا  فصّتی  ـالف  هیلع ، لولدـملا  لولدـملا و 
نوکی لب  العف ، هّوق و  نائفاکتم  نیفیاضتملا  ّنأل  هّیلعف ، هیادـهلا  هلالدـلا و  نوکت  لعفلاب ال  يدـهملا  دـقف  عم  و  عقاولا ، نع  هیکاحلا  هلمجلا 

وأ عقاولا  یلإ  هل  ایداه  سیل  همالک  ّنأل  نیرابتعاب ، ایداه  اّیدـهم و  مّلکتملا  سیل  و  اهتیلعف ، هلالدـلا ال  ءاضتقا  هل  يأ  ءاـضتقا ، ـالاد  مـالکلا 
. یقیدصتلا هلولدم  یلإ 
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دشاب و هتـشاد  دوجو  لعفلاب  مه  تّونب  دیاب  دـشاب ، تّوبا  ناونع  لعفلاب  رگا  ینعی  دنتـسه ؛ ئفاکتم  لعف  هّوق و  ثیح  زا  تّونب  تّوبا و  ًالثم 
. سکعلاب

، درادن ّيدهم  لعفلاب  مالک  رگا  دنتـسه . ئفاکتم  مه  لعف  هّوق و  ثیح  زا  نیاربانب  دنتـسه ، نافئاضتم  ّيدهم  يداه و  مه ، تلالد  دروم  رد 
مه بذـک  قدـص و  تیاکح ، ءافتنا  اب  تسا و  یفتنم  مه  تیاکح  تلالد ، ندـش  یفتنم  اب  تسا و  یفتنم  مه  يداه )  ) تلـالد ًالـصا  سپ 

. دوش یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  درادن  بطاخم  هک  یمالک  نیاربانب  تسا . یفتنم 

رد یسوط ; قّقحم  هک   (1) دنیامرفب دنهاوخ  یم  هرس -  سدق  ماما -  موحرم 

هیراجلا ظّفلتملا ، هدارإب  هقّلعتم  تناک  هّیعـضو  تناک  اّمل  ظفللا  هلالد  : » هظفلب یـسوطلا ; قّقحملا  لاق  ام  کلذ  دـّیؤی  و  ص56 : نامه ، - 1
همکح حراش  لوق  و  ینعملا .» کلذ  یلع  ّلاد  ّهنإ  لاـقی : ینعملا  کـلذ  هنع  مهفی  اـّم و  ینعم  هب  داری  هب و  ظّـفلتی  اـمف  عضولا ، نوناـق  یلع 

ّلاد ّهنإ  لیقل : هنم  مهف  ینعم و  هب  دارأ  قلطأ و  ول  ّهنإ  یّتح  عضولا . نوناق  یلع  هیراجلا  ظفاللا ، هدارإـب  ّقلعتت  هّیعـضولا  هلالدـلاف  : » قارـشإلا
مهف یلع  هفّقوتم  ظفاللا ، هدارإ  یلع  هفّقوتم  یه  امک  هلالدـلا  ّنأ  یف  نارهاظ  يرت  امک  امه  و  هیلع .» لد  ّهنإ  لاقی : الف  هریغ  مهف  نإ  و  هیلع ،

عم و  هلالدـلا ، هیاکحلا و  یلع  نیتعّرفتم  امهنوکل  هتفلاخم ، عقاولل و  هتقباطم  لقعی  العف ال  هنومـضم  یلع  مالکلا  ّلدـی  مل  اذإف  بطاـخملا ،
دیفت یّتلا ال  رابخألا  یف  بذـکلا  مدـع  کلذ  مزال  لب  بذاکلا ، قداـصلاب و  مّلکتملا  و  بذـکلا ، قدـصلاب و  مـالکلا  فصّتی  ـال  امهدـقف 

و عقاولا ، یلإ  لعفلاب  ایداه  الیلد و  مالکلا  نوکی  نأ  هیف  ربتعیف  عقاولل . هتفلاخم  ملعی  نمل  انتحت » ءامـسلا  : » هلوقک هیربخ ، هدـئاف  بطاـخملا 
. کلذک سیل  ملعلا  عم 
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لقن تاراشا  حرش  زا  یترابع  ادتبا   (3). دنتسه مالک  نیا  هب  لئاق   (2) قارشالا همکح  حرش  رد  يزاریش  نیدلا  بطق  (1) و  تاراشا حرش 

ءزج ریغ  یش ء  یلع  لدی  وأ  درفملا ، وه  و  الـصأ : یـش ء  یلع  هؤزج  لدی  نأ ال  امإ  ظفللا  ص31 : ج 1 ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  حرـش  - 1
امل ظفللا  هلالد  نأل  کلذ  و  راـبتعالا ...  هلق  و  مهفلا ، ءوس  کـلذ  یف  ببـسلا  فلؤملا و  وه  و  هاـنعم : ءزج  یلع  وأ  بکرملا ، وه  و  هاـنعم :

هل لاقی  ینعملا ، کلذ  هنع  مهفی  ام و  ینعم  هب  داری  هب و  ظفلتی  امف  عضولا ، نوناق  یلع  هیراجلا  ظفلتملا  هدارإب  هقلعتم  تناک  هیعضو  تناک 
کلت بسحب  هنم ، ءزج  وأ  ظفللا ، کلذ  ناک  نإ  و  ظفلتملا ، هدارإ  هب  قلعتی  اـمم ال  ینعملا  کـلذ  يوس  اـم  و  ینعملا ، کـلذ  یلع  لاد  هنإ 

. هیلع لاد  هنإ  هل  لاقی  الف  هیلع ، هب  لدی  نأل  حلصی  يرخأ  هدارإب  وأ  يرخأ ، هغل  وأ  هغللا ،
هنم مهفی  ثیحب  هنوک  یه  و  ینعملا : یلع  ظفّللا  هلالد  یف  وه  لّوألا و  طباّضلا  ص35 : قارشالا ، همکح  حرش  نیدلا ، بطق  يزاریشلا ، - 2

امهفالتخاب و فلتخت  یّتلا  هّیعضولا  یه  و  هّیتاذ ، ریغ  اّمإ  و  ردّصلا ...  يذأ  یلع  حا  هلالدک  هّیتاذ ، اّمإ  یه  و  ینعم . هّلیخت ] وأ   ] هعامـس دنع 
ناک امل  اذک  ناک  ول ال  و  هنع ، ّکفنی  ال  هتاذب ، یّشلل ء  ام  ذإ  هاّدعتی ، ینعم ال  ظفل  ّلکل  ناکل  ّالا  و  هتاذل ، هلالد  هل  سیل  ذإ  هتدارإب ، ّقلعتت 

هب دارأ  قلطأ و  ول  ّهنأ  یّتح  عضولا . نوناق  یلع  هیراجلا  ظفاّللا  هدارإب  ّقلعتت  هّیعـضولا  هلالّدلاف  کلذـک . سیلف  كرتشم ، وه  ام  ظافلألا  یف 
هدارإب وأ  اهریغ  وأ  هغّللا  کلت  بسحب  ریغلا  کلذ  ناک  نإ  و  هیلع ، ّلد  ّهنإ  لاقی  ـالف  هریغ ، مهف  نإ  و  هیلع ، ّلاد  ّهنإ  لـیق  هنم ، مهف  و  ینعم ،

وأ  ] هعامس دنع  هنم  مهفی  ثیحب  ظفللا  نوک  یه  و  هّیعضولا ، یه  دوصقملا  و  انرظن ، نع  لزعمب  نالّوألا  و  هیلع . هب  ّلدی  نأل  حلـصی  يرخأ 
. ظفاّللا دارم  وه  ینعم  عضولا  طّسوتب  هّلیخت ]

تیعبت هب  لئاق  نیملع  دومرف : ریخ ، ای  تسا  هدارا  عبات  تلالد  ایآ  هک  نیا  ثحب  رد  لوصالا  هیافک  رد  هرـس -  سدق  یناسارخ - دنوخآ  - 3
سیئرلا و خیـشلا  ًالومعم  هک  دـنرب  یم  مان  ار  يدارفا  دنتـسه ، یناسک  هچ  نیملع  زا  روظنم  هک  نیا  رد  نیحراش  هک  تسا ، هدارا  زا  تلـالد 

یسوط ققحم  روظنم ، ایوگ  هک  دنیوگ  یم  نخس  يا  هنوگ  هب  اج  نیا  رد  هرس -  سدق  ماما - موحرم  یلو  دننک  یم  رکذ  ار  یـسوط  ققحم 
. دشاب یم  قارشالا  همکح  حراش  و 
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نینچ دنک و  هدارا  ار  نآ  هدرب و  راک  هب  یعضو  يانعم  رد  ار  ظفل  ظفال ، دیاب  هیعضو  تلالد  رد  تسا : نینچ  نیا  شنومـضم  هک  دننک  یم 
قبط سپ  هک  دـنریگ  یم  هجیتن  هدرک و  لقن  قارـشالا  همکح  حراش  تاملک  زا  ار  نومـضم  نیا  سپـس  دوش . هدـیمهف  مالک  زا  مه  ییانعم 
نیا ریغ  رد  دـمهفب و  ار  اـنعم  هک  دـشاب  مه  یبطاـخم  دـشاب و  هدرک  اـنعم  هدارا ي  یمّلکتم  هک  تسا  ییاـج  رد  تلـالد  نـیمَلَع ، نـیا  رظن 

رد تسا ، عقاو  فالخ  هلمج  نومضم  دشاب  هتشاد  ملع  بطاخم  رگا  یّتح  هک  تسا  نیا  ناشفرح  همزال ي  تسین و  قداص  تلالد  تروص 
بذک قدص و  تلالد و  هجیتن  رد  تسین و  مه  ّلاد  نآ  تسین ، ّيدهم  نوچ  هدـشن و  عقاو  هب  ٌّيدـهم  اریز  تسا ؛ یفتنم  تلالد  مه  اج  نآ 

. دوب دهاوخن  مه 

. دننک هئارا  هیرظن  نیا  عفن  هب  یهجو  دننک  یم  شالت  هرس -  سدق  ماما -  موحرم  هک  تسا  يزیچ  نآ  تیاغ  نیا 

بذک قدص و  هب  فاصّتا  رد  بطاخم  دوجو  موزل  لوق  رب  هرس -  سدق  ماما -  دقن 

نیَمَلَع هب  تبسن  ار  نآ  دندرک و  نییبت  بذک  قّقحت  رد  بطاخم  دوجو  موزل  يارب  ار  یهجو  هک  نیا  زا  دعب  هرس -  سدق  ماما -  موحرم 
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(1): تسا نینچ  نآ  لّصحم  هک  دنا  هدرک  دقن  ار  هجو  نیا  دنداد ،

یم عقاو  فلاخم  يرگید  قباطم و  یکی  هک  تسا  نومضم  ياراد  عماس ، دوجو  زا  رظن  عطق  اب  انقوف » ءامسلا   » و انتحت » ءامسلا   » هلمج ي ود 
ات تسین و  نومـضم  دشابن  مهف  ات  اریز  دیآ ؛ یم  مزال  رود  تسا ، عماس  مهف  رب  عّرفتم  هلمج  ود  نیا  نتـشاد  نومـضم  دییوگب  رگا  دـشاب و 

، عماس مهف  زا  رظن  فرـص  يا  هلمج  ره  مییوگب  دیاب  نیاربانب  دمهفب . ار  نآ  ات  دشاب  ینومـضم  دیاب  نوچ  درادن ؛ انعم  مهف  دشابن  نومـضم 
رگا نآ ، فلاخم  ای  تسا و  عقاو  قباطم  ای  هک  دراد  نومضم 

دعب هلمجلا  نومضم  هفلاخم  نع  هرابع  سیل  بذکلا  ّنأب  هیف  شقانی  نأ  نکمی  و  ص56 : ج 2 ، ینیمخلا ،) مامإلل   ) همرحملا بساکملا  - 1
هقفاوم نع  هرابع  بذکلا  قدصلا و  لب  عماسلا ، مهف  مّلکتملا و  هدارإ  دعب  يأ  نیمّدقتملا ، نیمَلَعلا  مالک  رهاظ  يذـّلا  ینعملا  اذـهب  هلالدـلا 

نع رظنلا  عطق  عم  ینعم  نومضم و  امهل  نوکی  هلاحم  ال  انقوف » ءامسلا  و  انتحت ، ءامسلا   » هلمج ّنإ  لاقی : ذئنیحف  عقاولل . هتفلاخم  اهنومضم و 
و يرّوصت ، یقیدـصت ال  ینعم  نوکی  هلاحم  الف  نومـضم  امهل  ناک  اذإف  رئاد ، هجو  یلع  ّالإ  ینعم  امهنم  مهفی  نأ ال  مزل  ّالإ  و  عماسلا ، مهف 
قداصلاب و هلاحم  فصّتی ال  ّدـجلا  وحنب  مّلکتملا  نم  اتردـص  اذإف  بذـکلا ، قدـصلا و  اـمه  و  هیناـثلا ، نود  عقاولل  یلوـألا  هفلاـخم  همزـال 

ّنإ لاقی : نأ  نکمیف  امهیف  اهتلاخد  تمّلـس  ول  و  امهبذـک . مّلکتملا و  مالکلا و  قدـص  یف  هلیخد  ریغ  مّدـقتملا  ینعملاب  هلالدـلاف  بذاکلا .
هلالدـلا نوـکت  ـالف  هلالدـلا ، هقیقح  یقیلعتلا  ینعملا  اذـهف  رخآ ، یـشب ء  ملعلا  هب  ملعلا  نم  مزلی  ثیحب  یـشلا ء  نوـک  نـع  هراـبع  هلالدـلا 

نم مزلی  ثیحب  ّهنأل  هانعم ، یلع  لعفلاب  ّلاد  ینعملا  اذـهب  مالکلاف  لـعفلاب ، لـصاح  یقیلعت  رمأ  نع  هراـبع  اـهانعم  لـب  هّیقیلعت ، هّیئاـضتقا و 
. لعفلاب لصاح  یقیلعتلا  رمألا  اذه  يأ  یلعف ، رمأ  وه  و  ینعملا ، مهف  همهف 
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تـسا مزال  مییوگب  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  تسین ؛ عماس  دوجو  هب  يزاین  سپ  تسا . بذـک  دـشاب  فلاخم  رگا  قدـص و  دـشاب  عقاو  قباـطم 
عقاو قباطم  ریغ  مالک  نومـضم  هک  دـشاب  هتـشاد  ملع  بطاخم  رگا  هک  نیا  ینعی  ناشمالک  همزال ي  هک  نیا  امک  دـمهفب ، ار  نآ  بطاخم 

. تسین تسرد  زین  دوش  یمن  بذک  هب  فصّتم  مالک  رگید  تسا ،

طرـش تلالد  بذک ، قدص و  هب  هیربخ  هلمج ي  فاصّتا  رد  هک  دوش  رارـصا  مه  رگا  دـیامرف : یم  همادا  رد  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم 
رد ًایدهم » راصل  ٌدحأ  هب  َِملَع  ول   » هک دـشاب  يا  هنوگ  هب  هلمج  هک  نیمه  ینعی  دـنک ؛ یم  تیافک  یقیلعت  وحن  هب  تلالد  مییوگ : یم  تسا ،

. تسا یفاک  بذک  قدص و  هب  مالک  نآ  فاصّتا 

عماس دوجو  هب  بذک  تمرح  هّلدا ي  فارصنا  رد  هرس -  سدق  ماما -  موحرم  نایب 

هیربخ هلمج ي  ره  تسین و  طرـش  وا  ماهفإ  بطاخم و  دوجو  بذـک ، قدـص و  هب  هلمج  فاصّتا  رد  هچرگ  دـننک : یم  هفاضا  ماما  موحرم 
یبطاخم هک  ییاج  هب  تسا  فرـصنم  بذـک  تمرح  ّهلدا ي  یلو  دوش ، یم  بذـک  قدـص و  هب  فصّتم  دـشاب  هتـشادن  مه  عماس  یّتح  يا 

هب يانـشآ  ًالثم  دوشن ، مالک  نومـضم  هّجوتم  یلو  دشاب  یبطاخم  رگا  یّتح  ای  دشابن و  یبطاخم  رگا  نیاربانب  دـمهفب . ار  مالک  نآ  دـشاب و 
. درادن یتمرح  دشاب ، هتشاد  ییاونش  لکشم  ای  دشابن و  نابز 

بذک تمرح  ّهلدا ي  عومجم  زا  ار  فارصنا  نیا  ماما  موحرم 
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 - ماما موحرم  مـالک  نتم  دراد . دوجو  فارـصنا  نیا  رب  يراعـشإ  هّبنم و  عون  کـی  مه  تاـیاور  یـضعب  رد  دـنیامرف : یم  هدرک و  هدافتـسا 
: تسا نینچ  نیا  هرس -  سدق 

مالکلا عمـسی  مل  بطاخملا  دنع  هب  مّلکتلا  نع  اهفارـصنا  رهاظلا  لب  بطاخم . مدـع  عم  هسفن  دـنع  بذـکلا  نع  هفرـصنم  ّهلدألا  ّنأ  رهاظلا 
و بذکلا . هنم  ردص  نإ  ربخمب و  سیل  نیروکذملا  دنع  هبذاکلا  هلمجلاب  مّلکتملا  ّنإف  هب ، هلهج  وأ  هّزیمت  مدعل  هانعم  مهفی  مل  وأ  هممـصل ،

. اهفارصنال فانم  ریغ  یلقع  لامتحا  بذکلاب ، لّوقتلا  نع  مّلکتملا  ناسل  هّزنت  هنع  عنملا  نع  عراشلا  دارم  نوکی  نأ  لامتحاب  هنع  عنملا 

َّنِإ : » هلوق و  ُهُؤاََهب » َبَهَذ  ُُهبِذَک  َُرثَک  ْنَم  : » هلوق و  ٍهَکَلَه » َو  ٍهاَزْخَم  اَفَـش  یَلَع  َبِذاَْکلا  : » هلوقک کلذل : تادییأت  تاراعـشإ و  تایاورلا  یف  و 
و َهْجَْولا » ُدِّوَُسی  َبِذَْـکلا  : » هلوق و  ُقَّدَُـصی » اَلَف  ِقْدِّصلِاب  َء  یِجَی  یَّتَح  ُبِذْـکَی  باّذـکلا  نإ  : » هلوق و  َناَیْـسِّنلا » َنِیباَّذَْـکلا  یَلَع  ُهَّللا  َناَعَأ  اَّمِم 

(1). کلذ ریغ  یلإ  َهَکَلَْهلا » ِهِیف  َّنِإَف  َهاَجَّنلا  ِهِیف  ُْمْتیَأَر  ْنِإ  َو  َبِذَْکلا  اُوِبنَتْجا  : » هلوق

ص61. نامه ، - 1
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 - هرس سدق  ماما -  موحرم  شیامرف  یسررب 

، تسین هدارا  عبات  تلالد  هک  میدرک  نایب  نیَمَلَع  مالک  دـقن  اـب  لوصا  ثحب  رد  ریخ ، اـی  تسا  هدارا  عباـت  تلـالد  اـیآ  هک  نیا  دروم  رد  . 1
يرعاش مّلکتم  زا  هک  يا  هیربخ  هلمج ي  ره  تسا و  تسرد  مه  ام  رظن  هب  هنیمز  نیا  رد  هرس -  سدق  ماما -  موحرم  ياعّدم  لصا  نیاربانب 

هلمج نینچ  دوش ، یم  تیاده  مالک  نومـضم  هب  دونـشب  ار  نآ  یبطاخم  رگا  هک  یثیح  هب  دوش  رداص  دشاب  هدرک  هدارا  ار  انعم  دـج  هب  هک 
بذاک نآ  مّلکتم  بذـک و  هب  فصّتم  دـشابن  عقاو  قباـطم  رگا  تسا و  قداـص  نآ  مّلکتم  قدـص و  هب  فصّتم  دـشاب  عقاو  قباـطم  رگا  يا 

. تسین بذک  قدص و  هب  مالک  فاصّتإ  رد  لیخد  لعفلاب  ماهفإ  هجیتن  رد  تسا .

ورگ رد  هنیمز  نیا  رد  تواضق  مییوگ : یم  دـشابن ، یبطاخم  هک  ییاـج  زا  تسا  فرـصنم  بذـک  تمرح  ّهلدا ي  اـیآ  هک  نیا  دروم  رد  . 2
دندومرف ماما  موحرم  هک  یتایاور  دروم  رد  اّما  میزادرپب . نآ  هب  بسانم  تصرف  رد  دـیاب  هک  تسا  بذـک  هب  طوبرم  تایاور  مامت  یـسررب 

: مییوگ یم  دراد  فارصنا  نیا  رب  يراعشإ  هّبنم و  عون  کی 

. تسا تکاله  يزخ و  هبل ي  رب  بذاک  »(1) ؛ ٍهَکَلَه َو  ٍهاَزْخَم  اَفَش  یَلَع  َبِذاَْکلا  َّنِإ  : » دیوگ یم  هک  یتیاور  نآ  اّما  * 

َّنِإ ُلوُقَی : مالـسلا -  هیلع  َنِینِمْؤُْملا - ُریِمَأ  َناَـک  َو  ص205 : ج1 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  قودـص ، خیـش  - 1
َو ُهَّلِْملا  اَهَّنِإَف  ِهاَلَّصلا  ُماَقِإ  َو  ُهَرْطِْفلا  اَهَّنِإَف  ِصاَلْخِْإلا  ُهَِملَک  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُداَـهِْجلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  ُناَـمیِْإلا  َنُولِّسَوَتُْملا  ِِهب  ُلَّسَوَتَی  اَـم  َلَْـضفَأ 

ِمِحَّرلا ُهَلِـص  َو  ِْبنَّذـِلل  ٌهَضَحْدَـم  َو  ِْرقَْفِلل  ٌهاَْفنَم  ُهَّنِإَف  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  َو  ِِهباَذَـع  ْنِم  ٌهَّنُج  ُهَّنِإَف  ُمْوَّصلا  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  اَهَّنِإَف  ِهاَکَّزلا  ُءاَتیِإ 
ُعَفْدَـت اَهَّنِإَف  ِفوُْرعَْملا  ُِعئاَنَـص  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َبَضَغ  ُئِفُْطت  َو  َهَئیِطَْخلا  ُئِفُْطت  اَهَّنِإَف  ِّرِّسلا  ُهَقَدَـص  َو  ِلَجَْألا  ِیف  ٌهَأَْسنَم  َو  ِلاَْملا  ِیف  ٌهاَْرثَم  اَـهَّنِإَف 
ٍهاَْجنَم اَفَـش  یَلَع  َقِداَّصلا  َّنِإ  َالَأ  َناَمیِْإلا  ُِبناَُجی  ُهَّنِإَف  َبِذَْکلا  اُوِبناَج  َو  َنِیقِداَّصلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإَف  اُوقُدْـصاَف  َالَأ  ِناَوَْهلا  َعِراَصَم  یِقَت  َو  ِءْوَّسلا  َهَتیِم 

َو ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  َیلِإ  َهَناَمَْألا  اوُّدَأ  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  اُونوُکَت  ِِهب  اُولَمْعا  َو  ِِهب  اُوفَْرُعت  ًاْریَخ  اُولُوق  َو  َالَأ  ٍهَکَلَه  َو  ٍهاَزْخَم  اَفَـش  یَلَع  َبِذاَْـکلا  َّنِإ  اـَلَأ  ٍهَماَرَک  َو 
. ْمُکَمَرَح ْنَم  یَلَع  ِلْضَْفلِاب  اوُدوُع  َو  ْمُکَعَطَق  ْنَم  َماَحْرَأ  اُولِص 
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دوش یمن  هّجوتم  ار  وا  بذک  یسک  هک  ییاج  نآ  زا  دشاب ، هتشادن  یبطاخم  رگا  بذاک  هک  دنیوگب  دنهاوخ  یم  هرس -  سدق  ماما -  ّناک 
دوجو وا  بذـک  يارب  یبطاخم  هک  تسا  یـسک  تسا ، تکاله  یتخبدـب و  يزخ و  هبل ي  رب  هک  یبذاک  سپ  دوش ، یمن  مه  يزخ  راتفرگ 

. دراد

دراد و رارق  يزخ  هبل ي  رب  بذاک  دـشابن ، هچ  دـشاب و  یبطاخم  هچ  دـشاب ، يورخا  يزخ  يزخ ،»  » زا دارم  رگا  هک  تسا  نآ  تیعقاو  یلو 
. درادن بطاخم  دوجو  رب  يراعشإ  تیاور 

. دور یم  نیب  زا  شا  ینشور  ءاهب و  دشاب ، دایز  شبذک  هک  یسک  »(1) ؛ ُهُؤاََهب َبَهَذ  ُُهبِذَک  َُرثَک  ْنَم  : » دیامرف یم  هک  یتیاور  اّما  و  * 

نآ زا  دشاب و  ایند  رد  ءاهب  اج ، نیا  رد  ءاهب  زا  دارم  دسر  یم  رظن  هب 

، ینیلک ص244 و  ح5 ، ، 138 باب هرشعلا ، ماکحا  باوبأ  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دّمحم  یلماع ، ّرح  خیـش  - 1
ِهِیبَأ ْنَع  ٍفیِرَظ  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ ] ْنِم  ٍهَّدِـع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ْمُْهنَع َو  ص341 : ج2 ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم 

. ُهُؤاََهب َبَهَذ  ُُهبِذَک  َُرثَک  ْنَم  مالسلا :-  هیلع  َمَیْرَم - ُْنبا  یَسیِع  َلاَق  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع 
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بطاخم دیاب  بذک  دوش  یم  مولعم  سپ  دور ، یمن  نیب  زا  ءاهب  نیا  دیوگب  غورد  شدوخ  شیپ  طقف  دشاب و  هتشادن  بطاخم  ات  هک  ییاج 
. دوش یم  ایند  نیا  رد  ءاهب  نتفر  نیب  زا  بجوم  مه  تولخ  رد  ناهانگ  زا  یضعب  اریز  تسین ؛ راعشإ  زا  شیب  نیا  هتبلا  دشاب . هتشاد 

، هتفرگ کمک  نیباّذک  هیلع  دـنوادخ  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  »(1) ؛ َناَیْـسِّنلا َنِیباَّذَْکلا  یَلَع  ُهَّللا  َناَعَأ  اَّمِم  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هک  یتیاور  اّما  و  * 
. تسا نایسن 

ادرف سپ  يرگید و  زیچ  ادرف  دـیوگ و  یم  ار  يزیچ  زورما  باّذـک ، هک  تسا  تروص  نیا  هب  نیباّذـک  هیلع  نتفرگ  کمک  هوحن ي  ًارهاظ 
یتقو تسا  مولعم  نوچ  و  دوش . یم  راکشآ  شغورد  هتفگ و  یغورد  هچ  لّوا  زور  رد  هک  دور  یم  شدای  هجیتن  رد  اذکه ، يرگید و  زیچ 

تیاور نیا  سپ  دوـش ، یمن  راکـشآ  شغورد  هک  دـیوگب  غورد  رگا  دوـخ  شیپ  ـالإ  و  دـیوگب ، غورد  نارگید  شیپ  هک  دوـش  یم  اوـسر 
. تسا نارگید  دزن  نتفگ  غورد  دارم ، هک  دراد  راعشإ 

نیا دیوگ و  یم  غورد  مه  نارگید  دزن  رد  دیوگ  یم  غورد  دوخ  شیپ  هک  یسک  اریز  درک ؛ هشقانم  مه  نیا  رد  ناوت  یم  زاب  یلو 

ٍدَّمَُحم ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  اَِنباَحْـصَأ ] ْنِم  ٍهَّدِع  ِنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ُْهنَع َو  ص341 : ج2 ، یفاکلا ، ص245 و  ح7 ، نامه ، - 1
. َناَیْسِّنلا َنِیباَّذَْکلا  یَلَع  ُهَّللا  َناَعَأ  اَّمِم  َّنِإ  ُلوُقَی : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : َهَراَرُز  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألا 
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رد غورد  هک  درادـن  یتافانم  نیا  نیارباـنب  دوش . یم  اوسر  هجیتن  رد  هتفگ ، نارگید  هب  یغورد  هچ  ًـالبق  هک  دـنک  شومارف  دوش  یم  ثعاـب 
. دراد روکذم  فارصنا  رب  يراعشإ  هلمجلا  یف  دنچره  دوش ، نایسن  راتفرگ  نینچ  نیا  دشاب و  مارح  مه  ییاهنت 

... ؛ (1)« ُقَّدَُصی اَلَف  ِقْدِّصلِاب  َء  یِجَی  یَّتَح  ُبِذْکَی  ُهَّنِإَف  ِباَّذَْـکلا  َهاَخاَُؤم  َِبنَتْجَی  ْنَأ  ِِملْـسُْملا  ِلُجَّرِلل  یِغَْبنَی  : » دـیامرف یم  هک  یتیاور  اّما  و  * 
. دنک یمن  رواب  یسک  مه  دیوگ  یم  تسار  یتقو  هک  نیا  ات  دیوگ  یم  غورد  باذک 

تسا ییاج  هب  طوبرم  وگ  غورد  مالک  ندرکن  رواب  اریز  تسا ؛ رت  نشور  لبق  تایاور  زا  بطاخم ، نتشاد  موزل  هب  راعـشإ  تیاور ، نیا  رد 
. دمهفب دشاب و  هتشاد  بطاخم  هک 

َبَهَذ  » تیاور لثم  مه   (2)« َهْجَْولا ُدِّوَُسی  َبِذَْکلا  َّنِإ   » تیاور * 

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَْـمثُع  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ ] ْنِم  ٍهَّدِـع  ِنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ُْهنَع َو  ص341 : ج2 ، یفاکلا ، ص244 و  ح6 ، نامه ، - 1
ِقْدِّصلِاب َء  یِجَی  یَّتَح  ُبِذْکَی  ُهَّنِإَف  ِباَّذَْـکلا  َهاَخاَُؤم  َِبنَتْجَی  ْنَأ  ِِملْـسُْملا  ِلُجَّرِلل  یِغَْبنَی  مالـسلا :-  هیلع  َنِینِمْؤُْملا - ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق : ُهَعَفَر  ٍِملاَس 

. ُقَّدَُصی اَلَف 
اَی ص98 : ج74 ، راونألا ، راحب  یقت ، دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  یـسلجم ، هماّلع  ص13 و  لوقعلا ، فحت  یلع ، نب  نسح  ینارح ، هبعـش  نبا  - 2

یَطْسُْولا َو  َِهباَّبَّسلا  ِیف  ْمَّتَخَتَت  َال  ُِّیلَع  اَی  ِْهَیلِإ  ُروُْظنَْملا  َو  ُرِظاَّنلا  ٌنوُْعلَم  ٍرَْزئِم  ِْریَِغب  َماَّمَْحلا  َلَخَد  ْنَم  َّنِإَف  ٍرَْزئِم  ِْریَِغب  ِماَّمَْحلا  َلوُخُد  َو  َكاَّیِإ  ُِّیلَع 
ُلوُقَی َْتنَأ  اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َال  ُهَّنِإَف  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاَق : اَذِإ  ِهِْدبَع  ْنِم  ُبَْجعَی  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  َرِْصنِْخلا  ِّرَُعت  َال  َو  اَمِهِیف  ٍطُول  ُمْوَق  ُمَّتَخَتَی  َناَک  ُهَّنِإَف 

َُّمث َهْجَْولا  ُدِّوَُسی  َبِذَْکلا  َّنِإَف  َبِذَْکلا  َو  َكاَّیِإ  ُِّیلَع  اَی  َُهل  ُتْرَفَغ  ْدَق  یِّنَأ  اوُدَهْـشا  يِْریَغ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َال  ُهَّنَأ  َِملَع  ْدَق  اَذَه  يِدـْبَع  ِیتَِکئاَلَم  اَی 
اَم ُِّیلَع  اَـی  ٌمُوئْـشَم ...  َبِذَْـکلا  َو  ٌكَراَـبُم  َقْدِّصلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ًاـقِداَص  ِهَّللا  َدـْنِع  ُبَتُْکی  َو  َهْجَْولا  ُضِّیَُبی  َقْدِّصلا  َّنِإ  َو  ًاباَّذَـک  ِهَّللا  َدـْنِع  ُبَتُْکی 

ِءاَمَّسلا ِلْهَأ  ِیف  ًاّبُِحم  َِکلْدَـع  ِیف  ًاطِـسْقُم  َکِمْکُح  ِیف  ًالِداَع  ْنُکَت  َکـیِخَِأل  ُهَّبِحَأَـف  َکِـسْفَِنل  ُهَْتبَبْحَأ  اَـم  َو  َكِْریَِغل  ْهَرْکاَـف  َکِـسْفَِنل  ُهَتْهِرَک 
. َیلاَعَت ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ِیتَّیِصَو  ْظَفْحا  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِروُدُص  ِیف  ًادوُدْوَم 
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. میدرک نایب  هک  یبیرقت  نامه  هب  تسا  ُهُؤاََهب »

هک دینک  یم  رکف  هچ  رگا  دیزیهرپب ، غورد  زا  »(1) ؛ َهَکَلَْهلا ِهِیف  َّنِإَف  َهاَجَّنلا  ِهِیف  ُْمْتیَأَر  ْنِإ  َو  َبِذَْکلا  اُوِبنَتْجا  : » دـیامرف یم  هک  یتیاور  اّما  و  * 
. تسا تکاله  نآ  رد  انامه  تسا ؛ نآ  رد  امش  تاجن 

رگا دشاب ، دارم  معا  ای  يویند  تکاله  رگا  درادن و  بطاخم  نتـشاد  موزل  هب  يراعـشإ  چـیه  دـشاب ، يورخا  تکاله  روظنم  تکاله ، رگا 
. تسا فیعض  رایسب  يراعشإ  دشاب  هتشاد  مه  يراعشإ 

،120 باب رضحلا ، رفسلا و  یف  هرـشعلا  ماکحأ  باوبأ  همتت  جحلا ، باتک  همتت  ج9 ، لئاسولا ، كردتسم  نیـسح ، ازریم  يرون ، ثّدحم  - 1
. َهَکَلَْهلا ِهِیف  َّنِإَف  َهاَجَّنلا  ِهِیف  ُْمْتیَأَر  ْنِإ  َو  َبِذَْکلا  اُوِبنَتْجا  َو  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َلاَق - َو  ص83 : ح25 ،
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  بذک تمرح  هّلدا ي 

هراشا
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موحرم دارم  ًاتدعاق  . (1)« هعبرألا ّهلدألا  هیلع  ّلدی  و  نایدألا ، لوقعلا و  هرورـضب  مارح  بذکلا  : » دیامرف یم  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
. دشاب نایدا  لوقع و  ترورض  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  تسین ، مارح  هک  هلمجلاب  الإ  تسا و  مارح  هلمجلا  یف  بذک  هک  تسا  نیا  خیش 

لوقع ترورض  هب  بذک  تمرح 

هراشا

یلاح رد  تسا ، يرابتعا  یئاشنا  رما  کی  تمرح  اریز  دشاب ؛ حبق  دیاب  تمرح  زا  دارم  ًاتدعاق  تسا ، مارح  لقع  ترورض  هب  بذک  هک  نیا 
تیّلع ءایـشا و  نیب  طباور  دـننام  يروما  يرظن  لئاسم  هزوح ي  رد  ًالثم  تسا ؛ كاردا  طقف  لقع  تینأش  درادـن و  یئاشنا  مکح  لـقع  هک 

هک یلمع  لئاسم  هزوح ي  رد  و  دـنک . یم  كرد  ار  نکمم و ...  بجاو و  نیب  طباور  ءایـشا ، قّقحت  عانتما  بوجو و  ناـکما ، اـه ، نآ  نیب 
هدارا ياراد  دوجوم  ره  يرایتخا  لاعفا  هب  طوبرم 

ص11. ج 2 ، هثیدحلا ،) ط  ، ) تارایخلا عیبلا و  همرحملا و  بساکملا  نیما ، دمحم  نب  یضترم  يراصنا ، خیش  - 1
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«. لعُْفی نأ  یغبنیال   » ای لعُْفیال » نأ  یغبنی   » یلعف هچ  و  لعُْفی » نأ  یغبنی   » یلعف هچ  هک  دنک  یم  كرد  تسا ، روعش  و 

رمألا و سفن  رد  هک  تسا  ییاه  تیعقاو  نآ  كرد  یلمع ، لئاسم  هزوح ي  رد  هچ  يرظن و  لـئاسم  هزوح ي  رد  هچ  لـقع  نأـش  نیارباـنب 
دراد و ِربتعُم  رابتعا  ءارو  یتیعقاو  بذـک  ندوب  حـیبق  ٌحـیبق » بذـکلا  : » دوش یم  هتفگ  یتقو  ًالثم  تسا ؛ دوجوم  ِربَتْعُم  رابتعا  زا  رظن  فرص 
هک تسا  حـبق  نسُح و  ندوب  یلقع  ای  یتاذ  يانعم  نامه  نیا  و  هیلع » امع  عقاولا  بلقنیال   » زاب دـنک  رابتعا  ار  نآ  فالخ  يِربتعُم  رگا  یّتح 

. دراد تیعقاو  ربتعم  رابتعا  زا  رظن  فرص  ءایشا  حبق  نسُح و  ینعی  تسا ؛ هعیش  تادقتعم  زا 

حبق نسح و  رد  یّلک  يانبم  ود 

( دسافم حلاصم و  اب  طبترم  ریغ  حبق  نسح و   ) هعیش نیملکتم  رتشیب  يانبم  . 1

، دـنراد هک  يدـسافم  حـلاصم و  زا  رظن  فرـص  ءایـشا  زا  یـضعب  تاذ  هکلب  تسا ، نآ  دـسافم  حـلاصم و  رطاخ  هب  هن  ءایـشا  حـبق  نسُح و 
. تسا دسافم  حلاصم و  يداو  زا  ریغ  حبق ، نسح و  يداو  ًالصا  دنوش و  یم  حبق  ای  نسح  هب  فصّتم 
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( دسافم حلاصم و  اب  طبترم  حبق  نسح و   ) رگید یخرب  يانبم  . 2

تسا یتحلـصم  رب  نآ  لامتـشا  رطاخ  هب  تسا ، ءالقع  شیاتـس  دروم  یلعف  رگا  تسین . دسافم  حلاصم و  باب  زا  يادج  حبق ، نسح و  باب 
یلعف رگا  نینچ  مه  دننک ، یم  كرد  ار  تحلصم  نآ  ههادبلاب  دشاب  یهیدب  شنـسح  هک  دراوم  زا  یـضعب  رد  دننیب و  یم  ار  نآ  ءالقع  هک 

راکـشآ حضاو و  هک  تسا  یتحلـصم  تیوفت  ای  هدسفم  رب  لمتـشم  لعف  نآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا ، ءالقع  شنزرـس  تمذـم و  دروم 
(1). تسا

هئارا تایرظن  زا  یضعب  هتشاذگ و  مود  هیرظن ي  رب  ار  ءانب  میدرک ، ثحب  هنیمز  نیا  رد  لّصفم  باب  دنچ  هک  قالخا  هفسلف ي  باتک  رد  ام 
هدومن حرطم  ار  تناک و ...  لثم  ییاپورا  هفسالف ي  زا  یضعب  هیرظن ي  و  هرـس -  سدق  ردص -  دیهـش  هیرظن ي  هلمج  زا  لباقم ، رد  هدش 

(2). میدرک دقن  و 

طقف ام  و  هدسفم ، تحلـصم و  و  ررـض ، عفن و  مذ ، حدـم و  تسا : انعم  هس  ياراد  حـبق  نسُح و  دـنا : هتفگ  تنـس  لها  زا  هرعاشا  ضعب  - 1
یم مالک  نیا  هب  خـساپ  رد  میتسین . موس  مود و  يانعم  هب  حـبق  نسح و  رکنم  میتسه و  مذ  حدـم و  ینعی  لّوا  ياـنعم  هب  حـبق  نسح و  رکنم 

يانعم هب  حـبق  نسح و  لوبق  دوب و  دـهاوخ  موس  مود و  يانعم  هب  حـبق  نسح و  راکنا  يواسم  لّوا ، ياـنعم  هب  حـبق  نسح و  راـکنا  مییوگ :
هدیـسوپ ي خاک  مامت  هلمجلا  یف  دـنچره  لّوا  يانعم  هب  حـبق  نسح و  نتفریذـپ  اب  تسا و  هلمجلا  یف  لّوا  يانعم  نتفریذـپ  اب  مزالم  موس ،

. دش دهاوخ  بارخ  شرس  رب  يرعشا 
، یلمع تمکح  يرظن و  تمکح  باوبا  شورـس ، تاراشتنا  موس ، پاچ  قالخا ، هفـسلف ي  اضردـمحم ، دیـس  يدزی ، یـسّردم  ر.ك . - 2

. یلقع حبق  نسح و  تناک ، هفسلف ي  رد  قالخا  ياه  هیاپ  یسررب  یقالخا ، ياه  هژاو  رگید  حبق و  نسح و  میهافم  رد  شهوژپ 
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هک تسا  تروص  نیا  هب  مود  يانبم  راتخم  يانبم  قبط  تسا ، مارح  لوقع  ترورض  هب  هلمجلا ] یف   ] بذک دومرف : هک  خیـش  مالک  حیـضوت 
تّقـشم رد  نارگید  هک  دهدب  یعقاو  فالخ  ربخ  رگا  درادـن ، يرگید  هب  یجایتحا  هنوگ  چـیه  هدوب و  زاین  یب  هک  یـسک  مییوگ : یم  ًالثم 

. دنناد یم  شنزرس  ّقحتسم  ار  نآ  لعاف  حیبق و  ار  بذک  زا  ِدرف  نیا  ءالقع  همه ي  ههبشالب  دنریگب ، رارق 

میکح رب  وغل  دـهد و  یمن  ماجنا  ضرغ  نودـب  ار  یلمع  میکح  اریز  تسا ؛ لاحم  میکح  زا  یبذـک  نینچ  رودـص  مییوگب  میناوت  یم  هکلب 
دـشاب قداص  دیاب  هداد  لاعتم  دنوادخ  هک  يرابخأ  مامت  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا  نیاربانب  تسا . وغل  قادصم  یبذک  نینچ  تسا و  لاحم 

. تسا لاحم  ًالقع  یهلا  سدقا  تاذ  رب  بذک  و 

یـضعب تسا  نکمم  مه  ار  بذک  بتارم  یـضعب  حبق  دشاب . یهیدب  لوقع  يارب  تسا  نکمم  مه  بذک  رگید  بتارم  یـضعب  حـبق  كرد 
زا لزعنم  ریغ  لقع و  ترورـض  هب  هلمجلا  یف  بذک  حبق  تابثا  ام  ضرغ  ٍلاح  ّيا  یلع  دـننکن . كرد  رگید  یـضعب  دـننک و  كرد  لوقع 

. دش نشور  نایب  نیا  اب  هک   (1) تسا هدسفم  تحلصم و 

؛ دنک یم  كرد  ار  نآ  حبق  لقع  دشابن ، بترتم  مه  يا  هدسفم  رثا و  چـیه  یغورد  رب  رگا  دـنیوگ : یم  اج  نیا  رد  لّوا  يانبم  هب  نیلئاق  - 1
تشذگ زوریرپ  هک  یسگم  نآ  هلصاف ي  اب  تشذگ  امش  شوگ  رانک  زا  زورید  هک  یسگم  نآ  هلصاف ي  دیوگب  غورد  هب  یـسک  رگا  ًالثم 
هدسفم رثا و  چیه  یتقو  ام  رظن  هب  یلو  دنک . یم  كرد  ار  بذک  نیا  حـبق  لقع  زاب  دـشابن ، بترتم  نآ  رب  يرثا  چـیه  تسا و  رادـقم  نالف 

حیبق ندوب  بذک  تهج  زا  یلو  دشاب ، حیبق  تسا  نکمم  ندوب  وغل  باب  زا  تسا و  وغل  راک  نیا  هلب ، تسین . حیبق  دـشابن  بترتم  نآ  رب  يا 
. تسین
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. تسا حیحص  هلمجلا  یف  میدرک ، نایب  هک  یحیضوت  نیا  اب  لوقع  ترورض  هب  بذک  تمرح  خیش  موحرم  مالک  نیاربانب 

نایدا ترورض  هب  بذک  تمرح 

هراشا

تسا راوتسا  بذک  حبق  رب  نید  ساسا  هیاپ و  اریز  تسا ؛ حیحص  دشاب ، هلمجلا  یف  بذک  تمرح  هرس -  سدق  خیش -  بانج  دوصقم  رگا 
نسح و رکنم  هک  ار  هرعاشا  هک  تسا  لاؤس  نیمه  و  دیوگ !؟ یم  تسار  يربمایپ  میمهفب  میناوت  یم  اجک  زا  دشابن  حـیبق  بذـک  رگا  الإ  و 

. دنبایب دنناوت  یمن  نآ  يارب  یخساپ  هدرک و  ریگ  نیمز  دنتسه  یتاذ  حبق 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  مینادب  اجک  زا  دشابن ، حیبق  ًالقع  غورد  رگا  هک  تسا  نآ  مینک  یم  حرطم  هرعاشا  هیلع  ام  هک  یلاؤس 
دنوادـخ مینادـب  اجک  زا  هللااب  ذایعلاو  دـنا ؟! هتفگ  تسار  نخـس  مالـسلا -  مهیلع  ناربمایپ - ریاـس  هدروآ و  ار  مالـسا  نیبم  نید  هک  ملس - 

؟! دیوگ یم  تسار 

نیا اجک  زا  مییوگ : یم  خـساپ  رد  دـیوگ ! یم  تسار  هک  هدـش  يراج  نیا  رب  دـنوادخ  تداع  هک  تسا  نیا  دـنا  هداد  هک  یخـساپ  تیاـهن 
تسار مه  يدعب  ياه  مالک  تسا و  تسار  دیدیمهف  هک  دیدوب  اجک  امش  ار  یهلا  مالک  نیلّوا  دیا !؟ هدرک  زارحا  ار  لاعتم  دنوادخ  تداع 

تسار مه  یهلا  مالک  نیرخآ  دییوگب  هبرجت  نیا  قبط  ات  تسا 
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؟ دراد دوجو  یعدار  هچ  دشاب ، غورد  یضعب  تسار و  یضعب  ای  دشاب  هدوب  غورد  اه  نیا  همه ي  هللااب  ذوعن  دیاش  تسا .

دهاوخن نیا  زا  شیب  دنوش ، یم  مالسلا -  مهیلع  تیب - لها  نانمـشد  میلـست  هدیرب و  مالـسلا -  مهیلع  تیب - لها  زا  هک  یناسک  تشونرس 
دراوم یـضعب  رد  يزار  رخف  دـننام  ناشناگرزب  یـضعب  هک  نیا  اب  دـننک و  ریگ  یمالک  يداقتعا و  لـئاسم  هتخاـسدوخ ي  نجل  رد  هک  دوب 
راتفرگ نینچ  نیا  تسا  راوتسا  نآ  رب  ءایبنا  تلاسر  توبن و  تابثا  ساسا  هک  اج  نیا  ریظن  یـساسح  ياهاج  رد  اّما  دنراد ، یتسرد  تاملک 

هب ار  نیدباعلا  دبعا  هک  ًالقع  تسا  زیاج  لاعتم  دنوادخ  رب  دننک : یم  حیرـصت  اه  نیا  ریظن  دننک . ادـیپ  دـنناوت  یمن  یتفر  نورب  هار  هدـش و 
ْمُه َو  ُلَـعْفَی  اَّمَع  ُلَئُْـسی  ـال   ) اریز دربـب ؛ تـشهب  هـب  ار  ناـملاظ  نـیرت  ملاـظ  ءایقـشالا و  یقــشا  فرط  نآ  زا  دـنک و  باذـع  هدرب و  مـنهج 

َال ُهَّنَِأل  : » دـندومرف هیآ  لیذ  رد  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هک  دـنا  هدـیمهفن  یتسرد  هب  ار  هفیرـش  هیآ ي  نیا  يانعم  هک  یلاـح  رد  ، (1)( َنُولَئُْسی
رب لاعتم  دنوادخ  لاعفا  مامت  نوچ  ینعی  »(2) ؛ اباَوَص َو  ًهَمْکِح  َناَک  اَم  اَّلِإ  ُلَعْفَی 

هیآ ي23. ءایبنا ، هروس ي  - 1
َلاَق ُهَّللا  ُهَمِحَر  ُِّیناَدَمَْهلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِداَیِز  ُْنب  ُدَمْحَأ  اَنَثَّدَح  ص397 : ح13 ، ، 61 باب دیحوتلا ، نیسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، خیش  - 2
ٍرَفْعَج ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِّیِفْعُْجلا  َدیِزَی  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  َناَْمثُع  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَح 
َُدلُوی ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ٍّماَت  َْریَغ  ُطُقْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ًاتِّیَم  ُدـَلُوی  ْنَم  ِلاَفْطَْألا  َنِم  يََرن  اَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  مالـسلا -  مهیلع  ِِرقاَْـبلا - ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
َریِصَی یَّتَح  ُرَّمَُعی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِماَِلتْحِالا  َیلِإ  یَْقبَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِضْرَْألا  یَلَع  َطَقَـس  اَذِإ  ِِهتَعاَس  ْنِم  ُتوُمَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َّمَصَأ  َْوأ  َسَرْخَأ  َْوأ  یَمْعَأ 

ُِکلاَْملا َو  ُِقلاَْخلا  َوُه  َو  ْمُْهنِم  ِهِْقلَخ  ِْرمَأ  ْنِم  ُهُرِّبَدـُی  اَِمب  َیلْوَأ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  مالـسلا -  هیلع  َلاَقَف - ُهُهْجَو  اَم  َو  َِکلَذ  َْفیَکَف  ًاـْخیَش 
اَّمَع ُلَئُْـسی  ال   ) َو َعَنَم  اَمِیف  ٌلِداَع  َو  ُهاَطْعَأ  اَِمب  ُلِّضَفَتُْملا  َوُهَف  َُهل  َْسَیل  اَم  ُهاَطْعَأ  اَمَّنِإَف  ُهَرَّمَع  ْنَم  َو  َُهل  َْسَیل  اَم  ُهَعَنَم  اَـمَّنِإَف  َریِمْعَّتلا  ُهَعَنَم  ْنَمَف  ْمَُهل 

َوُه َو  ًاباَوَص  َو  ًهَمْکِح  َناَک  اَم  اَّلِإ  ُلَعْفَی  َال  ُهَّنَِأل  َلاَق  ُلَعْفَی ) اَّمَع  ُلَئُْـسی  ال   ) َْفیَک َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل  ُْتلُقَف  ٌِرباَج  َلاَق  َنُولَئُْـسی ) ْمُه  َو  ُلَعْفَی 
راحب  � دَحَج . ِِهلاَْعفَأ  ْنِم  ًاْئیَـش  َرَْکنَأ  ْنَم  َو  َرَفَک  ْدَقَف  ُهَّللا  یَـضَق  اَّمِم  ٍء  ْیَـش  ِیف  ًاجَرَح  ِهِسْفَن  ِیف  َدَـجَو  ْنَمَف  ُراَّهَْقلا  ُدِـحاَْولا  َو  ُراَّبَْجلا  ُرِّبَکَتُْملا 

ُْنبا لاصخلا ] : ] ص305 ج1 ، لاصخلا ، نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، خیـش  ص70 و  ح6 ، ، 3 باب همامإلا ، باـتک  ج23 ، راونألا ،
ِنَع ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِکلاَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّيِوَلَْعلا  ِمِساَْـقلا  ِْنب  َهَزْمَح  ْنَع  یَـسُوم 

ًاعیِمَج اَمُه  َو  ِنَسَْحلا  َنُود  مالسلا -  هیلع  ِْنیَـسُْحلا - ِْدلُو  ِیف  ُهَماَمِْإلا  ِتَراَص  َْفیَک  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل : ُْتُلق  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِقِداَّصلا -
امهیلع َنوُراَه - َو  یَسُوم  َّنِإ  مالسلا :-  هیلع  َلاَقَف - ِهَّنَْجلا ؟ ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  َو  ُهاَْطبِـس  َو  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - ِلوُسَر  اََدلَو 

َو َِکلَذ  ُهَّللا  َلَعَف  َِمل  َلوُقَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  ْنُکَی  َْمل  َو  یَسُوم  ِْبلُص  َنُود  َنوُراَه  ِْبلُص  ِیف  َهَُّوبُّنلا  ُهَّللا  َلَعَجَف  ِْنیَوَخَأ  ِْنیَلَـسُْرم  ِْنیَِّیبَن  اَناَک  مالـسلا - 
َال  ) ِِهلاَْعفَأ ِیف  ُمیِکَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأل  ِنَسَْحلا  ِْبلُص  َنُود  ِْنیَسُْحلا  ِْبلُص  ِیف  ُهَّللا  اَهَلَعَج  َِمل  َلوُقَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  َْسَیل  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُهَفاَلِخ  َهَماَمِْإلا  َّنِإ 

. ثیدحلا َنُولَأُْسی ) ْمُه  َو  ُلَعْفَی  اَّمَع  ُلَأُْسی 
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ءاروام زا  لاؤس  رگید  اذل  تسا ، لوقع  ياضتقم  تمکح  لدـع و  اریز  دوش ؛ یمن  عقاو  لاؤس  دروم  سپ  تسا ، تمکح  لدـع و  ياضتقم 
نایدا ساسا  هک  ییاج  نآ  زا  نیاربانب  تفریذپ .] درک و  فقوت  دیـسر ، تمکح  لدع و  هب  مالک  یتقو  دیاب  و   ] درادن انعم  تمکح  لدع و 

. نایدا ترورض  هب  تسا  مارح  بذک  مییوگب  میناوت  یم  سپ  تسا ، راوتسا  بذک  حبق  تمرح و  رب 
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تّنس باتک و  زا  بذک  تمرح  هّلدا ي 

«. هعبرألا ّهلدألا  هیلع  ّلدی  و  : » دیامرف یم  همادا  رد  هرس -  سدق  خیش -  موحرم 

میهاوخ حرطم  هدنیآ  ياه  ثحب  نمض  رد  ار  تنـس  باتک و  اّما  تسا . یکردم  تسا  مولعم  هک  مه  عامجا  میدرک . یـسررب  ار  لقع  لیلد 
. مینک یمن  یسررب  هناگادج  روط  هب  درک و 

مه تبیغ  ثحب  رد  هک  روط  نامه  دریگب ، رارق  یـسررب  دروم  بذـک  ثحب  رد  دـیاب  یـساسا  بلطم  ود  دـیامرف : یم  سپـس  خیـش  موحرم 
؟ تسا مادک  بذک  تاغوسم  هک  نآ  مود  تسا ؟ هریبک  هانگ  بذک  ایآ  هک  نآ  لّوا  تفرگ : رارق  یسررب  دروم 
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بذک ندوب  هریبک  نوماریپ  یقیقحت 

هراشا

بذک ندوب  هریبک  نوماریپ  www.Ghaemiyeh.comیقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


86 ص :
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بذک ندوب  هریبک  زا  ثحب  هرمث ي 

: تسا بترتم  نآ  رب  هرمث  ود  تسین و  تسرد  نیا  یلو  تسین ، بترتم  يا  هرمث  بذک ، ندوب  هریبک  ای  هریغص  ثحب  رب  دنا  هتفگ  یضعب 

دّرجم هب  دشاب ، رئابک  زا  بذک  رگا  انبم  نیا  قبط  رئاغـص . رب  رارـصا  مدع  رئابک و  زا  بانتجا  هکلم ي  ینعی  تلادع  هک  دـنلئاق  يا  هّدـع  . 1
هب تلادـع  تسین و  ام  شریذـپ  دروم  انبم  نیا  هتبلا  دـنک . لیـصحت  ار  هکلم  نآ  هرابود  ات  دوش  یم  تلادـع  زا  طوقـس  ثعاب  نآ  باـکترا 

. دنز یم  هبرض  تلادع  هب  ود  ره  هریبک ، هریغص و  باکترا  و  هقیرط » یف  ٌمیقتسم  يأ  ٌلدع : « ؛ تسا نید  هار  رد  تماقتسا  يانعم 

رما نارَود  رد  ینعی  دوش ؛ یم  مّدقم  بذک  زا  بانتجا  دـتفیب ، قافتا  اسب  هچ  هک  رگید  هانگ  اب  محازت  ماقم  رد  دـشاب ، هریبک  بذـک  رگا  . 2
دیاب دوش و  یم  مّدقم  رگید  هانگ  نآ  تسا ، بذک  زا  نوها  رتمک و  شندوب  هریبک  ای  تسین  هریبک  هک  يرگید  هانگ  ای  بذک  باکترا  نیب 

. دمآ دهاوخ  هیروت  ثحب  رد  هللا  ءاش  نإ  هک  درک  لح  ار  لکشم  هیروت  اب  ناوت  یم  دراوم  یضعب  رد  هتبلا  درک . بانتجا  بذک  زا 
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تیصعم ندوب  هریبک  كالم 

زا تسا و  لکـشم  ًاعقاو  تاـیاور  بسح  هب  كـالم  نییعت  میتفگ  (1) و  میدرک حرطم  تبیغ  ثحب  رد  ندوب  هریبـک  كـالم  رد  هیرظن  جـنپ 
بـش ریظن  دشاب ، هتفهن  یتمکح  هریبک  ندرکن  نّیعم  رد  دیاش  دندومرف : هک  میدرک  لقن  ار  بلطم  نیا  هرـس -  سدـق  یـسلجم -  همالع ي 

ناهانگ زا  رتشیب  مدرم  هک  رطاخ  نیا  هب  دیاش  مه  هریبک  دشاب . رتشیب  بش  نآ  هب  تبسن  ءاجر  فوخ و  دننک و  تدابع  رتشیب  مدرم  هک  ردق 
. دوشن نّیعم  حضاو  روط  هب  هک  هدوب  تحلصم  دننک ، بانتجا 

نیا رد  ٌهریبک .» وهف  رانلا  هیلع  هللا  دعوأ  ام  ّلک  . » تسا هریبک  دنـشاب ، هداد  شتآ  دـیعو  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  هک  یهانگ  ره  لّوا : لوق  - 1
هللا دعوأ  امّلک  . » دشاب هدش  هداد  ترخآ  رد  باذـع  دـیعو  نآ  يارب  هک  تسا  یلمع  هریبک  مود : لوق  تسا . شتآ  دـیعو  يور  تیانع  رظن 
لوق تسا . نآ  ریغ  شتآ و  زا  ّمعا  باذع ، هدش و  فذح  شتآ  صوصخ  لوق ، نیا  رد  باذعلا .» هیلع  هللا  دعوأ   » ای ًاباقع » هرخالا  یف  هیلع 

ای شتآ  دیعو  مالسلا -  مهیلع  نیرهاط - همئا ي  ای  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا - یبن  ناسل  ای  میرک  نآرق  رد  هک  یهانگ  ره  موس :
وأ رانلا  یصولا  وأ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - ناسل  یف  وأ  نآرقلا  یف  هللا  دعوأ  ام  . » تسا هریبک  دشاب ، هدش  هداد  نآ  هب  باذع 

. تسا هریبک  دشاب ، ّدح  بجوم  مه  ایند  رد  دشاب و  هداد  باقع  دیعو  ترخآ  رد  نآ  يارب  دـنوادخ  هک  یهانگ  ره  مراهچ : لوق  باذـعلا .»
ناهانگ زا  یـضعب  هچ  رگا  دنتـسه ، هریبک  ناهانگ  یمامت  مجنپ ؛ لوق  ًاّدـح .» اینّدـلا  یف  هیلع  بجوأ  ًاباقع و  هرخالا  یف  هیلع  هللا  دـعوأ  ام  »

«. هریبک اهُّلک  یصاعملا  . » تسا رگید  یضعب  زا  رت  گرزب 

تیصعم ندوب  هریبک  www.Ghaemiyeh.comكالم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


89 ص :

هک يزیچ  ره  هریبک ؛» هیـصعم  یهف  رانلا  اهیلع  هللا  دعوأ  امّلک  : » تسا نیا  میدرک  هدافتـسا  هدـعاق  ناونع  هب  تایاور  عومجم  زا  هک  یکالم 
نینچ مه  تسا . هریبک  دشاب  هدش  هداد  نآ  هب  شتآ  هدعو ي  هک  یهانگ  ره  نیاربانب  تسا . هریبک  تیـصعم  هدش ، هداد  نآ  هب  شتآ  دـیعو 

ای رتالاب  هدش  هداد  نآ  هب  شتآ  هدعو ي  هک  یهانگ  اب  هسیاقم  رد  یلو  هدشن  هداد  نآ  هب  شتآ  هدـعو ي  ًامیقتـسم  دـنچره  هک  یهانگ  ره 
یضعب رد  ًالثم  تسا ؛ هریبک  مه  نآ  دوش  یهانگ  ندوب  هریبک  هب  حیرـصت  تایاور  رد  رگا  هک  نیا  امک  تسا . هریبک  مه  نآ  دشاب ، يواسم 

(1). دنا هدرمش  رتشبیب  ای  دروم  تفه  ات  ار  هریبک  ناهانگ  تایاور ،

بذک ندوب  هریبک  رب  هرس -  سدق  خیش -  هّلدا ي 

: ناَذاَش ِنْب  ِلْضَفْلا  تیاور  . 1

ِِهباَتِک ِیف  مالسلا -  هیلع  اَضِّرلا -  ِنَع  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  ِهِدِیناَسَِأب  ِراَبْخَْألا  ِنُویُع  ِیف  ْنیَسُْحلا ] ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو

ْنَع َبوـُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص276 : ج2 ، یفاکلا ، ص318 و  ح1 ، ، 47 باب سفنلا ، داهجلا  باوبا  داهجلا ، باـتک  ج15 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 1
ِنَع ُُهلَأْـسَی  مالـسلا -  هیلع  ِنَسَْحلا - ِیبَأ  َیلِإ  اَِنباَحْـصَأ  ُضَْعب  یِعَم  َبَتَک  َلاَـق : ٍبوـُبْحَم  ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَـع  اَِنباَحْـصَأ  ْنـِم  ٍهَّدِـع 

ِسْفَّنلا ُْلتَق  ُتاَبِجوُْملا  ُْعبَّسلا  َو  ًانِمُْؤم  َناَک  اَذِإ  ِِهتاَئِّیَس  ُْهنَع  َرَّفَک  َراَّنلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َدَعَو  اَم  َبَنَتْجا  ِنَم  ُِرئاَبَْکلا  َبَتَکَف : َیِه ؟ اَم  َو  َیِه  ْمَک  ِِرئاَبَْکلا ،
. ِفْحَّزلا َنِم  ُراَرِْفلا  َو  ِمِیتَْیلا  ِلاَم  ُلْکَأ  َو  ِهَنَصْحُْملا  ُفْذَق  َو  ِهَرْجِْهلا  َدَْعب  ُبُّرَعَّتلا  َو  َابِّرلا  ُلْکَأ  َو  ِْنیَِدلاَْولا  ُقوُقُع  َو  ماَرَْحلا 
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َو َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  ِناَکْرَْألِاب  ٌلَمَع  َو  ِناَسِّللِاب  ٌراَْرقِإ  َو  ِْبلَْقلاـِب  ٌهَفِْرعَم  َوُه  َو  ِِرئاَـبَْکلا  ِعیِمَج  ُباَِـنتْجا  َو  ِهَناَـمَْألا  ُءاَدَأ  َوُه  ُناَـمیِْإلا  َلاَـق : ِنُومْأَْـملا  َیلِإ 
 ... ُریِْذبَّتلا َو  ُفاَرْسِْإلا  َو  ُْربِْکلا  َو  ُبِذَْکلا  َو  ٍرْسُع  ِْریَغ  ْنِم  ِقوُقُْحلا  ُْسبَح  َو  اَنِّزلا ...  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  َیِه  َو  ِِرئاَبَْکلا  ُباَِنتْجا 

(1).

. تسا مامتان  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

تسا و مامتان  دنـس  ظاحل  زا  یلو  تسا ، مامت  تلالد  ظاحل  زا  نیاربانب  تسا . هدـش  هدرمـش  هریبک  هاـنگ  ناونع  هب  بذـک  تیاور ، نیا  رد 
. دریگب رارق  دنتسم  ناونع  هب  دناوت  یمن 

ِْنب ِلْـضَْفلا  ِنَع  ِهِدـِیناَسَِأب  ِراَـبْخَْألا  ِنوـُیُع  ِیف  ْنیَـسُْحلا ] ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص125 : ج2 ، راـبخالا ، نویع  ص329 و  ح33 ، ناـمه ، - 1
ٌراَْرقِإ َو  ِْبلَْقلِاب  ٌهَفِْرعَم  َوُه  َو  ِِرئاَبَْکلا  ِعیِمَج  ُباَِنتْجا  َو  ِهَناَمَْألا  ُءاَدَأ  َوُه  ُناَمیِْإلا  َلاَق : ِنُومْأَْملا  َیلِإ  ِِهباَتِک  ِیف  مالـسلا -  هیلع  اَضِّرلا - ِنَع  َناَذاَـش 
ُقوُقُع َو  ِرْمَْخلا  ُبْرُـش  َو  ُهَقِرَّسلا  َو  اَنِّزلا  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  َیِه  َو  ِِرئاَبَْکلا  ُباَِنتْجا  َو  َلاَق : ْنَأ  َیلِإ  ِناَـکْرَْألِاب  ٌلَـمَع  َو  ِناَـسِّللِاب 

ُلْکَأ َو  ٍهَروُرَـض  ِْریَغ  ْنِم  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  اَم  َو  ِریِْزنِْخلا  ِمَْحل  َو  ِمَّدـلا  َو  ِهَْتیَْملا  ُلْکَأ  َو  ًاْملُظ  ِمِیتَْیلا  ِلاَم  ُلْـکَأ  َو  ِفْحَّزلا  َنِم  ُراَرِْفلا  َو  ِْنیَدـِلاَْولا 
ِْحَور ْنِم  ُسْأَْیلا  َو  ُطاَوِّللا  َو  اَنِّزلا  َو  ِتاَنَـصْحُْملا  ُفْذَـق  َو  ِناَزیِْملا  َو  ِلاَیْکِْملا  ِیف  ُسْخَْبلا  َو  ُراَمِْقلا  َوُه  َو  ُرِْـسیَْملا  َو  ُتْحُّسلا  َو  ِهَنِّیَْبلا  َدـَْعب  َابِّرلا 

َو ٍرْـسُع  ِْریَغ  ْنِم  ِقوُقُْحلا  ُْسبَح  َو  ُسوُمَْغلا  ُنیِمَْیلا  َو  ْمِْهَیلِإ  ُنوُکُّرلا  َو  َنیِِملاَّظلا  ُهَنوُعَم  َو  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطوـُنُْقلا  َو  ِهَّللا  ِرْکَم  ْنِم  ُْنمَأـْلا  َو  ِهَّللا 
. ِبُونُّذلا یَلَع  ُراَرْصِْإلا  َو  یِهاَلَْملِاب  ُلاَِغتْشِالا  َو  ِهَّللا  ِءاَِیلْوَِأل  َُهبَراَحُْملا  َو  ِّجَْحلِاب  ُفاَفِْختْسِالا  َو  ُهَناَیِْخلا  َو  ُریِْذبَّتلا  َو  ُفاَرْـسِْإلا  َو  ُْربِْکلا  َو  ُبِذَْکلا 

. ُهَوَْحن اًلَسُْرم  ِلوُقُْعلا  ِفَُحت  ِیف  َهَبْعُش  ُْنبا  ُهاََور  َو 
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: شَمْعَأْلا تیاور  . 2

ُِرئاَبَْکلا َو  َلاَق : ِنیِّدـلا  ِِعئاَرَـش  ِثیِدَـح  ِیف  مالـسلا -  امهیلع  ٍدَّمَُحم -  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِشَمْعَأـْلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ْنیَـسُْحلا ] ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو
َو ُبِذَْـکلا  َو  ُرُّبَـجَّتلا  َو  ِرُّبَـکَّتلا  ُلاَمِْعتْـسا  َو  ٍرْـسُع  ِْریَغ  ْنـِم  ِقوـُقُْحلا  ُْسبَح  َو  َو ...  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  ِسْفَّنلا  ُلـْتَق  َو  ِهَّللاـِب  ُكْرِّشلا  َیِه  َو  ٌهَـمَّرَُحم 

(1)  ... . َو ُهَناَیِْخلا  َو  ُریِْذبَّتلا  َو  ُفاَرْسِْإلا 

. تسا مامتان  شمعا  رطاخ  هب  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

. تسا مامتان  دنس  ظاحل  زا  یلو  هدش ، حیرصت  هریبک  هانگ  ناونع  هب  بذک  مه  تیاور  نیا  رد 

امهیلع ٍدَّمَُحم - ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِشَمْعَْألا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ْنیَـسُْحلا ] ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص411 : ج2 ، لاصخلا ، ص331 و  ح36 ، نامه ، - 1
َنِم ُراَرِْفلا  َو  ِْنیَِدلاَْولا  ُقوُقُع  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  َو  ِهَّللِاب  ُكْرِّشلا  َیِه  َو  ٌهَمَّرَُحم  ُِرئاَبَْکلا  َو  َلاَق : ِنیِّدـلا  ِِعئاَرَـش  ِثیِدَـح  ِیف  مالـسلا - 

َو ِمَّدـلا  َو  ِهَْتیَْملا  ُلْکَأ  َو  ُهَقِرَّسلا  َو  ُطاَوِّللا  َو  اَنِّزلا  َِکلَذ  َدـَْعب  َو  ِتاَنَـصْحُْملا  ُفْذَـق  َو  ِهَنِّیَْبلا  َدـَْعب  َابِّرلا  ُلْکَأ  َو  ًاْملُظ  ِمِیتَْیلا  ِلاَم  ُلْـکَأ  َو  ِفْحَّزلا 
ْنِم ُسْأَْیلا  َو  ِروُّزلا  ُهَداَهَش  َو  ُرِْـسیَْملا  َو  ِلاَیْکِْملا  َو  ِناَزیِْملا  ِیف  ُسْخَْبلا  َو  ِتْحُّسلا  ُلْکَأ  َو  ٍهَروُرَـض  ِْریَغ  ْنِم  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  اَم  َو  ِریِْزنِْخلا  ِمَْحل 

ُْسبَح َو  ُسوُـمَْغلا  ُنیِمَْیلا  َو  َنیِِملاَّظلا  َیلِإ  ُنوُـکُّرلا  َو  َنیِموـُلْظَْملا  ِهَنَواَـعُم  ُكْرَت  َو  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  ُطوـُنُْقلا  َو  ِهَّللا  ِرْکَم  ْنِم  ُْنمَأـْلا  َو  ِهَّللا  ِْحَور 
َو ِهَّللا  ِءاَِیلْوَِأل  َُهبَراَحُْملا  َو  ِّجَْحلِاب  ُفاَفِْختْسِالا  َو  ُهَناَیِْخلا  َو  ُریِْذبَّتلا  َو  ُفاَرْسِْإلا  َو  ُبِذَْکلا  َو  ُرُّبَجَّتلا  َو  ِرُّبَکَّتلا  ُلاَمِْعتْـسا  َو  ٍرْـسُع  ِْریَغ  ْنِم  ِقوُقُْحلا 

. ِبُونُّذلا ِِرئاَغَص  یَلَع  ُراَرْصِْإلا  َو  ِراَتْوَْألا  ِبْرَض  َو  ِءاَنِْغلاَک  ٌهَهوُرْکَم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ُّدُصَت  ِیتَّلا  یِهاَلَْملا 
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: مِلْسُم ِنْب  ِدَّمَحُم  هقثوم ي  . 3

هراشا

ْنَع ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنبا  ِنَع  یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ٍهَّدِع  ْنَع  بوُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو
. ِباَرَّشلا َنِم  ٌّرَش  ُبِذَْکلا  َو  َباَرَّشلا  ِلاَْفقَْألا  َْکِلت  َحِیتاَفَم  َلَعَج  َو  ًالاَْفقَأ  ِّرَّشِلل  َلَعَج  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : مالسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج -  ِیبَأ 

ْنَع ِهَریِغُْملا ) ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهِیبَأ   ) ْنَع ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَـع  ِلاَـمْعَْألا  ِباَـقِع  ِیف  ُقوُدَّصلا  ُهاََور  َو 
(1). ُهَْلثِم یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع 

لفق نیا  دیلک  هداد و  رارق  ار  ییاه  لفق  ّرش ، يارب  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم 
. تسا بارش  زا  رتدب  غورد  هداد و  رارق  بارش  ار  اه 

. تسا مالک  نآ  رد  هک  یسیع  نب  نامثع  الإ  دنتاقث ، همه  تیاور  نیا  تاور 

 

ص338. ج2 ، یفاکلا ، ص244 و  ح3 ، باب 138 ، رضحلا ، رفسلا و  یف  هرشعلا  ماکحا  باوبا  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، نامه ، - 1
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یسیع نب  نامثع  تقاثو  رد  مالک 

رابخا هب  هفئاط  : » دیامرف یم   (1) هّدُعلا رد  هرس -  سدق  یسوط -  خیش  هک  ییاج  نآ  زا  یلو  تسا ، هفقاو  نارس  زا  هچرگ  یسیع  نب  نامثع 
رد خیش  زا  يرگید  مالک  رطاخ  هب  ام  اّما  دنا ، هدرک  قیثوت  ار  وا  روهشم  رطاخ  نیمه  هب  دنا » هدرک  لمع  یسیع  نب  نامثع  هلمج  زا  يا  هّدع 

دروم رد   (2)« ایندـلا ماطحل  ًاعمط  مالـسلا -  امهیلع  رفعج -  نب  یـسوم  لامب  دبتـسا  : » دومرف هک  هبیغلا  باـتک  رد  یـسیع  نب  ناـمثع  دروم 
هدرک فقوت  یتّدم  ناشیا 

مهریغ هیسووانلا و  و  هفقاولا ، و  هیحطفلا ، لثم  هعیـشلا  قرف  نم  يوارلا  ناک  اذإ  ص150 : ج1 ، هدعلا ، نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  - 1
هفئاطلا تلمع  هانلق  ام  لجأل  و  هب و ...  لمعلا  بجو  مهب ، نیقوثوملا  ههج  نم  رخآ  ربخ  وأ  هدضعت ، هنیرق  كانه  ناک  نإف  هیوری : امیف  رظن 

نم و  یـسیع ، نب  نامثع  و  هزمح ، یبأ  نب  یلع  و  نارهم ، نب  هعامـس  لثم  هفقاولا  رابخأ  و  هریغ ، ریکب و  نب  هَّللا  دـبع  لـثم  هیحطفلا  راـبخأب 
یلع ترابع ، نیا  رد  تلق : نإ  یهتنا . هفالخ . هیف  مهدنع  نکی  مل  امیف  مهریغ  نویرطاطلا و  و  هعامس ، ونب  و  لاضف ، ونب  هاور  امب  ءالؤه  دعب 

: دنا هدرک  حیرـصت  لاجر  رد  هک  یلاح  رد  دـنا ، هدرک  لمع  وا  رابخا  هب  هفئاط  هک  هدـش  هدرمـش  یناسک  ءزج  مه  ینئاطب  هزمح ي  یبأ  نب 
مالک نیا  هب  میناوت  یمن  رگید  شندوب ، نوعلم  باذـک و  رب  حیرـصت  دوجو  اب  هزمح  یبأ  نب  یلع  دروم  رد  هلب ، تلق : ٌنوعلم » ٌباذـک  وه  »

. میریذپب ار  خیش  مالک  هزمح  یبأ  نب  یلع  ریغ  دروم  رد  هک  درادن  یتافانم  یلو  مینک ، لمع  خیش 
هزمح یبأ  نب  یلع  فقولاـب ] لوقلا   ] داـقتعالا اذـه  رهظأ  نم  لوأ  نأ  تاـقثلا  يورف  ص64 : هبیغلا ، نسحلا ، نب  دمحم  یـسوط ، خیـش  - 2

امم ائیش  مهل  اولذبف  اموق  اولامتسا  اهماطح و  یلإ  اولام  ایندلا و  یف  اوعمط  یـساورلا  یـسیع  نب  نامثع  يدنقلا و  ناورم  نب  دایز  ینئاطبلا و 
 ... . عیزب و نب  هزمح  وحن  لاومألا  نم  هوناتخا 
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ماما تماما  رکنم  هدرک و  بصغ  ار  مالسلا -  امهیلع  رفعج -  نب  یـسوم  لاوما  ایندلا  ماطحل  ًاعمط  هک  یـسک  تقاثو  نتفریذپ  اریز  میدوب ؛
لقن نومـضم  نیمه  اب  هک  یتایاور  هدرک و  عوجر  یـسوط ; خیـش  هبیغلا  باتک  هب  یتقو  یلو  تسا . لکـشم  هدـش ، مالـسلا -  هیلع  اـضر - 

رادقم نیا  اذل  تسا . هشدخ  لباق   (1) تایاور نآ  دنس  میدید  میدرک ، هاگن  ار  هدرک 

نب نامثع  يدنقلا و  ناورم  نب  دایز  هزمح و  یبأ  نب  یلع  هک  دنا  هدرک  تیاور  تاقث  دیامرف  یم  هرـس -  سدـق  یـسوط - خیـش  هچرگ  - 1
- رفعج نب  یسوم  لاوما  هدرک و  فقوت  مالسلا -  هیلع  مظاک - ماما  تماما  رد  ایندلا  ماطحل  ًاعمط  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  یساورلا ، یسیع 

ظاحل زا  تایاور  نیا  مینیب  یم  مینک ، یم  هاگن  دنک  یم  رکذ  نومـضم  نیا  اب  هک  ار  یتایاور  یتقو  اّما  دندرک ، بصغ  ار  مالـسلا -  امهیلع 
دمحم يور  نامه :  � مینک : یم  رکذ  ار  نآ  زا  هنومن  دنچ  تسین . یسیع  نب  نامثع  زا  یمسا  تایاور  نآ  زا  یضعب  رد  ای  تسین  مامت  دنس 

نمحرلا دبع  نب  سنوی  نع  لضفلا  نب  دـمحأ  نع  روهمج  نب  دـمحم  نع  دـمحأ  نب  دـمحم  نع  راطعلا  ییحی  نب  دـمحم  نع  بوقعی  نب 
اعمط هتوم  مهدحج  مهفقو و  ببـس  کلذ  ناک  ریثکلا و  لاملا  هدـنع  الإ و  دـحأ  هماوق  نم  سیل  و  مالـسلا -  هیلع  میهاربإ - وبأ  تام  لاق :

تنیبت کلذ و  تیأر  املف  رانید . فلأ  نوثالث  هزمح  یبأ  نب  یلع  دنع  رانید و  فلأ  نوعبـس  يدنقلا  ناورم  نب  دایز  دـنع  ناک  لاومألا  یف 
؟ اذـه یلإ  كوعدـی  ام  الاق : یلإ و  اثعبف  هیلإ  سانلا  توعد  تملکت و  تملع  ام  مالـسلا -  هیلع  اضرلا - نسحلا  یبأ  رمأ  نم  تفرع  قحلا و 

امهیلع نیقداصلا - نع  انیور  انإ  امهل : تلق  تیبأف و  فک . یل  الاق  رانید و  فالآ  هرـشع  یل  انمـض  کـینغن و  نحنف  لاـملا  دـیرت  تنک  نإ 
یلع هللا  رمأ  داهجلا و  عدأل  تنک  ام  نامیإلا و  رون  بلـس  لعفی  مل  نإف  هملع  رهظی  نأ  ملاعلا  یلعف  عدـبلا  ترهظ  اذإ  اولاق : مهنأ  مالـسلا - 

هوالع تسا ، مامتان  هدش ، فیعضت  هک  روهمج  نب  دمحم  هلمج  زا  یضعب  رطاخ  هب  تیاور  نیا  هوادعلا . یل  ارمـضأ  ینابـصانف و  لاح  لک 
يور و  ص65 : نامه ،  � الإ و .»...  دـحأ  هماوق  نم  سیل  : » دراد یّلک  روط  هب  هچرگ  هدـشن ، یـسیع  نب  نامثع  مسا  هب  حیرـصت  هک  نآ  رب 
یضم لاق : هباحصأ  ضعب  نع  يرابنألا  دیزی  نب  بوقعی  نع  اعیمج  يرعشألا  هللا  دبع  نب  دعـس  رافـصلا و  نع  دیلولا  نب  نسحلا  نب  دمحم 

راوج و سمخ  رانید و  فلأ  نوثالث  یساورلا  یسیع  نب  نامثع  دنع  رانید و  فلأ  نوعبـس  يدنقلا  دایز  دنع  و  مالـسلا -  هیلع  میهاربإ - وبأ 
ثاثأ و نم  مکدـنع  یبأل  عمتجا  ناک  ام  لاملا و  نم  مکلبق  اـم  اولمحا  نأ  مالـسلا -  هیلع  اـضرلا - نسحلا  وبأ  مهیلإ  ثعبف  رـصمب  هنکـسم 
� تسا . هلسرم  تیاور  نیا  مکلبق . هثراول  یل و  عمتجا  دق  ام  سبح  یف  مکل  رذع  هثاریم و ال  انمـستقا  دق  هماقم و  مئاق  هثراو و  ینإف  راوج 

نب یلع  یمع  دنع  يرأ  تنک  لاق : لاضف  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دمحأ  نب  نیـسحلا  نع  ینوق  نب  یـشبح  نب  یلع  يور  و  ص66 : نامه ،
لاقف هضفارلا  لاق : وأ  هعیشلا  رشعم  ای  مکنم  رـش  ایندلا  یف  سیل  اموی : هل  لاقف  یّمع . لزاهی  ناک  دادغب و  لهأ  نم  اخیـش  لاضف  نب  نسحلا 
رانید فالآ  هرـشع  يدـنع  ناک  هنإ  هافولا  هترـضح  امل  یل : لاق  جارـسلا  رـشب  یبأ  نب  دـمحأ  تنب  جوز  انأ  لاق : هللا ؟ کنعل  مل  و  یّمع : هل 

یلإ اهوملـس  رانلا و  نم  ینوصلخ  هللا  هللااف  تمی  مل  هنأ  تدهـش  هتوم و  دعب  اهنع  هنبا  تعفدف  مالـسلا -  امهیلع  رفعج - نب  یـسومل  هعیدو 
ییحی نب  دمحأ  نب  دـمحم  يور  ص67 : نامه ،  � منهج . ران  یف  اهب  یلـصی  هانکرت  دـقل  هبح و  انجرخأ  ام  هللا  وف  مالـسلا .-  هیلع  اضرلا -

ناک ینئاطبلا و  هزمح  یبأ  نب  یلع  دـنع  بصقلا  عایب  هنییع  انأ و  تنک  لاق : دواد  یبأ  نع  باشخلا  نع  دـمحم  نب  هللا  دـبع  نع  يرعـشألا 
يور و  ص68 : نامه ،  � ریمحلا . هابشأ  یلع  ای  کباحـصأ  تنأ و  امنإ  مالـسلا :-  هیلع  میهاربإ - وبأ  یل  لاق  لوقی : هتعمـسف  هفقاولا  سیئر 

یـساورلا یـسیع  نب  نامثع  انل : لاق  الاق : اعیمج  طابـسأ  نب  یلع  دـیزی و  نب  رمع  نب  دـمحم  نع  لاضف  نب  نسحلا  نب  یلع  نع  هدـقع  نبا 
وبأ لخدف  ضرألا  لهأ  ریخ  هعاسلا  مکیلع  لخدی  لاق : ذإ  مالـسلا -  هیلع  میهاربإ - یبأ  دنع  انک  الاق : ناکـسم  نبا  يدنقلا و  دایز  ینثدح 

ای معن  لاق : ناذ ؟ لاق  ام  يردـت  ینب  ای  لاق : هلبقف و  هیلإ  همـضف  اند  مث  ضرألا  لهأ  ریخ  اـنلقف : یبص  وه  و  مالـسلا -  هیلع  اـضرلا - نسحلا 
نب یلع  ینثدح  نکل  ثیدحلا ال و  رتب  لاقف : بوبحم  نب  نسحلا  ثیدحلا  اذهب  تثدـحف  طابـسأ  نب  یلع  لاق  یف  ناکـشی  ناذـه  يدـیس 
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دایز ال ای  نیعمجأ  سانلا  هکئالملا و  هللا و  هنعل  امکیلعف  هاـمتنخ  وأ  هقح  هامتدـحج  نإ  اـمهل : لاـق  مالـسلا -  هیلع  میهاربإ - اـبأ  نأ  باـئر 
اذک اذک و  کل  لاق : مالسلا -  هیلع  میهاربإ - ابأ  نأ  ینغلب  هل : تلقف  يدنقلا  دایز  تیقلف  بائر : نب  یلع  لاق  ادبأ  کباحصأ  تنأ و  بجنت 
نب دمحم  نع  هیبأ  نع  ییحی  نب  دمحم  نب  دـمحأ  يور  و  نامه :  � هب . تررم  هملکأ و ال  ملف  ینکرت  رمف و  تطلوخ  دق  کبـسحأ  لاقف :

هزمح یقشلا  لعف  ام  مالسلا :-  هیلع  اضرلا - لاق  لاق : دالبلا  یبأ  نب  ییحی  نب  میهاربإ  نع  ییحی  نب  ناوفص  نع  باطخلا  یبأ  نب  نیسحلا 
يور و  ص70 : نامه ،  � هقدنزلا . یلع  الإ  ادغ  نوتومی  كاکـش و ال  مویلا  مه  یح  یبأ  نأ  معزی  لاقف : مدـق  دـق  وه  اذ  وه  تلق : عیزب  نب 

دنع هزمح  یبأ  نب  یلع  رکذ  لاق : نانـس  نب  دـمحم  نع  دـیبع  نب  یـسیع  نب  دـمحم  نع  انباحـصأ  ضعب  نع  ییحی  نب  دـمحأ  نب  دـمحم 
هرک ول  هرون و  متی  نأ  الإ  هللا  یبأـف  هضرأ  هئامـس و  یف  هللا  دـبعی  ـال  نأ  دارأ  هزمح  یبأ  نب  یلع  نإ  لاـق : مث  هنعلف  مالـسلا -  هیلع  اـضرلا -
َرُون اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری   ) هللا باتک  یف  وه  کلذک و  هفنأ  مغر  نإ  هللا و  معن و  لاق : كرشملا !؟ تلق : كرشملا  نیعللا  هرک  ول  نوکرشملا و 

. هللا رون  ئفطی  نأ  دارأ  هنإ  هلاثمأ  یف  هیف و  ترج  دق  و  ْمِهِهاْوفَِأب ) ِهَّللا 
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دشاب هدرک  فقوت  ایندلا  ماطحل  ًاعمط  هک  یسیع  نب  نامثع  تثابخ 
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هب روهـشم  هک  روط  نامه  نیاربانب  دشاب  هدرک  فقوت  يا  ههبـش  رطاخ  هب  دیاش  هدوب و  یفقاو  هک  تسا  مّلـسم  دنچره  تسین  تباث  ام  يارب 
. مینک یم  لمع  یسیع  نب  نامثع  تایاور  هب  مه  ام  دننک ، یم  لمع  یسیع  نب  نامثع  تایاور 

بارش زا  بذک  ندوب  رتدب  رب  ملسم  نب  دمحم  هقثوم ي  تلالد 

؛ تسا هداد  رارق  لّفقم  يا  هظفحم  رد  ار  نیدلاو و ...  قوقع  لتق ، نارگید ، هب  ملظ  انز ، لثم  يدـب ، ّرـش و  لاعتم  دـنوادخ  تیاور  نیا  قبط 
ماقم رد   ) ینابرهم تفوطع و  تحامَـس ، ءایح ، دـناوت  یم  ناهانگ  نیا  لـفق  دوش . ناـهانگ  نیا  بکترم  دـناوت  یمن  یتحار  هب  نمؤم  ینعی 

، هدش هدیرد  ءایح  هدرپ ي  ینعی  دوش ؛ یم  زاب  اه  لفق  نیا  بارـش ، ندیـشون  اب  دشاب . و ...  نیدلاو ) قوقع  ماقم  رد   ) نیدلاو ّتبحم  ملظ ،)
تفوطع و رهم و  تحامس ، درادن ، انعم  ءایح  هک  تسم  ناسنا  يارب  اریز  ددنب ؛ یم  رب  تخر  مّحرت و ...  تفوطع ، رهم و  تحامس ،
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. دوش یم  ناسآ  وا  يارب  ناهانگ  نیا  همه ي  باکترا  بارش ، ندیشون  اب  نیاربانب  دسانش ! یمن  ردام  ردپ و  دمهف ، یمن  مّحرت 

، دنک یمن  تسم  رگید  نآ  هب  ندرک  تداع  زا  دعب  بارش  هک  دشاب  رطاخ  نیا  هب  دیاش  تسا ، بارش  زا  رتدب  بذک  دیامرف  یم  هک  نیا  اّما 
دناوت یم  مدادن ، ماجنا  ار  لمع  نیا  نم  هک  نیا  نتفگ  غورد  ندرک و  راکنا  اب  دـنک  یم  لایخ  اریز  تسا ؛ تسم  هشیمه  وگ  غورد  مدآ  اّما 
نیمه هب  تسا و  تسم  هشیمه  سپ  دنز . یم  رانک  غورد  اب  ار  تفوطع و ...  مّحرت ، تحامـس ، ءایح ، فرط  نآ  زا  دناشوپب و  ار  حـیبق  راک 

. تسا زاب  وا  يور  هب  ناهانگ  ياه  لفق  رطاخ 

غورد سپ  تسا ، هریبک  ناهانگ  زا  بارـش  هک  ییاج  نآ  زا  تسا و  بارـش  زا  رتدب  بذک  هک  دنک  یم  حیرـصت  تیاور  نیا  ٍلاح  ّيا  یلع 
هحیحص ي رد   (1) بارش ندوب  هریبک  تسا . هریبک  ناهانگ  زا  مه 

باوبا هبرشَألا ، همعطَألا و  باتک  هیقب  ج25 ، هعیشلا ، لئاسو   � هلمج : زا  هدش ، حیرصت  بارـش  ندوب  هریبک  هب  مه  يرگید  تایاور  رد  - 1
ِْنب وِرْمَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَـع  بوـُقْعَی ] ُنـْب  ُدَّمَُحم   ] َو ص429 : ج6 ، یفاکلا ، ص316 و  ح10 ، ، 12 باب همرحملا ، هبرشالا 

ٍْشیَُرق ْنِم  ٌمْوَق  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِیف  مالـسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج - ُوبَأ  َلَْـبقَأ  َلاَـق : ِهِیبَأ  ْنَع  ِِبتاَْـکلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  َناَْـمثُع 
ِرْمَْخلا ُبْرُش  َلاَق : ِِرئاَبَْکلا ؟ ُرَبْکَأ  اَم  ِّمَع  اَی  َلاَقَف : ْمُْهنِم  ٌّباَش  ُهاَتَأَف  َُهلَأَسَف ) ْمُکَضَْعب   ) ِْهَیلِإ ُْمْتثََعب  َْول  ْمُهُضَْعب : َلاَقَف  ِقاَرِْعلا  ِلْهَأ  َُهلِإ  اَذَه  اُولاَقَف :) )

اُولاَزَی ْمَلَف  ِْهَیلِإ  ْدُع  َُهل : اُولاَقَف  ْمُهَرَبْخَأَف  ْمُهاَتَأَف  ِرْمَْخلا ؟ ُبْرُـش  ٍَخأ  َْنبا  اَی  ََکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َُهل : َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َداَعَف  ِْهَیلِإ  ْدُـع  َُهل : اُولاَقَف  ْمُهَرَبْخَأَف  ْمُهاَتَأَف 
ِیف َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  ِسْفَّنلا  ِْلتَق  َو  ِهَقِرَّسلا  َو  اَنِّزلا  ِیف  ُهَبِحاَص  ُلِخُْدی  ِرْمَْخلا  َبْرُش  َّنِإ  ِرْمَْخلا ؟ ُبْرُش  ََکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َُهل : َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َداَع  یَّتَح  ِِهب 

َمیِهاَْربِإ ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍهَرَجَـش .) ِّلُک  یَلَع  اَُهتَرَجَـش  ُوْلعَت   ) اَمَک ٍْبنَذ  ِّلُک  یَلَع  ُوْلعَت  ِرْمَْخلا  ُلیِعاَفَأ  َو  ِهَّللِاب  ِكْرِّشلا 
ح1، باب 41 ، تاداهـشلا ، باتک  ج27 ، نامه ،  � ُهَْلثِم . ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِلاَـمْعَْألا  ِباَـقِع  ِیف  َو  ُهَْـلثِم  ٍمِشاَـه  ِنـْب 

 -: مالسلا هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص429 : ج6 ، یفاکلا ، ص391 و 
ِدَْیلا َو  ِجْرَْفلا  َو  ِنْطَْبلا ) ِّفَک  َو   ) ِفاَفَْعلا َو  ِْرتَّسلِاب  ُهُوفِْرعَت  ْنَأ  َلاَقَف : ْمِْهیَلَع ؟ َو  ْمَُهل  ُُهتَداَهَش  َلَبُْقت  یَّتَح  َنیِِملْسُْملا  َْنَیب  ِلُجَّرلا  َُهلاَدَع  ُفَْرُعت  َِمب 

ِْریَغ َو  ِفْحَّزلا  َنِم  ِراَرِْفلا  َو  ِْنیَِدلاَْولا  ِقوُقُع  َو  َابِّرلا  َو  اَنِّزلا  َو  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  ْنِم  َراَّنلا  اَْهیَلَع  ُهَّللا  َدَعْوَأ  ِیتَّلا  ِِرئاَبَْکلا  ِباَِنتْجِاب  ُفَْرُعی  َو  ِناَسِّللا  َو 
اَم ُشِیتْفَت  َو  ِِهبُویُع  َو  ِِهتاَرَثَع  ْنِم  َِکلَذ  َءاَرَو  اَم  َنیِِملْـسُْملا  یَلَع  َمُرْحَی  یَّتَح  ِِهبُویُع  ِعیِمَِجل  ًاِرتاَس ) َنوُکَی  ْنَأ   ) ِهِّلُک َِکلَذ  یَلَع  َُهلَالَّدـلا  َو  َِکلَذ 

َّنُهَتِیقاَوَم َظِفَح  َو  َّنِْهیَلَع  َبَظاَو  اَذِإ  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصِلل  ُدُـهاَعَّتلا  ُْهنِم  ُنوُکَی  َو  ِساَّنلا  ِیف  ِِهَتلاَدَـع  ُراَهْظِإ  َو  ُُهتَیِکْزَت  ْمِْهیَلَع  ُبِجَی  َو  َکـِلَذ  َءاَرَو 
ِروُضُح َدـْنِع  ُهاَّلَـصُِمل  ًاـمِزَال  َِکلَذَـک  َناَـک  اَذِإَـف  ٍهَّلِع  ْنِم  اَّلِإ  ْمُهاَّلَـصُم  ِیف  ْمِِهتَعاَـمَج  ْنَع  َفَّلَخَتَی  اـَل  ْنَأ  َو  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  ٍهَعاَـمَج  ِروُـضُِحب 

َِکلَذ َّنِإَف  ُهاَّلَـصُم  ِیف  اَِهتاَقْوَِأل  ًادِـهاَعَتُم  ِتاَوَلَّصلا  یَلَع  ًابِظاَُوم  ًاْریَخ  اَّلِإ  ُْهنِم  اَْنیَأَر  اَم  اُولاَق  ِِهتَّلَحَم  َو  ِِهلِیبَق  ِیف  ُْهنَع  َِلئُـس  اَذِإَف  ِسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا 
َال َناَک  اَذِإ  یِّلَُـصی  ُهَّنَِأب  ِلُجَّرلا  یَلَع  ُهَداَهَّشلا  ُنِکُْمی  َْسَیل  َو  ِبُونُّذِلل  ٌهَراَّفَک  َو  ٌْرتِس  َهاَلَّصلا  َّنَأ  َِکلَذ  َو  َنیِِملْـسُْملا  َْنَیب  ُهََتلاَدَع  َو  ُهَتَداَهَـش  ُزیُِجی 

ُظَفْحَی ْنَم  َو  یِّلَُصی  َال  ْنَّمِم  یِّلَُصی  ْنَم  َفَْرُعی  ْیَِکل  ِهاَلَّصلا  َیلِإ  ُعاَِمتْجِالا  َو  ُهَعاَمَْجلا  َلِعُج  اَمَّنِإ  َو  َنیِِملْسُْملا  َهَعاَمَج  ُدَهاَعَتَی  َو  ُهاَّلَصُم  ُرُـضْحَی 
َّنِإَف َنیِِملْـسُْملا  َْنَیب  َُهل  َحاَلَـص  َال  یِّلَُـصی  َال  ْنَم  َّنَِأل  ٍحاَلَِـصب  َرَخآ  یَلَع  َدَهْـشَی  ْنَأ  ٌدَـحَأ  ْنِکُْمی  َْمل  َِکلَذ  اـَل  َْول  َو  ُعیُِـضی  ْنَّمِم  ِهاَـلَّصلا  َتِیقاَوَم 

یِّلَُصی ْنَم  ْمِهِیف  َناَک  ْدَق  َو  َنیِِملْسُْملا  ِهَعاَمَِجل  َروُضُْحلا  ُمِهِکْرَِتل  ْمِِهلِزاَنَم  ِیف  ًامْوَق  َقِرُْحی  ْنَِأب  َّمَه  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - َلوُسَر 
هللا یلـص  ِِهلوُسَر - ْنِم  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ُمْکُْحلا  يَرَج  ْنَّمِم  َنیِِملْـسُْملا  َْنَیب  ٌَهلاَدَـع  َْوأ  ٌهَداَهَـش  ُلَبُْقی  َْفیَک  َو  َِکلَذ  ُْهنِم  ْلَـبْقَی  ْمَلَف  ِِهْتَیب  ِیف 

. ٍهَّلِع ْنِم  اَّلِإ  َنیِِملْسُْملا  َعَم  ِدِجْسَْملا  ِیف  یِّلَُصی  َال  ْنَِمل  َهاَلَص  َال  ُلوُقَی : َناَک  ْدَق  َو  ِراَّنلِاب  ِِهْتَیب  ِفْوَج  ِیف  ُقَرَْحلا  ِهِیف  ملس -  هلآ و  هیلع و 
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: تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  هیلع  هللا  مالس  ینسح  میظعلادبع 

ُوبَأ ِینَثَّدَح  َلاَق : ِِّینَـسَْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِمیِظَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ ] ْنِم  ٍهَّدِـع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ْمُْهنَع َو 
یَلَع ٍْدیَبُع  ُْنب  وُرْمَع  َلَخَد  ُلوُقَی : مالسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج -  َْنب  یَـسُوم  ِیبَأ  ُْتعِمَـس  ُلوُقَی : ِیبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِیناَّثلا -  ٍرَفْعَج 

َُّمث َشِحاوَْفلا ) َو  ِْمثِْإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو   ) َهَیْآلا ِهِذَه  اَلَت  َسَلَج  َو  َمَّلَس  اَّمَلَف  مالسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ 
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وُرْمَع اَی  ْمَعَن  َلاَقَف : َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  َِرئاَبَْکلا  َفِرْعَأ  ْنَأ  ُّبِحُأ  َلاَق : َکَتَکْـسَأ ؟ اَـم  مالـسلا :-  هیلع  ِهَّللا -  ِدـْبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَـقَف  َکَْـسمَأ 
َّلَج َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ِهَداَهَّشلا  ُناَْمتِک  َو  ِروُّزلا  ُهَداَهَش  َو  َو ...  َهَّنَْجلا ) ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم   ) ُهَّللا ُلوُقَی  ِهَّللِاب  ُكاَرْشِْإلا  ِِرئاَبَْکلا  ُرَبْکَأ 

(1)  ... . َو ناَثْوَْألا  هَداَبِع  ْنَع  یَهَن  اَمَک  اَْهنَع  یَهَن  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  رْمَْخلا  ُبْرُش  َو  ُُهْبلَق ) ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو   ) ُلوُقَی

ُْنب ُدَّمَُحم   ] ْمُْـهنَع َو  ص285 : ج2 ، یفاکلا ، ص318 و  ح2 ، ، 46 باب هبـسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبا  داـهجلا ، باـتک  ج15 ، نامه ، - 1
هیلع ِیناَّثلا - ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِینَثَّدَح  َلاَق : ِِّینَـسَْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِمیِظَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ ] ْنِم  ٍهَّدِـع  ْنَع  َبوُقْعَی 
هیلع ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ٍْدیَبُع  ُْنب  وُرْمَع  َلَخَد  ُلوُقَی : مالـسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج - َْنب  یَـسُوم  ِیبَأ  ُْتعِمَـس  ُلوُقَی : ِیبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : مالـسلا - 

اَم مالسلا :-  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َکَْسمَأ  َُّمث  َشِحاوَْفلا ) َو  ِْمثِْإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو   ) َهَیْآلا ِهِذَه  اَلَت  َسَلَج  َو  َمَّلَـس  اَّمَلَف  مالـسلا - 
ْكِرُْـشی ْنَم   ) ُهَّللا ُلوُقَی  ِهَّللِاب  ُكاَرْـشِْإلا  ِِرئاَبَْکلا  ُرَبْکَأ  وُرْمَع  اَی  ْمَعَن  َلاَقَف : َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  َِرئاَـبَْکلا  َفِرْعَأ  ْنَأ  ُّبِحُأ  َلاَـق : َکَتَکْـسَأ 

ُْنمَْألا َُّمث  َنوُِرفاْکلا ) ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ال   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُساَیِْإلا  ُهَدـَْعب  َو  َهَّنَْجلا ) ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَـقَف  ِهَّللِاب 
ًاراَّبَج َّقاَْعلا  َلَعَج  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنَِأل  ِْنیَدـِلاَْولا  ُقوُقُع  اَْهنِم  َو  َنوُرِـساْخلا ) ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  الَف   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأـِل  ِهَّللا  ِرْکَم  ْنِم 

َهَّللا َّنَِأل  ِهَنَـصْحُْملا  ُفْذَـق  َو  ِهَیْآلا  ِرِخآ  َیلِإ  اهِیف ) ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  ِسْفَّنلا  ُْلتَق  َو  ًاّیِقَش 
َو ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ِمِیتَْیلا  ِلاَم  ُلْکَأ  َو  ٌمیِظَع ) ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِهَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  اُونُِعل   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع 

ٍبَضَِغب َءاب  ْدَقَف  ٍهَِئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ِفْحَّزلا  َنِم  ُراَرِْفلا  َو  ًاریِعَس ) َنْوَلْصَیَس 
ُهُطَّبَخَتَی يِذَّلا  ُموُقَی  امَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  ابِّرلا ال  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأـِل  اـَبِّرلا  ُلْـکَأ  َو  ُریِـصَْملا ) َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَـم  َو  ِهَّللا  َنِم 

َّلَج َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  اَنِّزلا  َو  ٍقالَخ ) ْنِم  ِهَرِخآـْلا  ِیف  َُهل  اـم  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  َو   ) ُلوُقَی َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأـِل  ُرْحِّسلا  َو  ِّسَْملا ) َنِم  ُناـْطیَّشلا 
ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ُهَرِجاَْفلا  ُسوُمَْغلا  ُنیِمَْیلا  َو  ًاناهُم ) ِهِیف  ْدـُلْخَی  َو  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُباذَْـعلا  َُهل  ْفَعاُضی  ًاماثَأ  َْقلَی  َِکلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو   ) ُلوُقَی

ِتْأَی ُْلْلغَی  ْنَم  َو   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ُلُولُْغلا  َو  ِهَرِخْآلا ) ِیف  ْمَُهل  َقالَخ  َِکئلوُأ ال  اًـلِیلَق  ًاـنَمَث  ْمِِهناـْمیَأ  َو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
ُناَْمتِک َو  ِروُّزلا  ُهَداَهَش  َو  ْمُهُروُهُظ ) َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُهابِج  اِهب  يوُْکتَف   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ِهَضوُْرفَْملا  ِهاَکَّزلا  ُْعنَم  َو  ِهَمایِْقلا ) َمْوَی  َّلَغ  اِمب 

َو ِناَثْوَْألا  ِهَداَبِع  ْنَع  یَهَن  اَمَک  اَْهنَع  یَهَن  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ِرْمَْخلا  ُبْرُـش  َو  ُُهْبلَق ) ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأـِل  ِهَداَـهَّشلا 
ْدَقَف ًادِّمَعَتُم  َهاَلَّصلا  َكَرَت  ْنَم  : » َلاَق ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - َلوُسَر  َّنَِأل  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َضَرَف  اَّمِم  ًاْئیَـش  َْوأ  ًادِّمَعَتُم  ِهاَـلَّصلا  ُكْرَت 

َو وٌرْمَع  َجَرَخَف  َلاَق : ِراَّدـلا ) ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُهَنْعَّللا  ُمَُهل   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ِمِحَّرلا  ُهَعیِطَق  َو  ِدـْهَْعلا  ُضْقَن  َو  ِِهلوُسَر » ِهَّمِذ  َو  ِهَّللا  ِهَّمِذ  ْنِم  َئَِرب 
ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  ِمیِظَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ُقوُدَّصلا  ُهاََور  َو  ِْملِْعلا . َو  ِلْضَْفلا  ِیف  ْمُکَعَزاَن  َو  ِِهیْأَِرب  َلاَق  ْنَم  َکَلَه  ُلوُقَی : َوُه  َو  ِِهئاَُکب  ْنِم  ٌخاَرُـص  َُهل 
ِِّیلَع ْنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ِْنب  یَسُوم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِلَلِْعلا  ِیف  َو  ِراَبْخَْألا  ِنُویُع  ِیف  ُهاََور  َو  ِناَیَْبلا .) ِعَمْجَم   ) ِیف ُّیِسِْربَّطلا  ُهاََور  اَذَک  َو  ُهَوَْحن . ِِّینَـسَْحلا 

. ُهَوَْحن ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِّيِدَابآَدْعَّسلا  ِْنیَسُْحلا  ِْنب 
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ملـسم نب  دمحم  هقثوم ي  رد  هک  ییاج  نآ  زا  دننک و  یم  رمخ  برـش  ندوب  هریبک  هب  حیرـصت  مالـسلا -  هیلع  ماما -  تیاور  نیا  رد  سپ 
.  تسا هریبک  ناهانگ  زا  مه  بذک  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا ، بارش  زا  رتدب  بذک  دومرف 
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ملسم نب  دمحم  هقثوم ي  هب  لالدتسا  رب  یضعب  لاکشا 

مظاک خیش  ، (1) يزاریش یقت  دمحم  ازریم  هلمج  زا  یضعب 

حاتفملاب هیبشّتلا  نم  دـیرأ  نا  ّهنإف  لامجإلا  نم  هیاوّرلا  یف  ام  یفخی  ال  ص125 : ج 1 ، بساکملا ، هیشاح  یقت ، دمحم  ازریم  يزاریـش ، - 1
سیل مارحلا  طرـشف  هّیطرّـشلا  یف  هیبشّتلا  دیرأ  نا  و  نادجولاب ...  هب  هّبـشملا  یف  هّبـشملا و ال  یف  تباث  ریغ  وهف  هّیّلعلا  هّیببّـسلا و  یف  هیبشّتلا 

الف مدعلا  همدع  نم  مزلی  ام  طرّشلا  یصاعملا و  رئاس  ءافتنا  بذکلا  ءافتنا  نم  مزلی  ّهنا ال  حوضول  هّبشملا  یف  قّقحم  ریغ  اضیا  ّهنا  عم  مّرحمب 
یلع فارـشالا  همرح  یلع  لـیلد  ـال  اـهنم و  برقلا  تاـمّرحملا و  یف  عوـقولا  یلإ  فارـشإلا  لـیزنّتلا  هیبـشّتلا و  نـم  دارملا  نوـکی  نادـعبی 

هتّیببـس مارحلا و  هّلع  هلزنم  ّیمکحلا  لیزنّتلا  دارملا  ّنا  يوعد  و  هرـس . ... -  سدـق  فّنـصملا - هب  فرتعا  امک  اهنم  بیرقّتلا  تاـمّرحملا و 
لیلّدـلا و مدـع  نم  تفرع  ام  یلا  افاضم  اهفالخ ...  ظفّللا  نم  رهاّظلا  لب  اهیلع  لیلد  ـال  دـهاش و  ـال  همرحلا  یف  مارحلا  هّلع  هلزنمب  ّهنا  ینعی 

هانرکذ يّذلا  ینعملا  یلع  لمحلا  لمتحی  ترکذ  ام  یلع  لمحلا  لمتحی  امک  ّهنال  هفالخ  یلع  لیلّدلا  نوک  مدع  ریدـقت  یلع  هیلع  دـهاّشلا 
نم هّصاخلا  دارفألا  ضعب  یلع  لمحلا  اضیا  لمتحی  و  بذکلا . ...  یلع  رارمتسالا  نامدإلا و  هبظاوملا و  هموادملا و  یلع  لمحلا  لمتحی  و 
نم مّدـقت  اـم  ضعب  یلا  امّـضنم  وأ  ادرفنم  وأ  هلوـسر  هـّللا و  یلع  بذـکلا  صوـصخ  یلع  لـمحلا  اـضیا  لـمتحی  و  همیمنلاـک ...  بذـکلا 

داهشتسالا ناک  نا  همّدقتملا و  هحیحّصلا  یف  رئابکلا  نم  نیدودعملا  روّزلا  هداهـش  وأ  هرجافلا  سومغلا  نیمیلا  یلع  لمحلا  وأ  تالامتحالا 
ّنا هعّرشتملا  دنع  ههیدب  مولعملا  نم  ذإ  هلیوأت  موزل  رهاّظلا  ّنأب  هیف  شقانیف  بارّشلا  نم  ّرش  بذکلا  مالّسلا و  هیلع  هلوق  ینعأ  هیناّثلا  هرقفلاب 
راد اذإ  ّهنا  یف  مهنم  دـحأ  ّکشی  اذـل ال  تامّرحملا و  نم  رخأ  ناونعب  هداحتا  نع  رظّنلا  عطق  عم  هسفن  ثیح  نم  بذـکلا  نم  ّرـش  بارّـشلا 

هدارإک همّدقتملا  لماحملا  ضعب  یلع  لمحیف  اعطق  برّشلا  یف  بذکلا ال  یف  صّخری  هارکإ  وأ  هرورضب  بذکلا  رمخلا و  برـش  نیب  رمألا 
. هلمتحملا تالیوّأتلا  نم  کلذ  وحن  هیلع و  هبظاوملا  رارمتسالا و  نامدإلا و  هدارا  یلع  وأ  همیمّنلا  صوصخ  لثم  دارفالا  ضعب 
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هقثوم ي رهاظ  هب  ناوت  یمن  دنا : هدومرف  هدرک و  لاکـشا  خیـش  موحرم  لالدتـسا  نیا  رب  و ...  مهرـس -  سدـق   - (1) ییوخ دیس  يزاریش ،
ندروخ دـیاب  بارـش ، ندروخ  بذـک و  قلطم  نیب  محازت  نارودـلا و  دـنع  هک  تسا  نآ  شا  همزال  اریز  درک ؛ کّـسمت  ملـسم  نب  دـمحم 

هب یـصخش  رْمُع  دروم  رد  ًالثم   ) نتفگ غورد  هب  هارکا  ار  يدرف  یملاظ  رگا  لاثم  ناونع  هب  درک . بانتجا  بذک  زا  داد و  حـیجرت  ار  بارش 
ار بارـش  ندروخ  دیاب  تسا  بارـش  زا  رتدب  ًاقلطم  بذک  مییوگب  رگا  دنک ، بارـش  ندروخ  ای  دراد ) لاس  دـص  دـیوگب  لاس  هاجنپ  ياج 

.  ٍهیقف نع  ًالضف  ٍهقفتم  هب  مزتلیال  ار  یفرح  نینچ  هک  یلاح  رد  دنک ، بانتجا  بذک  نآ  زا  دنک و  باختنا 

نأب هقفتم  لب و ال  هیقف ، مزتلی  ذإ ال  هرورـضلل ، هفلاخم  اهنأ  اـیناث : و  دنـسلا . هفیعـض  اـهنأ  ـالوأ : هیف  و  ص386 : ج 1 ، ههاقفلا ، حابـصم  - 1
هرکملا لوقی  نأـب  ول  و  بذـکلا - یعیبـط  باـکترا  نیب  رارطـضالا  ماـقم  یف  رمـألا  راد  اذإـف  رمخلا ، برـش  نم  رـش  بذـکلا  دارفأ  عـیمج 
فاضی و  بذکلا ...  یلع  رمخلا  برش  حیجرت  دحأ  لمتحی  الف  رمخلا  برش  نیب  و  نیسمخ - نبا  هنأ  عم  هنس  هئام  نالف  رمع  نإ  حتفلاب :) )

نم دشأ  هنوک  و  هریغ ، یف  دجوت  هیـصوصخ ال  یلع  ابلاغ  لمتـشم  بونذلا  نم  دحاو  لک  نأ  وه  و  هبیغلا ، ثحبم  یف  هانرکذ  ام  کلذ  یلا 
، ءانزلا رمخلا و  برش  نم  دشأ  بذکلا  دارفأ  ضعب  نوکی  دق  معن  تاهجلا . عیمج  یف  هنم  دشأ  هنوک  مزلتـسی  هیـصوصخلا ال  هذه  یف  هریغ 

. همرتحملا سفنلا  لتقل  بذکلاک  و  هلوسر ، یلع  و  هّللا ، یلع  بذکلاک 
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: تسا نیا  دنا  هدرک  رکذ  هک  یتاهیجوت  هلمج  زا  دننک ، هیجوت  ار  ملسم  نب  دمحم  هقثوم ي  هک  دنا  هدمآرب  ددص  رد  نیاربانب 

بجوم هک  یبذک  ای  تسا ، لوسرلا  یلع  هللا و  یلع  بذک  لثم  بذـک  يالاب  بتارم  یـضعب  تسا ، بارـش  زا  رتدـب  هک  یبذـک  زا  دارم  . 1
زا رتدـب  غورد  هک  میریذـپ  یم  دراوم  نیا  رد  دوش . یم  بترتـم  نآ  رب  یگرزب  هدـسفم ي  اـی  هدـش ، یناملـسم  ضْرِع  اـی  نوخ  نتفر  ردـه 

(1). تسا مّدقم  بارش  ندروخ  یبذک ، نینچ  باکترا  بارش و  نیب  رمألا  نارود  دنع  هدوب و  بارش 

رثا زا  رتراگدنام  نآ ، باکترا  ندش  ناسآ  اه و  يدب  لفق  ندش  هتـسکش  رد  بذـک  رثا  هک  ثیح  نیا  زا  تسا  رتدـب  بارـش  زا  بذـک  . 2
هب بارـش  ندروخ  هک  نآ  رب  هوالع   (2). تسا یگـشیمه  غورد  یلو  تسا ] یتسم  لاـح  رد  و   ] هدوب یتـّقوم  بارـش  رثا  اریز  تسا ؛ بارش 

. تسا هنوؤملا  لهس  غورد  یلو  دراد ، تامّدقم  هیهت ي  هب  جایتحا  نوچ  تسا ؛ نتفگ  غورد  زا  رت  تخس  بتارم 

ًالثم دشاب ؛ هتشاد  رثا  ادخ  مکح  ندرک  ضوع  لوسرلا و  یلع  هللا و  یلع  بذک  هک  تسا  یتروص  رد  بارش  ندروخ  ندش  مّدقم  هتبلا  - 1
بارـش ندروخ  دنریذپن ، ار  وا  بذک  مه  مدرم  دـشاب و  هتـشادن  يرثا  چـیه  رگا  اّما  دوش ، ضوع  ادـخ  مکح  مه  مدرم  نیب  رد  دوش  ثعاب 

. تسین مّدقم 
، دوش یم  تحامس و ...  تفوطع ، رهم و  نتفر  نیب  زا  ءایح ، ندش  هدیرد  ثعاب  غورد  تسا و  یگشیمه  غورد  ِیتسم  هک  نیا  نتفریذپ  - 2

( یناخریما . ) تسا لکشم 
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. تسا بارـش  زا  رتدـب  یبذـک  ره  تفگ  درک و  کّـسمت  ملـسم  نب  دـمحم  هقثوم ي  قـالطا  هب  ناوت  یمن  تاـهیجوت ، نیا  دوـجو  اـب  سپ 
، تسا هریبک  بذـک  دارفا  زا  یـضعب  تفگ  ناوت  یم  هلب ، دوش . یمن  تباث  تسا ، هریبک  بذـک  تعیبط  هک  خیـش  موحرم  ياعّدـم  نیارباـنب 

دافم یهاگ  دراد ؛ تبیغ  دافم  هب  یگتـسب  هکلب  درادـن ، دوجو  تبیغ  قلطم  ندوب  هریبک  رب  یلیلد  میتفگ  مه  تبیغ  ثحب  رد  هک  روط  نامه 
. تسین روط  نیا  مه  یهاگ  تسا و  هریبک  مییوگب  میناوت  یم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  تبیغ 

 -: مالسلا هیلع  يرکسع -  ماما  هب  بوسنم  تیاور  . 4

(1). َبِذَْکلا اَهُحاَتْفِم  َلِعُج  َو  ٍْتَیب  ِیف  اَهُّلُک  ُِثئاَبَْخلا  ِتَلِعُج  مالسلا :-  هیلع  ُّيِرَکْسَْعلا -  ُّیِکَّزلا  ُماَمِْإلا  َلاَق  راَبْخَْألا ] ُعِماَج  ِیف   ] و

. تسا مامتان  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

بذک دـیامرف : یم  تیاور  نیا  رد  اریز  تسا ؛ هدرک  رکذ  بذـک  قلطم  ندوب  هریبک  ّهلدا ي  زا  یکی  ناونع  هب  ار  تیاور  نیا  خیـش  موحرم 
. تساه يدب  مامت  دیلک 

همه ي زا  هک  تسین  نآ  شا  همزال  تسا ، ثئابخ  همه ي  حاتفم  بذک  هک  نیا  اریز  تسین ؛ تسرد  خیش  موحرم  لالدتسا  نیا  اّما 

ص148. رابخالا ، عماج  ص263 و  ج69 ، راونألا ، راحب  - 1
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هاگن نآ  اب  هک  تروص  نیا  هب  دـشاب ، انز  حاتفم  لالح  وحن  هب  هاگن  یّتح  مرحمان  هب  هاگن  ًـالثم  تسا  نکمم  هکارچ  دـشاب ؛ رتـالاب  ثئاـبخ 
نآ دیاش  تسانز و  زا  رتالاب  شهانگ  هاگن ، نآ  مییوگب  میناوت  یمن  یلو  دورب ، شیپ  انز  ات  دنک و  لرتنک  ار  شدوخ  دـناوتن  هدـش و  قشاع 

. دشاب هتشادن  یهانگ  ًالصا  لّوا  هاگن 

. بذک ندوب  هریبک  هب  دسرب  هچ  تسا ، لّمأت  ّلحم  بذک  ندوب  هانگ  رب  یّتح  تیاور  نیا  تلالد  نیاربانب 

: سَنَأ تیاور  . 5

اَذِإ ُنِمْؤُْملا  ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : ٍسَنَأ  ْنَع  َهَداَـتَق  ْنَع  َناَـمُْعن  ْنَع  ِقاَّزَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  راَـبْخَْألا ] ُعِماَـج  ِیف   ] َو
َنیِْعبَس َِهبِذَْکلا  َْکِلِتب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  َو  ِشْرَْعلا  ُهَلَمَح  ُُهنَْعلَیَف  َشْرَْعلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ٌْنتَن  ِِهْبلَق  ْنِم  َجَرَخ  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ُهَنََعل  ٍرْذُع  ِْریَِغب  َبَذَک 

(1). ِهِّمُأ َعَم  ِینْزَی  ْنَمَک  اَُهنَوْهَأ  ًهَْینَز 

. تسا مامتان  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

داتفه دیوگب ، غورد  رذع  نودب  هاگره  نمؤم  دندومرف : هک  دـنک  یم  لقن  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا -  یمارگ  لوسر  زا  سَنأ 
دوش یم  جراخ  وا  بلق  زا  ینّفعت  دننک و  یم  نعل  ار  وا  کلم  رازه 

، رابخالا عماج  ص86 و  ح15 ، باب 120 ، رضحلا ، رفسلا و  یف  هرشعلا  ماکحا  باوبا  همتت  جحلا ، باتک  همتت  ج9 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص148.
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یم ار  انز  داتفه  هاـنگ  وا  يارب  بذـک  نیا  لـباقم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دـننک و  یم  نعل  ار  وا  مه  شرع  نـالماح  دـسر و  یم  شرع  هب  هک 
. دنک یم  انز  شردام  اب  هک  تسا  یسک  دننام  نآ ، نیرتمک  هک  دسیون 

یمن تسا  ناهانگ  نیرتدب  زا  هک  ّمُأ  اب  يانز  مه  نآ  تسا  انز  داتفه  زا  رتدب  یغورد  ره  تعیبط  هک  مه  تیاور  نیا  قالطا  هب  تسا  مولعم 
دوصقم اـی  هک  مینک  رکذ  مه  تیاور  نیا  دروـم  رد  میدرک ، ناـیب  لـبق  تیاور  دروـم  رد  هک  یهیجوـت  ود  نآ  دـیاب  درک و  کّـسمت  ناوـت 

؛ تسا مظعا  انز  داتفه  زا  یثیح  زا  بذک  مییوگب  هک  نیا  ای  دشاب و  یم  لوسرلا  یلع  هللا و  یلع  بذک  لثم  بذک  يالاب  بتارم  زا  یـضعب 
هک نیا  هب  فاضم   (1). دوش یمن  شعنام  ءایح  دنکب و  مه  انز  راب  داتفه  دوش  یم  رضاح  دیوگ  یم  غورد  هک  یسک  نوچ  هک  ثیح  نیا  زا 

. تسا مامتان  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

 -: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا -  ربمایپ  زا  یتیاور  . 6

 - ِهَّللا َلوُسَر  اَی  یََلب  اَْنُلق : ِِرئاَبَْکلا ؟ ِرَبْکَِأب  ْمُُکئِّبَنُأ  اـَل  َأ  َلاَـق : ُهَّنَأ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ُْهنَع -  ٍروُهْمُج ] ِیبَأ  ُْنبـال  یلاـئللا  ِرَرُد  ِیف   ] َو
َناَک َو  ِْنیَِدلاَْولا  ُقوُقُع  َو  ِهَّللِاب  ُكاَرْشِْإلا  َلاَق : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

غورد تعیبط  هک  تیاور  قالطا  دننامه  دوش ، یمن  شعنام  ایح  دـنک و  انز  راب  داتفه  دوش  یم  رـضاح  بذاک  هک  هیجوت  نیا  نتفریذـپ  - 1
( یناخریما . ) تسا لکشم  ًاعقاو  تسا ، انز  داتفه  زا  رتدب 
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(1). َتَکَس ُهَْتَیل  اَْنُلق  یَّتَح  اَهُرِّرَُکی  َلاَز  اَمَف  ِروُّزلا  ُلْوَق  َو  َالَأ  َلاَق : َُّمث  َسَلَجَف  ًائِکَّتُم 

. تسا مامتان  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

زا فارحنا  غورد  هک  ییاج  نآ  زا  و  تسا ، ّقح  زا  فرحنم  هک  یلوق  ینعی  روز  لوق  تسا . هدش  هدرمـش  رئابک  زا  روز  لوق  تیاور  نیا  رد 
. تسا روز  لوق  سپ  تسا  ّقح 

رب روز  لوق  قیبطت  دروم  رد  هک  نآ  رب  هوـالع  تسا . ماـمتان  دنـس  ظاـحل  زا  یلو  تسا ، ماـمت  روز  لوق  ندوب  هریبک  رب  تیاور  نیا  تلـالد 
. دش میهاوخ  رّکذتم  هدنیآ  رد  ار  یبلاطم  بذک ، قلطم 

: بذک ءارتفا  هفیرش ي  هیآ ي  . 7

هراشا

(3)( َنُوبِذاْکلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال   (2) َبِذَْکلا يِرَتْفَی  امَّنِإ  )

نیا : (4) دیامرف یم  هفیرش  هیآ ي  نیا  هب  لالدتسا  رد  خیش  موحرم 

ص81. ج2 ، یلائللا ، ررد  ص416 و  ح11 ، ، 6 باب تاداهشلا ، باتک  باوبا  تاداهشلا ، باتک  ج17 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
. دشاب یم  نتفگ  غورد  يانعم  هب  تسا و  بذکلا » بذکی   » دننام َبِذَْکلا ) يِرَتْفَی  - ) 2

هیآ ي105. لحن ، هروس ي  - 3
ِتایِآب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ   ) یلاعت هلوقب  رئابکلا  نم  هنوک  یلع  لالدتـسالا  نکمی  ص12 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 4

. اهب ًارفاک  هّللا ، تایآب  نمؤم  َریغ  َبذاکلا  لعجف  ِهّللا ،)
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نیا زا  رتالاب  يا  هریبک  هچ  و  تسا ، رفاک  ینعی  درادـن ؛ یهلا  تایآ  هب  ناـمیا  هک  تسا  یـسک  وگ  غورد  هک  دـنک  یم  ناـیب  هفیرـش  هیآ ي 
! دوش یم  رفک  ثعاب  هک  هانگ 

: تسا هدرک  لقن  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  زا  هیآ  نیا  لیذ  رد  يدنوار  بطق  هک  تسا  یتیاور  خیش  مالک  دّیؤم 

ُنِمْؤُْملا ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َُهل -  ٌلُجَر  َلاَق  َو  ُبِذَْکلا  َابِّرلا  َیبْرَأ  ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا -  َلاَق  ِّيِْدنَواَّرلا  ُتاَوَعَد 
هیلع هللا  یلص  ِهَّللا -  َلوُسَر  اَی  َلاَق : َِکلَذ  ُنوُکَی  ْدَق  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َلاَق -  ُقِرْـسَی ؟ ُنِمْؤُْملا  َلاَق : َِکلَذ  ُنوُکَی  ْدَق  َلاَق : ِینْزَی ؟

)(1)؛ َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ  : ) َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  َال  َلاَق : ُبِذْکَی ؟ ُنِمْؤُْملا  ملس -  هلآ و  و 

یم انز  نمؤم  ایآ  درک : ضرع  ترضح  هب  یصخش  تسا . بذک  ابر ، عون  نیرتدب  دندومرف : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا -  ربمایپ 
بکترم اسب  هچ  دندومرف : ترضح  دنک ؟ یم  تقرس  نمؤم  ایآ  تفگ : هرابود ] . ] دوش بکترم  اسب  هچ  دندومرف : خساپ  رد  ترـضح  دنک ؟

َنیِذَّلا ال َبِذَْـکلا  يِرَتْفَی  اـمَّنِإ  : ) دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  هن ، دـندومرف : ترـضح  دـیوگ ؟ یم  مه  غورد  نمؤم  اـیآ  درک : ضرع  دوش .
(. َنُونِمُْؤی

ح47، ، 114 باب قالخألا ، يواسم  رفکلا و  باوبأ  قـالخألا ، مراـکم  باوبأ  همتت  رفکلا ، ناـمیإلا و  باـتک  همتت  ج69 ، راونألا ، راـحب  - 1
ص118. تاوعدلا ، ص263 و 
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هفیرش هیآ ي  هب  لالدتسا  رب  هرس -  سدق  یناوریا -  قّقحم  لاکشا 

یصعی و یصاعلا ال  نإ  : » دیامرف یم  هک  تسا   (1) یتایاور نآ  نازو  هفیرش ، هیآ ي  نیا  نازو  دیامرف : یم  هرـس -  سدق  ینواریا -  قّقحم 
، نمؤم وه 

یلع نب  دمحم  قودص ، خیش  لامعالا و  باوث  ص312 و  ح18 ، ، 1 باب مرحملا ، حاکنلا  باوبا  حاکنلا ، باتک  ج20 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ِدَّمَُحم ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِلاَمْعَْألا  ِباَقِع  ِیف  ْنیَـسُْحلا ] ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص262 : لامعالا ، باقع  هیوباب ، نبا 

؟ ٌنِمُْؤم َوُه  َو  ِیناَّزلا  ِینْزَی  َأ  َُهل : َلیِقَف  مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق : ََهباَیَـس  ِْنب  ِحاَّبَـص  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب 
� ُدوُعَی . َال  َُّمث  َدوُعَی  ْنَأ  ُّمُهَی  ْنَم  َرَثْکَأ  اَم  َلاَق : َدوُعَی ؟ ْنَأ  َداَرَأ  ْنِإ  ُهَّنِإَف  َلاَق : ِْهیَلَع  َّدُر  َماَق  اَذِإَف  ُْهنِم  ُناَمیِْإلا  َِبلُـس  اَِهنَْطب  یَلَع  َناَـک  اَذِإ  اـَل  َلاَـقَف 

ِْنب ِِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم   ] َو ص413 : رابخالا ، یناعم  ص317 و  ح7 ، باب 45 ، هبـسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبا  داهجلا ، باـتک  ج15 ، نامه ،
ِْنب ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍباَئِر  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّیِمَدَْألا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِراَبْخَْألا  ِیناَعَم  ِیف  ْنیَسُْحلا ]

َِرئاَبَْکلا َبِکَر  ْنَم  ِّمَُسی  َْمل  َو  َنِینِمُْؤم  ِِحلاَّصلا  ِلَمَْعلِاب  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَّمَس  ْدَق  َلاَق : ٍثیِدَح  ِیف  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّطَْعلا  ٍداَیِز 
ص321 و ح3 ، باب 46 ، نامه ،  � ِلْعِْفلا . َِکلَذ  َدـَْعب  ِناَمیِْإلِاب  ْمِهِّمَُـسن  َال  َو  ٍَرثَأ  َال  َو  ٍنآُْرق  ِیف  َنِینِمُْؤم  َراَّنلا  ِْهیَلَع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َدَـعَو  اَـم  َو 

ِنَع ِّيِوَـنَْغلا  َدُواَد  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَعَفَر  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنبا  ِنَع  اَِنباَحْـصَأ ] ْنِم  ٍهَّدِـع  ْنَع  َبوـُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ْمُْهنَع َو  ص281 : ج2 ، یفاکلا ،
َال َو  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  ِینْزَی  َال  َْدبَْعلا  َّنَأ  اوُمَعَز  ًاساَن  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َلاَقَف : مالسلا -  هیلع  َنِینِمْؤُْملا - ِریِمَأ  َیلِإ  ٌلُجَر  َءاَج  َلاَق : َهَتاَُبن  ِْنب  ِغَبْصَْألا 

- َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َلاَقَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  َماَرَْحلا  َمَّدـلا  ُکِفْـسَی  َال  َو  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  َابِّرلا  ُلُکْأَی  َال  َو  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  َرْمَْخلا  ُبَرْـشَی  َال  َو  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  ُقِرْـسَی 
ْدَق َو  َلاَق : ْنَأ  َیلِإ  َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ِهَّللا  ُباَتِک  ُلِیلَّدلا  َو  ُلوُقَی : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َْتقَدَص  مالـسلا :-  هیلع 

َصَقَن اَهَـسَمَال  اَذِإَف  َهَئیِطَْخلا  َِعقاَُوی  یَّتَح  ِنَدَْـبلا  ُحُور  ُهُدوُقَت  َو  ِهَوْهَّشلا  ُحُور  َُهل  ُنِّیَُزی  َو  ِهَّوُْقلا  ُحُور  ُهُعِّجَُـشتَف  ِهَئیِطَْخلِاب  ُّمُهَیَف  ٌتَالاَح  ِْهیَلَع  ِیتْأَـت 
. َمَّنَهَج َراَن  ُهَلَخْدَأ  َداَع  ْنِإ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َباَت  َباَت  اَذِإَف  َبُوتَی  یَّتَح  ِهِیف  ُدوُعَی  َْسیَلَف  ُْهنِم  یَّصَفَت  َو  ِناَمیِْإلا  َنِم 
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بلس ثعاب  نوچ  مییوگب  ات  نامیا  مدع  تلع  هن  تسا ؛ نامیا  مدع  هب  قوبسم  بذک  نیاربانب  هیصعملاب » ّمهی  امنیح  نامیالا  هنع  بلـسی  لب 
(1). تسا هریبک  سپ  دوش ، یم  نامیا 

 - هرس سدق  یناوریا -  قّقحم  لاکشا  دقن 

هیآ ي ٍلاح  ّيأ  یلع  اریز  (2) ؛ دشاب خیش  موحرم  لالدتسا  رب  لاکشا  دناوت  یمن  دشاب ، مه  تایاور  نآ  نازو  رب  هفیرش  هیآ ي  رگا 

هیآلاف نامیإلا  بلـسل  بجوم  هل  هّلع  هنأ  نامیإلا ال  مدعب  قوبـسم  بذکلا  ّنأ  هیآلا  رهاظ  ص39 : ج 1 ، یناوریإلل ،)  ) بساکملا هیـشاح  - 1
. هیصعملاب مهی  امنیح  نامیإلا  هنع  بلسی  لب  نمؤم  وه  یصعی و  یصاعلا ال  ّنأ  یلع  ّلد  ام  ریظن 

رئابکلا نود  ام  هکلب  دوش ، یمن  نامیا  زا  جورخ  ثعاب  بذـک  طقف  هک  درک  حیحـصت  روط  نیا  ناوتب  ار  یناوریا  ققحم  لاکـشا  دـیاش  - 2
ثعاب بذک  هک  نیا  فرِـص  سپ  تسا . هدش  حیرـصت  نآ  هب  میکح  نب  دـمحم  تیاور  رد  هک  نیا  امک  دوش ، یم  نامیا  جورخ  ثعاب  مه 

ام سفنلا و  داهج  باوبا  داـهجلا ، باـتک  ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  � یناـخریما ) . ) تسین نآ  ندوب  هریبـک  رب  ّلاد  دوش ، یم  ناـمیا  زا  جورخ 
ٍمیِکَح ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص284 : ج2 ، یفاکلا ، ص325 و  ح18 ، ، 46 باب هبسانی ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق  ِِرئاَبَْکلا  َنُود  اَم  َو  ْمَعَن  َلاَقَف : ِناَمیِْإلا  َنِم  ُجِرُْخت  ُِرئاَبَْکلا  مالسلا -  هیلع  یَسُوم - ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق :
. ٌنِمُْؤم َوُه  َو  ُقِراَّسلا  ُقِرْسَی  َال  َو  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  ِیناَّزلا  ِینْزَی  َال  ملس :-  و 
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(1). تسا رئابک  زا  بذک  سپ  تسا ، هارمه  نامیا  مدع  اب  بذک  هک  دنک  یم  تلالد  هفیرش 

هفیرش هیآ ي  هب  لالدتسا  رب  نیقّقحم  یخرب  لاکشا 

دیس يزاریش و  مظاک  خیش  ات  هتفرگ   (2) يزاریش يازریم  زا 

، دشاب مامتها  ماگنه  جورخ  نیا  دنچره  تسا ، هداد  تبسن  تیصعم  نآ  هب  ار  نامیا  جورخ  تلع  تایاور ، یـضعب  رد  هک  نآ  رب  هوالع  - 1
. دش رکذ  لبق  هحفص ي  رد  هک  میکح  نب  دمحم  تیاور  لثم 

رتفم بذاک و  تایآلاب  نمؤملا  ریغ  ّنا  همیرکلا  هیآلا  نم  دوصقملا  ّنا  لـصاحلا  ص126 : ج 1 ، يزاریشلا ،) ازریملل   ) بساکملا هیـشاح  - 2
رئاس یف  بذاکلا  ّنا  ّالا  هل  هّیّربدملا  هّیقولخملا و  هّیعونـصملاب و  اهتفاضإ  بذکب  تایآلل  هبیذـکت  هراکنإ و  هنامیا و  مدـع  سفن  یف  هقیقح 

وأ هل  هیلع  یعّدملا  لوق  باوج  یف  یعّدـملا  لوق  ریظن  وهف  یعّدـملا  یلع  لالدتـسالا  هب  ّمتی  یّتح  الیزنت  الّوأت و  نمؤم  ریغ  ادّـمعتم  رومألا 
. هرومأ رئاس  یف  الیزنت  وأ  اقیقحت  بذاک  ّهنا  هراکنإ ال  یف  بذاک  رکنملا  ّنا  دوصقملا  ّنا  ثیح  ساّنلا  ّقح  رکنی  نم  بذاکلا  یلع  بذـکت 

ّنا وأ  بذاک  بذکلا  یف  دّمعتملا  ّنأ  هدارإ  همئالم  مدع  حوضول  َنُوبِذاْکلا ) ُمُه  َِکئلوُأ  َو   ) کلذ دـعب  هلوق  هنّیعی  لب  ینعملا  اذـه  دـّیؤی  و 
دارفا نم  هریغ  نوک  مدـع  یلع  همیرکلا  هیـآلاب  رعـشتسی  نا  نکمیف  بذاـک ...  اـضیا  بذـکلا  یف  دّـمعتملا  وه  يذـّلا  یلیزنّتلا  نمؤملا  ریغ 

ماکحألا نم  هریغ  هداهّـشلا و  ّدرل  هبجوم  هریبک  هیـصعم  هنوک  اهنم  یّتلا  بذکلا  ماکحأ  یفن  یلع  لّزنی  هریغ  نم  بذکلا  یفن  ّناف  بذـکلا 
هب یتأی  ام  نوک  نم  هیعّدی  امیف  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّیبّنلا - بذک  نم  هوعّدا  ام  یلا  هبـسّنلاب  بلق  رـصق  مالکلا  ّنا  رهاّظلا  ّناف  .... 

تایآلا نم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا - هب  یتأی  ام  نوک  مهراکنإ  یف  نوبذاک  نورتفم و  مّهنا  دوصقملاف  هّللا  لبق  نم  تایآلا  نم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ّیبّنلا - رـشب ال  همّلعی  اّمنا  ّهنا  مهلوق  هدنع و  نم  الزان  هنأش  یلاعت  بابرألا  ّبر  دـنع  نم  سدـقلا  حور  هب  یتأی  یّتلا 

قباّسلا لامتحالا  نم  رهظأ  لامتحالا  اذـه  ّنا  قیقّحتلا  لب  قباّسلا  هجولا  یف  امک  اّیئاعّدا  اّیقیقح  اّیفاضإ ال  رـصقلا  نوکیف  هیعّدـی  امیف  ملس - 
. یفخی امک ال  قایّسلا  هظحالمب  نّیعتم  لب 
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تعیبط رگا  هک  دـش  مزتلم  هفیرـش  هیآ ي  رهاـظ  هب  ناوت  یمن  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ار  لاکـشا  نیا  همه  و ...  مهرـس -  سدـق   - (1) ییوخ
هقف ترورـض  تهادب و  هکلب  هعرـشتم و  زاکترا  فالخ  نیا  اریز  تسادخ ؛ هب  وا  نامیا  مدع  اب  يواسم  دـش ، قّقحم  یـسک  ره  رد  بذـک 

هفیرـش هیآ ي  زا  تشادرب  نیا  سپ  دـشاب . رفاک  بذاک  هک  تسین  روط  نیا  تسا و  ناهانگ  ریاس  لـثم  مه  بذـک  هک  نآ  تیاـهن  تسا و 
: مییوگب هک  تسا  رتهب  هکلب  تسین ، تسرد 

هفیرش هیآ ي  هب  لالدتسا  زا  باوج 

ربمایپ هک  تسا  یناسک  هب  خـساپ  ماـقم  رد  هفیرـش  هیآ ي  هک  میرب  یم  یپ  مینک ، یم  هظحـالم  لـبق  تاـیآ  اـب  ار  هفیرـش  هیآ ي  نیا  یتقو 
(: ٍرَتْفُم َْتنَأ  امَّنِإ  : ) دنتفگ هدرک و  ءارتفا  هب  مهتم  ار  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا - 

رئابکلا و نم  اهیف  روکذملا  بذکلا  نوک  یلع  هلالدـلا  هرهاظ  تناک  نإ  هیآلا و  نأ  هیف  و  ص387 : ج 1 ، بساکملا ،)  ) ههاقفلا حابصم  - 1
هّللا تایآ  یف  هلوسر  یلع  هّللا و  یلع  نورتفی  نیذـلا  مه  هفیرـشلا  هیآلا  یف  نیبذاکلاب  دارملا  نأ  اهلبق  ام  هیآلا و  هظحـالم  نم  رهاـظلا  نکل 
هّللا در  دـق  هصخـش و  تایرتفم  هسفن و  ءاقلت  نم  هلک  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا - هب  ءاج  ام  نأ  مهمعزل  نیکرـشملا  دوهیلاـک و 

داعملاب هلوسرب و  هّللاب و  اونمؤی  مل  هیآلا  یف  نوروکذملا  نوباذـکلاف  اذـه  یلع  و  َبِذَْـکلا ) يِرَتْفَی  امَّنِإ   ) لئاق نم  ّزع  هلوقب  مهیلع  مهمالک 
. فنصملا دصقم  یلع  هیآلا  لدت  یکل  نامیإلا  نع  مهجورخ  بجوأ  بذکلا  نأ  لوألا ال  نم 
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َتِّبَُثِیل ِّقَْحلِاب  َکِّبَر  ْنِم  ِسُدُْقلا  ُحُور  َُهلََّزن  ُْلق  َنوُمَْلعَی *  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ٍرَتْفُم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ُلِّزَُنی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ٍهَیآ  َناکَم  ًهَیآ  اْنلََّدب  اذِإ  َو  )
ٌِّیبَرَع ٌناِسل  اذه  َو  ٌّیِمَجْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُدِْحُلی  يذَّلا  ُناِسل  ٌرََـشب  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو  َنیِملْـسُْمِلل *  يرُْـشب  َو  ًيدُه  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا 

ُمُه َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ  ٌمیلَأ *  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ُهَّللا  ُمِهیدْهَی  ِهَّللا ال  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  َّنِإ  ٌنیبُم * 
(1)( َنُوبِذاْکلا

بذک و تبسن  هدرک و  تراسج  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  هب  هک  تسا  یناسک  هب  خساپ  ماقم  رد  هفیرش  هیآ ي  نیاربانب 
: دیامرف یم  اه  نآ  هب  خساپ  رد  لاعتم  دنوادخ  ٍرَتْفُم ،) َْتنَأ  امَّنِإ  : ) دـنتفگ دـنداد و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا -  ربمایپ  هب  ءارتفا 

. دراد یهلا  تایآ  هب  نامیا  هک  ربمایپ  هن  دنتسه ؛ يرتفم  دنتسین  یهلا  تایآ  هب  نمؤم  هک  ییاه  نآ  طقف 

یهلا تایآ  هب  نامیا  هک  یناسک  نآ  دیامرف : یم  هکلب  درادن ، یهلا  تایآ  هب  نامیا  يرتفم ، هک  تسین  نیا  نایب  ماقم  رد  هفیرش  هیآ ي  سپ 
. دنتسه يرتفم  دنداد ] ءارتفا  تبسن  ربمایپ  هب  و   ] دنرادن

زاب نیاربانب  دنیوگ . یم  غورد  دنرادن  یهلا  تایآ  هب  نامیا  هک  یناسک  طقف  هک  هدومرف  نایب  رصح  تروص  هب  هفیرش  هیآ ي  تلق : نإ 

.101-105 تایآ لحن ، هروس ي  - 1
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. تسا تسرد  خیش  موحرم  لالدتسا  هجیتن  رد  درادن . نامیا  تفگ ، غورد  یسک  رگا  دوش  یم  هدافتسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  هب  هک  یناسک  لوق  لباقم  رد  تسا و  نأش  بسح  هب  هفیرش  هیآ ي  رد  رـصح  نیا  دسر  یم  رظن  هب  تلق :
. دراد ءارتفا  تینأش  نمؤم  ریغ  طقف  دیامرف  یم  دندز ، ءارتفا  تمهت  ملس -  و 

نأش بذک ، تسین . ییوگ  غورد  شا  هّلبج  نمؤم  مییوگ : یم  دیوگ ، یم  بذک  مه  نمؤم  یهاگ  هنوگچ  سپ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  و 
(1). تسا هتفگ  شتداع  شنم و  نامیا ، فالخ  رب  دیوگب ، بذک  ینمؤم  رگا  دراد و  بذک  تقایل  هک  تسا  نمؤم  ریغ  تسا . نمؤم  ریغ 

قبط زاب  اریز  دشاب ؛ بذک  ندوب  هریبک  رگ  نایب  دناوت  یم  شدوخ  یلو  دشاب ، تلق  نإ  هب  یباوج  دـناوت  یم  هلمجلا  یف  هچرگ  نایب  نیا  - 1
مدع ضرف  دـیوگ ، یم  غورد  هک  یـسک  تسا و  رفاک  نأش  هکلب  تسین ، نامیا  اب  بسانم  هک  تسا  یتشز  هانگ  ردـق  نآ  بذـک  نایب ، نیا 

 - هرـس سدق  ییوخ - دیـس  هک  روط  نامه  دشاب  نیا  رتهب  دیاش  تسا . بذک  ندوب  هریبک  اب  بسانم  زاب  نایب  نیا  سپ  تسا . هدش  وا  نامیا 
هک یناسک  نامه  ینعی  دـندز ؛ ءارتفا  ربمایپ  هب  هک  دـشاب  یناـسک  ناـمه  هفیرـش ، هیآ ي  رد  َنُونِمُْؤی ) ـال  َنیذَّلا   ) زا دارم  مییوگب  دـندومرف ،

تایآ هب  نامیا  هک  ربمایپ  هن  دنتـسه ؛ وگ  غورد  طقف  ناشدوخ  ٍرَتْفُم ،) َْتنَأ  امَّنِإ  : ) دـنتفگ دـندز و  ءارتفا  تمهت  ربماـیپ  هب  دـنرادن و  ناـمیا 
هیضق حالطـصا  هب  دوش و  یم  زین  دندنب  یم  ءارتفا  تمهت  ربمایپ  هب  مه  هیـضق  نیا  زا  دعب  هک  یناسک  لماش  هفیرـش  هیآ ي  هتبلا  دراد . یهلا 

( یناخریما . ) تسا هیقیقح  ي 
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هدسفم بّترت  مدع  تروص  رد  یّتح  هرس -  سدق  خیش -  رظنم  رد  بذک  قلطم  ندوب  هریبک 

هراشا

: دیامرف یم  تسا ، بذک  ندوب  هریبک  رب  ّلاد  ناشدوخ  رظن  هب  هک  يا  ّهلدا  رکذ  زا  دعب  هرس -  سدق  خیش - 

ربخلا یلع  ّبترتی  نأ  نیب  قرف  ریغ  نم  رئاـبکلا ، نم  هنوک  مهتاـملک  رهاـظ  یف  یناـثلا  دیهـشلا  نیلـضافلاک و  هعاـمج  قلطأ  هِّلک  کلذـل  و 
(1)؛ اًلصأ یش ء  هیلع  بترتی  وأ ال  هدسفم  بذاکلا 

و یّلح ) همالع ي  قّقحم و   ) (2) نیلضاف ّهلدا ، نیا  رطاخ  هب  ینعی 

ص13. ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
رد میدرک ، ام  هک  مه  یقیقحت  قبط  دـشن . تفای  نیلـضاف  بتک  رد  روکذـم  لوق  دـنا : هتفگ  هیـشاح  رد  بساـکم  دـیدج  عبط  نیققحم  - 2
هک درک  راعـشتسا  هیعرـشلا  ماـکحألا  ریرحت  رد  همـالع  مـالک  زا  ناوت  یم  هکلب  میدرکن . ادـیپ  لوق  نیا  رب  يدـییأت  راوگرزب  ود  نیا  بتک 
یم هریبک  ناونع  هب  ار  يدراوم  دـنک و  یم  فیرعت  رانلا » هیلع  یلاعت  هّللا  دـعوت  امّلک   » هب ار  رئابک  یتقو  اریز  تسین ؛ رئابک  زا  بذـک  قلطم 
نب فسوی  نب  نسح  یّلح ، همـالع ي   � تسین . قداص  بذـک  قلطم  رب  زین  فیرعت  هک  نآ  رب  هوـالع  دـنک ، یمن  رکذ  ار  بذـک  دراـمش ،
هیلع یلاعت  هّللا  دـعوت  امّلک  رئابکلاب  دارملا  ص208 : ج 2 ، همیدقلا ،) ط -   ) هیمامإلا بهذـم  یلع  هیعرـشلا  ماکحألا  ریرحت  يدـسا ، رهطم 

. تاـنمؤملا تانـصحملا  فذـق  اـبّرلا و  نیدـلاولا و  قوقع  رمخلا و  برـش  هموصعملا و  لاومـألا  بصغ  طاوـللا و  لـتقلا و  اـنزلاک و  راـنلا 
( یناخریما )

بّترت مدع  تروص  رد  یّتح  هرس -  سدق  خیش -  رظنم  رد  بذک  قلطم  ندوب  هریبک 
هدسفم
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دوش بترتم  نآ  رب  يا  هدسفم  هچ  تسا ؛ هریبک  قالطالا  یلع  بذک  هک  دنا  هدومرف  ناشتاملک  رهاظ  رد  مهرـس -  سدـق   - (1) یناث دیهش 
. دوشن هچ  و 

رذوبا هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  تیصو  رد  بذک  قلطم  ندوب  هریبک  رب  يدییأت 

: دیامرف یم  هرس -  سدق  خیش -  سپس 

َکِحُضیل بذکیف ، ثّدحی  يذلل  ٌلیو  : » هیلع هللا  ناوضر  رذ  یبأل  هتیـصو  یف  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  نع  يور  ام  هدّیؤی  و 
.(2)« هل ٌلیو  هل ، ٌلیو  هل ، ٌلیو  موقلا ،

. تسا مامتان  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

رطاخ هب  هک  تسا  یبذـک  ندوب  هریبک  رب  ّلاد  نیا  هل » ٌلیو  هل ، ٌلیو  هل ، ٌلیو   » دـندومرف راب  هس  ترـضح  هک  نیا  دـیامرف : یم  خیـش  موحرم 
سپ تسا ، هدـسفم  نودـب  ًابلاغ  تسا  مدرم  ندـنادنخ  حـیرفت و  يارب  هک  یبذـک  نینچ  هک  ییاج  نآ  زا  دوش و  یم  ناـیب  مدرم  ندـنادنخ 

. تسا هریبک  دشابن  بترتم  نآ  رب  يا  هدسفم  رگا  یّتح  بذک  قلطم  دوش  یم  مولعم 

هریبکلاب لوزت  هلادعلا ...  ص128 : ج 3 ، رتنالک ،) هیقشمدلا (  هعمللا  حرش  یف  هیهبلا  هضورلا  یلماع ، یلع  نب  نیدلا  نیز  یناث ، دیهـش  - 1
انزلا ابرلا و  لتقلا و  اهنم  و  هعبس . نیعبس و  یلإ  اهنم  برقأ  هئامعبس  یلإ  یه  و  هنس ، وأ  باتک ، یف  اهـصوصخب  اهیلع  دعوت  ام  یه  و  اقلطم ،

 ... . و ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلوسر - هّللا و  یلع  اصوصخ  بذکلا  و  طاوللا ...  و 
ص525. یسوطلا ، خیشلل  یلامألا  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  - 2

هب ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  تیصو  رد  بذک  قلطم  ندوب  هریبک  رب  يدییأت 
رذوبا
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 - هرس سدق  خیش -  مالک  دقن 

یم تلالد  هک  يزیچ  تیاهن  تسین  مامت  مه  دنس  ظاحل  زا  هک  رذوبا  هب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمایپ  تیـصو  زا  زارف  نیا 
. درادن بذک  ندوب  هریبک  رب  تلالد  اّما  تسا ، مارح  دشابن  بترتم  نآ  رب  مه  يا  هدسفم  رگا  یّتح  بذک  هک  تسا  نآ  دنک 

دوش هتفگ  میرک  نآرق  رد  هبترم  کی  رگا  هک  یلاح  رد  درادـن ، بذـک  ندوب  هریبک  رب  تلالد  هبترم ، هس  مه  نآ  هل » ٌلیو   » روطچ تلق : نإ 
. درک ندوب  هریبک  هدافتسا ي  نآ  زا  ناوت  یم 

هتکن تسا  نکمم  دراد . قرف  هیف  نحن  ام  رد  یلو  تسا ، هانگ  نآ  ندوب  هریبک  رب  ّلاد  ٌلیو »  » هک تفریذپ  ناوتب  دیاش  میرک  نآرق  رد  تلق :
یم غورد  نارگید  ندنادنخ  فرِص  هب  هک  یصخش  نینچ  هک  دشاب  نیا  هل » ٌلیو  هل ، ٌلیو  هل ، ٌلیو  : » دندومرف هبترم  هس  ترـضح  هک  نیا  ي 

شتآ نارگید ، ندـنادنخ  فرـص  هب  تسا  رـضاح  هک  تسا  يا  هراچ  یب  تخبدـب و  ناـسنا  درب ، یمن  غورد  نیا  زا  يدوس  چـیه  دـیوگ و 
. تسا بذک  قلطم  ندوب  هریبک  رب  ّلاد  مییوگب  میناوت  یمن  لامتحا  نیا  رطاخ  هب  سپ  درخب . دوخ  يارب  ار  منهج 

بذک ندوب  هریبک  تابثا  رب  يرگید  هجو 

هراشا

ینسح میظعلادبع  هحیحص ي  رد  ترـضح  هک : تسا  نیا  دنا  هدرک  نایب  بذک  ندوب  هریبک  تابثا  يارب  ام  خیاشم  ضعب  هک  يرگید  هجو 
رمخ زا  یهن  تهابش  ار  رمخ  ندوب  هریبک  ّتلع  هیلع  هللا  مالس 
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نیا سپ  دراد ، دوجو  مه  بذـک  زا  یهن  رد  تهابـش  نیا  هک  اـج  نآ  زا  و  دـنا ، هدوـمرف  رکذ  ناـثوأ  تداـبع  زا  یهن  هب  هفیرـش  هیآ ي  رد 
(1). تسا هریبک  بذک  تسا و  قداص  مه  نآ  دروم  رد  لیلعت 

: تسا نینچ  نیا  میدرک  رکذ  ار  نآ  مه  ًالبق  هک  هیلع  هللا  مالس  ینسح  میظعلادبع  هحیحص ي 

ُوبَأ ِینَثَّدَح  َلاَق : ِِّینَـسَْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِمیِظَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ ] ْنِم  ٍهَّدِـع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ْمُْهنَع َو 
یَلَع ٍْدیَبُع  ُْنب  وُرْمَع  َلَخَد  ُلوُقَی : مالسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج -  َْنب  یَـسُوم  ِیبَأ  ُْتعِمَـس  ُلوُقَی : ِیبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِیناَّثلا -  ٍرَفْعَج 

َِرئابَک َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو   ) َهَیْآلا ِهِذَه  اَلَت  َسَلَج  َو  َمَّلَس  اَّمَلَف  مالسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ 

هنوک بذکلا و  همرح  یلع  لالدتـسالا  نکمی  و  ص228 : ج 1 ، بساکملا ، یلع  قیلعتلا  یلإ  بلاـطلا  داـشرإ  یلع ، نب  داوج  يزیربت ، - 1
دبع هحیحص  یف  دهشتسا  مالسلا -  هیلع  مامالا - نالف  هریبک ، هنوک  امأ  و  لالدتسالا . ...  هجو  و  ِروُّزلا ) َلْوَق  اُوِبنَتْجا  َو   ) هناحبس هلوقب  هریبک 

نا روبزملا  داهـشتسالا  یـضتقم  و  ناثوألا . هدابع  نع  یهن  اـمک  اـهنع  یهن  لـج  زع و  هّللا  ناـب  هریبک  رمخلا  برـش  نوکل  ینـسحلا  میظعلا 
اُوِبنَتْجا َو  ِناثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف   ) لئاق نم  زع  هلوقب  ناثوألا  هدابع  نع  یهن  امک  هنع  یهن  هّللا  نـأل  رئاـبکلا  نم  اـضیا  بذـکلا  نوکی 

یف هنع  لج  زع و  هّللا  یهن  هریبک  رمخلا  برـش  نوکل  بجوملا  نأ  هکراـبملا  هحیحـصلا  نم  یفرعلا  مهاـفتملا  نأ  لـصاحلا  و  ِروُّزلا .) َلْوَق 
. یفخی امک ال  اضیا  بذکلا  یف  يرجی  ریبعتلا  یف  ریظنتلا  اذه  و  ناثوألا . هدابع  نع  یهنلا  ریظن  دیجملا ، باتکلا 
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َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  َِرئاَبَْکلا  َفِرْعَأ  ْنَأ  ُّبِحُأ  َلاَق : َکَتَکْسَأ ؟ اَم  مالـسلا :-  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َکَْسمَأ  َُّمث  َشِحاوَْفلا ) َو  ِْمثِْإلا 
َو َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  ِرْمَْخلا  ُبْرُـش  َو  َو ...  َهَّنَْجلا ) ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَـقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَم   ) ُهَّللا ُلوُقَی  ِهَّللِاب  ُكاَرْـشِْإلا  ِِرئاَبَْکلا  ُرَبْکَأ  وُرْمَع  اَی  ْمَعَن  َلاَقَف :
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  َلوُسَر  َّنَِأل  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َضَرَف  اَّمِم  ًاْئیَش  َْوأ  ًادِّمَعَتُم  ِهاَلَّصلا  ُكْرَت  َو  ِناَثْوَْألا  ِهَداَبِع  ْنَع  یَهَن  اَمَک  اَْهنَع  یَهَن  َّلَج 

ُمَُهل  ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأـِل  ِمِحَّرلا  ُهَعیِطَق  َو  ِدـْهَْعلا  ُضْقَن  َو  ِِهلوُسَر » ِهَّمِذ  َو  ِهَّللا  ِهَّمِذ  ْنِم  َئَِرب  ْدَـقَف  ًادِّمَعَتُم  َهاَـلَّصلا  َكَرَت  ْنَم  : » َلاَـق ملس - 
(1). ِْملِْعلا َو  ِلْضَْفلا  ِیف  ْمُکَعَزاَن  َو  ِِهیْأَِرب  َلاَق  ْنَم  َکَلَه  ُلوُقَی : َوُه  َو  ِِهئاَُکب  ْنِم  ٌخاَرُص  َُهل  َو  وٌرْمَع  َجَرَخَف  َلاَق : ِراَّدلا ) ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُهَنْعَّللا 

زا دندومرف : مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  مردپ  دندومرف : نم  هب  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما  دیامرف : یم  هیلع  هللا  مالـس  ینـسح  میظعلادـبع 
(2) دیبع نب  ورمع  مان  هب  یصخش  دندومرف : هک  مدینش  مالسلا -  امهیلع  رفعج -  نب  یسوم  مردپ 

ص285. ج2 ، یفاکلا ، ص318 و  ح2 ، ، 46 باب هبسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبا  داهجلا ، باتک  ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
نم باـب ، نبا  وـه  ناورم ، وـبأ  يرـصبلا : دـیبع  نـب  ورمع  ص113 : ج13 ، ثیدـحلا ، لاـجر  مجعم  يوسوم ، مساـقلاوبا  دّیـس  ییوخ ، - 2

- هللا دبع  یبأ  یلع  يرصبلا  دیبع  نب  ورمع  لخد  ینسحلا : ...  میظعلا  دبع  نع  هدانسإب  قودصلا  يور  مالـسلا .-  هیلع  قداصلا - باحـصأ 
خیرات نم  دافتـسملا  نکل  ایعیـش و  ناک  دـیبع  نب  ورمع  نأ  یلع  هلالدـلا  هرهاظ  هیاورلا  هذـه  لوقأ : سلج . ...  ملـس و  املف  مالـسلا -  هیلع 

لخد ذإ  هکمب  مالـسلا -  هیلع  هللا - دبع  یبأ  دنع  تنک  لاق : یمـشاهلا  هبتع  نب  میرکلا  دبع  نع  یـسربطلا  يورف  هماعلا . نم  ناک  هنأ  هلاح :
ام لثم  یلع  مکلک  أ  مالسلا :-  هیلع  هللا - دبع  وبأ  لاق  غرف  املف  مهئاسؤر ...  نم  سانأ  و  دیبع و ...  نب  ورمع  مهیف : هلزتعملا  نم  سانأ  هیلع 
ابأ یلوتت  ورمع أ  ای  ینربخأف  لاق : نأ  یلإ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - یلع  یلـص  هیلع و  ینثأ  هللا و  دمحف  معن  اولاق : ورمع ؟ لاق 

لهأ ریخ  ناک  ینثدـح و  یبأ  نإف  هللا  اوقتاف  طهرلا  اهیأ  متنأ  ورمع و  اـی  هللا  قتا  لاـق : نأ  یلإ  اـمهالوتأ  لاـق : اـمهنم ؟ أربتت  وأ  رمع  رکب و 
برض نم  لاق : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  نإ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر - هنـس  هللا و  باتکب  مهملعأ  ضرألا و 

دیاـمرف یم  هرـس -  سدـق  ییوخ - دیـس  هک  نیا  فلکتم . لاـض  وهف  هنم  ملعأ  وه  نم  نیملـسملا  یف  هسفن و  یلإ  مهاـعد  هفیـسب و  ساـنلا 
، ناشیا رخآ  مالک  لاؤس و  عون  هکلب  تسا ، مامتان  ًارهاظ  هدوب ، هعیش  دیبع  نب  ورمع  هک  نیا  رد  دراد  روهظ  ینسح  میظعلادبع  هحیحص ي 

( یناخریما . ) دوش یم  لّوحتم  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  ترضح ، مالک  زا  دعب  یلو  تسین ، هعیش  هک  دراد  نیا  رد  روهظ 
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ِْمثِْإلا َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو  : ) دومن توالت  ار  هفیرش  هیآ ي  نیا  تسشن ، داد و  مالس  هک  یتقو  دش . دراو  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  رب 
ار رئابک  مراد  تسود  درک : ضرع  يدش ؟ تکاس  ارچ  دندومرف : وا  هب  ترضح  دزن .] یفرح  رگید  و   ] دش تکاس  سپـس   (1)( َشِحاوَْفلا َو 

دنوادخ هکارچ  تسا ؛ هللااب  كرش  رئابک  نیرتگرزب  ورمع ، يا  هلب  دندومرف : ترضح  مسانشب . ّلجوّزع  هللا  باتک  زا 

( َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِضَغ  ام  اذِإ  َو  َشِحاوَْفلا  َو  ِْمثِْإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیذَّلا  َو  : ) هیآ ي37 يروش ، هروس ي  - 1
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رمخ برـش  زا  هدرک  یهن  ّلجوّزع  دنوادخ  نوچ  رمخ ؛ برـش  و  )(1) و ...  َهَّنَْجلا ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَم  : ) دـیامرف یم  لاعتم 
 - ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  هک  نیا  رطاخ  هب  ًادـمعتم ؛ يرگید  بجاو  ره  ای  زامن  كرت  و  ناـثوأ ، تداـبع  زا  یهن  دـننامه 
یم لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  رطاخ  هب  محر ؛ عطق  دهع و  ضقن  و  ِِهلوُسَر ،» ِهَّمِذ  َو  ِهَّللا  ِهَّمِذ  ْنِم  َئَِرب  ْدَـقَف  ًادِّمَعَتُم  َهاَلَّصلا  َكَرَت  ْنَم  : » دـندومرف
نانک هیرگ  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  ورمع  سپ  ترضح ] مالک  نیا  زا  دعب  : ] دندومرف ترـضح  . (2)( ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُهَنْعَّللا  ُمَُهل  : ) دیامرف

. درک هعزانم  ملع  لضف و  رد  امش  اب  درک و  يأر  هب  ریسفت  هک  یسک  دش  كاله  تفگ : یم  دز و  یم  هلان 

رد ِناَثْوَْألا .» ِهَداَبِع  ْنَع  یَهَن  اَمَک  اَْهنَع  یَهَن  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  : » دیامرف یم  نآ  لیلعت  رد  درامش ، یم  رئابک  زا  ار  رمخ  برش  هک  يزارف  رد 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  تسیچ  ترابع  نیا  زا  ترضح  دارم  هک  نیا 

َو ُرِْسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ   ) هفیرش ي هیآ ي  دارم ، لّوا : لامتحا 

ْمُکَّبَر َو  یِّبَر  َهَّللا  اوُُدبْعا  َلیئارْسِإ  یَنب  ای  ُحیسَْملا  َلاق  َو  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیذَّلا  َرَفَک  ْدََقل  : ) هیآ ي72 هدئام ، هروس ي  - 1
( ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِملاَّظِلل  ام  َو  ُراَّنلا  ُهاوْأَم  َو  َهَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  ُهَّنِإ 

ِضْرَأـْلا ِیف  َنوُدِـسُْفی  َو  َلَـصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنوُعَطْقَی  َو  ِِهقاـثیم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیذَّلا  َو  : ) هیآ ي25 دـعر ، هروـس ي  - 2
( ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُهَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ 
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. تسا هدرک  رکذ  مالزأ  باصنأ و  فیدر  رد  ار  رمخ  هک  دشاب   (1)( ُهُوِبنَتْجاَف ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  َو  ُباْصنَْألا 

رمخ دروم  رد  ، (2)( ِناثْوَْألا َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف   ) هدومرف هدرک و  ُهُوِبنَتْجا )  ) هب ریبعت  ناثوأ  تدابع  دروم  رد  هک  روط  نامه  مود : لاـمتحا 
(. ُهُوِبنَتْجاَف ُرِْسیَْملا ...  َو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ   ) هدومرف هدرک و  ُهُوِبنَتْجا )  ) هب ریبعت  مه 

ُمالْزَْألا َو  ُباْصنَْألا  َو  ُرِْسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ   ) هفیرـش ي هیآ ي  زا   (3) ًالبق هک  يریـسفت  قبط  اریز  دشاب ؛ يوقأ  مود  لامتحا  دـسر  یم  رظن  هب 
مییوگب هک  تسا  لضفا  مود  هجو  نیاربانب  تسین . ناثوأ  مالزأ ، باصنأ و  زا  دارم  ًارهاظ  میدرک ، نایب  ُهُوِبنَتْجاَف ) ِناْطیَّشلا  ِلَـمَع  ْنِم  ٌسْجِر 

ظفل اب  مه  رمخ  دروم  رد  هدـش ، یهن  ِناثْوَْألا ) َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف   ) هفیرـش ي هیآ ي  رد  ُهُوِبنَتْجا )  ) ظفل اب  ناثوأ  دروم  رد  هک  روط  نامه 
یم سپ  هدش ، یهن  ریبعت  نیمه  اب  مه  بذک  دروم  رد  هک  ییاج  نآ  زا  و  تسا . رمخ  برـش  ندوب  هریبک  ّتلع  نیا  هدـش و  یهن  ُهُوِبنَتْجا ) )

رد اریز  تسا ؛ هریبک  مه  بذک  مییوگب  میناوت 

ْمُکَّلََعل ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  َو  ُباْصنَْألا  َو  ُرِْـسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : ) هیآ ي90 هدـئام ، هروس ي  - 1
( َنوُِحْلُفت

اُوِبنَتْجاَـف ْمُْکیَلَع  یْلُتی  اـم  ـَّالِإ  ُماـْعنَْألا  ُمَُکل  ْتَّلِحُأ  َو  ِهِّبَر  َدـْنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُـهَف  ِهَّللا  ِتاـمُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َکـِلذ  : ) هیآ ي30 جـح ، هروـس ي  - 2
( ِروُّزلا َلْوَق  اُوِبنَتْجا  َو  ِناثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا 

. تسا هدش  نایب  رامق  تمرح  ثحب  رد  - 3

 - هرس سدق  خیش -  مالک  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


124 ص :

َنِم َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  : ) دیامرف یم  دنک و  یم  یهن  مه  روز  لوق  زا  دنک ، یم  یهن  ناثوأ  زا  هک  وحن  نامه  هب  هفیرـش  هیآ ي  نامه  همادا ي 
تسا يراج  مه  بذک  دروم  رد  دندرک  رکذ  رمخ  ندوب  هریبک  يارب  مالسلا -  هیلع  ماما -  هک  یلالدتسا  سپ  ِروُّزلا ) َلْوَق  اُوِبنَتْجا  َو  ِناثْوَْألا 

(1). تسا بذک  ندوب  هریبک  رب  ّلاد  و 

هریبک دروم  رد  هک  یلاح  رد  دندوب ، رئابک  شرامش  دادعَت و  ماقم  رد  ترضح  هیلع ، هللا  مالس  ینـسح  میظعلادبع  هحیحـص ي  رد  تلق : نإ 
. تسین هریبک  ناهانگ  زا  بذک  هک  دوش  یم  هدافتسا  یماقم  قالطا  زا  نیاربانب  دندومرفن . يزیچ  بذک  ندوب 

مالک رد  یتروص  چیه  هب  هک  دشاب  عنام  دناوت  یم  ییاج  رد  یماقم  قالطا  اریز  دشاب ؛ عنام  هیف  نحن  ام  رد  دـناوت  یمن  یماقم  قالطا  تلق :
مه بذک  دروم  رد  رایعم  نآ  دنا ، هدرک  هئارا  رمخ  ندوب  هریبک  دروم  رد  ترـضح  هک  يرایعم  اج  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ، هدـشن  رکذ 
نیا امک  تسین . عنام  اج  نیا  یماقم  قالطا  سپ  تسا . بذـک  ندوب  هریبک  رب  ّلاد  مـالک  نیا  مییوگب  میناوت  یم  وحن  نیا  هب  دراد و  دوجو 
رئابک زا  رمخ  برش  ندوبن  رب  ّلاد  تسین ، رمخ  برش  نآ  رد  دنک و  یم  شرامـش  رتشیب  ای  دروم  تفه  ات  ار  رئابک  هک  تایاور  یـضعب  هک 

. تسین

اُوِبنَتْجا : ) نظ ءوس  هلمج  زا  تسا ، رئابک  زا  هدش ، یهن  نآ  زا  اوبنتجا »  » اب هک  يرکنم  ره  و  رامق )  ) رسیِم مییوگب  دیاب  لالدتـسا  نیا  قبط  - 1
هیآ ي12) تارجح ، هروس ي  (. ) نَّظلا َنِم  ًاریثَک 
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لالدتسا نیا  دقن 

هفیرش ي هیآ ي  رد  روز  لوق  زا  دارم  مییوگ : یم  لالدتسا  نیا  دقن  رد  یلو  تسا ، بذک  ندوب  هریبک  رب  لالدتسا  نیرت  يوق  لالدتسا  نیا 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  یقیداصم  ای  تسا  روز  لوق  يوغل  يانعم  ای  ِروُّزلا ) َلْوَق  اُوِبنَتْجا  َو  )

هک ینخـس  ره  مییوگب  دیاب  مینک  ذخا  يوغل  يانعم  نیا  هب  رگا  میدرک ، انعم  ههجو » نع  لیامت   » هب ءانغ  ثحب  رد  هک  روز  يوغل  يانعم  اّما 
میناوت یمن  تسا و  لکـشم  نیا  هب  مازتلا  هک  یلاح  رد  تسا ، هریبک  تسا  بذـک  شقیداـصم  زا  یکی  هک  دـشاب  هتـشاد  شهجو  زا  لـیامت 
میناوت یمن   (1)( ِراَّنلا ُباحْـصَأ  ْمُه  َنیفِرْـسُْملا  َّنَأ   ) هفیرـش ي هیآ ي  رد  هک  روط  ناـمه  تسا ؛ هریبـک  ّقـح ، زا  یفارحنا  عوـن  ره  مییوـگب 

نیا رد  روز ، لوق  يوغل  قالطا  مییوگب  میناوت  یمن  سپ  تسا . ران  باحصا  ءزج  درک  فارـسا  ار  بآ  ناویل  کی  یـسک  رگا  ًالثم  مییوگب 
. تسا دارم  اج 

هک ییاج  نآ  زا  ، (2) تسا هدش  ریسفت  غورد و ...  تداهش  جنرطش ، ءانغ ، هب  هک  مینک  ذخا  ار  روز  لوق  ییاور  ریسفت  رگا  اّما 

ْمُه َنیفِرْـسُْملا  َّنَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  انَّدَرَم  َّنَأ  َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َو ال  اْینُّدلا  ِیف  ٌهَوْعَد  َُهل  َْسَیل  ِْهَیلِإ  ینَنوُعْدَت  امَّنَأ  َمَرَج  ال  : ) هیآ ي43 رفاغ ، هروس ي  - 1
( ِراَّنلا ُباحْصَأ 

ح8، ، 99 باب هب ، بستکی  ام  باوبأ  هراجتلا ، باـتک  ج17 ، هعیشلا ، لئاسو   � تسا : هدش  ریـسفت  زیچ  دـنچ  هب  تایاور ، رد  روزلا  لوق  - 2
ِیبَأ ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  میِهاَْربِإ ] ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ُْهنَع َو  ص436 : ج6 ، یفاکلا ، ص305 و 

، رابخالا یناعم  ص309 و  ح20 ، نامه ،  � ُءاَـنِْغلا . ِروُّزلا ) ُلْوَق   ) َلاَـق ِروُّزلا ) َلْوَق  اُوِبنَتْجا  َو   ) َیلاَـعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع 
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِراَبْخَْألا ] ِیناَعَم  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص349 :

. َْتنَسْحَأ یِّنَُغی  يِذَِّلل  ِلُجَّرلا  ُلْوَق  ُْهنِم  َلاَق  ِروُّزلا ) ِلْوَق   ) ْنَع ُُهْتلَأَس  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  یَیْحَی 
ج2، مالـسالا ، مئاعد  یبرغم ، دمحم  نب  نامعن  نویح ، نبا  ص415 و  ح4 ، ، 6 باب تاداهشلا ، باتک  باوبا  ج17 ، لئاسولا ، كردتسم   �

ُلُجَّرلا َدَهْشَی  ْنَأ  ِروُّزلا  َنِمَف  ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو  ِْهیَلَع  ُدَهُْشی  اَم  ُدِهاَّشلا  ِّدَُؤِیل  َلاَق : ُهَّنَأ  مالسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج - ِیبَأ  ْنَع  ماَلْسِْإلا ] ُِمئاَعَد   ] َو ص58 :
َلَدَـعَف ِِهب  َنیِکِرْـشُم  َْریَغ  ِهَِّلل  َءافَنُح  ِروُّزلا ) َلْوَق  اُوِبنَتْجا  َو  ِناثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف   ) َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  ْدَـق  َو  ُمَْلعَی  اَم  َرِْکُنی  َْوأ  ُمَْلعَی  َال  اَِـمب 

. ِكْرِّشلِاب ِروُّزلا  َهَداَهَش  ُهُمْسا  َكَراَبَت 
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مییوگب میناوت  یمن  مه  تهج  نیا  زا  سپ  درادـن ، دوجو  دـنک  نایب  روز  لوق  قادـصم  ار  بذـک  دـشاب و  مامت  دنـس  ظاـحل  زا  هک  یتیاور 
. تسا هریبک  هدوب و  روز  لوق  بذک ، قلطم 

لوسرلا و هللا و  یلع  بذک  لثم  بذـک  يالاب  بتارم  طقف  بذـک ، دروم  رد  مینک و  ذـخا  نّقیتم  ردـق  هب  دـیاب  روز  لوق  دروم  رد  نیاربانب 
. تسا مامتان  بذک  قلطم  ندوب  هریبک  تابثا  يارب  مه  لالدتسا  نیا  سپ  تسا . روز  لوق  قادصم  مییوگب  میناوت  یم  ار  غورد  تداهش 
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بذک قلطم  ندوب  هریبک  مدع  رب  ّلاد  تایاور 

هراشا

دندرگ و یمرب  بقع  هب  ماگ  کی  تسا ، بذک  قلطم  ندوب  هریبک  رب  ّلاد  یتاقالطا  دنتفریذپ  هک  نیا  زا  دعب  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
: هلمج زا  تسین ، هریبک  بذک  قلطم  دوش  یم  هدافتسا   (1) تایاور یضعب  زا  دنیامرف : یم 

: لامعالا باقع  یفاک و  نساحم ، رد  هَجیِدَخ  یِبَأ  تیاور  . 1

هراشا

. تسا هدش  لقن  لامعالا  باقع  یفاک و  نساحم ، رد  تیاور  نیا 

: تسا نینچ  نیا  یقرب  نساحم  باتک  هخسن ي 

ِیبَأ ْنَع  َهَجیِدَخ  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدَسَْألا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یقربلا ] هللادبع  یبا  نب  دـمحا   ] ُْهنَع
هللا یلص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَق  َو  ِِرئاَبَْکلا  َنِم  مالسلا -  مهیلع  ِءاَیِصْوَْألا - یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یَلَع  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُبِذَْکلا  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع 

(2). ِراَّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم  ْأَّوَبَتَْیلَف  ْهُلقَأ  َْمل  اَم  َّیَلَع  َلاَق  ْنَم  ملس :-  هلآ و  هیلع و 

دبع یبأ  نع  هجیدخ ، یبأ  هیاور  لثم  هریبک ، قالطإلا  یلع  هنوک  مدع  هنم  رهظی  ام  رابخألا  یف  معن ، ص13 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
نکل صاخلا ، بذـکلا  اذـهب  هریبکلا  صاصتخا  یف  هرهاظ  اّهنإف  رئابکلا .» نم  هلوسر  یلاـعت و  هّللا  یلع  بذـکلا   » ّنإ مالـسلا :-  هیلع  هّللا -

. همّدقتملا تاقلطملا  دییقت  نم  یلوأ  اذه  ّلعل  و  همیظعلا ، هدیدشلا  رئابکلا  نم  صاخلا  بذکلا  اذه  نوک  یلع  اهلمح  نکمی 
ص118. لامعألا ، باقع  باتک  ج1 ، نساحملا ، دلاخ ، نب  دّمحم  نب  دمحا  یقرب ، - 2
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: تسا نینچ  نیا  یفاک  فیرش  باتک  هخسن ي 

َهَجیِدَخ ِیبَأ  ْنَع  ٍِذئاَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ِنَع  ًاعیِمَج  ٍداَّمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَسُْحلا 
(1). ِِرئاَبَْکلا َنِم  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر -  یَلَع  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُبِذَْکلا  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

: تسا نینچ  نیا  مه  لامعالا  باقع  هخسن ي 

َهَجیِدَخ ِیبَأ  ْنَع   (2) ِّيِدَسَْألا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِّیِـشَرُْقلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِّمَع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِْهیَوَلیِجاَم  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَثَّدَح 
 - ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َو  ِِرئاَبَْکلا  َنِم  مالسلا -  مهیلع  ِءاَیِـصْوَْألا - یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یَلَع  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُبِذَْکلا  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  هَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع 

(3). ِراَّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم  ْأَّوَبَتَْیلَف  ُْلقَأ  َْمل  اَم  َّیَلَع  َلاَق  ْنَم  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ص339. ح5 ، بذکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ج2 ، یفاکلا ، - 1
دمحم نب  نامحرلا  دـبع  لاـمعالا ، باـقع  لـقن  رد  تسا و  يدـسالا  نامحرلادـبع  نب  هللادـبع  هجیدـخ ، یبأ  زا  ِيوار  یقرب ، لـقن  رد  - 2

هک نیا  اّما  و  تسین . دیعب  دشاب  يدسالا  نامحرلادبع  نب  هللادبع  ردپ  يدسالا ، دمحم  نب  نامحرلادبع  نیا  هک  نیا  لامتحا  تسا . يدسالا 
ردپ دمحم  نب  نامحرلادبع  سپ  هدومرف ، يدسالا  هبیتع  نب  نامحرلادبع  نب  هللادـبع  ار  وا  نامحرلادـبع  نب  هللادـبع  همجرت ي  رد  یـشاجن 

دنزرف هک  نیا  هن  هدرک ، رکذ  هبیتعوبا  ار  شا  هینک  نامحرلادبع  نب  هللادبع  همجرت ي  رد  خیـش  مییوگ  یم  تسین ، نامحرلادبع  نب  هللادـبع 
( یناخریما . ) تسین دیعب  هنیرق  نیا  اب  دشاب  هدرک  هابتشا  یشاجن  هک  نیا  لامتحا  و  دشاب ، هبیتع 

ص268. لامعألا ، باقع  - 3
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نساحم تیاور  دنس  یسررب 

نب هللادبع  زا  مه  ود  نیا  دنک و  یم  لقن  هللادبع  نب  یلع  (2) و  یلع نب  دمحم  زا  ار  تیاور  نیا   (1) یقربلا دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا 

وبأ یقربلا  یلع  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحأ  ص76 : یشاجنلا ، لاجر  یلع ، نب  دمحا  نسحلا  وبا  یشاجن ، - 1
، نسلا ریغـص  دلاخ  ناک  و  هلتق ، مث  مالـسلا -  هیلع  دیز - لتق  دعب  رمع  نب  فسوی  هسبح  یلع  نب  دـمحم  هدـج  ناک  یفوک و  هلـصأ  رفعج 
نساحملا و اهنم : اـبتک ، فنـص  و  لیـسارملا . دـمتعا  ءافعـضلا و  نع  يوری  هسفن ، یف  هقث  ناـک  ذورقرب و  یلإ  نمحرلا  دـبع  هیبأ  عم  برهف 

یلع لاق  و  نیتئام ، نیعبس و  عبرأ و  هنس  یف  یقربلا  هللا  دبع  یبأ  نب  دمحأ  یفوت  هخیرات : یف  هللا  همحر  نیسحلا  نب  دمحأ  لاق  و  اهریغ . ... 
دبع نب  دلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  ص20 : یسوطلا ،) خیـشلل   ) تسرهفلا  � نیتئام . نینامث و  هنـس  يرخأ  هنـس  تام  هیولیجام : دـمحم  نب 
نب دمحا  يرئاضغ ، نبا   � لیـسارملا . دمتعا  ءافعـضلا و  نع  هیاورلا  رثکأ  هنأ  ریغ  هسفن  یف  هقث  ناک  یقربلا ...  یلع  نب  دمحم  نب  نمحرلا 

و هیلع ، نویّمقلا  نعط  رفعج . ابأ  یّنکی  ّیقربلا ، ّیلع ، نب  دّمحم  نب  دلاخ  نب  دّمحم  نب  دـمحأ  ص39 : يرئاضغلا ، نبا  لاجر  هللا ، دبع  یبا 
یسیع نب  دّمحم  نب  دمحأ  ناک  رابخألا و  لهأ  هقیرط  یلع  ذخأی ، نّمع  یلابی  ناک ال  ّهنإف  هنع ؛ يوری  نم  یف  نعطلا  اّمنإ  هیف ، نعطلا  سیل 

. هیلإ رذتعا  اهیلإ و  هداعأ  ّمث  مق ، نع  هدعبأ 
وه و  ئرقملا ، دالخ  تخأ  نبا  یفریص ، مهالوم ، یـشرقلا  رفعج  وبأ  یـسوم  نب  میهاربإ  نب  یلع  نب  دمحم  ص332 : یشاجنلا ، لاجر  - 2

رهتـشا دق  مق و  درو  ناک  و  یـش ء . یف  دمتعی  ال  داقتعالا ، دساف  ادج ، فیعـض  هنیمـس ، ابأ  یلع  نب  دمحم  بقلی  ناک  و  یـسیع . نب  دالخ 
هل و  مق ، نع  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ  هجرخأ  و  افجف ، ولغلاب ، رهـشت  مث  هدم ، یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ  یلع  لزن  هفوکلاب و  بذکلاب 

تیاور دودح 200  هک  یلع  نب  دمحم  زا  لقن  راثکا  رطاخ  هب  مه  ار  یقرب  دلاخ  نب  دمحا  بانج  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  دیاش  . ] هصق
([ یناخریما . ) دنادرگرب مق  هب  ار  وا  هرابود  دش و  نامیشپ  شراک  زا  یلو  درک ، جارخا  مق  زا  هدرک ، لقن  نساحم  رد  وا  زا 
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لقن مالسلا -  هیلع  هللادبع -  یبأ  نع   (2) هجیدخ یبأ  نع   (1) يدسالا نامحرلادبع 

 -. مالـسلا هیلع  هللا - دبع  یبأ  نع  يور  هقث ، هیمأ ، ابأ  ینکی  هوبأ ] ، ] یفوک يدسألا  هبیتع  نب  نمحرلا  دبع  نب  هللا  دبع  ص221 : نامه ، - 1
: لاق يرطاطلا  نسحلا  نب  یلع  نع  هبـسیک  نب  دمحأ  نب  رمع  انثدح  لاق : دـمحم  نب  دـمحأ  نع  دـمحم  نب  دـمحأ  انربخأ  رداون . باتک  هل 

. هب هللا  دبع  نع  دایز  نب  دمحم  انثدح 
لاقی هجیدخ و  وبأ  هللا  دـبع  نب  مرکم  نب  ملاس  یـشاجنلا : لاق   � هجیدـخ : وبأ  مرکم =  نب  ملاس  ص22 : ج8 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 2

ابأ هانک  مالـسلا -  هیلع  هللا - دبع  ابأ  نأ  هجیدخ و  ابأ  تناک  هتینک  لاقی  لامجلا ، دـسأ  ینب  یلوم  منغلا  بحاص  لاقی : یـسانکلا  هملـس  وبأ 
نب ملاس  همالعلا : لاق  � و  باتک . هل  فیعض  هملس ، ابأ  ینکی  مرکم  و  هجیدخ ، ابأ  ینکی  مرکم : نب  ملاس  خیـشلا : لاق  � و  هقث . هقث  هملس .

: ثلاثلا رومأ ... : تیقب  هقث . هنأ  رخآ  عضوم  یف  لاق  فیعض و  هنأ  یسوطلا ; خیـشلا  لاق  هملـس ، ابأ  ینکی  مرکم  هجیدخ و  ابأ  ینکی  مرکم 
یف هقیثوت  خیشلا  یلإ  همالعلا  بسن  و  حلاص ، لاضف :) نب   ) نسحلا نب  یلع  لاق  و  هیولوق ، نبا  کلذک  و  مرکم ، نب  ملاس  قثو  یشاجنلا  نأ 

خیـشلا فیعـضت  نأ  مهـضعب  رکذ  لاکـشإلا  مالکلا و  هیف  عقو  کلذ  لجأل  و  فیعـض . تسرهفلا  یف  لاق  هنأ  تفرع  دـق  کنأ  ـالإ  عضوم 
هب ذخألا  نکمی  خیشلا ال  فیعضت  نإ  لاقی : نأ  حیحصلا  و  بیرغ . مالک  اذه  و  ضراعم . الب  یـشاجنلا  قیثوت  یقبیف  هسفن  هقیثوتب  ضراعی 
دق و  هملـس ، وبأ  هتینک  امرکم  نأ  دـقتعا  خیـشلا  نإف  ضراعم . الب  نسحلا  نب  یلع  و  هیولوق ، نبا  یـشاجنلا و  هداهـشف  ماـقملا  یف  هسفن  یف 
یبأ نب  ملاس  نإف  هملس ...  یبأ  نب  ملاس  عم  دحتم  هنأ  یلع  اینبم  مرکم  نب  ملاسل  هفیعـضت  نوکیف  هیلع  لاجرلا و  تسرهفلا و  یف  هل  ضرعت 
یبأب ینکم  هسفن  وه  لب  هملـس  یبأ  نباب  سیل  يذلا  مرکم  نب  ملاس  یلإ  اعجار  نوکی  فیعـضتلاف ال  مرکم ، نب  ملاس  ریغ  رخآ  لجر  هملس 

. ضراعم الب  یقبی  لاضف  نبا  حدم  هیولوق و  نبا  یشاجنلا و  قیثوتف  هملس ،
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ناـشیا مییوگب  هک  تسین  دـیعب  تسا و  ماـمت  دنـس   (1) دـشاب یمقلا  راـطعلا  هللا  دـبع  نب  یلع  هللادـبع ، نـب  یلع  زا  روـظنم  رگا  دـننک . یم 
فورعم هدوب و  مان  نیا  هب  هک  يدارفا  هقبط  نیا  رد  اریز  (2) ؛ تسا

لدعلا لهأ  بهاذم  یلع  هعاطتسالا  باتک  هل  انباحصأ . نم  هقث ، یمقلا ، راطعلا ، نسحلا  وبأ  هللا  دبع  نب  یلع  ص254 : یشاجنلا ، لاجر  - 1
. هباتکب هنع  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  یبأ  انثدح  لاق : ییحی  نب  دمحم  نب  دمحأ  انثدح  لاق : ینیوزقلا  هللا  دبع  وبأ  هب  انربخأ 

هللادـبع نب  یلع  هلمج : زا  تسا  رفن  دـنچ  نیب  كرتشم  دـنک ، یم  لـقن  نآ  زا  یقربـلا  دـلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هک  هللادـبع  نب  یلع  - 2
 -(، مالسلا امهیلع  يداه - ماماو  داوج  ماما  باحصا  زا   ) یمقلا راطعلا  هللادبع  نب  یلع  مالسلا ،)-  هیلع  داوج - ماما  باحـصا  زا   ) ینئادملا
هیلع مظاک - ماما  باحـصا  زا   ) نارهم نب  هللادبع  نب  یلع  مالـسلا ،)-  هیلع  يداه - ماما  باحـصا  زا   ) يریبزلا هللادیبع )  ) هللادـبع نب  یلع  و 

- اضر ماما  باحـصا  زا   ) یـشرقلا نارمع  نب  هللادـبع  نب  یلع  یمیمتلا ، بلاغ  نب  هللادـبع  نب  یلع  برطق ، نب  هللادـبع  نب  یلع  مالـسلا ،)- 
یمقلا و راطعلا  هللادـبع  نب  یلع  طقف  دارفا  نیا  نیب  هلبج .)  ) زازخلا یلجبلا  هللادـبع  نب  یلع  لـیکولا ، نب  هللادـبع  نب  یلع  مالـسلا ،)-  هیلع 

نّیعم تسا . هدش  مه  فیعضت  یـشرقلا  نارمع  نب  هللادبع  نب  یلع  دنرادن و  قیثوت  هیقب  دنقیثوت ، ياراد  یـسیقلا  بلاغ  نب  هللادبع  نب  یلع 
نوچ ار  زازخلا  یلجبلا  هللادبع  نب  یلع  هتبلا  تسا . لکشم  دنک ، یم  لقن  وا  زا  یقربلا  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  هک  هللادبع  نب  یلع  ندرک 

فصو اب  نوچ  مه  هدش  فیعضت  هک  یشرقلا  نارمع  نب  هللادبع  نب  یلع  دشاب . دارم  دناوت  یمن  دنک ، یم  لقن  وا  زا  هطـساو  اب  یقرب  بانج 
شلاجر رد  یقرب  دشاب . دارم  تسا  دیعب  هدمآ ، تایاور  رد  مان  نیا  اب  تیاور  کی  طقف  هدش و  لقن  وا  زا  یـشرقلا  نارمع  هللادـبع  نب  یلع 

باحـصا ءزج  ار  وا  هک  نارهم  نب  هللادبع  نب  یلع  يرگید  ینئادملا و  هللادـبع  نب  یلع  یکی  درب ، یم  مان  هللادـبع  نب  یلع  مان  هب  رفن  ود  زا 
نیا سپ  دنک . یم  رکذ  مالسلا -  هیلع  اضر - ماما  باحصا  زا  شلاجر  رد  یسوط  خیـش  هچرگ  دنک ، یم  رکذ  مالـسلا -  هیلع  مظاک - ماما 

. تسا هدرکن  تیاور  لقن  وا  زا  ًامیقتـسم  دوش  یم  مولعم  هدرک ، رکذ  مالـسلا -  هیلع  مظاک - ماما  باحـصا  زا  طـقف  شلاـجر  رد  یقرب  هک 
- داوج ماما  باحـصا  زا  هک  تسا  ینئادـملا  هللادـبع  نب  یلع  یکی  تسا ، رتشیب  اه  نآ  زا  یقرب  لـقن  لاـمتحا  هک  يدارفا  نیا  نیب  نیارباـنب 
زا ًامیقتـسم  تیاور  هدزیـس  دودح  نساحم  رد  یقرب  هک  ییاج  نآ  زا  تسا و  یمقلا  راطعلا  هللادبع  نب  یلع  يرگید  تسا و  مالـسلا -  هیلع 

لامتحا دشاب ، یم  دوب ) هدش  نکاس  مق  رد  یتّدم  هک   ) یشرقلا یلع  نب  دمحم  هارمه  تایاور  یـضعب  رد  هک  دنک  یم  لقن  هللادبع  نب  یلع 
. تسا لکـشم  نآ  هب  نانیمطا  لوصح  هچرگ  تسا ، دایز  تسه  مه  یقرب  يرهـش  مه  هک  دـشاب  یمقلا  راـطعلا  هللادـبع  نب  یلع  زا  هک  نیا 

( يدمحا یناخریما ، )
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. دشاب هتشاد  وا  هب  فارصنا  قالطالا  دنع  مان  نیا  هک  دشاب  یمقلا  راطعلا  هللادبع  نب  یلع  طقف  دیاش  دنشاب ،

یفاک دنس  یسررب 

زا یکی  ، (1) ءاّشو زا  هخاش  ود  اب  ار  تیاور  نیا  هرس -  سدق  ینیلک -  موحرم 

نب یلع  نب  نسحلا  یشاجنلا : لاق   � ءاشولا : دایز  نب  یلع  نب  نسحلا  ءاـشولا =  یلع  نب  نسحلا  ص34 : ج5 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 1
هیلع اضرلا - باحصأ  نم  ریخ ، زازخلا  یفریـصلا  سایلإ  تنب  نبا  وه  ءاشولا و  دمحم  یبأب  ینکی  ورمع و  وبأ  لاق  یفوک  یلجب  ءاشولا  دایز 

نم رهظ  امل  عجر  مث  افقاو  ناک  نم  هلمج  نم  هفقاولا  ناونع  یف  هبیغلا  باتک  یف  خیـشلا  هّدع  � و  هفئاطلا . هذه  هوجو  نم  ناک  و  مالسلا - 
مالسلا مهیلع  هدلو - نم  هدعب  نم  همامإ  هتمامإب و  لاق  هجحلا و  مزتلاف  هتمامإ ، هحص  یلع  هلادلا  مالـسلا -  هیلع  اضرلا - دی  یلع  تازجعملا 

. هتقاثو لجرلا و  هلالج  یف  بیرلا  یغبنی  الف  ناک  فیک  � و  -. 
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زا يرگید  (2) و  دمحم نب  یّلعم  نع   (1) دمحم نب  نیسحلا  قیرط 

دمحم هانربخأ  رداونلا ، باتک  هل  هقث . هللا  دبع  وبأ  یمقلا ، يرعشألا  رکب  یبأ  نب  نارمع  نب  دمحم  نب  نیسحلا  ص66 : یشاجنلا ، لاجر  - 1
. هنع بوقعی  نب  دمحم  نع  يرارزلا ، بلاغ  یبأ  نع  دمحم ، نب 

وبأ يرـصبلا  دمحم  نب  یلعم  یـشاجنلا : لاق   � يرـصبلا : دمحم  نب  یلعم  دـمحم = نب  یلعم  ص257 : ج18 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  - 2
و رکنی ، هثیدح و  فرعی  دمحم  وبأ  يرـصبلا  دمحم  نب  یلعم  يرئاضغلا : نبا  لاق   � هبیرق . هبتک  و  بهذملا ، ثیدحلا و  برطـضم  نسحلا 

یف هبارطـضإ  نم  یـشاجنلا  لوق  امأ  و  هتایاور ، یلع  دمتعی  هقث  لجرلا  نأ  رهاظلا  لوقأ :  � ادهاش . جرخی  نأ  زوجی  و  ءافعـضلا ، نع  يوری 
وهف ال توبثلا  ریدـقت  یلع  و  مهـضعب ، هرکذ  امک  تبثی  ملف  بهذـملا  یف  هبارطـضإ  امأ  هتقاثو . نع  اعنام  نوکی  ـالف  بهذـملا  ثیدـحلا و 

هتیاور امأ  و  هقاثولا . یفانی  اضیأ ال  اذه  رکنی و  ام  يوری  دـق  و  فرعی ، ام  يوری  دـق  هنأ  هانعمف  ثیدـحلا  یف  هبارطـضإ  امأ  و  هقاثولا ، یفانی 
و هیلع ، دمتعم  لجرلا  نأ  رهاظلاف  تاقثلا ، نع  هیوری  امب  لمعلاب  رضت  اهتوبث ال  ریدقت  یلع  یهف  يرئاضغلا ، نبا  هرکذ  ام  یلع  ءافعضلا  نع 

تقاثو هب  نانیمطا  هلظ  ماد  داتسا  ترضح  یلو  دریذپ ، یم  ار  دمحم  نب  یّلعم  تقاثو  هرس -  سدق  ییوخ - دیس  موحرم  دنچره  ملاعلا . هللا 
. دنک یمن  ادیپ  ناشیا 
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 - هللادبع یبأ  نع  هجیدخ  یبأ  نع   (3) ذئاع نب  دمحا  زا  مه  ءاّشو  دنک و  یم  لقن   (2) داّمح یبأ  نب  حلاص  نع   (1) دمحم نب  یلع  قیرط 
.  تسا مامتان  داّمح ، یبا  نب  حلاص  دمحم و  نب  یّلعم  رطاخ  هب  ءاشو  هب  ینیلک  هخاش ي  ود  ره  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا -  هیلع 

باـتک هل  نیع . هقث ، نسحلا . اـبأ  ینکی  نـالعب  فورعملا  ینیلکلا  يزارلا  ناـبأ  نب  میهاربإ  نب  دـمحم  نب  یلع  : 260 یـشاجنلا ، لاجر  - 1
ناک و  هکم ، قیرطب  نالع  لتق  و  دـمحم . نب  یلع  انثدـح  لاق : دـمحم  نب  رفعج  انثدـح  لاق : دـمحم  انربخأ  مالـسلا -  هیلع  مئاـقلا - راـبخأ 

. فلاخف هنسلا ، هذه  یف  هنع  فقوت  جرخف : جحلا  یف  مالسلا -  هیلع  بحاصلا - نذأتسا 
ناک و  مالـسلا -  هیلع  يرکـسعلا - نسحلا  اـبأ  یقل  هیوذاز ، ریخلا  یبأ  مسا  يزارلا و  ریخلا  وبأ  داـمح  یبأ  نب  حـلاص  ص198 : نامه ، - 2

انباحـصأ نم  هدـع  انربخأ  رداون  باتک  و  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملا - ریمأ  بطخ  باتک  اهنم : بتک ، هل  رکنی . فرعی و  اـسبتلم )  ) اـسبلم هرمأ 
یبأ نب  حلاص  ص70 : يرئاضغلا ، نبا  لاـجر   � دامح . یبأ  نب  حلاص  نع  هللا  دبع  نب  دعـس  انثدـح  لاق : ییحی  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نع 

. فیعض ریخلا  وبأ  ّيزارلا ، داّمح ،
هنع ذخأ  مرکم و  نب  ملاس  هجیدخ  ابأ  بحـص  ناک  هقث ، یلوم ، یلجبلا  یـسمحألا  بیبح  نب  ذئاع  نب  دمحأ  ص98 : یشاجنلا ، لاجر  - 3

. الالح ناک  و  هب ، فرع  و 
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لامعالا باقع  دنس  یسررب 

نع  (3) یـشرقلا یلع  نب  دـمحم  نـع   (2) هّمع نـع   (1) هیولیجاـم یلع  نـب  دـمحم  زا  ار  تـیاور  نـیا  هرــس -  سدـق  قودـص -  موـحرم 
نب نامحرلادبع 

. تسا هدماین  یمقلا  هیولیجام  یلع  نب  دمحم  هرابرد ي  یقیثوت  یلاجر  بتک  رد  - 1
نب دمحم  ص353 : یشاجنلا ، لاجر   � تسا : هدـش  قیثوت  هک  تسا  مساقلا  یبأ  نب  دـمحم  هیولیجام ، یلع  نب  دـمحم  يومع  زا  دارم  - 2

، هقث نییمقلا ، انباحـصأ  نم  دیـس  رادنب ، بقلی  مساقلا  وبأ  و  هیولیجام ، بقلملا  هللا ، دبع  وبأ  یقربلا  یبانجلا  نارمع  نب  هللا  دیبع  مساقلا  یبأ 
ناک و  اهنم ، دـمحم  نب  یلع  هنبا  و  هتنبا ، یلع  یقربلا  هللا  دـبع  یبأ  نب  دـمحأ  رهـص  وه  و  بیرغلا ، رعـشلا و  بدألاب و  فراع  هیقف ، ملاـع ،
یلع نب  دـمحم  ّدـج  هیولیجام ، مساقلا  یبأ  نب  دـمحم  ایآ  هک  تسا  فـالتخا   0 یـشاجن خیـش و  موحرم  نیب  اّما  بدألا . ملعلا و  هنع  ذـخأ 
لئاق  0 قودص بانج  خیش و  موحرم  یلو  تسا ، یلع  نب  دمحم  ّدج  ناشیا  دنک  یم  حیرصت  یـشاجن  موحرم  وا . يومع  ای  تسا  هیولیجام 

زا هیولیجام  یلع  نب  دـمحم  دـنک  یم  حیرـصت  يدّدـعتم  دراوم  رد  قودـص  بانج  تسا . هیولیجام  یلع  نب  دـمحم  يومع  ناشیا  هک  دـنا 
فالتخا نیا  هب  مساقلا  یبأ  نب  دمحم  دنزرف  مساقلا  یبأ  نب  یلع  همَجرَت ي  رد  ییوخ  دیـس  موحرم  دـنک . یم  لقن  ار  تیاور  دوخ  يومع 

 = رادنب نب  دمحم  نب  یلع  هللا =  دبع  مساقلا  یبأ  نب  یلع  ص241 : ج11 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم   � دیامرف : یم  نینچ  نیا  هدرک و  هراشا 
ابأ ینکی  هیولیجام  هوبأ  فورعملا  یقربلا  نارمع  نب  هللا  دـبع  مساقلا  یبأ  نب  یلع  یـشاجنلا : لاق  هللا .) دـیبع   ) هللا دـبع  نب  دـمحم  نب  یلع 

لاکـشإلا امنإ  ینیلکلا و  خیـش  وه  هقث و  مساقلا  یبأ  نب  دمحم  نب  یلع  نأ  یف  کش  الف  ناک  فیک  و  يأر . ...  بیدأ  لضاف  هقث  نسحلا 
یبأ نب  دمحم  نوکیف  اریثک  قودصلا  هنع  يوری  يذلا  اضیأ ، هیولیجامب ، بقلملا  یلع  نب  دمحم  دلاو  وه  له  اذـه  دـمحم  نب  یلع  نأ  یف 

مـساقلا یبأ  نب  دمحم  نب  یلع  نوکیف  هیولیجام  یلع  نب  دـمحم  مع  مساقلا  یبأ  نب  دـمحم  نأ  وأ  هیولیجام  یلع  نب  دـمحم  دـج  مساقلا ،
یف قودـصلا  حیرـص  نکل  و  لوألا . وه  مساـقلا  یبأ  نب  دـمحم  همجرت  یف  یـشاجنلا  هب  حرـص  يذـلا  هیولیجاـم . یلع  نب  دـمحم  مع  نبا 

قودصلا رکذ  لب  نانس ، نب  دمحم  یلإ  هقیرط  یف  تسرهفلا  یف  خیشلا  رکذ  کلذک  و  هیولیجام ، یلع  نب  دمحم  مع  وه  هریثک ...  عضاوم 
ثیدـحلا یف  هرکذ  ام  دراوملا : کلت  نمف  معلاب  مساقلا  یبأ  نب  دـمحم  نع  ربع  يذـلا  وه  هیولیجاـم ، یلع  نب  دـمحم  نأ  هریثک  دراوم  یف 

یبأ نب  دمحم  یمع  ینثدح  لاق : هیولیجام ، یلع  نب  دمحم  انثدح  هیف : لاقف  نیدلا ، لامک  نم  بابلا 24 ، یف  نیرخآ  نیثیدح  یف  لوألا و 
( يدمحا . ) مساقلا یبأ  دمحم  نب  یلع  مع  نبا  وهف  مساقلا  یبأ  نبا  وه  هیولیجام  یلع  نب  دمحم  دلاو  یلعف  کلذ  یلع  و  مساقلا .

رفعج وبأ  یسوم  نب  میهاربإ  نب  یلع  نب  دمحم  لامعالا ، باقع  تیاور  هنیرق ي  هب  هدمآ ، نساحم  دنس  رد  هک  یلع  نب  دمحم  زا  دارم  - 3
. دـنک لقن  نمحرلا  دـبع  نب  هللادـبع  زا  ًامیقتـسم  دـناوت  یمن  هیولیجاـم  یلع  نب  دـمحم  اریز  هیولیجاـم ؛ یلع  نب  دـمحم  هن  تسا ، یـشرقلا 

( يدمحا . ) تسا هدش  فیعضت  هک  تسا  یسوم  نب  میهاربإ  نب  یلع  نب  دمحم  دارم ، نیاربانب 
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دنک یم  لقن  مالسلا -  هیلع  هللادبع -  یبأ  نع  هجیدخ  یبأ  نع   (1) يدسالا دمحم 

لاق مشاه : یبأ  نب  نمحرلا  دبع  مشاه =  یبأ  نب  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  يدـسالا =  دـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  ص347 : ج9 ، نامه ، - 1
هنع يور  و  مرکم ، نب  ملاس  نع  يور  هقث . هقث ، انباحـصأ ، نم  لیلج  دمحم ، وبأ  یلجبلا  مشاه  یبأ  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دـبع  یـشاجنلا :

. نیسحلا نب  دمحم 
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. تسا مامتان  یشرقلا  یلع  نب  دمحم  هیولیجام و  یلع  نب  دمحم  رطاخ  هب  تیاور  نیا  دنس  هک 

بذک قلطم  ندوب  هریبک  یفن  يارب  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  هوحن ي 

زا ار  بذک  زا  يا  هّصح  طقف  ترضح  هک  نیا  تسا . رئابک  زا  هئایـصوأ ] یلع  و   ] هلوسر یلع  هللا و  یلع  بذک  دیامرف : یم  تیاور  نیا  رد 
. تسین رئابک  زا  بذک  قلطم  دوش  یم  مولعم  ار ، بذک  قلطم  هن  دننک  یم  رکذ  رئابک 

!؟ تسین رئابک  زا  بذک  قلطم  هک  دینک  یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  هنوگچ  سپ  تسین ، تّجح  هک  فصو  موهفم  تلق : نإ 

مرکا : » دوش یم  هتفگ  یتقو   (1). میتفریذپ هلمجلا  یف  یلو  دراد ، موهفم  هک  میتفریذپن  هلمجلاب  دنچره  فصو  موهفم  ثحب  رد  ام  تلق :

تلفغ دـیابن  میریذـپب  دـیاب  زین  فصو  رد  ار  هلمجلا  یف  موـهفم  هک  نیا  رد  ص35 : مشـش ، لاس  هقف ، لوصا  جراـخ  سورد  تاریرقت  - 1
رکذ ّالإ  تسین و  مارکالا  بجاو  ملاع ، تعیبط  قلطم  هک  دوش  یم  مولعم  همارکا ، بجی  لداـعلا  ملاـعلا  دـیامرف : یم  ـالوم  یتقو  اریز  دوش ؛

يرگید دیق  هک  نیا  اّما  تسا ، بجاو  مارکا  تشاد  دوجو  تلادع  دیق  رگا  دشاب . هتـشاد  دوجو  يدیق  دیاب  سپ  دوب ، دهاوخ  وغل  لداع  دیق 
میتفریذـپ ار  یحالطـصا  موهفم  رگا  ریخ ؛ اـی  میریذـپب  ار  یحالطـصا  موهفم  هک  دراد  نیا  هب  یگتـسب  ریخ ، اـی  دوش  نیزگیاـج  دـناوت  یم 

ضرعتم ًاموهفم  ًاقوطنم و  هلمج  مییوگ  یم  میتفریذـپن  ار  موهفم  رگا  یلو  دوش ، یمن  لداع  نیزگیاـج  يرگید  دـیق  هک  تسا  نآ  شیاـنعم 
هیلوا عبط  هک  ندوب  يزارتحا  زا  دیق  يا  هتکن  تلع  هب  ییاج  رد  رگا  هتبلا  تسا . هدشن  هن ، ای  دوش  نیزگیاج  دناوت  یم  يرگید  دـیق  هک  نیا 

هب دـنک . یمن  ار  تعیبط  زا  مکح  یفن  دـشاب ، ای ...  رتشیب  مامتها  ای  یفخا  ای  یلعا  درف  رگنایب  دـیق  ًـالثم  دوش ، جراـخ  تسا  دـیق  ندروآ  ي 
ندوب يزارتحا  هک  شا  هیلوا  عبط  بسح  هب  دـیق  هک  تسا  ییاـج  هب  طوبرم  دراد ، موهفم  هلمجلا  یف  فصو  میتـفگ  هک  نیا  رگید  تراـبع 

هک میتفریذپ  یلو  میتفریذپن ، ار  ءافتنالا  دـنع  ءافتنا  اهنت  میلئاق و  هیطرـش  هلمج ي  يارب  ار  یئزج  موهفم  هک  نیا  امک  دـشاب ، رظن  ّدـم  تسا 
. دوب وغل  طرش  رکذ  الإ  تسین و  مکح  عوضوم  قالطالا  یلع  تعیبط 
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دیاـمرف یم  هک  مه  اـج  نیا  رد  نیارباـنب  تسین . مکح  عوـضوم  تعیبـط ، هک  نیا  نآ  دراد و  موـهفم  هلمجلا  یف  هلمج  نیا  لداـعلا » ملاـعلا 
هریبک مدـع  رب  ّلاد  تیاور  نیا  سپ  تسین . مکح  عوضوم  بذـک ، تعیبط  دوش  یم  مولعم  تسا ، رئاـبک  زا  هلوسر  یلع  هللا و  یلع  بذـک 

. تسا بذک  قلطم  ندوب 

هجیدخ یبا  تیاور  هب  لالدتسا  رب  هرس -  سدق  خیش -  لاکشا 

نیا هب  دیاش  هدش ، هدرمـش  رئابک  زا  لوسرلا  یلع  هللا و  یلع  بذک  طقف  تیاور  نیا  رد  هک  نیا  دیامرف : یم  هرـس -  سدـق  خیـش -  موحرم 
، هدـش رکذ  هب  صاصتخا  دـکآ  درف  هک  ییاهاج  نینچ  رد  نیارباـنب  تسا . رت  میظع  رتدـیدش و  شتمرح  هدوب و  دـکآ  ِدرف  هک  تسا  رطاـخ 

بـش زامن  ِملاع  هک  دوش  دراو  یلیلد  رگا  هک  نیا  امک  دنک . دییقت  تسا ، هریبک  بذک  قلطم  دـنک  یم  نایب  هک  ار  یتاقلطم  نآ  دـناوت  یمن 
هتـسیاش ي رتشیب  ناوخ ، بش  زامن  ِملاع  اریز  نک ؛ مارکا  ار  ملاع  دیوگ  یم  هک  دشاب  یتاقلطم  ِیقُم  دـّ دـناوت  یمن  نیا  نک ، مارکا  ار  ناوخ 

. تسا هدش  رکذ  هب  صاصتخا  تهج  نیمه  هب  تسا و  مارکا 

هجیدخ یبا  تیاور  هب  لالدتسا  رب  هرس -  سدق  خیش -  www.Ghaemiyeh.comلاکشا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


139 ص :

. دوش یم  لمح  دّیقم  رب  قلطم  دشابن ، یتیصوصخ  ياراد  هدش  رکذ  هب  صاصتخا  هک  يدرف  دشاب و  دحاو  مکح  هک  ییاج  رد  هلب ،

 - هرس سدق  خیش -  مالک  دقن 

یلو میریذپب ، ار  خیـش  موحرم  مالک  دوب  نکمم  هریبک » هناف  هلوسر  یلاعت و  هللا  یلع  بذکت  ال  : » هک دومرف  یم  نینچ  نیا  ًالثم  تیاور  رگا 
یمن ساسحا  چـیه  مالک  نیا  زا  و  ِِرئاَبَْکلا » َنِم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِهلوُسَر -  یَلَع  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُبِذَْـکلا  : » هدرک رابخإ  نینچ  نیا 

هدافتـسا نآ  نمـض  رد  بلطم  نیا  مه  رئابکلا » نم  بذکلا  : » دومرف یم  رگا  تسا و  هدـش  رکذ  هب  صاصتخا  هتـشاد  يرترب  نوچ  هک  دوش 
يانبم قبط  تسا ، رئابک  زا  دندومرف  ار  بذک  زا  هّصح  نیا  طقف  هک  نیا  نیاربانب  تسا . رئابک  زا  هلوسر  یلع  هللا و  یلع  بذک  هک  دـش  یم 

هریبک بذک  تعیبط  قلطم  هک  مینک  هدافتـسا  میناوت  یم  دوب  دهاوخ  وغل  فصو  رکذ  الإ  دراد و  موهفم  هلمجلا  یف  فصو  میتفریذپ  هک  ام 
(1). تسین

نیا مییوگب  میناوت  یمن  نایب  نیا  اب  تفریذـپ  خیـش  موحرم  هک  نیا  امک  تسا  بذـک  قلطم  ندوب  هریبک  رب  ّلاد  یتاقلطم  میریذـپب  رگا  - 1
ندوب هریبک  یفن  رب  ّلاد  دـناوت  یم  نایب  نیا  اب  تیاور  نیا  میتفریذـپن ، ار  تاـقالطا  نآ  رگا  هلب ، دـنک . یم  دـییقت  ار  تاـقلطم  نآ  تاـیاور 

( یناخریما . ) تسین دراو  خیش  موحرم  مالک  رب  لاکشا  نیاربانب  دشاب . بذک  قلطم 
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تسا لوسرلا  هللا و  یلع  بذک  مهم ، راثآ  ياراد  ِقلطم  لوق  هب  بذک  زا  دارم 

هکلب تسین ، بذـک  قلطم  دارم  دوش ، یم  راـب  قلطم  لوق  هب  بذـک  رب  هک  یمهم  راـثآ  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  دراد  دوـجو  یتاـیاور 
تیاور هک  دنک  کیدزن  ار  نهذ  دشاب و  نآ  دّیؤم  دناوت  یم  نیا  تسا و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا -  یلع  هللا و  یلع  بذـک 
تایاور نیا  هلمج ي  زا  دراد . موهفم  ِِرئاَبَْکلا » َنِم  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر -  یَلَع  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُبِذَْکلا   » دومرف هک  هجیدخ  یبأ 

: تسا

: ریصب یبأ  هحیحص ي 

َّنِإ ُلوُقَی : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َُسنوـُی  ِْنب  ِروُْـصنَم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع 
- ِهَِّمئَْألا یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یَلَع  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُبِذَْـکلا  َِکلَذ  اَمَّنِإ  َْتبَهَذ  ُْثیَح  َْسَیل  َلاَق : ُْهنِم ؟ َِکلَذ  ُنوُکَی  َال  اَـنُّیَأ  َو  ُْتُلق : َِمئاَّصلا  ُرِّطَُفَتل  ََهبِذَْـکلا 

(1) ؛-  مالسلا مهیلع 

کی مادک  مدرک : ضرع  دوش ، یم  مئاص  راطفا  بجوم  غورد  دومرف : یم  هک  مدینش  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
هللا و یلع  بذک  روظنم  تسین ، ینک  یم  رکف  وت  هک  روط  نآ  دـندومرف : ترـضح  دـشاب !؟ هتفگن  یغورد  هزور ] ماگنه  رد   ] هک تسام  زا 

. تسا مالسلا -  مهیلع  همئألا - یلع  و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلوسر -  یلع 

ص340. ح9 ، بذکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ج2 ، یفاکلا ، - 1
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دیامرف یم  دـنک ، یم  لاؤس  يوار  هک  دـعب  دوش . یم  مئاص  راطفا  بجوم  بذـک ، هک  تسا  هدومرف  قلطم  روط  هب  تیاور  نیا  رد  نیارباـنب 
. تسا لوسرلا  یلع  هللا و  یلع  بذک  دارم 

: نارهم نب  هَعاَمَس  هقثوم ي 

َرَْطفَأ ْدَق  َلاَقَف : َناَضَمَر  ِیف  َبَذَک  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : َهَعاَمَس  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع   (1) َراَیِزْهَم ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم 
 -. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِهلوُسَر -  یَلَع  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُبِذْکَی  َلاَق : ُُهَتبِذَک ؟ اَمَف  ُْتلُقَف : ُهُؤاَضَق  ِْهیَلَع  َو 

(2). ُهَْلثِم یَسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ِهِرِداََون  ِیف  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ُهاََور  َو 

مولعم هک  ییاج  نآ  زا  مه  تیاور  نیا  ندوب  هرمـضم  دوش . یم  هقثوم  هب  ریبعت  تسا ، یفقاو  هک  یـسیع  نب  نامثع  رطاخ  هب  تیاور  نیا  زا 
. درادن یلکشم  تسا  مالسلا -  هیلع  ماما -  هنع ، ٌيورم  لوؤسم و  هعامس ، تارمضم  رد  تسا 

هب ینربخا  دقف  رایزهم  نب  یلع  نع  باتکلا  اذه  یف  هترکذ  ام  و  ص85 : هخیشملا ، ماکحألا ، بیذهت  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  - 1
ییحی و نب  دمحم  يریمحلا و  هّللا و  دبع  نب  دعـس  نع  نسحلا  نب  دمحم  هیبا و  نع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نع  هّللا  دـبع  وبا  خیـشلا 

. رایزهم نب  یلع  نع  فورعم  نبا  سابعلا  نع  دمحم  نب  دمحا  نع  مهلک  سیردا  نب  دمحا 
ص190. ج4 ، ماکحالا ، بیذهت  ص33 و  ح1 ، باب 2 ، مئاصلا ، هنع  کسمی  ام  باوبأ  مایصلا ، باتک  ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

تسا لوسرلا  هللا و  یلع  بذک  مهم ، راثآ  ياراد  ِقلطم  لوق  هب  بذک  زا  www.Ghaemiyeh.comدارم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


142 ص :

. دیوگ یم  بذک  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  مدرک  لاؤس  یـصخش  هرابرد ي  مالـسلا ]-  هیلع  ماما -   ] وا زا  دـیوگ : یم  نارهم  نب  هعامس 
 - لوسرلا یلع  هللا و  یلع  بذـک  دـندومرف : یبذـک ؟ هچ  مدرک : ضرع  تسا . شا  هدـهع  رب  نآ  ءاضق  هدـش و  لـطاب  شا  هزور  دـندومرف :

 -. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: ریَِصب ِیبَأ  هحیحص ي 

ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َُسنُوی  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع   (1) ٍدیِعَس ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِنَسَْحلا ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو
َو ِهَّللا  یَلَع  ُبِذَْـکلا  َِکلَذ  اَمَّنِإ  ُبَهْذَـت  ُْثیَح  َْسَیل  َلاَق : اَنْکَلَه ! ُْتُلق : َلاَق : َِمئاَّصلا  ُرِّطَُفت  َو  َءوُضُْولا  ُضُْقنَت  َُهبِذَْـکلا  ُلوُقَی : مالـسلا -  هیلع  - 

 -. مالسلا مهیلع  ِهَِّمئَْألا - یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یَلَع 

ِهِیبَأ ْنَع  ِراَبْخَْألا  ِیناَعَم  ِیف  ُقوُدَّصلا  ُهاََور  َو  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُِّیْنیَلُْکلا  ُهاََور  َو 

نب دمحم  هّللا  دبع  وبا  خیشلا  هب  ینربخا  دقف  دیعـس  نب  نیـسحلا  نع  باتکلا  اذه  یف  هترکذ  ام  و  ص63 : هخیشملا ، ماکحألا ، بیذهت  - 1
نسحلا نب  دمحم  هیبا  نع  دیلولا  نب  نسحلا  نب  دمحم  نب  دمحا  نع  مهلک  نودبع  نب  دمحا  هّللا و  دیبع  نب  نیـسحلا  نامعنلا و  نب  دمحم 

نب نیسحلا  نع  نابا  نب  نسحلا  نب  نیسحلا  نع  دیلولا  نب  نسحلا  نب  دمحم  نع  یمقلا  دیج  یبا  نیـسحلا  وبا  اضیأ  هب  ینربخا  دیلولا و  نب 
. دیعس نب  نیسحلا  نع  دمحم  نب  دمحا  نع  رافصلا  نسحلا  نب  دمحم  نع  دیلولا  نب  نسحلا  نب  دمحم  اضیأ  هاور  و  دیعس ،
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(1). ِءوُضُْولا ِضْقَن  َنُود  ِِمئاَّصلا  ِریِطْفَت  ِرْکِذ  یَلَع  َرَصَْتقا  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ُهَْلثِم  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَس  ْنَع 

یم راد  هزور  راطفا  ثعاب ]  ] دنک و یم  ضقن  ار  وضو  بذک  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دـیوگ  یم  ریـصب  یبأ 
نآ هکلب  تسین ، ینک  یم  رکف  هک  روط  نآ  دـندومرف : ترـضح  دـش ] لطاب  نامیاه  هزور  و   ] میدـش كاله  ام  سپ ] : ] مدرک ضرع  دوش .

. تسا مالسلا -  مهیلع  همئالا - یلع  و  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا -  یلع  هللا و  یلع  بذک  بذک ،

ندوب هریبک  یفن  رب  دـشاب  مامت  دنـس  ظاحل  زا  رگا  هجیدـخ  یبأ  تیاور  تلالد  هک  نیا  هب  دـنک  یم  کیدزن  ار  نهذ  تایاور  نیا  نیاربانب 
. تسا مامت  بذک  قلطم 

: هَریِمَع نب  فیَس  هلسرم ي  . 2

هراشا

َدَمْحَأ ْنَع   (2) اَِنباَحْصَأ ْنِم  ٍهَّدِع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم 

ص203. ج4 ، ماکحالا ، بیذهت  ص33 و  ح2 ، باب 2 ، مئاصلا ، هنع  کسمی  ام  باوبا  مایصلا ، باتک  ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
هـصالخ رد  هرـس -  سدـق  همـالع - هلمج  زا  يدارفا  دنتـسه ، یناـسک  هچ  هرـس -  سدـق  ینیلک - موـحرم  هّدـع ي  زا  دارم  هک  نیا  رد  - 2

نایب ار  یبلاطم  شلاجر و ...  رد  هرـس -  سدق  یـشاجن - نیتداعـسلا ، ریـسکا  نیـسمشلا و  قرـشم  رد  هرـس -  سدق  ییاهب - خیـش  لاوقالا ،
لاجر  ) لاوقألا هصالخ  يدـسا ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، هماّلع ي   � مینک : یم  هدنـسب  همالع  ترابع  لقن  هب  مه  ام  هک  دنا  هدرک 

نع انباحصأ  نم  هدع  هریثک  رابخأ  یف  یفاکلا  هباتک  یف  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  قودصلا  خیـشلا  لاق  هثلاثلا : هدئافلا  ص271 : همالعلا ،)
دمحأ هروک و  نب  دواد  ینادنمکلا و  یسوم  نب  یلع  ییحی و  نب  دمحم  انباحصأ  نم  هدع  یلوقب  دارملا  لاق و  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحأ 

دلاخ نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نع  انباحـصأ  نم  هدـع  هیلإ  راـشملا  یباـتک  یف  هترکذ  اـملک  لاـق  و  مشاـه . نب  میهاربإ  نب  یلع  سیردإ و  نب 
یف هترکذ  املک  لاق و  نسحلا . نب  یلع  هیمأ و  نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  هنیذأ و  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  نب  یلع  میهاربإ و  نب  یلع  مهف  یقربلا 

نسحلا و نب  دـمحم  هللا و  دـبع  یبأ  نب  دـمحم  نالع و  نب  دـمحم  نب  یلع  مهف  دایز  نب  لهـس  نع  انباحـصأ  نم  هدـع  هیلإ  راشملا  یباتک 
( يدمحا . ) ینیلکلا لیقع  نب  دمحم 

: هَریِمَع نب  فیَس  هلسرم ي  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


144 ص :

ُْنب ُِّیلَع  َناَـک  َلاَـق : مالـسلا -  اـمهیلع  ٍرَفْعَج -  ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  َهَریِمَع  ِْنب  ِْفیَـس  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَـع  ٍدـِلاَخ  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ِنـْب 
َأَرَتْجا ِریِغَّصلا  ِیف  َبَذَک  اَذِإ  َلُجَّرلا  َّنِإَف  ٍلْزَه  َو  ٍّدِـج  ِّلُک  ِیف  َرِیبَْکلا  َو  ُْهنِم  َریِغَّصلا  َبِذَْـکلا  اوُقَّتا  ِهِدـْلُِول : ُلوُقَی  مالـسلا -  امهیلع  ِْنیَـسُْحلا - 
ُْدبَْعلا ُلاَزَی  اَم  َو  ًاقیِّدِص  ُهَّللا  ُهَُبتْکَی  یَّتَح  ُقُدْـصَی  ُدـْبَْعلا  ُلاَزَی  اَم  َلاَق : ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  اَم  َأ  ِرِیبَْکلا  یَلَع 

(1). ًاباَّذَک ُهَّللا  ُهَُبتْکَی  یَّتَح  ُبِذْکَی 

. تسا هلسرم  تیاور  نیا 

هچ دشاب و  هریغـص  هچ  دیزیهرپب ؛ غورد  زا  دومرف : یم  شنادـنزرف  هب  مالـسلا -  هیلع  داجـس -  ماما  دـیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما 
، هریبک

ص338. ج2 ، یفاکلا ، ص250 و  ح1 ، ، 140 باب رضحلا ، رفسلا و  یف  هرشِعلا  ماکحا  باوبا  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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 ... . دنک یم  ادیپ  گرزب  غورد  رب  تأرج  دیوگ ، یم  یکچوک  غورد  یسک  یتقو  ّدج . هب  ای  دشاب  یخوش  هب 

نینچ نیا  سپ  ریبـک . ریغـص و  تسا : عون  ود  نآ ، رب  دـسافم  ّبترت  بسح  هب  غورد  هک   (1) دنک یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  خیـش  موحرم 
. تسا هریغص  الإ  هریبک و  دوش ، بترتم  نآ  رب  یگرزب  دسافم  رگا  هکلب  دشاب ، هریبک  غورد  تعیبط  هک  تسین 

هریمع نب  فیس  هلسرم ي  هب  لالدتسا  دقن 

رب هک  يدسافم  ثیح  زا  تیاور  نیا  اریز  تسا ؛ مامتان  تیاور  نیا  زا  بذـک  قلطم  ندوب  هریبک  مدـع  هدافتـسا ي  يارب  خیـش  موحرم  نایب 
، ریغص غورد  هک  درادن  نیا  اب  یتافانم  اّما  دشاب ، یم  ریبک  یضعب  ریغص و  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  یـضعب  دیامرف : یم  دوش  یم  بترتم  نآ 

. تسا مامتان  بذک  قلطم  ندوب  هریبک  یفن  يارب  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  سپ   (2). دشاب هریبک  هسفن  یف 

. دسافملا نم  هیلع  ّبترتی  ام  رابتعاب  بذکلا  مظع  ّنأ  هنم : دافتسی  هریمع ...  نب  فیس  هلسرم  یف  و  ص13 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
َأَرَتْجا ِریِغَّصلا  ِیف  َبَذَک  اَذِإ  : » دنیامرف یم  لیلعت  رد  ترضح  هک  نیا  یلو  تسا ، تسرد  هسفن  یف  هلظ  ماد  داتسا  ترضح  مالک  هچرگ  - 2

( یناخریما . ) تسین هریبک  هسفن  یف  درک  هدافتسا  ناوت  یم  ِرِیبَْکلا » یَلَع 
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: جاَّجَحْلا ِنْب  ِناَمْحَّرلا  ِدْبَع  هحیحص ي  . 3

هراشا

هیلع ِهَّللا -  ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق : ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِناَـمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَـع  َبوـُقْعَی ] ُنـْب  ُدَّمَُحم   ] َو
(1). ِبِذَْکلا یَلَع  ُعُوبْطَْملا  ِنَِکل  َو  ُْهنِم  َكاَذ  ُنوُکَی  اَّلِإ  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  َال  َلاَق : ِء ؟ ْیَّشلا  ِیف  ُبِذْکَی  يِذَّلا  َوُه  ُباَّذَْکلا  مالسلا :- 

. تسا مامت  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

هیآ ي رد  باّذک  شدارم  ًارهاظ   ] باّذـک زا  دارم  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هب  دـیوگ  یم  جاجحلا  نب  نامحرلا  دـبع 
، دوشن غورد  بکترم  هک  تسین  یسک  هن ، دندومرف : ترضح  دیوگ ؟ یم  غورد  هک  تسا  یـسک  ره  تسا ]  (2)( ُرِشَْألا ُباَّذَْکلا   ) هفیرش ي

. تسا هدش  وا  عبط  ییوگ  غورد  هک  تسا  یسک  دارم  نکل 

تسین یسک  چیه  ُْهنِم ؛» َكاَذ  ُنوُکَی  اَّلِإ  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم  : » دومرف ترضح  هک  نیا  دنک  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  دهاوخ  یم   (3) خیش موحرم 

ص340. ج2 ، یفاکلا ، ص245 و  ح9 ، ، 138 باب رضحلا ، رفسلا و  یف  هرشِعلا  ماکحا  باوبا  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
( ُرِشَْألا ُباَّذَْکلا  ِنَم  ًادَغ  َنوُمَْلعَیَس  : ) هیآ ي26 رمق ، هروس ي  - 2

نم ال  دحأ ، لک  نم  ردصی  يذلا  ممّللا  نم  بذکلا  ّنأ  یلع  ّلدی  ربخلا » دـحأ ...  نم  ام  : » هلوق ّنإف  ص14 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 3
. رئابکلا

: جاَّجَحْلا ِنْب  ِناَمْحَّرلا  ِدْبَع  هحیحص ي  . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :

ای بذکلا  مئاد  ینعی  بذک  رب  عوبطم  طقف  تسین . هریبک  تسا و   (1) مََمل زا  بذک  دوش  یم  مولعم  دوش ، یم  بذک  بکترم  هک  نیا  رگم 
. تسا هریبک  بکترم  ددنب  یم  غورد  لوسرلا  هللا و  یلع  هک  یسک  بذکلا و  بلاغ 

بذک قلطم  ندوب  هریبک  یفن  رب  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  رد  هرس -  سدق  یناوریا -  قّقحم  هشقانم ي 

هدومرف هدرک و  هشقاـنم  بذـک ، قلطم  ندوب  هریبـک  مدـع  رب  تیاور  نیا  هب  لالدتـسا  رد  هرـس -  سدـق  یناوریا -  قّـقحم  هلمج  زا  یـضعب 
:(2) دنا

َنِم ْمُکَأَْـشنَأ  ْذِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  َوُه  ِهَرِفْغَْملا  ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  ـَّالِإ  َشِحاوَْفلا  َو  ِْمثِإـْلا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیذَّلا  : ) هیآ ي32 مجن ، هروـس ي  - 1
ص322: ج 8 ، نیعلا ، دمحا ، نب  لیلخ  يدـیهارف ،  � یقَّتا ) ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُکَـسُْفنَأ  اوُّکَُزت  الَف  ْمُِکتاـهَّمُأ  ِنوُُطب  یف  ٌهَّنِجَأ  ُْمْتنَأ  ْذِإ  َو  ِضْرَأـْلا 
َو ِْمثِْإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  [: ) یلاعت  ] هلوق هنم  و  رئابکلا ، نم  سیل  يذـلا  بنذـلا  وه  لب  لاقی : هنیفلا ، دـعب  هنیفلا  بنذـلاب  ماـملإلا  ممللا :
و بنذـلا ، َُهبراقُم  ُمَمَّللا : ص549 : ج 12 ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دّـمحم  نیدـلا  لاـمج  لـضفلا  وبا  روظنم ، نبا   � َمَمَّللا .) اَّلِإ  َشِحاوَْـفلا 
ِمَمَّللا و نم  ُلجرلا : ََّملَأ  و  َمَمَّللا .) اَّلِإ  َشِحاوَْفلا  َو  ِْمثِْإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  : ) زیزعلا لیزنتلا  یف  و  بونذلا . نم  رئابکلا  نود  ام  مَمَّللا  لیق :

. بونذلا نم  ُبَراقُملا  ُمَمَّللا  شفخَألا : لاق  و  هعقاوم . ریغ  نم  هیصعملا  هبَراقم  وه  لاقی : و  بونذلا ...  راغص  وه 
بذکلا و ّنإف  کلذ  یلع  ّلدی  ال  ممّللا :» نم  بذکلا  ّنأ  یلع  ّلدی   - » هرس سدق  هلوق - ص39 : ج 1 ، یناوریإلل ،)  ) بساکملا هیشاح  - 2

جتحی مل  ّالإ  ممّللا و  نم  هلعجی  کلذ ال  دّرجم  هرمع و  رخآ  یلإ  هغولب  لّوأ  نم  دـحأ  اهنم  ولخی  يولبلا ال  هّماـعلا  یـصاعملا  رئاـس  هبیغلا و 
تهّبن دق  بذکلا و  نم  دحأ  كاکفنا  مدـع  وه  یعقاولا و  رمألا  کلذ  یلع  تهبن  نأ  ّالإ  هیاوّرلا  دزت  مل  هیاوّرلا و  هذـهب  هل  لالدتـسالا  یلإ 
هـسفن دّوع  نم  ینعمب  یه  ماقملا  یف  هغلابملا  هغیـص  ّنإف  مولعم  رمأ  اضیأ  اذه  بذـکلا و  دّرجمب  لصحی  باّذـکلا ال  ناونع  نأ  یلع  اضیأ 

یلع اهب  ّلدتـسیل  دحأ  یلع  روتـسم  رمأ  یلع  ّلدت  هیاوّرلا ال  هلمجلاب  عئاقولا و  ضعب  یف  بذکلا  قافّتا  دّرجمب  لصحی  اذـه ال  بذـکلاب و 
نع ّیبـنجأ  ّهنأ  لاـقی  نأ  نکمی  لوـقأ  ص99 : ج 1 ، بساکملا ، رارـسأ  یلإ  بلاطلا  هیادـه  يدیهـش ، حاـتف  ازریم  يزیربت ،  � رمأ . تاـبثإ 

هرکذ ام  باّذکلا  ینعم  اّمنإ  بذاکلا و  ینعمب  ّهنأ  مّهوت  باّذکلا و  ریسفت  یف  يواّرلا  هابتشا  عفد  هنم  دوصقملا  اّمنإ  هرکذ و  ام  یلع  هلالّدلا 
. لّمأتف مالسلا -  هیلع  مامإلا -

ندوب هریبک  یفن  رب  تیاور  نیا  هب  لالدتسا  رد  هرس -  سدق  یناوریا -  قّقحم  هشقانم ي 
بذک قلطم 
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دننام تسا ، ءالتبا  دروم  یلیخ  بذک  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  هکلب  تسین ، بذک  ندوب  ممل  رب  ّلاد  ُْهنِم » َكاَذ  ُنوُکَی  اَّلِإ  ٍدَحَأ  ْنِم  اَم   » ترابع
دوش یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  هک  يزیچ  تیاهن  دربب . رد  هب  ملاس  ناج  تبیغ  هکلهم ي  رد  نداـتفا  زا  دـناوت  یم  یـسک  رتمک  هک  تبیغ 
دروم دشاب و  هریبک  بذـک  قلطم  هک  درادـن  تافانم  نیا  یلو  تسین ، قداص  باّذـک  دـیوگ ، یم  غورد  یهاگ  هک  یـسک  رب  هک  تسا  نآ 

. دشاب مه  تیرثکا  يالتبا 

 - هرس سدق  یناوریا -  قّقحم  هشقانم ي  دقن 

، تسا حیحـص  تسین ) نآ  ندوبن  هریبک  رب  ّلاد  دشاب  همه  يالتبا  دروم  یهانگ  رگا   ) هک هرـس -  سدـق  یناوریا -  قّقحم  مالک  نیا  هچرگ 
یم دنتـسه و  بذـک  ِعون  نآ  ریقحت  ماـقم  رد  ترـضح  دوـش  یم  هدافتـسا  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  مـالک  نحل  یلو 

ره دنیامرفب : دنهاوخ 
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ِسپ همه  هالک  تروص  نیا  رد  هتفر ، راک  هب  وا  دروم  رد  تاریبعت  نآ  میرک  نآرق  رد  هک  دشاب  یباّذـک  نآ  قادـصم  رگا  یبذـک  بکترم 
تّدـح تدـش و  نآ  ياراد  ینعی  دنتـسه ؛ یبذـک  نینچ  ریقحت  ماقم  رد  ترـضح  نیاربانب  دنتـسه . نآ  هب  يالتبم  همه  نوچ  تسا ؛ هکرعم 

. دشاب یم  بذک  قلطم  ندوب  هریبک  مدع  رب  ّلاد  تسا و  تسرد  خیش  موحرم  لالدتسا  مییوگب  میناوت  یم  نیاربانب  تسین .

يوار هک  تسا ، هزور  نالطب  ءوضو و  ضقن  ثعاب  غورد  دومرف : هک  سنوی  نب  روصنم  هحیحص ي  هب  مینک  همیمـض  ار  هحیحـص  نیا  رگا 
هللا و یلع  بذک  دارم  تسین و  ینک  یم  رکف  هک  روط  نآ  دومرف : خساپ  رد  ترضح  میدش و  كاله  ام  همه ي  دشاب  روط  نیا  رگا  تفگ 

یمن دوش ، یم  رداص  اه  یلیخ  زا  تلفغ  یهّجوت و  مک  رـس  زا  یهاگ  هک  غورد  نییاپ  بتارم  مینک  هدافتـسا  میناوت  یم  تسا  لوسرلا  یلع 
زا ار  نآ  ناوت  یمن  یلو  تسا ، تبوقع  ّقحتـسم  نآ  بکترم  تسا و  هانگ  یبذـک  نینچ  زاب  دـنچره  دـشاب . رئاـبک  ریاـس  فیدر  رد  دـناوت 

. تسناد رئابک 

: رَوْعَأْلا ِثِراَحْلا  تیاور  . 4

هراشا

ْنَع ِّيِدـْنَْقلا  َناَوْرَم  ِْنب  ِداَیِز  ْنَع  َدـیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِِسلاَـجَْملا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ُُحلْصَی َال  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ٍِّیلَع -  ْنَع  ِرَوْعَْألا  ِثِراَْحلا  ِنَع  ِّیِعِیبَّسلا  َقاَحْسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍعیِکَو  ِیبَأ 
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ُلاَزَی اَم  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  يِدْهَی  َروُجُْفلا  َو  ِروُجُْفلا  َیلِإ  يِدـْهَی  َبِذَْـکلا  َّنِإ  َُهل  َیِفَی  َال  َُّمث  ُهَِّیبَص  ْمُکُدَـحَأ  َدـِعَی  ْنَأ  َال  َو  ٌلْزَه  َال  َو  ٌّدِـج  ِبِذَْـکلا  َنِم 
(1). ًاباَّذَک ِهَّللا  َْدنِع  یَّمَُسیَف  ٌقْدِص  ٍهَْربِإ  َعِضْوَم  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ُبِذْکَی  ْمُکُدَحَأ  ُلاَزَی  اَم  َو  َرَجَف  َو  َبَذَک  َلاَُقی : یَّتَح  ُبِذْکَی  ْمُکُدَحَأ 

سوؤر زا  هک   (3) يدنقلا ناورم  نب  دایز  (2) و  تسین تباث  شقاثو  هک  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحا  رطاخ  هب  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

، قودـصلل یلامالا  ص250 و  ح3 ، ، 140 باب رـضحلا ، رفـسلا و  یف  هرـشعلا  ماکحا  باوبا  جـحلا ، باـتک  همتت  ج12 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 1
ص419.

رد وا  ّقح  رد  یقیثوت  یلو  تسا ، ملاع  شردپ  لثم  هک  نیا  اب  تسا . یمقلا  راطعلا  ییحی  نب  دمحم  دنزرف  ییحی  نب  دـمحم  نب  دـمحا  - 2
دمتعا نم  مهنمف  لجرلا ، لاح  یف  فلتخا  دـقف  ناـک ، فیک  و  ص328 : ج2 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم   � تسا . هدـشن  رکذ  یلاجر  عماجم 

نم هنإ  لیق : لـب  يربکعلتلا ، و  قودـصلا ، هنع  يور  دـقف  خـیاشملا ، نم  هنأ  لوـألا : هوجوب : هیلع  لالدتـسالا  نکمی  و  رهـشألا ، هلعل  هیلع و 
خیاشم نم  هنأ  مهوت  و  نسحلا ، یلع  و ال  هقاثولا ، یلع  اهیف  هلالد  ال  هزاجإلا ، هخوخیش  نأ  نم  لخدملا  یف  رم  ام  هدری  و  یشاجنلا . خیاشم 

یف همالعلا ، حیحـصت  یناثلا : هسفن . یـشاجنلا  خـیاشم  نم  سیل  ییحی ، نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نأ  نم  هتمجرت : یف  هانرکذ  ام  هیف  یـشاجنلا ،
نب دمحأ  امهیف : و  روفعی ، یبأ  نب  هللا  دبع  یلإ  هقیرط  اذک  و  جاجحلا ، نب  نمحرلا  دبع  یلإ  قودـصلا  قیرط  هصالخلا : نم  هنماثلا  هدـئافلا 
الک و  هزاـجإلا ، خـیاشم  نم  دـمحأ  نأ  یلع  و  هلادـعلا ، هلاـصأ  یلع  هئاـنب  یلع  ینبم  همـالعلا ، حیحـصت  نأ  نم  هدری  و  ییحی . نـب  دـمحم 
نع باوجلا  و  یئاهبلا . خیـشلا  یجیهامـسلا و  کلذـک  و  هیاردـلا ، یف  هقثو  یناثلا ، دیهـشلا  نأ  ثلاثلا : هیلع . داـمتعالا  نکمی  ـال  نیرمـألا 

حون نب  یلع  نب  دمحأ  سابعلا  ابأ  نأ  عبارلا : طابنتـسا . ...  داهتجا و  وه  امنإ  و  سحلا ، هأشنم  نوکی  نأ  لمتحی  ال  ءالؤه ، قیثوت  نأ  کلذ :
هاور ام  هیلع : لوعملا  و  انباحصأ ، هیلع  ام  امأف  يزاوهألا : دیعـس  نب  نیـسحلا  بتک  یلإ  هقرط  فیرعت  یف  یـشاجنلا  یلإ  بتک  دق  یفاریـسلا 

نب یلع  نب  نیـسحلا  هللا  دبع  وبأ  لضافلا  خیـشلا  انربخأ  یـسیع . نب  دمحم  نب  دـمحأ  نایزاوهألا :] دیعـس  ینبا  نسحلا  نیـسحلا و  امهنع [ 
انثدـح لاق : یمقلا ، دـمحأ  نب  سیردإ  نب  دـمحأ  يرعـشألا  یلع  وبأ  انثدـح  لاق : هنـس 352 ، نابعـش  یف  یلإ  بتک  امیف  يرفوزبلا  ناـیفس 

: لاق یمقلا ، راطعلا  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحأ  یلع  وبأ  انربخأ  اباتک و  نیثالثلا  هبتکب  دیعـس  نب  نیـسحلا  نع  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحأ 
نیسحلا همجرت  یف  یشاجنلا  هرکذ  یـسیع . نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  اعیمج ، هللا  دبع  نب  دعـس  و  يریمحلا ، رفعج  نب  هللا  دبع  یبأ و  انثدح 

نأ نم  تفرع  ام  الوأ : هدری : و  ییحی . نب  دمحم  نب  دمحأ  یلع  باحصألا  دامتعا  یلع  هرهاظ  هلالد  مالکلا  اذه  یف  يزاوهألا و  دیعـس  نب 
و اهیلع . ینبن  یتلا ال  هلادعلا ، هلاصأ  یلع  کلذ  ءانب  نم  تفرع  امل  کلذ  و  هایإ ، مهقیثوت  یلع  لدی  صخـش ال  هیاور  یلع  ءامدـقلا  دامتعا 

لوعملا بتکلا  کلت  نإ  لب  کلذـک ، سیل  هنکل  ییحی ، نب  دـمحم  نب  دـمحأ  هیاورب  ارـصحنم  قیرطلا  ناک  ول  متی ، اـمنإ  کـلذ  نإ  اـیناث :
وه امنإ  رخآ ، قیرط  رکذ  لعل  و  یـسیع : نب  دمحم  نب  دـمحأ  یلإ  یهتنی  يذـلا  لوألا  قیرطلا  وه  و  حیحـص ، رخآ  قیرطب  تتبث  دـق  اهیلع ،
نب دمحا  قیثوت  يارب  یهار  رگا  كرادملا . بحاص  مهنم  عمج : هب  حرـص  امک  لوهجم ، لجرلا  نأ  هانرکذ : امم  لصحتملاف  دییأتلا . لجأل 

هخسن ي هک  عفر  ثیدح  هلمج  زا  دوش ، یم  حیحصت  هدرک  لقن  ناشیا  هک  یّمهم  تایاور  زا  یـضعب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ییحی  نب  دمحم 
. تسا هدرک  لقن  ناشیا  تسا  نوملعیال » ام   » رب لمتشم  هک  ار  نآ  لماک 

هللا و دـبع  یبأ  نع  يور  مشاه ، ینب  یلوم  يدـنقلا  يرابنألا  هللا  دـبع  وبأ  لیق : لضفلا و  وبأ  ناورم  نب  دایز  ص171 : یشاجنلا ، لاجر  - 3
هریغ نوراه و  نب  دمحم  نب  دمحأ  انربخأ  هعامج  هنع  هیوری  باتک  هل  مالسلا .-  هیلع  اضرلا - یف  فقو  و  مالـسلا ،-  امهیلع  نسحلا - یبأ 
دایز نع  ینارفعزلا  لیعامـسإ  نب  دمحم  انثدـح  لاق : یفعجلا  بوقعی  نب  فسوی  نب  دـمحأ  انثدـح  لاق : دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نع 

. هباتکب
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. تسا مامتان  (1) و ...  عیکو یبأ  هدش و  فیعضت  تسا و  هفقاو 

تیحالـص نینچ  مه  درادن ، تیحالـص  شلزه  ّدج و  بذک ، دندومرف : هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  زا  روعالا  ثراح 
هب مه  روجف  دنک و  یم  تیاده  روجف  يوس  هب  ار  ناسنا  بذک  دنکن . افو  سپـس  دهد  يا  هدعو  شدنزرف  هب  امـش  زا  یـسک  هک  نیا  درادن 

. دنک یم  تیاده  شتآ  يوس 

یم تیاور  نیا  رد  هک  تسا  تروص  نیا  هب  بذـک  قلطم  ندوب  هریبـک  یفن  يارب  تیاور  نیا  هب  هرـس -  سدـق  خیـش -  موـحرم  لالدتـسا 
ِدوخ یتـقو  دـنک و  یم  روجف  هب  تیادـه  هکلب  تسین  روجف  بذـک  ِدوخ  دوش  یم  مولعم  سپ  روُـجُْفلا » َیلِإ  يِدـْهَی  َبِذَْـکلا  َّنِإ  : » دـیامرف

 (2). تسین مه  هریبک  سپ  دشابن ، روجف  بذک 

حیلم نب  حارجلا  عیکو :] یبأ  : ] ص38 ج4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم   � تسا : هدـشن  رکذ  یقیثوت  یلاجر ، بتک  رد  عیکو  یبأ  دروم  رد  - 1
 -. مالسلا هیلع  قداصلا - باحصأ  نم  یفوکلا ، یساورلا ، حیسم :) )

. ًاروجف سیل  بذکلا  دّرجم  ّنأب  راعشإ  ًاضیأ  هیف  ص14 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 2
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تیاور نیا  هب  لالدتسا  رد  هشقانم 

تـشز یلیخ  رئابک  نآ  روجف ، زا  دوصقم  اریز  تسا ؛ مامتان  مه  تلالد  ظاحل  زا  تسا ، مامتان  دنـس  ظاحل  زا  تیاور  نیا  هک  نیا  رب  هوالع 
زا مه  بذک  دوخ  هک  درادن  یتافانم  نیا  دوش و  یم  ناهانگ  نآ  هب  التبم  دیوگب  غورد  هک  یـسک  تیاور  نیا  قبط  تسا و  شحاوف  دـننام 
یم مه  رگید  گرزب  ناهانگ  هب  التبم  دوش  نآ  بکترم  یـسک  هک  دراد  ار  دب  رثا  نیا  بذک  ینعی  دشابن ؛ شحاوف  زا  دنچره  دشاب ، رئابک 

. درادن نآ  رب  یتلالد  تیاور  دشابن ، هریبک  شدوخ  هک  نیا  اّما  دوش ،

. درادن نآ  رب  يراعشإ  چیه  مییوگ  یم  دراد ، بذک  قلطم  ندوبن  هریبک  هب  راعشتسا  تیاور  نیا  دندومرف  خیش  موحرم  هک  نیا  نیاربانب 

بذک قلطم  ندوب  هریبک  هرابرد ي  ییاهن  هجیتن ي 

نیا عومجم  زا  دیآ  یم  رظن  هب  میدرک . رکذ  ار  یتادییأت  مه  ام  دندومرف و  رکذ  هرس -  سدق  خیـش -  موحرم  هک  دوب  یتایاور  مامت  اه  نیا 
یلع هللا و  یلع  بذـک  تسا ، ینیقی  نآ  ندوب  هریبک  هک  یبذـک  نآ  تسین . هریبک  بذـک  تعیبـط  هک  دوش  یم  لـصاح  ناـنیمطا  تاـیاور 

هک دشاب  يا  هدسفم  رب  لمتشم  هک  تسا  یبذک  ای  تسا ، مالـسلا -  مهیلع  راهطالا - هّمئا  یلع  و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا - 
. ددرگ جورف و ...  سوفن ، فالتا  هب  ّرجنم  هک  یبذک  دننام  دشاب ، هریبک  ّدح  رد  هدسفم  نآ 
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  دعو فلخ 

هراشا

دعو www.Ghaemiyeh.comفلخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


156 ص :

دعو www.Ghaemiyeh.comفلخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :

دعو فلخ  ثحب  دراو  هدش ، یهن  مه  دعو  فلخ  زا  تیاور  نیا  رد  هک  تبـسانم  نیا  هب  روعألا ، ثراح  تیاور  رکذ  زا  دعب  خیـش  موحرم 
؟ تسا بذک  قادصم  زین  دعو  فلخ  ایآ  هک  دنک  یم  حرطم  ار  بلطم  نیا  دوش و  یم 

؟ تسا بذک  قادصم  دعو  فلخ  ایآ  روعالا ، ثراح  تیاور  هب  هّجوت  اب 

هراشا

َال َُّمث  ُهَِّیبَص  ْمُکُدَحَأ  َدِعَی  ْنَأ  َال  َو  : » دیامرف یم   (1)« ٌلْزَه َال  َو  ٌّدِج  ِبِذَْکلا  َنِم  ُُحلْصَی  َال  : » دومرف هک  نیا  زا  دعب  روعالا  ثراح  تیاور  رد 

، قودـصلل یلامالا  ص250 و  ح3 ، ، 140 باب رـضحلا ، رفـسلا و  یف  هرـشعلا  ماکحا  باوبا  جـحلا ، باـتک  همتت  ج12 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 1
َناَوْرَم ِْنب  ِداَـیِز  ْنَع  َدـیِزَی  ِْنب  َبوـُقْعَی  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِِسلاَـجَْملا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِنـْب  ِِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ص419 :

َو ٌلْزَه  َال  َو  ٌّدِج  ِبِذَْکلا  َنِم  ُُحلْصَی  َال  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ٍِّیلَع - ْنَع  ِرَوْعَْألا  ِثِراَْحلا  ِنَع  ِّیِعِیبَّسلا  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍعیِکَو  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِْدنَْقلا 
: َلاَُقی یَّتَح  ُبِذْکَی  ْمُکُدَـحَأ  ُلاَزَی  اَم  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  يِدـْهَی  َروُجُْفلا  َو  ِروُجُْفلا  َیلِإ  يِدـْهَی  َبِذَْـکلا  َّنِإ  َُهل  َیِفَی  َال  َُّمث  ُهَِّیبَص  ْمُکُدَـحَأ  َدـِعَی  ْنَأ  َال 

. ًاباَّذَک ِهَّللا  َْدنِع  یَّمَُسیَف  ٌقْدِص  ٍهَْربِإ  َعِضْوَم  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ُبِذْکَی  ْمُکُدَحَأ  ُلاَزَی  اَم  َو  َرَجَف  َو  َبَذَک 
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. تسین نینچ  لصا ، رد  هک  دنک  یم  لقن  ُهَِّیبَص » ْمُکُدَحَأ  َّنَدِعَی  و ال   » تروص هب  بساکم  رد  خیش  موحرم  هتبلا  َُهل .» َیِفَی 

یم همادا  رد  تسا . بذـک  قیداـصم  زا  نآ  هب  ندرکن  اـفو  یبص و  هب  نداد  هدـعو  هک  تسا  نآ  لـیذ ، ردـص و  هب  هّجوت  اـب  تیاور  رهاـظ 
قیداصم زا  دهع  هب  يافو  مدع  هک  تسا  نیا  تیاور  رهاظ  نیاربانب  ِراَّنلا .» َیلِإ  يِدـْهَی  َروُجُْفلا  َو  ِروُجُْفلا  َیلِإ  يِدـْهَی  َبِذَْـکلا  َّنِإ  : » دـیامرف

. تسا بذک 

ءافولا مدع  رامضإ  عم  دعولا  هرس ،-  سدق  خیش -  رظن  رد  تیاور  دارم 

دیاب دیامرف  یم  رطاخ  نیمه  هب  دنراد . لّمأت  دشاب  بذک  قیداصم  زا  ندرک ، فّلخت  سپـس  نداد  هدعو  هک  نیا  رد  هرـس -  سدـق  خـیش - 
مارآ يارب  ًالثم  دشاب ؛ هتـشاد  ءافو  مدـع  دـصق  نداد ، هدـعو  ِلاح  نامه  رد  ینعی  دـشاب ؛  (1)« ءافولا مدع  رامـضإ  عم  دـعولا   » تیاور دارم 

ندرک

مدع رامـضإ  عم  دعولا  نع  یهنلا  هب  داری  نأ  ّدب  ال  هل ،» یفی  مث ال  هّیبص  مکدحأ  َّنَدـِعَی  ال  : » هلوق و  ص14 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
قالطإ ّنأ  و  اّیقیقح ، ًابذـک  هنوک  مدـع  رهاظلا  لب  َنُولَعْفَت ،) ـال  اـم  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َدـْنِع  ًاـتْقَم  َُربَک   ) یلاـعت هلوقب  ًارهاـظ  دارملا  وه  و  ءاـفولا ،

تاءاـشنإلا رئاـس  ّنأ  اـمک  لـعفلا ، عوـقوب  راـبخإلل  مزلتـسم  دـعولا  ّنـأل  وأ  همرحلا ، ثیح  نم  همکح  یف  هنوـکل  هیاورلا  یف  هیلع  بذـکلا 
. کلذک
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دـصق لّوا  زا  صخـش  هک  هدعو  عون  نیا  سپ  درخب . درادن  دصق  ًاعقاو  هک  یلاح  رد  مرخ ، یم  تیارب  ار  زیچ  نالف  دیوگ  یم  هچب  هیرگ ي 
. تسا بذک  قادصم  هک  تسا  تیاور  دوصقم  درادن ، ءافو 

هفیرش ي: هیآ ي  زا  دارم  ًارهاظ  دیامرف : یم  همادا  رد  خیش  موحرم 

)(1)؛ َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت *  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

هک نیا  تسا  دنوادخ  دزن  یگرزب  بضغ  تقم و  ياراد  دینک !؟ یمن  لمع  هک  ار  هچ  نآ  دییوگ  یم  ارچ  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
. دینک یمن  لمع  هک  ار  هچ  نآ  دییوگب 

. دشاب یم  افو  دصق  نودب  دعو  دارم  ینعی  تسا ؛ نینچ  نیا  مه 

هب  (2)( ْمُکَـسُْفنَأ َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ   ) هفیرـش ي هیآ ي  اب  هک  درک  انعم  ناوت  یم  مه  يرگید  هنوگ ي  هب  ار  هفیرـش  هیآ ي  هتبلا 
هک هچ  نآ  ینعی  دینک ؛» یمن  لمع  هک  ار  هچ  نآ  دییوگ  یم  ارچ  : » هک تروص  هب  دنک ؛ تمذم  ار  لمع  ریغ  هب  لوق  دشاب و  نومضم  کی 
زا هنومن  دنچ  تسا . هدش  قیبطت  دعو  رب  هفیرـش  هیآ ي  ًاتدـمع  هکرابم  تایاور  رد  یلو  دـینک . لمع  مه  ناتدوخ  دـییوگ ، یم  نارگید  هب 

. مینک یم  رکذ  ار  تایاور  نیا 

هیآ ي3 و2. ّفص ، هروس ي  - 1
( َنُولِقْعَت الَف  َأ  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ  : ) هیآ ي44 هرقب ، هروس ي  - 2
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: ملاس نب  ماشه  هحیحص ي 

 - مالـسلا هیلع  ِهَّللا -  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  میِهاَْربِإ ] ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ُْهنَع َو 
ام ال َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   ) ُُهلْوَق َِکلَذ  َو  َضَّرَعَت  ِِهتْقَِمل  َو  َأََدب  ِهَّللا  ِْفلُِخبَف  َفَلْخَأ  ْنَمَف  َُهل  َهَراَّفَک  َال  ٌرْذَن  ُهاَخَأ  ِنِمْؤُْملا  ُهَدِـع  ُلوُقَی :

)(1)؛ َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت 

. درادن هراّفک  هک  تسا  يرذن  شردارب ، هب  نمؤم  هدعو ي  دندومرف : هک  مدینش  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دیوگ : یم  ملاس  نب  ماشه 
[ دنک تعاطا  هتـسب  دهع  هک  یلاح  رد  هدرک  دنوادخ  رما  فلخ  ینعی   ] هدرک مادقا  ادخ  فلخ  هب  تقیقح  رد  دنک ، هدعو  فلخ  هک  یـسک 

ًاتْقَم َُربَک  َنُولَعْفَت  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) دیامرف یم  هفیرـش  هیآ ي  رد  اریز  تسا ؛ هدـش  دـنوادخ  بضغ  تقم و  ضرعتم  و 
(. َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع 

: رتشا کلام  هماندهع ي 

َو َناَسْحِْإلا  ُلِْطُبی  َّنَْملا  َّنِإَف  َکِْفلُِخب  َكَدِـعْوَم  َِعْبُتتَف  ْمُهَدـِعَت  ْنَأ  َْوأ  َِکْلِعف  ْنِم  َناَک  اَمِیف  َدُّیَزَّتلا  َِوأ  َِکناَسْحِِإب  َکـِتَّیِعَر  یَلَع  َّنَْملا  َو  َكاَّیِإ 
َو ِّقَْحلا  ِرُوِنب  ُبَهْذَی  َدُّیَزَّتلا 

ص363. ج2 ، یفاکلا ، ص165 و  ح3 ، ، 109 باب رضحلا ، رفسلا و  یف  هرشعلا  ماکحا  باوبا  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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)(1)؛ نُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک   ) َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  ِساَّنلا  َو  ِهَّللا  َْدنِع  َْتقَْملا  ُبِجُوی  َْفلُْخلا 

نآ زا  شیب  یهد ] یم  ماجنا  تیعر  يارب  هک   ] ار دوخ  راک  ای  يراذـگ  ّتنم  دوخ  تیعر  رب  تیاـه ، یکین  ربارب  رد  هک  زیهرپب  کـلام ] يا  ]
دنک و یم  لطاب  ار  ناسحا  ندراذـگ ، ّتنم  انامه  ینکن ؛ لمع  نآ  هب  یهدـب و  يا  هدـعو  اه  نآ  هب  ای  دـنک  هولج  ترظن  رد  تسه  هک  هچ 

ْنَأ ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دوش . یم  مدرم  دنوادخ و  مشخ  ثعاب  دـعو ، فلخ  درب و  یم  نیب  زا  ار  قح  رون  دـّیزت ،
(. نُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت 

(: دشاب تیاور  نومضم  ریسفت ، هک  نیا  ضرف  رب  انب   ) یمقلا میهاربا  نب  یلع  ریسفت 

َال َو  ُهوُرُْصنَی  ْنَأ  ُهوُدَعَو  َنیِذَّلا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  ِلوُسَر  ِباَحْصَِأل  ٌهَبَطاَُخم  َنُولَعْفَت ) ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )
َنُولَعْفَت ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  : ) َلاَقَف َنُولوُقَی ، اَِمب  َنُوفُوی  َال  ْمُهَّنَأ  ُهَّللا  َِملَعَف  مالـسلا ،-  هیلع  َنِینِمْؤُْملا -  ِریِمَأ  ِیف  ُهَدـْهَع  اوُضُْقنَی  َال  َو  ُهَْرمَأ  اوُِفلاَُـخی 

(2)؛ اُوقُدْصَی َْمل  ْنِإ  َو  ْمِهِراَْرقِِإب  َنِینِمُْؤم  ُهَّللا  ُمُهاَّمَس  ْدَق  َو  َهَیْآلا ، ِهَّللا ) َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک 

( َنُولَعْفَت ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   ) هیآ ي

ص444. همان ي 53 ، هغالبلا ، جهن  يوسوم ، نسح  نب  دمحم  یضر ، دیس  - 1
ص365. ّفص ، هروس ي  ریسفت  ج2 ، یمقلاریسفت ، میهاربا ، نب  یلع  یمق ، - 2
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شرماوا اب  دننک و  يرای  ار  ترضح  نآ  دنداد  هدعو  هک  تسا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا -  یمارگ  لوسر  باحـصا  هب  باطخ 
هک تسناد  یم  لاعتم  دنوادخ  نوچ ]  ] سپ دننکن . ضقن  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  هرابرد ي  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  هدرکن و  تفلاخم 

نمؤم ار  اه  نآ  ناشرارقا  ببـس  هب  لاـعتم  دـنوادخ  و  هَّللا ،) َدـْنِع  ًاـتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت  ـال  اـم  َنُولوُقَت  َِمل  : ) دومرف دـننک ، یمن  اـفو  ناـشلوق  هب 
. دندوبن قداص  دنچره  هدیمان ،

دـعو و فلخ  ّمذ  نیب  ِعماج  رد  هک  درادـن  یتافانم  تسا و  قادـصم  باـب  زا  هکراـبم ، تاـیاور  رد  دـعو  رب  هفیرـش  هیآ ي  قیبطت  تلق : نإ 
. دشاب هدش  لامعتسا  لمع ) ریغ  هب  لوق  ّمذ   ) مود يانعم 

ای دیهدن  هدـعو  ای  هک  تسانعم  نیا  هب  هفیرـش  هیآ ي  دـعو ، فلخ  حـیبقت  دروم  رد  اریز  درادـن ؛ دوجو  یفرع  عماج  انعم  ود  نیا  نیب  تلق :
دروم رد  هک  یلاح  رد  دیآ ، یم  دیدپ  لوق  هیحان ي  زا  لوق و  زا  دعب  لمع ، هب  رابجا  تروص  نیا  رد  سپ  دینک . افو  دـیهد  یم  هدـعو  رگا 

هک تسین  روط  نیا  ینعی  تسا ؛ لوق  هیحان ي  ریغ  زا  لمع  هب  رابجا  نیا  مینک ، یم  شرافـس  نارگید  هب  هک  یفیاظو  هب  ندرکن  لمع  حیبقت 
. مینک لمع  دیاب  نامدوخ  مییوگن ، هچ  مییوگب و  نارگید  هب  هچ  هکلب  مینک ، لمع  مه  نامدوخ  دیاب  سپ  میتفگ  نارگید  هب  نوچ  طقف 

هک یلاح  رد  تسا ، هدرک  تمذم  دشابن  لمع  عبتتسم  هک  ار  یلوق  هتفر و  لوق  يور  ًامیقتسم  خیبوت  هفیرش ، هیآ ي  رد  هک  نآ  هوالع 

ءافولا مدع  رامضإ  عم  دعولا  هرس ،-  سدق  خیش -  رظن  رد  تیاور  www.Ghaemiyeh.comدارم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


163 ص :

و دشابن . لماع  دوخ  دنچره  دشاب ، مه  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  زا  اسب  هچ  درادن و  یتمذم  چیه  نتفگ  مود ، يانعم  قبط 
لبق هبتر ي  رد  شدوخ  دنک ، یم  شرافس  ار  نارگید  هک  یسک  تسا  راوازس  ینعی  نولوقت ؛» ام  نولعفتال  مل  : » دومرف یم  دیاب  تقیقح  رد 

هبنج ي  (1)« مُِکتَنِْسلَأ ِْریَِغب  ِساَّنِلل  ًهاَعُد  اُونوُک  : » دیامرف یم  هک  مه  یتیاور  رد  یّتح  درادن . یعنام  شنتفگ  درکن  لمع  رگا  اّما  دشاب ، لماع 
. دنک یم  خیبوت  ار  نتفگ  هفیرش  هیآ ي  رد  هک  یلاح  رد  دنک ، یمن  نتفگ  زا  یهن  دیامرف و  یم  نایب  ار  یتابثا 

هدومرف هرس -  سدق   - (2) ییوخ دیس  بانج  هک  نیا  دسر  یم  رظن  هب  نیاربانب 

ِْنب َدَـمْحَأ  ْنَع  َبوُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ُْهنَع َو  ص78 : ج2 ، یفاکلا ، ص76 و  ح2 ، ، 16 باب تادابعلا ، همدقم  باوبأ  ج1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ُمُْکنِم اْوَرَِیل  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ِْریَِغب  ِساَّنِلل  ًهاَـعُد  اُونوُک  مالـسلا :-  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق : ٍروـُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِءاَـلَْعلا  ِنَع  ِلاَّجَْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم 

. ٌهَیِعاَد َِکلَذ  َّنِإَف  َْریَْخلا  َو  َهاَلَّصلا  َو  َداَِهتْجِالا  َو  َعَرَْولا 
ِهّللا َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  : ) یلاعت هلوقب  اضیأ  همرحلا  یلع  لدتـسی  دق  و  ص393 : ج 1 ، بساکملا ،)  ) ههاقفلا حابصم  - 2

هفلاخم همرح  نع  هیبنجأ  هیآلا  نا  هیف  و  هّللا . ... ) دنع  اتقم  هب  نوفت  ام ال  مکـسفنأ  نم  اودعت  نأ  ربک  : ) لیق ثیح  َنُولَعْفَت .) ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ 
لیواقألاب ناسنإلا  ملکتی  نا  لوألا : ولخلا : هعنام  لیبس  یلع  نیرمـألا  دـحأ  اـهدرومف  هیلع  لـمعلا و  ریغب  لوقلا  مذ  یلإ  هعجار  اـهنإف  دـعولا 

رمألا دراوم  یناثلا : مالـسإلا . هرورـضب  مارح  اذه  نإف  رمألا ، سفن  عقاولل و  اهتقفاوم  مدـع  اهبذـکب و  هملع  عم  ءایـشأ  نع  ربخی  نأب  هبذاکلا 
نم و  هیآلا ، نم  رهاظلا  وه  اذه  و  هبکتری ، رکنملا و  نع  مهاهنی  و  وه ، هکرتی  و  فورعملاب ، سانلا  رمأی  نأب  رکنملا : نع  یهنلا  فورعملاب و 
وه لب  هرورضلاب  مارح  اضیأ  اذه  و  ْمُکَسُْفنَأ .) َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ  : ) یلاعت هلوق  نأش  هیآلا  نأشف  هیلع  و  اهریـسفت . یف  یـسربطلا 

ریثأت نم  يوقأ  جیورتلا  یف  هریثأت  نأ  یهیدـبلا  نم  و  لمعلاب ، لطابلل  اجیورت  هنوکل  لوقلاب ، فورعملا  نع  یهنلا  رکنملاب و  رمألا  نم  يوقأ 
ثیداحألا هلمـشت  الف  تایاورلا  ثیح  نم  اما  و  ارابخإ ، ءاشنإ و  دـعولا  یف  يرج  ام  هیف  يرجی  هدـعاقلا  ثیح  نمف  دـیعولا  اما  هیف و  لوقلا 
. امزج دراوملا  ضعب  یف  کلذ  مرحی  دق  لب  اعطق ، دیعولاب  ءافولا  بجی  هنا ال  ههادب  بوجولا ، یف  هرهاظلا  هیشاحلا  یف  همدقتملا 
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لباق درادن ، دـعو  هب  یطبر  ًالـصا  تسا و  ْمُکَـسُْفنَأ ) َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ   ) هفیرـش ي هیآ ي  نازو  هفیرـش ، هیآ ي  نیا  نازو  هک 
لمع ّتلع  عبتتـسم و  هک  ینتفگ  ره  دـعو و  دروم  رب  درک  لمح  دـنا ، هداد  قیبطت  هکراـبم  تاـیاور  هک  روط  ناـمه  دـیاب  تسین و  تقفاوم 

. تسین نآ  هب  رظان  هفیرش  هیآ ي  درادن ، نآ  بوجو  رد  يریثأت  نتفگن  ای  نتفگ  تسا و  هفیظو  نتفگ ، زا  رظن  فرص  هک  يدراوم  و  تسا ،
ار انعم  نآ  بات  دناوتن  ًالصا  هفیرـش  هیآ ي  هک  نیا  هن  تسا ؛ تایاور  کمک  هب  تسین ، نآ  هب  رظان  هفیرـش  هیآ ي  مییوگ  یم  هک  نیا  هتبلا 
(1) یتیاور رد  هک  نیا  امک  هدش ، لامعتسا  لمع  ریغ  هب  لوق  دعو و  فلخ  زا  ّمعا  رد  هفیرش  هیآ ي  مییوگب  هک  نآ  تیاهن  و  دشاب . هتـشاد 

دنس نوچ  یلو  تسا ، هدش  قیبطت  مه  لمع  الب  لوق  رب 

، اهبسانی ام  یهنلا و  رمالا و  باوبا  رکنملا ، نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  باتک  ج12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص457 و  قالخألا ، مراکم  - 1
َْنبا اَی  ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : ٍدوُعْـسَم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِقاَلْخَْألا ، ِمِراَکَم  ِیف  ُّیِـسِْربَّطلا  ص203 : ح3 ، ، 9 باب

( ْمُکَسُْفنَأ َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَت  َأ   ) َیلاَعَت ُهَّللا  ُلوُقَی  ُْهنَع  ٌِلفاَغ  َوُه  َو  ِْریَْخلِاب  ْمُهُُرمْأَی  َو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َساَّنلا  يِدْهَی  ْنَّمِم  َّنَنوُکَت  َال  ٍدوُعْسَم 
َِمل  ) َیلاَـعَت ُهَّللا  ُلوُقَی  ِهِسْفَن  یَلَع  ُفِّفَُخی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ُدِّدَُـشی  ْنَّمِم  ْنُکَت  اَـلَف  ٍدوُعْـسَم  َْنبا  اَـی  ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَـق - ْنَأ  َیلِإ 

(. َنُولَعْفَت ام ال  َنُولوُقَت 

ءافولا مدع  رامضإ  عم  دعولا  هرس ،-  سدق  خیش -  رظن  رد  تیاور  www.Ghaemiyeh.comدارم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


165 ص :

. دشاب دنتسم  ناونع  هب  دناوت  یمن  دشاب  یم  فیعض  نآ 

نداد هدعو  ًارهاظ  دندومرف : نُولَعْفَت ) ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک   ) هفیرـش ي هیآ ي  دروم  رد  خیـش  موحرم  هک  دـش  نیا  هجیتن  سپ 
فلخ رب  ار  هفیرش  هیآ ي  نیا  هک  یتایاور  اریز  تسین ؛ مزال  ءافولا » مدع  رامضإ  عم   » دیق ام  رظن  هب  یلو  تسا . دارم  ءافولا  مدع  رامضإ  عم 

. تسا هفیرش  هیآ ي  لومشم  تروص  ره  رد  دشابن ، هچ  دشاب و  ءافولا  مدع  رامضإ  هارمه  لّوا  زا  هچ  ینعی  دراد ؛ قالطا  هداد ، قیبطت  دعو 

؟ تسا بذک  قادصم  ءافولا ، مدع  رامضا  عم  دعو  ایآ 

هراشا

رب مزع  لّوا  زا  هک  تسا  يا  هدـعو  ُهَِّیبَص »...  ْمُکُدَـحَأ  َدـِعَی  ْنَأ  َال  َو   » ترابع زا  دارم  مییوگب  رگا  یّتح  دـیامرف : یم  همادا  رد  خیـش  موحرم 
ءارو یعقاو  تسا و  ءاشنا  هلوقم ي  زا  دعو  لاح  ره  هب  نوچ  تسا ؛ بذک  قادصم  ًاتقیقح  مییوگب  میناوت  یمن  زاب  دشاب ، هتـشاد  ءافو  مدع 

قالطا تیاور  رد  ارچ  هک  نیا  اّما  تسا . مدع  دوجو و  نیب  رئاد  شرما  هکلب  دوش ، بذـک  هب  فصّتم  قباطت ، مدـع  رطاخ  هب  ات  درادـن  ءاشنا 
. دشاب هتشاد  دناوت  یم  هجو  ود  هدش ، نآ  رب  بذک 
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 - هرس سدق  خیش -  رظن  رد  دعو  فلخ  رب  بذک  قالطا  هوجو 

هراشا

. تسا هدش  بذک  قالطا  ًازاجم  مکح ، رد  هباشت  بذک و  اب  ءافولا ) مدع  رامضإ  عم   ) دعو تهباشم  هقالع ي  رطاخ  هب  لّوا : هجو 

يرگید هب  هک  یـسک  ًالثم  تسا ؛ هدش  قالطا  نآ  رب  بذک  ، (1) تـسا لعف  عوقو  هب  رابخإ  مزلتـسم  يدعو  ره  هک  نیا  رطاخ  هب  مود : هجو 
تسا مدع  دوجو و  نیب  رئاد  شرما  (2) و  هدوب ءاشنا  دعو ، نیا  هک  ییاج  نآ  زا  مهد ، یم  هیده  ناموت  رازه  هاجنپ  هام  لّوا  دهد  یم  هدعو 

دعو نیا  یلو  مینک ، بذک  ای  قدص  هب  فصّتم  ار  نآ  میناوت  یمن  دشاب ، هتـشاد  نآ  اب  قباطت  مدـع  ای  قباطت  ات  درادـن  ءاشنا  ءارو  یعقاو  و 
لمع شا  هدعو  هب  رگا  سپ  داد ، دهاوخ  وا  لیوحت  ناموت  رازه  هاجنپ  هام  لّوا  هک  تسا  ربخ  کی  مزلتسم  نوچ 

. لعف عوقو  هب  رابخإ  هن  تسا ، رابخإ  مزلتسم  مییوگب  دیاب  هتبلا  - 1
هک دش  هداد  ّقلعم  بجاو  هب  لوصا  رد  هک  یباوج  نامه  دریگ ، یم  ّقلعت  یلابقتسا  رما  کی  هب  ءاشنا  هنوگچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  - 2

مالک رهاظ  نیاربانب  یلابقتـسا . أشنم  اّما  تسا  یلاح  ءاشنا  ینعی  دوش ؛ یم  هداد  مه  اج  نیا  رد  یلابقتـسا ، بجاو  یلو  تسا  یلاـح  بوجو 
ربخی نا  ثلاثلا : : » دـیامرف یم  دـناد و  یم  رابخإ  هلوقم ي  زا  ار  يدـعو  نینچ  هک  دـعو  ماسقا  ِثلاـث  مسق  رد  هرـس -  سدـق  ییوخ - دـیس 
لمج هذه  و  رهـش ، دعب  یتفایـض  یلإ  كوعدأ  وأ  هعاس ، دـعب  امهرد  کیطعأ  وأ  ادـغ ، کئیجأ  هلوقک : لبقتـسم ، رمأب  ءافولا  نع  ملکتملا 

رفاسملا مودق  نع  رابخإلاک  هیتآلا ، ثداوحلا  نع  هیکاحلا  هیربخلا  لمجلا  رئاسک  هلبقتـسم ، رومأ  نع  هربخم  اهنکل  عئاشلا و  لمحلاب  هیربخ 
( یناخریما . ) درادن یلکشم  دشاب و  ءاشنا  باب  زا  دناوت  یم  تسین و  تسرد  هعمجلا » موی  فیضلا  لوزن  نع  و  ادغ ،
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. دوش یم  بذک  رابتعا  نیا  هب  سپ  دهد ، یم  رارق  عقاو  اب  قباطم  ریغ  ار  ربخ  نیا  دنکن 

. تسا رابخإ  مزلتسم  مه  تاءاشنا  ریاس  دیامرف : یم  خیش  موحرم  سپس 

 - هرس سدق  ءاطغلا -  فشاک  مالک  رد  نآ  مزالم  ربخ  ثیح  زا  بذک  هب  تاءاشنا  فاصتا 

نیا مه  تاءاشنا  ریاس  هکلب  دوش و  بذک  هب  فصّتم  دناوت  یم  ربخ  رب  مازلتـسا  ثیح  زا  دـعو  هک  دوخ  مالک  دـییأت  يارب   (1) خیش موحرم 
زا بذک  هب  تاء  اشنا  فاصّتا  هب  دقتعم  مه  ناشیا  هک  دنک  یم  رکذ  هرس -  سدق   - (2) ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش  زا  یمالک  تسا ، هنوگ 

ثیح

ءاشنإلا یف  يرجی  همکح  ّنأ  ّالإ  ربخلا ، تافـص  نم  ناـک  نإ  بذـکلا و  ّنأ  نیطاـسألا : ضعب  رکذ  ص15 : ج 2 ، همرحملا ، بساـکملا  - 1
و بدانلا ، ریغ  بدـن  و  بجوملا ، ریغ  باجیإ  و  عّقوتملا ، ریغ  یّجرت  و  هراـکملا ، یّنمت  و  حودـمملا ، ّمذ  و  مومذـملا ، حدـمک  هنع ، ئبنملا 

. مزاعلا ریغ  دعو 
دمعت مرحی  مهتبیغ  مرحت  اـمک  بذـکلا : ص54 : رهطملا ، نبا  همالعلا  دـعاوق  یلع  رفعج  خیـشلا  حرـش  رفعج ، خیـش  ءاـطغلا ، فشاـک  - 2
يرجی ربخلا  تافـص  نم  ناک  نإ  وه و  دـمعتلا و  دـیق  یلإ  جـتحی  مل  عقاولا  عم  وأ  طقف  داـقتعالا  هفلاـخم  هّدـح  یف  ذـخأ  ول  و  بذـکلا ... 

ریغ باـجیإ  عقوتملا و  ریغ  یّجرت  هراـکملا و  ینمت  حودـمملا و  ّمذ  مومذـملا و  حدـمک  هداـفإلا  دـصق  عم  هنع  ئبنملا  ءاـشنإلا  یف  مکحلا 
نالخاد هنیرق  ریغ  نم  حارملا  لزهلا و  هیروتلا و  لهجلاب و  ءارغإلا  همزلی  امم  کلذ  ریغ  یلإ  مزاعلا  ریغ  ّدع  بدانلا و  ریغ  بدن  بجوملا و 

. هغلابملا هنیرق  مدع  عم  رثن  وأ  رعش  نم  ناک  ام  نیب  قرف  همکح و ال  یف  وأ  همسا  یف 

هرس سدق  ءاطغلا -  فشاک  مالک  رد  نآ  مزالم  ربخ  ثیح  زا  بذک  هب  تاءاشنا  فاصتا 
-
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، حودمملا ّمذ  تسا ،) مومذم  هک  یـسک  ندرک  حدم   ) مومذملا حدم  دننام : دـنک ، یم  رکذ  نآ  يارب  ییاه  لاثم  تسا و  نآ  اب  مزالم  ربخ 
دیوگب  ] عقوتملا ریغ  یّجرت  دـهاوخ ،] یمن  ًاعقاو  هک  یلاح  رد  میدرب ، یم  باوث  میدوب و  ضیرم  مه  ام  شاک  دـیوگب  ًالثم   ] هراـکملا یّنمت 
كالم هک  یلاح  رد  دـنک ، بجاو  ار  يراک  شرما  تحت  دارفا  رب   ) بجوملا ریغ  باـجیا  دوبن ،] رظتنم  ًاـعقاو  هک  یلاـح  رد  مدوب ، ترظتنم 

دعو و  درادن ) ار  بابحتسا  كالم  هک  یلاح  رد  دنک ، بحتسم  ار  يراک  ماجنا  شرما  تحت  دارفا  رب   ) بدانلا ریغ  بدن  درادن ،) ار  بوجو 
یم ثیح  نآ  زا  تسا  ربخ  مزلتـسم  نوچ  تاءاشنا  نیا  مامت  رد  سپ  درادـن .) نآ  هب  يافو  رب  مزع  هک  یلاـح  رد  دـهد  هدـعو   ) مزاـعلا ریغ 

. دوش یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  هسفن  یف  تاءاشنا  دوخ  هچرگ  دوش ، بذک  هب  فصتّم  دناوت 

 - هرس سدق  ءاطغلا -  فشاک  مالک  دقن 

هک يا  هلثمأ  نیا  رد  تسین و  تسرد  هرس -  سدق   - (1) ءاطغلا فشاک  مالک 

نم وه  : » دیامرف یم  ناشیا  هرابرد ي  يرون  ثدحم  هک  تسا  يرداون  زا  1154 ه.ق )  ) دلوتم هرس -  سدق  ءاطغلا - فشاک  رفعج  خیش  - 1
نیب ترفاسم  رد  ار  ءاطغلا  فشک  باتک  دندوب و  راشرس  دادعتسا  شوه و  ياراد  ناشیا  اهکرد .» نع  لوقعلا  رصقت  یتلا  هبیجعلا  هللا  تایآ 
خیـش زا  تسا و  رادروخرب  ییالاب  ناقتا  زا  هک  دنا  هتـشون  دنتـشاد  هارمه  ار  هرـس -  سدق  همالع - دعاوق  طقف  هک  یلاح  رد  قارع ، ناریا و 

وهف هفـشک  همدـقم  یف  ءاطغلا  فشاک  اهعدوا  یتلا  هیهقفلا  دـعاوقلا  نقتا  نم  : » دـنا هدومرف  هک  هدـش  لقن  هرـس -  سدـق  يراـصنا - مظعا 
مناوت یم  نم  دوش ، كاپ  دنیوشب و  بآ  اب  ار  هعیـش  یهقف  راثآ  مامت  رگا  دومرف : هک  هدش  لقن  مه  ءاطغلا  فشاک  دوخ  زا  دهتجم .» يدنع 

ار وا  مولعلا  رحب  همالع ي  هک  تسا  سب  ردـق  نیمه  ءاطغلا  فشاک  تمظع  رد  مسیونب . ار  تاید  ات  تراهط  زا  ظفح ) زا   ) بیغلا رهظ  نع 
خیـش نادرگاش  دیتاسا و  دنیامن . دـیلقت  رفعج  خیـش  زا  هک  دومرف  رما  مه  دوخ  تیب  لها  هب  یّتح  درک و  یفرعم  هعیـش  ماع  عجرم  ناونع  هب 

نادرگاش درب و  هرهب  مولعلا و ...  رحب  همالع ي  یناهبهب ، دیحو  رـضخ ، شردـپ  نوچ  يدـیتاسا  دزن  هرـس -  سدـق  ءاطغلا - فشاک  رفعج 
مدـنزرف نم و  دومرف : باوج  رد  تسیک ؟ سانلا  هقفا  دـش  لاؤس  شردـپ  زا  یتقو  هک   ] یـسوم خیـش  دوخ ؛ دـنزرف  راهچ  هلمج : زا  يداـیز 

ءاطغلا و فشاک  دمحم  خیش  نسح ، خیش  یلع ، خیش  دنا ] هداد  يرترب  شردپ  رب  ار  وا  تناتم  تقد و  رد  مه  یضعب  لّوا . دیهـش  یـسوم و 
دیـس نیدشرتسملا ،) هیاده  بحاص   ) یناهفـصا یقت  دمحم  خیـش  رهاوج ،) بحاص   ) یفجن نسح  دـمحم  خیـش  نوچ  یناگرزب  نینچ  مه 

. دـندرب هرهب  يو  بدا  ملع و  رـضحم  زا  و ...  همارکلا ) حاـتفم  بحاـص   ) یلماـع داوج  دیـس  یـسابلک ، میهاربا  دـمحم  خیـش  ّربش ، هللادـبع 
لوصا یف  هیرفعجلا  دئاقعلا  بلاطلا ، هیغب  هراهطلا ، باتک  یّلح ، همالع ي  دعاوق  حرـش  ءارغلا ، هعیرـش  تامهبم  نع  ءاطغلا  فشک  تافیلأت 
دمحم ازریم  بیاعم  نع  ءاطغلا  فشک  تیباهو ،) ّدر  رد   ) دادـسلا دارا  نمل  داشرلا  جـهنم  هلاسر  لوصـالا ، ملع  یف  لومأـملا  هیاـغ  نیدـلا ،

يرابخأ اب  هزرابم  تازرابم 1 ) دشاب . یم  ءاطغلا  فشاک  راثآ  هلمج  زا  و ...  دّـمحم ) ازریم  ياهراک  يرگ و  يرابخأ  ّدر  رد   ) ءاملعلا ودـع 
رادمچرپ شداتـسا  زا  دـعب  هک  تسا  يرگ  يرابخأ  رکفت  اب  يّدـج  هزرابم ي  رگزاغآ  یناهبهب ، دـیحو  نادرگاش  زا  ءاطغلا  فشاک  يرگ :

ذوفن مه  هاش  یلعحتف  رابرد  رد  تشاد و  طلـست  هبیرغ  مولع  رد  هک  يرابخأ  رکفت  رادمچرپ  يرابخأ  دـمحم  ازریم  هیلع  دـش و  هزرابم  نیا 
رابرد رد  وا  ذوفن  زا  تسناوت  قیرط  نیا  زا  تشون و  ار  ءاملعلا  ودع  دمحم  ازریم  بیاعم  نع  ءاطغلا  فشک  باتک  درک و  هزرابم  دوب  هدرک 

هعیش ياملع  زا  هک  یـسک  نیلّوا  یباهو : رکفت  اب  هزرابم  ( 2 دهد . يرارف  ار  وا  رخآ  رد  هدرک و  يریگولج  مومـسم  تاغیلبت  هاش و  یلعحتف 
جهنم باتک  دوب و  ءاطغلا  فشاک  تخادرپ ، دهن  ناینب  ار  تیباهو  تسناوت  هیمیت  نبا  ءارآ  ءایحا  اب  هک  باهولادـبع  نب  دـمحم  اب  هزرابم  هب 

رب ار  قارع  هب  تیباهو  هنایـشحو  هلمح ي  رد  فرـشا  فجن  زا  هناحلـسم  عاـفد  رد  مدرم  يربهر  درک و  فیلأـت  تیباـهو  ّدر  رد  ار  داـشرلا 
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يارب فرـشا ) فجن  فارطا  رد  گرزب  راوید   ) فجن روـس  نتخاـس  هب  روتـسد  درک و  ینیـشن  بقع  هب  روـبجم  ار  اـه  نآ  تفرگ و  هدـهع 
، اه سور  هلمح ي  رد  ناریا  ياهزرم  زا  عافد  يارب  ءاطغلا  فشاک  موحرم  ناریا : هب  سور  هلمح ي  اـب  هزراـبم  ( 3 داد . رهش  ندنام  نوصم 

عناوم لوصح  زا  سپ  : » تشون دـنک و  هیهت  اه  سور  هیلع  هّدُـع  هّدِـع و  ات  داد  نذا  هاش  یلعحتف  هب  يا  همان  رد  درک و  رداـص  داـهج  ياوتف 
ام تبیغ ، نامز  رد  نوچ  ینعی  هاش ؛»... ) یلعحتف   ) نامز نیا  هاشداپ  هب  میداد  نذا  روما ، نیا  هب  ءاملع  مایق  ام و  ماـیق  ناـکما  مدـع  روهظ و 

هلمج ي نیا  زا  دـنک . داهج  اه  سور  هیلع  ات  میداد  نذا  هاش  یلعحتف  هب  دوخ  فرط  زا  میتسین ، روما  نیا  هب  ماـیق  يارب  دـیلا  طوسبم  ءاـملع 
رد خیـش  یقالخا  تایـصوصخ  تساهقف . تارایتخا  زا  تکلمم ، روما  هب  مایق  هک  دـندوب  لئاق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ءاطغلا  فشاک  موحرم 

بارحم دیهـش  دندوب . داتوا  زا  یکی  مه  يزیخرحـس  دجهت و  لاعتم و  دنوادخ  هاگرد  هب  يراز  عرـضت و  تلاح  نطاب و  يافـص  تدابع و 
ناگرزب زا  یکی  لزنم  رد  هدش و  نیوزق  دراو  دندرک ، رفـس  ناریا  هب  رفعج  خیـش  هک  یلاس  رد  دیوگ : یم  ینیوزق  یناغرب  یقت  دـمحم  الم 

تشذگ بش  زا  یـساپ  نوچ  مدیباوخ ، غاب  نآ  هشوگ ي  رد  مه  نم  دیـسر و  ارف  باوخ  تقو  دندنکفا . تماقا  لحر  تشاد  مه  یغاب  هک 
اب یلو  مدـیباوخ ، هرابود  خیـش  نتفر  زا  دـعب  مزیخ . یمرب  هلب  متفگ  ناوخب ، بش  زاـمن  زیخرب و  دـیوگ : یم  هدز و  ادـص  ارم  خیـش  مدـینش 
ات بش  نآ  زا  هک  درک  رثا  نم  رد  نانچ  هلان  يادص  نیا  تسزاین . زار و  لوغـشم  رفعج  خیـش  مدش  هّجوتم  مدش و  دنلب  هلان  هیرگ و  يادص 

تافلؤم زا  یضعب  رد  هدمآ : هیوضرلا  دئاوف  رد  موش . یم  لوغشم  تاجانم  هب  هتساخرب و  باوخ  زا  بش  ره  درذگ ، یم  لاس  هک 25  نونک 
. دـنناوخب تعامج  هب  بانج  نآ  اب  ار  زامن  دنتـساوخ  اـج  نآ  لـها  داـتفا ، ناریا  ياهرهـش  زا  یکی  هب  خیـش  رذـگ  هک  یلاـس  رد  هک  مدـید 

ناشیا زا  زامن  زا  دـعب  دـندناوخ . تعامج  زامن  خیـش  اـب  هدرک و  عاـمتجا  نادـیم  رد  مرجـال  دوب ، یفاـک  ریغ  تعـسو و  مک  رهـش  دـجاسم 
یم امـش  مدرم ! دندومرف : دنتفر و  ربنم  يالاب  رارـصا  زا  دعب  مناد . یمن  بوخ  ار  یـسراف  نم  دومرف : خیـش  دـیامرفب ، يا  هظعوم  دنتـساوخ 

نیتاسب روصق و  تشهب  رد  هکارچ  تسا ؛ تشهب  لثم  امـش  رهـش  سانلا ! اهیا  دیئامن . نیـسپزاب  زور  رکف  سپ  دریم ، یم  مه  خیـش  دـیریم و 
هتـشادرب فیلاکت  ریاس  هزور و  زامن ، تشهب  رد  تسا . يراـج  نآ  رد  ییاـهرهن  هک  تسا  نیتاـسب  هیلاـع و  روصق  زین  رهـش  نیا  رد  تسا و 

یتقو ای  دنرادن . تبظاوم  یهلا  فیلاکت  رب  رهش  لها  هک  دوب  ضیرعت  نیا  و  هدش ، هتـشادرب  روما  نیا  مه  امـش  رهـش  رد  هک  نیا  امک  هدش ،
نیا اب  دینکن . ءادتقا  وا  هب  دناوخن  ار  لفاون  یسک  ره  سپ  نیا  زا  دندومرف : مدرم  هب  دنناوخ ، یمن  لفاون  تاعامج  همئا ي  هک  دندش  هّجوتم 

، فرـشا فجن  رد  تعامج  زامن  هماقا ي  يارب  هرـس -  سدق  رفعج - خیـش  يزور  هدش  لقن  دهد . جیورت  ار  لفاون  ندناوخ  تسناوت  ریبدت 
لداع رفن  کی  امش  نیب  رد  ایآ  دومرف : درک و  خیبوت  ار  اه  نآ  دنتسه ، زامن  لوغشم  ادارف  تروص  هب  مدرم  دنیب  یم  هدش  دجـسم  دراو  رید 
تـشپ تفر و  تسا ، زامن  لوغـشم  هک  ینیدتم  حلاص  رجات  کی  هب  داتفا  شهاگن  نیح  نیا  رد  دیناوخب !؟ تعامج  هب  وا  رـس  تشپ  ات  دوبن 

زامن نیب  رد  یتقو  رجات  نآ  دنداد . لیکـشت  ار  یمیظع  فص  هدرک و  ادتقا  وا  هب  هنحـص  نیا  هدـهاشم ي  اب  مه  نارگید  درک ، ادـتقا  وا  رس 
زامن زا  دعب  تخیر . یم  ءایح  ِقرع  هک  یلاح  رد  دیناسر ، مامتا  هب  ار  رهظ  زامن  یتخـس  اب  دش ، مدرم  ءاطغلا و  فشاک  تکرح  نیا  هّج  وتم 
خیـش ای  تفگ : رجات  ینک . هماقا  مه  ار  رـصع  زامن  دیاب  دومرف : تفرگ و  ار  وا  تسد  رفعج  خیـش  یلو  دورب ، رانک  هک  دش  دـنلب  هلـصافالب 
دیاب دیامرف : یم  دوش و  یمن  عناق  هجو  چیه  هب  ءاطغلا  فشاک  اجک ! تعامج  ماما  اجک و  ام  همامالا !؟ ماقمل  یل و  ام  ءادتقالا ! اذـهب  ینتلتق 
لوپ نامز  نآ  هک  لوپ  رادـقم  نالف  هک  نیا  ای  ینک و  هماقا  دـیاب  ای  دومرف : رجاـت  راـکنا  زا  دـعب  هک  نیا  اـت  ینک ، هماـقا  مه  ار  رـصع  زاـمن 

مه رجات  ینک . رـضاح  زامن  زا  لبق  دـیاب  دومرف : رفعج  خیـش  منک . تخادرپ  ار  لوپ  نآ  مرـضاح  تفگ : رجات  ینک . تخادرپ  دوب  یتفگنه 
هماقا ار  رـصع  زاـمن  هدرک و  میـسقت  ءارقف  ناـیم  اـج  ناـمه  ار  لوپ  نآ  رفعج  خیـش  دـندروآ . وا  يارب  ار  لوپ  غلبم  نآ  داتـسرف و  ار  یـسک 

( يدمحا یناخریما و  . ) دندومرف
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( درادـن بوجو  كالم  هک  يزیچ  ندرک  بجاو   ) بجوملا ریغ  باجیا  ًالثم  (1) ؛ تـسین ربخ  اب  مزالم  تاءاشنا  زا  کی  چیه  دندرک ، رکذ 
. رابخإ هن  تسا ؛ ءاشنا  مه  نآ  هک  هدرک  باجیا  طقف  وا  دوش !؟ بذک  هب  فصّتم  نآ  رابتعا  هب  ات  تسا  ربخ  نّمضتم  اجک 

یمن بذـک  هب  فصّتم  هجو  چـیه  هب  اّما  تسا ، شرما  تحت  دارفا  رب  ملظ  قادـصم  ای  هدوب  اـج  یب  ءاـشنا  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هتبلا 
اب دشورفب ، ار  نآ  دشاب و  شتـسد  رد  یتناما  یـسک  ًالثم  تسا ؛ نینچ  نیا  مه  تاءاشنا  ریاس  رد  تسین . يربخ  چـیه  نمـضتم  نوچ  دوش ؛

کلم عیبم  دننک  لایخ  همه  ای  یخرب  دنچره  دشاب ، عقاو  اب  قباطم  ریغ  هک  هدادـن  يربخ  نوچ  هدـشن ؛ بذـک  بکترم  عیب  هغیـص ي  يارجا 
. تسا بذک  اهراک  زا  یلیخ  میوش  مزتلم  دیاب  الإ  و  تسا ، هدوب  ئشنم 

سدق يراصنا - خیش  موحرم  لقن  رب  انب  دندرک ، دراو  هرس -  سدق  ءاطغلا - فشاک  مالک  رب  هلظ  ماد  داتسا  ترضح  هک  یلاکـشا  هتبلا  - 1
لاکـشا نیا  دـنک ، یم  رکذ  ار  هدافإلا » دـصق  عم   » دـیق هک  همالع  دـعاوق  رب  ناشحرـش  رد  ءاطغلا  فشاک  دوخ  مالک  قبط  اّما  تسا . هرس - 

هدافإ ي يارب  درادـن و  دوجو  هدافإ  دـصق  دـندرک ، رکذ  هک  يا  هلثما  نیا  رد  هک  دـنام  یم  یقاب  يورغـص  لاکـشا  نیا  زاب  اّما  تسین . دراو 
( یناخریما . ) تسا هدشن  عضو  يربخ  نینچ 
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بذک بکترم  مییوگب  دیاب  دهد ، یم  ناشن  رت  ناوج  لاس  تسیب  هدرک و  باضخ  ار  شنساحم  هک  يا  هلاس  داتـشه  درمریپ  لاثم  ناونع  هب 
یـضعب رد  تسا  نکمم  دـنچره  تسا . هابتـشا  نارگید  تشادرب  هکلب  تسا ، بذـک  مییوگب  ات  هدادـن  يربخ  وا  هک  یلاـح  رد  تسا . هدـش 

ندز لوگ  نوچ  اج  نیا  دنایامنب ،. ناوج  ار  شدوخ  دورب و  يرتخد  يراگتساوخ  يارب  ًالثم  دشاب ؛ قداص  شغ  ناونع  لمع ، نیا  رب  دراوم 
. تسین قداص  نآ  رب  بذک  زاب  اّما  تسا ، شغ  قادصم  دنک  یم  قدص 

دتفین قافتا  ًالـصا  دیاش  تسا و  ردان  رایـسب  هک  دشاب  هتـشاد  ربخ  اب  همزالم ي  ًافرع  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ءاشنا  یّـصاخ  ياج  رد  رگا  هلب ،
يرما ماجنا  عاقیإ  ءاشنا و  زج  يزیچ  دـشاب  هتـشادن  مه  افو  دـصق  رگا  یّتح  دـعو  هک  ییاج  نآ  زا  یلو  میوش ، یم  مزتلم  ییاـج  نینچ  رد 

. درادن هار  نآ  رد  بذک  اذل  هدش ، قّقحم  مه  نآ  تسین و 

دوجو و نیب  رئاد  شرما  تسین و  ربخ  اب  مزالم  دـشاب ، ءاشنا  وحن  هب  رگا  دـندز  لاثم  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هک  يدراوم  ماـمت  رد  نیارباـنب 
. تسا جراخ  مالک  ّلحم  زا  هک  دنک  نایب   (1) رابخإ وحن  هب  مه  رگا  و  دوش ، یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  تسا و  مدع 

هب فصّتم  تروص  نیا  رد  هک  درک  نایب  یئاشنا  وحن  هب  مه  ناوت  یم  ار  یخرب  دـندرک ، رکذ  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هک  ار  ییاه  لاـثم  - 1
رد هک  نیا  امک  تسا ، جراخ  مالک  ّلحم  زا  یلو  دوش  یم  بذک  قدص و  هب  فصّتم  هک  رابخإ ، وحن  هب  مه  دوش و  یمن  بذـک  قدـص و 

. يرابخإ وحن  هب  مه  درک و  نایب  یئاشنا  وحن  هب  مه  ناوت  یم  ُتِعب » »
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 - هرس سدق  خیش -  مالک  رد  دعو  فلخ  ندوبن  بذک  رب  يرگید  نایب 

یف دعولا  فلخ  لوخد  مدع  رهاظلاف  ناک ، فیک  و  : » دـیامرف یم  هداد و  هئارا  دـعو  فلخ  ندوبن  بذـک  يارب  يرگید  نایب  خیـش  موحرم 
زا هکلب  ژدوش  بذک  قدص و  هب  فصّتم  ات  تسین  مالک  هلوقم ي  زا  ًالـصا  دـعو  فلخ  ینعی  »(1) ؛ مالکلا هلوقم  نم  هنوک  مدعل  بذکلا ؛

. لمع هن  تسا ؛ مالک  فصو  بذک  قدص و  هک  یلاح  رد  دعو ، هب  لمع  كرت  ینعی  دعو  فلخ  اریز  (2) ؛ تسا لمع  هلوقم ي 

مالک نیزگیاج  یلمع  رگا  هکلب  دوش ، بذـک  قدـص و  هب  فصّتم  ات  دـشاب  مالک  هلوقم ي  زا  ًامتح  يزیچ  تسین  مزال  مییوگ  یم  ام  یلو 
تیاضر ناونع  هب  ار  شرـس  تساج ، نیا  دیز  ایآ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  رگا  ًالثم  دوش ؛ بذک  قدص و  هب  فصّتم  دـناوت  یم  دـشاب  مه 

خیـش بانج  دوب  رتهب  نیاربانب  دوش . بذـک  هب  فصّتم  دـناوت  یم  تسا  هلب »  » مالک نیزگیاج  لـمع  نیا  هک  ییاـج  نآ  زا  دزادـنیب ، نییاـپ 
. دوش یمن  بذک  هب  فصّتم  سپ  مالک ، نیزگیاج  هن  تسا و  مالک  باب  زا  هن  دعو  فلخ  دیامرفب :

یلو دوش ، یمن  بذک  هب  فصّتم  دوخ  هچرگ  لمع  هتبلا 

ص15. ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
فلخ هداد و  رییغت  هراب  کی  هب  تسا ، لوق  هلوقم ي  زا  هک  ار  لمع  هب  عبتتـسم  ریغ  دعو  دروم  رد  مالک  ّلحم  اج  نیا  رد  خیـش  موحرم  - 2

( یناخریما . ) دهد یم  رارق  عوضوم  تسا ، لعف  هلوقم ي  زا  هک  ار  دعو 
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هام لّوا  رگا  داد ، مهاوخ  امـش  هب  ناموت  رازه  هاـجنپ  هاـم  لّوا  نم  دـیوگب  راـبخإ  وحن  هب  یـسک  رگا  ًـالثم  دـشاب ؛ بذـک  قّقحم  دـناوت  یم 
هب يربخ  نینچ  بذک  قدص و  ینعی  تسا ؛ هدوب  غورد  لّوا  زا  دوش  یم  فشک  دوب و  دهاوخ  مالک  نآ  ندش  غورد  ثعاب  دنکن  تخادرپ 

غورد دـتفین  قافتا  رگا  تسا و  تسار  داتفا  قافتا  رگا  ریخ ؛ ای  داـتفا  دـهاوخ  قاـفتا  هدـنیآ  رد  هک  تسا  نیا  هب  طونم  رّخأـتم ، طرـش  وحن 
غورد مالک  نیا  زاب  دنک  ادیپ  قّقحت  اضق  زا  یلو  دـشاب  هتـشاد  قّقحت  مدـع  هب  داقتعا  يربخ  نینچ  نتفگ  ماگنه  هک  مه  یتروص  رد  تسا .

. تسا هدرک  يّرجت  دنچره  تسین ،

؟ تسا مارح  دعو  فلخ  ایآ 

هراشا

دوش یم  حرطم  لاؤس  نیا  تسین ، قداص  نآ  رب  بذک  نوچ  دشاب  مارح  بذک  باب  زا  دناوت  یمن  دعو  فلخ  میدرک  نایب  هک  نیا  زا  دـعب 
؟ دراد دوجو  دعو  فلخ  تمرح  رب  یلیلد  ایآ  هک 

: دیامرف یم  هک  یتیاور  دننام  ، (1) تسا دعو  فلخ  تمرح  رابخأ  ضعب  رهاظ  دندومرف ، خیش  موحرم  هک  روط  نامه 

هلعج ینعمب  دعولل ، بذک  وه  معن ، مالکلا ، هلوقم  نم  هنوک  مدعل  بذکلا ؛ یف  دـعولا  فلخ  لوخد  مدـع  رهاظلاف  ناک ، فیک  نامه : - 1
اذهب بذکلا  و  بوذکم .» ریغ  دعو   » و دـعولا » قداص  : » لاقیف عقاولل ، ًاقباطم  هلعج  ینعمب  هل ، قدـص  دـعولا  زاجنإ  ّنأ  امک  عقاولل ، ًافلاخم 

. همدقتملا هیآلاب  داهشتسالا  اهضعب  یف  و  هتمرح ، یف  ًارهاظ  رابخألا  نم  دحاو  ریغ  ناک  نإ  روهشملا و  یلع  ًامّرحم  سیل  ینعملا 
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(1)« َدَعَو اَذِإ  ِفَْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  »

: تسا دیدش  نآ  نحل  اریز  تسا ؛ نآ  تمرح  رگ  نایب  هدش ، قیبطت  دعو  فلخ  رب  هک  مه  هکرابم  هیآ ي 

َُربَک نُولَعْفَت *  ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

ص364: ج2 ، یفاکلا ، ص165 و  ح2 ، ، 109 باب رضحلا ، رفسلا و  یف  هرـشعلا  ماکحا  باوبأ  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
: َلاَـق مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیفُوقْرَقَْعلا  ٍْبیَعُـش  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  میِهاَْربِإ ] ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ُْهنَع َو 

يرگید تایاور  هب  ناوت  یم  نینچ  مه  َدَعَو . اَذِإ  ِفَْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق 
ِیبَأ ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  میِهاَْربِإ ] ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َبوـُقْعَی  ُنـْب  ُدَّمَُحم   ] ُهـْنَع َو  ص363 : ج2 ، یفاکلا ، ح3 و  نامه ،  � هلمج : زا  درک ، هراـشا  مه 
َأََدب ِهَّللا  ِْفلُِخبَف  َفَلْخَأ  ْنَمَف  َُهل  َهَراَّفَک  َال  ٌرْذَن  ُهاَخَأ  ِنِمْؤُْملا  ُهَدِع  ُلوُقَی : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ٍْریَمُع 

ج15، نامه ،  � َنُولَعْفَت ) ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت  ـال  اـم  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی   ) ُُهلْوَق َکـِلَذ  َو  َضَّرَعَت  ِِهتْقَِمل  َو 
ْنِم ٍهَّدِع  نَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ْمُْهنَع َو  ص290 : ج2 ، یفاکلا ، ص340 و  ح4 ، ، 49 باب هبسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبأ  داهجلا ، باتک 
هللا یلص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ ]
َدَعَو اَذِإ  َو  َبَذَک  َثَّدَح  اَذِإ  َو  َناَخ  َنُِمتْؤا  اَذِإ  ْنَم  ٌِملْسُم  ُهَّنَأ  َمَعَز  َو  یَّلَـص  َو  َماَص  ْنِإ  َو  ًاِقفاَنُم  َناَک  ِهِیف  َّنُک  ْنَم  ٌثاََلث  ملـس :-  هلآ و  هیلع و 
ْرُکْذا َو   ) ِِهلْوَق ِیف  َو  َنِیبِذاْکلا ) َنِم  َناک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  َّنَأ   ) َلاَق َو  َنِیِنئاْخلا ) ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  : ) ِِهباَـتِک ِیف  َلاَـق  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َفَلْخَأ 

(. اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  ِدْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْسِإ  ِباتِْکلا  ِیف 
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(1)( َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم 

، هفیرـش هیآ ي  طقف  میدوب و  ام  رگا  مییوگ  یم  ام  یلو  دـنا . هدـش  دـعو  فلخ  قلطم  تمرح  مدـع  هب  لئاق  ءاهقف  روهـشم  لاح  نیا  اب  اـّما 
زا هفیرـش  هیآ ي  مییوگ  یم  یجراخ  نئارق  یـضعب  هنیرق ي  هب  یلو  تسا ، مارح  دعو  فلخ  قلطم  مییوگب  هک  میتشادـن  نیا  زج  يا  هراچ 

. تسین نایب  ماقم  رد  دعو  فلخ  دارفا  مامت  رب  شلومش  ثیح 

ره هک  دـیامرف  یم  نایب   (2)( ِراَّنلا ُباحْـصَأ  ْمُه  َنیفِرْـسُْملا  َّنَأ   ) هفیرـش ي هیآ ي  میدرک  نایب  هتـشذگ  ثحابم  زا  یـضعب  رد  بلطم : نایب 
لاح نیا  اب  اّما  دشاب  فارـسا  قلطم  تمرح  رب  ّلاد  هک  میـشاب  هتـشاد  مه  يرگید  ّهلدا ي  دـیاش  تسا  ران  باحـصا  زا  دـشاب  فرـسم  سک 

هرابود دناوت  یم  هک  ار  یناویل  بآ  هدنام ي  هت  یـسک  رگا  لاثم  ناونع  هب  اریز  تسا ؛ مارح  فارـسا  قلطم  هک  دش  مزتلم  ناوت  یمن  میتفگ 
قادصم دزیرب  رود  ار  نآ  ياه  همخت  هدروخ  يا  هناودنه  یـسک  ًالثم  ای  دنک ، یم  قدـص  نآ  رب  فارـسا  دزیرب ، رود  دـنک  هدافتـسا  ار  نآ 

تیاور دراکن ) ار  نآ  ییاج  رد  و   ) دزیرب رود  ار  شا  هتسه  هدروخ  ییامرخ  یسک  ای  تسا ، فارسا 

تایآ 1و2. فص ، هروس ي  - 1
ْمُه َنیفِرْـسُْملا  َّنَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  انَّدَرَم  َّنَأ  َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  َو ال  اْینُّدلا  ِیف  ٌهَوْعَد  َُهل  َْسَیل  ِْهَیلِإ  ینَنوُعْدَت  امَّنَأ  َمَرَج  ال  : ) هیآ ي43 رفاغ ، هروس ي  - 2

( ِراَّنلا ُباحْصَأ 
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هیعطق ي هیلمع ي  هریـس ي  اریز  تسا ؛ مارح  اـه  فارـسا  عون  نیا  مییوـگب  میناوـت  یمن  یلو  (1) و ...  تسا فارـسا  لمع  نیا  دیامرف  یم 
اب تدش  هب  تایاور  رد  دـش و  یم  نایب  حـضاو  روط  هب  ًامتح  دوب  مارح  یفارـسا  نینچ  رگا  دراد و  دوجو  یفارـسا  نینچ  باکترا  رب  هیراج 

ياه نایب  یّتح  تسین و  روهـشم  ییاوتف  نینچ  نوچ  اّما  دنداد . یم  اوتف  نآ  قبط  ءاهقف  تسا و  ءالتبا  دروم  یلیخ  اریز  دـش ؛ یم  هلباقم  نآ 
رد هک  نیا  اـمک  تسا ، هورکم  هک  نیا  تیاـهن  تسین و  مارح  مینک  یم  فشک  هدـشن ، دراو  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یمکحم  رّرکتم و  ییاور 
رد فارـسا  هک  نیا  اب  ٌمارح » لب   » هدزن هیـشاح  سک  چـیه  هک  یلاح  رد  ، (2)« هورکم ءوضولا  ءام  یف  فارـسإلا  : » دـیامرف یم  یقثولا  هورع 

رد عاص  کی  ءوضو و  رد  بآ  ّدم  کی  رادقم  هب  هک   ) (3) غابسإ زا  شیب  رد  فارسا  ینعی  تسین ؛ مک  ءوضو  بآ 

ُْهنَع َو  ص56 : ج4 ، یفاکلا ، ص51 و  ح2 ، ، 28 باب هالـصلا ، ریغ  یف  ول  سبالملا و  ماکحا  باوبأ  هالـصلا ، باـتک  همتت  ج5 ، نامه ، - 1
: َلاَق ٍِحلاَص  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  َهَبْقُع  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی ] ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ]

َرْمَّتلا َُکلْکَأ  َو  َِکئاَنِإ  ِلْضَف  ُقاَرْهِإ  َو  َِکنْوَص  َبَْوث  َُکلاَِذْتبا  َلاَق : ِفاَرْـسِْإلا ؟ َنِم  ُء  یِجَی  اَم  یَنْدَأ  اَم  مالـسلا :-  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 
. اَنُهاَه َو  اَنُهاَه  يَوَّنلِاب  َکَْیمَر  َو 

ص377. ج 1 ، یشحملا ،)  ) یقثولا هورعلا  - 2
. ٍفاو ٌلِماک  َيأ  ٌغباس  یـش ء  ص433 : ج 8 ، برعلا ، ناسل   � تسا : ءوضو  رد  هغلابم ي  مامتا و  ياـنعم  هب  تغل  رد  ءوضولا » غابـسإ  - » 3
رد و  هُماْمتإ . هیف و  هَغلابُملا  ِءوضُولا : ُغابْسِإ  اهَعَّسو و  اهَّمَتَأ و  اهَلَمْکَأ و  َهمْعِّنلا : هیلع  هللا  َغَبْسَأ  تعستا . ًاغُوبُس : مضلاب ، ُُغبْـسَت ، ُهمْعِّنلا  ِتَغَبَس 

باداش رگید  ریبعت  هب  دـنک و  فرـصم  يرتشیب  بآ  یلوا  هلـسغ ي  رد  تسا  نیا  دارم  اـی  هک  هتفرگ  رارق  فـالتخا  دروم  ءاـهقف  حالطـصا 
ماکحأ یف  هرضانلا  قئادحلا   � دوش : یم  قّقحم  رما  ود  نیا  زا  یکی  هب  دـنا  هتفگ  مه  يا  هّدـع  دـیوشب ، راـب  ود  هک  نیا  اـی  دریگب و  ءوضو 
يرخأتم یققحم  نم  عمج  نم  بجعلا  و  هرارکت ، ءوضولا ال  ءام  نم  راثکإلا  وه  غابسإلا  نم  ردابتملا  رهاظلا  ص331 : ج 2 ، هرهاطلا ، هرتعلا 

. کلانه امیف  رظنلا  ناعمإ  کلذ و ال  یف  هقح  لمأتلا  ءاطعإ  ریغ  نم  لیوعتلا  رادملا و  هیلع  اولعج  لیوأتلا و  اذه  یف  هوعبت  ثیح  نیرخأتملا 
اهریغ هرکذتلا و  یف  امک  اوعمجأ  تالـسغلا : هینثت  بابحتـسا  ص510 : ج 2 ، هثیدـحلا ،) ط -   ) همالعلا دـعاوق  حرـش  یف  همارکلا  حاتفم   �
ثلاثلا یناثلا و  بجو  لّوألا  ّفکلا  فکی  مل  ول  ّهنأ  ینعمب  نّیعم  ددعب  بوجولا  ریدقت  مدع  یلع  اوعمجأ  امک  ًاضرف  تسیل  هینثتلا  ّنأ  یلع 

و هّنـس . اّهنأ  ریثک  کلذب  حّرـص  امک  رثکألا  بهذمف  مأ ال ؟ هنـس  هیناثلا  ّنأ  یف  اوفلتخا  فلتخملا و  یف  امک  بجاولا  يّدأتی  یّتح  اذـکه  و 
ّهنأ ّرم  دق  و  ص303 : ج 3 ، يرئاحلل ،)  ) یقثولا هورعلا  حرش   � هّیمامإلا . نید  نم  وه  راصتنالا و  رئارـسلا و  هینغلا و  یف  امک  عاـمجإلا  هیلع 
یف ءاملا  راثکإب  اّمإ  نیرمألا ، دحأب  غابـسإلا  بابحتـسا  هنم  دافتـسملا  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی  لب  دـم ، رادـقمب  ءوضولا  ءام  نوکی  نأ  ّبحتـسی 

� هلمج : زا  تسا ، ءوضو  رد  غابسإ  بابحتسا  رب  ّلاد  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایاور  لاح  ره  هب  غابسإلل . لسغلا  هینثتب  اّمإ  یلوالا و  هلسغلا 
ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص322 : قودصلل ، یلامالا  ص380 و  ح3 ، ، 10 باب ءوضولا ، باوبأ  هراهطلا ، باـتک  ج1 ، هعیشلا ، لئاسو 

ٍِحلاَص ِْنب  ِرَْکب  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِمِساَْـقلا  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهِّمَع  ْنَع  ِْهیَوَلیِجاَـم  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِسلاَـجَْملا ] ِیف 
َلاَق َلاَق : ِّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ِبَّیَـسُْملا  ِْنب  ِدیِعَـس  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ِهِّمَع  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِراَفِْغلا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع 

: َلاَق ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  َلِیق : ِتاَنَسَْحلا  ِیف  ُدیِزَی  َو  اَیاَطَْخلا  ِِهب  ُهَّللا  ُرِّفَُکی  ٍء  ْیَـش  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  َال  َأ  ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر 
ص489 و ح7 ، ، 54 باب نامه ،  � َثیِدَْحلا . ِهاَلَّصلا ...  َدَْعب  ِهاَلَّصلا  ُراَِظْتنا  َو  ِدِجاَسَْملا  ِهِذَه  َیلِإ  یَطُْخلا  ُهَْرثَک  َو  ِهِراَکَْملا  یَلَع  ِءوُضُْولا  ُغاَبْسِإ 

ِیبَأ ْنَع  ٍفیِرَط  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  َهَلیِمَج  ِیبَأ  ْنَع  ِمْهَْجلا  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِنِساَحَْملا  ِیف  ُِّیقْرَْبلا  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ص4 : ج1 ، نساحملا ،
یَلَع ُهَظَفاَحُْملا  َو  ِهاَلَّصلا  َیلِإ  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ُیْـشَْملا  َو  ِتاَرَبَّسلِاب  ِءوُضُْولا  ُغاَبْـسِإ  ٌتاَراَّفَک  ٌثاََلث  َلاَق : ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا -  اـمهیلع  ٍرَفْعَج -
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( يدمحا . ) ِتاَعاَمَْجلا
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. تسا مارح  هتفگن  یسک  دراد و  جاور  یلیخ   (1)( تسا لسغ 

یمن راکنا  مارح  راتفر  ناونع  هب  اه  نآ  رب  یـسک  دتفا و  یم  قافتا  دعو  زا  فّلخت  امًاریثک  هک  ییاج  نآ  زا  مییوگ : یم  مه  دـعو  دروم  رد 
نآ هیآ ، زا  دوصقم  مییوگب  دیاب  نیاربانب  تسین . مارح  دعو  فلخ  دوش  یم  مولعم  سپ  دنا ، هدادن  اوتف  نآ  تمرح  هب  ءاهقف  روهشم  دنک و 

، هفیرـش هیآ ي  زا  رظن  فرـص  هک  ینیفرط و ...  دـهاعت  ناـمیپ و  رذـن ، دـننام  دراد ، یعرـش  مازلا  عون  کـی  هسفن  یف  هک  تسا  ییاـه  لوق 
تسین و هفیرـش  هیآ ي  لومـشم  یلومعم  ياـه  دـعو  تسا و  ییاهدـعو  نینچ  هفیرـش  هیآ ي  زا  دارم  نیارباـنب  دراد . دوجو  نآ  رب  یمازلا 

. دنک نایب  ار  دعو  فلخ  تهارک  زا  شیب  دهاوخ  یمن  مه  تایاور 

هک تسین  تباث  ًارهاظ  دعو  فلخ  زاوج  نوچ  لاح  نیا  اب  اّما 

لطر وه  و  دمب ، غابسإلا  و  ءوضولا ... : تابحتسم  ص50 و 57 : ج 1 ، عئارشلا ، حیتافم  یضترم ، هاش  نبا  نسحم  دمحم  یناشاک ، ضیف  - 1
. دادمأ هعبرأ  وه  و  عاصب ، غابسإلا  و  لسغلا ... : یف  بحتسی  ام  هنیدملا . لاطرأب  فصن  و 
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تایاور یضعب  هفیرـش و  هیآ ي  رگا  اریز  دنکن ؛ فّلخت  دنک و  افو  داد ، هدعو  ّدِج  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دشاب ، یعامجا 
هژیو هب  تسا و  نحللا  دیدش  رایـسب  هک  ِهَّللا ) َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  : ) دیامرف یم  نوچ  درک ؛ تهارک  رب  لمح  ار  ناوت آ ن  یمن  دشاب  نایب  ماقم  رد 
فلخ رب  ار  هفیرش  هیآ ي  ماما  هاگ  نآ  و  َضَّرَعَت » ِِهتْقَِمل  َو  َأََدب  ِهَّللا  ِْفلُِخبَف  َفَلْخَأ  ْنَمَف  : » دوب هدمآ  ملاس  نب  ماشه  هحّحصم ي  رد  هک  نآ 

دعو فلخ  تهارک  رد  هغلابم ي  رب  لمح  ار  نآ  ناوت  یم  هلب ، درادن . هار  هیآ  رد  قباس  هیجوت  رگید  قیبطت  نیا  اب  و  دندومرف ، قیبطت  دـعو 
. درک

هدعو زاربا  ماسقا 

: دنک زاربا  ریز  ماسقا  زا  یکی  هب  دناوت  یم  دهد ، یم  يا  هدعو  يرگید  هب  هک  یسک 

بذک قدص و  هب  فصّتم  تسا و  رابخإ  تقیقح  رد  نیا  میایب . امـش  لزنم  هب  ادرف  هک  ممزاع  نم  دیوگ  یم  ًالثم  ینورد ؛ مزع  زا  رابخإ  . 1
. تسا بذاک  دشابن  مزاع  رگا  تسا و  قداص  دشاب ، مزاع  ًاعقاو  رگا  ینعی  دوش ؛ یم 

دیوگب هک  تسا  نآ  دننام  تسا و  ربخ  زاب  مه  نیا  دمآ . مهاوخ  امـش  هناخ ي  ادرف  نم  دیوگ : یم  ًالثم  هدنیآ ؛ رد  یلعف  ماجنا  زا  رابخإ  . 2
عقوم دنچره  تسا ، قداص  ربخ  نیا  دیایب  ادرف  هک  یتروص  رد  ینعی  دوش ؛ یم  بذک  قدص و  هب  فصّتم  نیاربانب  دمآ . دهاوخ  ناراب  ادرف 

. دشاب هتشادن  ندمآ  رب  مزع  هلمج  نیا  نایب 
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غورد شدوخ  داقتعا  رد  هلمج  نیا  نتفگ  عقوم  نوچ  یلو  هدوب ، تسار  شربخ  دوش  یم  فشک  دیایب  دوش و  ضوع  شمیمـصت  رگا  سپ 
. تسا هدرک  يّرجت  سپ  هدوب ،

هتـشاد ندـمآ  رب  مزع  ربخ  نیا  نتفگ  عقوم  دـنچره  تسا ، هدوب  غورد  شربخ  دوش  یم  فشک  دـیاین ، ادرف  ینعی  دـشاب ، نآ  سکع  رگا  و 
. تسا هدشن  تیصعم  بکترم  هچرگ  تسا ، قداص  نآ  رب  غورد  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هداد  خر  نتفر  يارب  یعنام  ًادعب  یلو 

. دمآ مهاوخ  امـش  هناخ ي  هب  ادرف  نم  دیوگ : یم  ءاشنا  وحن  هب  یلبق  لاثم  نامه  رد  ًالثم  تسا ؛ هدنیآ  رد  أَشنُم  قّقحت  هک  يدـعو  ءاشنا  . 3
دعو مازلا و  نآ  هلمج ، نیا  نتفگ  سفن  اب  دیایب و  ام  لزنم  هب  ادرف  هک  دنک  یم  مازلا  دوخ  رب  نآلا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تقیقح  رد  نیا 

، دشاب هتـشاد  قباطت  مدع  ای  قباطت  نآ  اب  ات  تسین  مالک  نیا  ءارو  یتیعقاو  نوچ  دوش ؛ یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  رگید  هدش و  قّقحم 
. تسا هدنیآ  رد  أشنُم  قّقحت  نامز  دنچره 

نداد بیرف  تسا  نکمم  هچرگ  دوش ، یمن  بذک  هب  فصّتم  زاب  دشاب  هتـشادن  مه  ندـمآ  رب  مزع  ًاعقاو  رگا  یّتح  تروص  نیا  رد  نیاربانب 
رابخإ تسا و  ءاشنا  طقف  نیا  میآ ، یم  ناتلزنم  هب  ادرف  مهد  یم  هدعو  امش  هب  نم  دیوگب  یـسک  رگا  یلوأ  قیرط  هب  و  دشاب . قداص  نآ  رب 

. دوش یمن  ربخ  بذک  هب  فصّتم  دنک  فّلخت  رگا  یّتح  هجیتن  رد  دشاب و  یمن 
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لزه

هراشا
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؟ تسا بذک  قادصم  لزه  ایآ 

هراشا

هک درادن  یعنام  تروص  نیا  رد  دـشاب ، یم  تسا  روآ  رخـسمت  راد و  هدـنخ  نآ  دافم  هک  يا  هیـضق  کی  تیاکح  تروص  هب  یهاگ  لزه 
. دشاب نارگید  ندروآ  هدنخ  هب  شفده  دنچره  دنک ، یم  لقن  ّدج  وحن  هب  ار  عقاو  اب  قباطم  ریغ  ربخ  اریز  دوش ؛ بذک  هب  فصّتم 

نیا نیبب ! ار  فرط  هفایق ي  دیوگ  یم  ًالثم  تسا ؛ راد  هدنخ  هک  دـنک  یم  زاربا  ار  یمالک  هکلب  تسین  تیاکح  لقن  تروص  هب  یهاگ  یلو 
. دوش یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  تسین ، ربخ  هدوب و  ءاشنإ  هک  ییاج  نآ  زا  مالک 

تمرح رد  یلقتـسم  ناونع  تسا و  بذـک  قادـصم  دوش  قیبطت  لّوا  عون  رب  رگا  هک  هدرک  لزه  زا  زیهرپ  هب  رما  تایاور ، لاـح  نیا  اـب  یلو 
ناونع دوخ  لزه  مییوگ  یم  هلاحمال  دوش ، هداد  قیبطت  يرابخإ  یئاشنا و  زا  ّمعا  رب  اـی  مود  عون  رب  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  رگا  یلو  تسین ،

. تسا تمرح  رد  یلقتسم 
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لزه تمرح  هب  طوبرم  تایاور 

: هَریِمَع ِنْب  ِفْیَس  هلسرم ي  . 1

ِیبَأ ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َهَریِمَع  ِْنب  ِْفیَس  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍهَّدِع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم 
َو ٍّدِـج  ِّلُک  ِیف  َرِیبَْکلا  َو  ُْهنِم  َریِغَّصلا  َبِذَْـکلا  اوُقَّتا  ِهِدـْلُِول : ُلوُقَی  مالـسلا -  امهیلع  ِْنیَـسُْحلا -  ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  َلاَق : مالـسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج - 

ُْدبَْعلا ُلاَزَی  اَم  َلاَـق : ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  َلوُسَر  َّنَأ  ُْمتِْملَع  اَـم  َأ  ِرِیبَْکلا  یَلَع  َأَرَتْجا  ِریِغَّصلا  ِیف  َبَذَـک  اَذِإ  َلُـجَّرلا  َّنِإَـف  ٍلْزَه 
(1). ًاباَّذَک ُهَّللا  ُهَُبتْکَی  یَّتَح  ُبِذْکَی  ُْدبَْعلا  ُلاَزَی  اَم  َو  ًاقیِّدِص  ُهَّللا  ُهَُبتْکَی  یَّتَح  ُقُدْصَی 

. تسین دانتسا  لباق  تسا و  هلسرم  تیاور  نیا 

، دـیزیهرپب غورد  لزه  ّدـج و  زا  دـندومرف : هداد و  رارق  بذـک  ار  مسقَم  رودـص  ضرف  یلع  تیاور  نیا  رد  مالـسلا -  هـیلع  داجـس -  ماـما 
. تسا بذک  قادصم  هک  دوش  یم  قبطنم  لزه )  ) لّوا عون  رب  نیاربانب 

: هَتاَبُن ِنْب  ِغَبْصَأ  تیاور  . 2

ِدیِمَْحلا ِْدبَع  ْنَع  َهَوْرُع  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ ] ْنِم  ٍهَّدِع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ْمُْهنَع َو 
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. ُهَّدِج َو  َُهلْزَه  َبِذَْکلا  َكُْرتَی  یَّتَح  ِناَمیِْإلا  َمْعَط  ٌْدبَع  ُدِجَی  َال  مالسلا :-  هیلع  َنِینِمْؤُْملا -  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق : َهَتاَُبن  ِْنب  ِغَبْصَْألا  ِنَع   (1) ِِّیئاَّطلا

(2). ُهَْلثِم َهَتاَُبن  ِْنب  ِغَبْصَْألا  ِنَع  ِنِساَحَْملا  ِیف  ُِّیقْرَْبلا  ُهاََور  َو 

. تسا مامتان  درادن ، قیثوت  هک  هورع  نب  مساق  رطاخ  هب  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

. دوش یمن  لماش  دشابن  قداص  نآ  رب  غورد  هک  ار  ییاه  لزه  نیاربانب  تسا ، بذک  مسقم  مه  تیاور  نیا  رد 

: روعالا ثراح  تیاور  . 3

(3)« ٌلْزَه َال  َو  ٌّدِج  ِبِذَْکلا  َنِم  ُُحلْصَی  َال  »

 -. مالسلا امهیلع  هللا - دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  باحصأ  نم  هقث ، یئاطلا ، ضاوع  نب  دیمحلا  دبع  ص339 : یسوطلا ، خیشلا  لاجر  - 1
ص340. ج2 ، یفاکلا ، ص250 و  ح2 ، ، 140 باب رضحلا ، رفسلا و  یف  هرشعلا  ماکحا  باوبا  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
ِْنب َبوـُقْعَی  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِِسلاَـجَْملا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ص419 : یلامالا ، ح3 و  نامه ، - 3
َنِم ُُحلْصَی  َال  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ٍِّیلَع - ْنَع  ِرَوْعَْألا  ِثِراَْحلا  ِنَع  ِّیِعِیبَّسلا  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍعیِکَو  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِْدنَْقلا  َناَوْرَم  ِْنب  ِداَیِز  ْنَع  َدیِزَی 

ُلاَزَی اَـم  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  يِدـْهَی  َروُجُْفلا  َو  ِروُجُْفلا  َیلِإ  يِدـْهَی  َبِذَْـکلا  َّنِإ  َُهل  َیِفَی  اـَل  َُّمث  ُهَِّیبَص  ْمُکُدَـحَأ  َدـِعَی  ْنَأ  اـَل  َو  ٌلْزَه  اـَل  َو  ٌّدِـج  ِبِذَْـکلا 
. اباَّذَک ِهَّللا  َْدنِع  یَّمَُسیَف  ٌقْدِص  ٍهَْربِإ  َعِضْوَم  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ُبِذْکَی  ْمُکُدَحَأ  ُلاَزَی  اَم  َو  َرَجَف  َو  َبَذَک  َلاَُقی  یَّتَح  ُبِذْکَی  ْمُکُدَحَأ 
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. تسین راوازس  نآ  لزه  هن  نآ و  ّدج  هن  غورد ، دیامرف : یم  مه  تیاور  نیا  رد 

تمرح و رد  مه  ُُحلْـصَی » َال   » ترابع اریز  تسین ؛ مه  تمرح  رب  ّلاد  تسا ، بذـک  مسقَم  زاب  هک  نیا  دنـس و  فعـض  رب  هوالع  تیاور  نیا 
تـسترابع هک  هدـش  لامعتـسا  تمرح  رد  هک  دراد  دوجو  اج  نیا  رد  هنیرق  ود  دوش  هتفگ  هک  نیا  رگم  دوش . یم  لامعتـسا  تهارک  رد  مه 

: زا

رد هدش ، هداد  قیبطت  ّدـج  هب  بذـک  رب  هک  اج  نیا  رد  ُُحلْـصَی » َال   » نیاربانب تسا . مارح  ًانیقی  دـشاب  ّدـج  وحن  هب  هک  ییاج  رد  بذـک  فلا :
. تسا هتفر  راک  هب  تمرح 

هب تیادـه  هک  یلزه  اذـل  ِراَّنلا ،» َیلِإ  يِدـْهَی  َروُجُْفلا  َو  ِروُجُْفلا  َیلِإ  يِدـْهَی  َبِذَْـکلا  َّنِإ   » هک دـنک  یم  رکذ  لـیلعت  تیاور  همادا ي  رد  ب :
. دشاب مارح  دیاب  دنک  یم  ران  هب  هجیتن  رد  روجف و 

يانعم هب  هک  ُُحلْصَی » َال   » اریز دشاب ؛ لزه  دروم  رد  ُُحلْصَی » َال   » ترابع زا  تمرح  هدافتسا ي  رب  لیلد  دناوت  یمن  دهاوش  نیا  زا  کی  چیه  اّما 
تراـبع دـشاب و  یناـحجر  روط  هب  لزه  دروم  رد  یمیرحت و  روط  هب  ّدـج  دروم  رد  هک  دوش  لامعتـسا  معا  رد  دـناوت  یم  تسا  تسیاـشان 

. تسین مارح  هک  یلاح  رد  دنک  یم  روجف  هب  تیاده  تاهورکم  زا  یلیخ  اریز  دشاب ؛ تمرح  رب  ّلاد  دناوت  یمن  مه  ِروُجُْفلا » َیلِإ  يِدْهَی  »
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: رذوبا هب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  تیصو  . 4

(1). َهل ٌْلیَو  َُهل  ٌْلیَو  َُهل  ٌْلیَو  َمْوَْقلا  ِِهب  َکِحُْضِیل  ُبِذْکَیَف  ُثِّدَُحی  يِذَِّلل  ٌْلیَو  ٍّرَذ  َابَأ  اَی 

! وا رب  ياو  وا ، رب  ياو  وا ، رب  ياو  دنادنخب ، ار  مدرم  ات  دیوگ  یم  نخس  غورد  هب  هک  یسک  رب  ياو  رذوبا ، يا 

نودب مالک  دوخ  اب  هک  نیا  هن  دنادنخ ؛ یم  ار  نارگید  غورد ، رابخا  بلاطم و  اب  هک  تسا  یسک  ترضح  دارم  تسا  مولعم  مه  اج  نیا  رد 
رد ًازاجم  تیاور  نیا  رد  بذـک  مییوگب  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  یئاشنإ  ياه  لزه  لماش  نیارباـنب  دـنادنخب . دـشاب  ربخ  ماـقم  رد  هک  نیا 

. تسا لکشم  نآ  هب  مازتلا  هک  هتفر  راک  هب  معا 

سپ دوش ، یمن  يرابخإ  ریغ  لزه  لماش  مادک  چیه  دیدومرف  هظحالم  هک  روط  نامه  هدش و  دراو  لزه  دروم  رد  هک  تسا  یتایاور  اه  نیا 
. دوش یم  مارح  نیوانع  نآ  رطاخ  هب  دوش ، عقاو  يرگید  مّرحم  نیوانع  تحت  رگا  هلب ، تسین . مارح  لزه  ناونع  هب  يرابخإ  ریغ  لزه 

؟ دوش یم  بذک  قدص و  هب  فصّتم  تاغلابم  ایآ 

نادنچ تسین  مولعم  يورغص  ظاحل  زا  هتبلا  دوش  هدرب  راک  هب  ءاشنإ  ماقم  رد  يا  هغلابم  رگا  میدرک  هئارا  هک  يرایعم  قبط 

ص537. یلامالا ، ص251 و  ح4 ، نامه ، - 1
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ربخ نآ  زا  ًافرع  هک  يرادقم  نآ  دوش ، هدرب  راک  هب  رابخإ  ماقم  رد  رگا  یلو  دوش ، یمن  بذک  قدص و  هب  فصّتم  دـشاب  هتـشاد  یقادـصم 
دلب هقف  ًالـصا  هک  یـسک  دروم  رد  رگا  ًالثم  دوش ؛ یم  بذـک  هب  فصّتم  ـالإ  قدـص و  هب  فصّتم  دـشاب  عقاو  قباـطم  هک  یتروص  رد  هداد 

غورد وا  دروم  رد  یمالک  نینچ  دشاب  هیقف  رگا  یلو  تسا ، غورد  مالک  نیا  هقفلا » یف  ٌرحب  ٌنالف  : » دوش هتفگ  دراد  یمک  ییانشآ  ای  تسین 
. تسین

ربخ نیا  ءاـقلإ  تیفیک  رد  طـقف  هتفگن و  ار  یعقاو  ریغ  بلطم  راـبخإ ، لـصا  رد  مّلکتم  هک  تسا  نآ  هغلاـبم  عون  نیا  ندوبن  غورد  هتکن ي 
رد ًالثم  دشاب ؛ هیّبل  هنیرق ي  دنچره  تسا ، هغلابم  هک  دراد  هنیرق  اریز  درادن ؛ یلاکـشا  نیا  دشاب و  سفنلا  یف  عقوأ  هک  هدیزگرب  ار  یـشور 

: رعش تیب  نیا 

تشد نهپ  نآ  رد  ناروتس  ّمس  ز 

تشه تشگ  نامسآ  شش و  دش  نیمز 

. تسین غورد  سپ  دوش ، یمن  ات  شش  نیمز  تشه و  نامسآ  هک  تسا  مولعم  دش و  اپ  هب  یتخس  گنج  هکرعم و  هک  دنک  نایب  دهاوخ  یم 
: رعش نیا  رد  ای 

هلئاس هللا  قتیلف  اهب  داجل  هسفن  ریغ  هفک  یف  نکی  مل  ول 

وا زا  ار و  فرح  نیا  دیریگب  يّدج  سپ  دنک ، یم  میدقت  مه  ار  ناج  نآ  دشابن ، شناج  ریغ  شتسد  فک  رگا 
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[. دنک یم  امش  میدقت  ار  شناج  دشاب  هتشادن  يزیچ  رگا  هک   ] دینکن تساوخرد 

یتاغلابم نینچ  زین  تایاور  رد  هک  نیا  امک  دشاب ، هتشاد  سفن  رد  عقو  هک  دنک  یم  نایب  يروط  تسوا و  تواخـس  رد  هغلابم ي  مالک  نیا 
: دیامرف یم  یتیاور  رد  ًالثم  دوش ؛ یم  هدرب  راک  هب 

تشهب رد  دنوادخ  دنک ، انب  يدجـسم  هاطق  صحفم  هزادنا ي  هب  سک  ره  »(1) ؛ ِهَّنَْجلا ِیف  ًاْتَیب  َُهل  ُهَّللا  یََنب  ٍهاَطَق  ِصَْحفَمَک  ًادِجْـسَم  یََنب  ْنَم  »
. دنک یم  انب  وا  يارب  يا  هناخ 

یکچوک زا  هیانک  ، (2) هاطق صحفم  هزادنا ي  هب  دیامرف  یم  هک  نیا 

ِِّیلَع ُْنب  ُدَّمَُحم  ص235 : ج1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص204 و  ح2 ، ، 8 باب دجاسملا ، ماکحا  باوبأ  هالصلا ، باتک  همتت  ج5 ، نامه ، - 1
ِیف ًاْتَیب  َُهل  ُهَّللا  یََنب  ٍهاَطَق  ِصَْحفَمَک  ًادِجْـسَم  یََنب  ْنَم  َلاَق : ُهَّنَأ  مالـسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج - ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّذَْحلا  َهَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب 

. ْمَعَن َلاَق : َكاَذ ؟ ْنِم  ِهِذَه  ُْتلُقَف : َراَجْحَْألا  ُعَضَأ  ِهَنیِدَْملا  َو  َهَّکَم  َْنَیب  اَنَأ  َو  ِیب  َّرَم  َو  َهَْدیَبُع : ُوبَأ  َلاَق  ِهَّنَْجلا 
تاوَطَق عمجلا  و  هاطَق ، هتدحاو  ْهیشَم ، لَِقثل  کلذب  یمس  فورعم ، رئاط  اَطَقلا : و  هیـشم . لُقَث  وُطْقَی : اطَق  ص189 : ج 15 ، برعلا ، ناسل  - 2

ذختت بارتلا  یف  اهیحانج  اهیَلْجرب و  ُصَْحفَت  هجاجدـلا  و  یـش ء ...  لک  َلـالِخ  بلطلا  ُهدـش  ُصْحَفلا : ص63 : ج 7 ، نامه ،  � ٌتایَطَق . و 
اّهنَأل اطقلا  ُضِیبَم  ُصوْحفُألا  و  هدیس : نبا  لاق  هاطق ؛ ُصَْحفَم  هل  سیل  لاقی : ُصَْحفملا ؛ کلذک  و  اهیف ...  ُِمثْجَت  َوأ  ضیبت  ًهصوُْحفُأ  اهـسفنل 

نم لَـعْفَم  وه  ریثَـألا : نبا  لاـق  ضرَـألا . نم  هیف  خِّرَُفت  ثیح  هاـطقلا : ُصَْحفَم  و  هجاجدـلل . وه  کلذـک  و  هیف ، ضیبـت  مث  عضوملا  صَْحفَت 
رانک ار  كاخ  اریز  دوش ؛ یم  هتفگ  صحفم »  » نآ هنال ي  هب  تسا و  یکچوک  هدـنرپ ي  مان  هاطق  ُصِحافَم . هعمج  ِصوُْحفُـألاک و  صْحَفلا 

. دوش یم  هتفگ  رکو »  » رگید ناگدنرپ  هنال ي  هب  دنک . یم  تسرد  نیمز  يور  رد  یکچوک  هنال ي  دنز و  یم 
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مه نآ  ِصحفم  هک  تسا  یکچوک  رایـسب  غرم  هاطق  اریز  داـیز ؛ هغلاـبم ي  مه  نآ  هتفر ، راـک  هب  هغلاـبم  مه  هیاـنک  نیا  رد  یلو  تسا ، نآ 
. تسا کچوک  رایسب 

عقو يارب  هک  دشاب  هغلابم  ای  هیانک  تسا  نکمم  بلاطم  ضعب  میشاب  هتشاد  هّجوت  هدرک و  تقد  تایاور  تایآ و  مهف  رد  دیاب  تهج  نیا  زا 
رب مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  دید  نوچ  هک  یـسک  نآ  لثم  میـشاب . هتـشاد  ظافلا  رد  دومج  هک  نیا  هن  تسا ؛ هدـش  ءاقلا  سفن  رد  رتشیب 
الا هلا  نأ ال  دهشی  لیعامسا  : » تشون شنفک  يور  رب  مه  وا   (1)« هللا الا  هلا  نأ ال  دهشی  لیعامسا  : » دنتشون لیعامسا  ناشدنزرف  نفک  يور 

«! هللا

هب فصّتم  دشاب ، رابخإ  ماقم  رد  رگا  مه  تاغلابم  ٍلاح  ّيأ  یلع 

ِنَـسَْحلا ُْنب  ُدَّمَُحم  ص289 : ج1 ، ماکحالا ، بیذـهت  ص51 و  ، 29 باب نیفکتلا ، باوبأ  هراـهطلا ، باـتک  همتت  ج 3 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 1
- ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  َو  َلیِعاَمْسِإ  َتْوَم  ُتْرَضَح  َلاَق : ٍسَمْهَک  ِیبَأ  ْنَع  ٍْبیَعُـش  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب 

ِِهنَفَِکب اَعَد  ِهِْرمَأ  ْنِم  َغَرَف  اَّمَلَف  ِِهتَِئیْهَِتب  َرَمَأ  َُّمث  َهَفَْحلِْملا ) ِْهیَلَع  یَّطَغ  َو   ) ُهَضَّمَغ َو  ِْهیَیَْحل  َّدَـش  ُتْوَْملا  ُهَرَـضَح  اَّمَلَف  ُهَدـْنِع  ٌِسلاَـج  مالـسلا -  هیلع 
. ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَی  ُلیِعاَمْسِإ  ِنَفَْکلا  ِهَیِشاَح  ِیف  َبَتَکَف 
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دشاب و دایز  شا  هغلابم  دنچره  تسا ، قداص  دشاب  عقاو  اب  قباطم  رگا  تسا  ربخ  رب  ّلاد  هک  يرادقم  نآ  ینعی  دوش ؛ یم  بذـک  قدـص و 
. تسا بذاک  دشابن  عقاو  قباطم  تسا  ربخ  رب  ّلاد  هک  يرادقم  نآ  رگا  اّما  ، (1)« ْتغَلب ام  ْتغَلب  نإ  و   » خیش موحرم  ریبعت  هب 

. بذکلا نم  تسیل  تغلب ، ام  تغلب  نإ  ءاعّدالا و  یف  هغلابملا  ّنأ  یف  لاکشإلا  یغبنی  ّهنإ ال  ّمث  ص16 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
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هیروت

هراشا
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هیروت فیرعت 

يانعم بطاخم  هک  تسا  نیا  شدـصق  مه  مّلکتم  تسا و  عقاو  قباطم  هک  هدـش  هدارا  نآ  رهاـظ  فـالخ  ياـنعم  هک  ینخـس  ینعی  هیروت » »
نیاربانب تسا . هدرک  یتشادرب  نینچ  شدوخ  بطاخم  هدرکن و  لامعتـسا  رهاظ  يانعم  نآ  رد  ار  ظافلا  نیا  دنچره  دـنک ، تفایرد  ار  رهاظ 

نیا شدـصق  هچرگ  دوش ، یمن  بذـک  هب  فصّتم  نآ  تهج  هب  هدرکن ، لامعتـسا  تسا  عقاو  فالخ  هک  رهاظ  يانعم  رد  هک  ییاـج  نآ  زا 
لامعتسا انعم  نآ  رد  نوچ  تسین ؛ انعم  نآ  رد  ظفل  لامعتسا  رطاخ  هب  تفایرد  نیا  یلو  دنک ، تفایرد  ار  رهاظ  يانعم  نآ  مّلکتم  هک  تسا 

. تسا هدرکن 

لمع نیا  هک  روط  نامه  دنرادنپب . ناوج  ار  وا  نارگید  هک  نیا  فده  هب  دنک  گنر  ار  دوخ  دیفـس  نساحم  یـسک  هک  تسا  نآ  دننام  نیا 
. تسین بذک  مه  دنک  تفایرد  ار  رهاظ  يانعم  شدوخ  بطاخم  هک  نیا  دصق  هب  رهاظ  ریغ  يانعم  هدارا ي  ظفل و  لامعتسا  تسین ، بذک 
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هیروت يارب  ییاه  لاثم 

هیقت ماقم  رد  غورد  هچرگ  دیوگن  مه  غورد  لاح  نیع  رد  دنک و  هیقت  تساوخ  یم  دوب ، هداتفا  ریگ  اه  ینـس  نیب  رد  هعیـش  ياملع  زا  یکی 
اه یّنس  هک  هتیب » یف  هتنب  نم  : » دومرف تسیک ؟ ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  زا  دعب  هفیلخ ي  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  تسا  زیاج 

هدرک هدارا  وا  هک  یلاح  رد  تسا ، ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ -  هناـخ ي  رد  شرتخد  هک  تسا  یـسک  شدوصقم  دـندرک  رکف 
. تسا شا  هناخ  رد  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  رتخد  هک  یسک 

زا تسد  هعبرأ ، هعبرأ  هعبرأ  دوب : هدومرف  رـشع  ینثإ  نتفگ  ياج  هب  يو  دنتـسه ؟ ات  دنچ  ءافلخ  دندوب  هدیـسرپ  یملاع  زا  رگید  ماقم  رد  ای 
. تسا دیکأت  رطاخ  هب  دندوب  هدرک  رکف  ار  نتفگ  هعبرأ  راب  هس  نیا  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دیرادرب ! ام  رس 

« ُُهْتلق ام  هللا  ملع  : » دیوگ یم  هتفگ  هک  يزیچ  نآ  راکنا  ماقم  رد  مه  وا  یتفگ ، نم  هب  يزیچ  نینچ  دیوگ  یم  يرگید  هب  یسک  رگید : لاثم 
»ي ام  » هک یلاح  رد  دـنک ، تفایرد  هیفان  »ي  ام  » وا هک  دـنک  یم  ادأ  يروط  مّلکتم  هیفان ، مه  دـشاب و  هلوصوم  دـناوت  یم  مه  اـم »  » هملک ي

. تسا هدرک  هدارا  ار  هلوصوم 

زبخلا تلکأ  ام  دیوگ : یم  دنمهفب ، نارگید  دهاوخ  یمن  یتهج  هب  یلو  هدروخ  نان  زورما  یـسک  دـننک : یم  رکذ  خیـش  موحرم  مه  یلاثم 
. تسا هدوب  حبص  تفه  تعاس  ًالثم  مویلا »  » زا شدوصقم  یلو  مویلا ،
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: دیوگ یم  دنک و  یم  دصق  ار  لزنم  زا  یّـصاخ  عضوم  باوج ، رد  تسا ؟ لزنم  تردپ  دـننک  یم  لاؤس  یـسک  لزنم  نوریب  زا  رگید : لاثم 
. تسا رگید  عضوم  رد  لزنم  لخاد  رد  شردپ  هک  یلاح  رد  تسین ، عضوم  نآ  رد  ینعی  تسین ؛

طلغ لامعتـسا  هک  نیا  تیاهن  تسین و  بذک  مه  زاب  هدشن  عضو  نآ  رب  ًالـصا  هک  دـنک  لامعتـسا  ییانعم  رد  ار  ظافلا  یـسک  رگا  رّکذـت :
. درادن یتمرح  طلغ  لامعتسا  تسا و 

؟ تسا بذک  قادصم  هیروت  ایآ 

: دیامرف یم  هیروت  هرابرد ي  هرس -  سدق  خیش -  موحرم 

. دنک لاکشا  هیروت  زا  بذک  ناونع  یفن  رد  یسک  تسین  هتسیاش  ًالصا  »(1) ؛ بذکلا نم  اهنوک  مدع  یف  لاکشإلا  یغبنی  الف  »

مه ربخ  تسا و  ربخ  فصو  بذک ، قدص و  هک  میتفگ  بذک  قدص و  فیرعت  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  هیروت  زاوج  هتکن ي 

هنم بطاخملا  مهفی  نأ  هئاقلإ  نم  دـصق  عقاولل و  ًاقباطم  ًینعم  ٍظـفلب  دـیری  نأ  یه : و  هیروتلا ، اـمأ  ص17 : ج 2 ، همرحملا ، بساـکملا  - 1
هّللا َِملَع  : » دـحأ ّقح  یف  هتلق  ام  راکنإ  ماقم  یف  تلق  ول  امک  صاخلا  بطاخملا  وأ  بطاخملا ، قلطم  دـنع  هیف  رهاظ  وه  امم  کلذ ، فـالخ 
راشأ و  انه » اه  وه  ام  : » هل مداخلا  لاقف  بابلاب  لجر  نذأتـسا  ول  امک  و  هیفانلا ، بطاـخملا  مِهَف  و  هلوصوملا ، اـم »  » هملکب َتدرأ  و  هتلق ،» اـم 
یغبنی الف  کلذ  ریغ  یلإ  هالـصلا ، هلاح  وأ  مونلا  هلاـح  کلذـب  ینعت  زبخلا ،» تلکأ  اـم  مویلا  : » تلق ول  اـمک  و  تیبلا ، یف  ٍلاـخ  عضوم  یلإ 

. بذکلا نم  اهنوک  مدع  یف  لاکشإلا 

؟ تسا بذک  قادصم  هیروت  www.Ghaemiyeh.comایآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


200 ص :

تسین و بذک  سپ  تسا ، عقاو  قباطم  هدرک  هدارا  هیروت  رد  مّلکتم  هک  ییانعم  نوچ  تسا و  هدرک  دصق  مالک  زا  مّلکتم  هک  تسا  ییانعم 
. دوش بذک  هب  فصّتم  ات  هدرکن  دصق  ار  نآ  مّلکتم  یلو  تسا ، عقاو  فلاخم  هچرگ  هدرک  تفایرد  بطاخم  هک  ییانعم  نآ 

نیا راـبتعا  هب  نیارباـنب  تسا . لـهج  هب  ءارغإ  نآ  دراد و  ار  بذـک  هدـسفم ي  یلو  تسین ، قداـص  بذـک  ًاـتغل  هیروـت  رب  هچرگ  تلق : نإ 
. تسا مارح  مییوگب  میناوت  یم  هدسفم 

یمن هیروت  دروم  رد  نیاربانب  تسا . مارح  زاب  دـشابن  مه  لهج  هب  ءارغإ  یبذـک  رگا  تسین و  لهج  هب  ءارغإ  رطاـخ  هب  بذـک  تمرح  تلق :
. تسا مارح  لهج  هب  ءارغإ  رطاخ  هب  مییوگب  میناوت 

مارح نیوانع  نآ  رطاخ  هب  دوش ، قبطنم  نآ  رب  يرگید  مّرحم  نیوانع  رگا  هلب ، تسین . مارح  بذک  ناونع  هب  هیروت  هک  دـش  نیا  هجیتن  سپ 
هیروت ماقم  رد  يرگید  هب  یـسک  رگا  لاثم  ناونع  هب  تسا . مارح  دـشاب  ناملـسم و ...  هب  تناها  شغ ، قادـصم  هیروت  رگا  ًـالثم  دوش ؛ یم 

؛ تسین زیاج  يا  هیروت  نینچ  دریم ، یم  هکلب  دوش  یمن  ضیرم  هک  دـشاب  نیا  شروظنم  يوش و  یمن  ضیرم  يروخب  ار  اذـغ  نیا  دـیوگب :
ای تسا . هداد  نتـشک  هب  ار  وا  شفرح  نیمه  اب  اریز  تسا ؛ هدـش  مه  سفن  لتق  بکترم  مـالک ، نیا  رب  شغ  ناونع  قدـص  رب  هوـالع  نوچ 

رن دیوگب : هیروت  ماقم  رد  مه  باصق  دیهدب ، رن  هرب ي  تشوگ  دیوگ : یم  باصق  هب  تشوگ  دیرخ  ماگنه  رد  یسک 
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. تسا مارح  هدوب و  شغ  قادصم  یلو  تسین  بذک  هچرگ  مالک  نیا  تسا ، رن  دنفسوگ  نیا  ردپ  هک  دشاب  نیا  شدارم  تسا و 

هیروت تمرح  رد  هرس -  سدق  یمق -  يازریم  مالک 

یم بذک  فیرعت  رد  هک  دنک  یم  لقن  هدرک  دای  لضافا  ضعب  ناونع  هب  ناشیا  زا  هک  امهرـس -  سدق   - (1) یمق يازریم  زا  خیش  موحرم 
عقاو فالخ  یمالک  رهاظ  هک  نیمه  نیاربانب  تسا . بذـک  دـشاب ، عقاو  فالخ  هرهاـظب  هک  دوش  رداـص  یمّلکتم  زا  یمـالک  رگا  دـیامرف :

. تسا بذک  دشاب ، هدرکن  دصق  ار  نآ  دنچره  دشاب 

 - امهرس سدق  یمق -  يازریم  مالک  رب  خیش  دقن 

یف بذک  ناتدارم  تسا ، بذک  یمالک  نینچ  دییامرف  یم  هک  نیا  دیامرف : یم  امهرس -  سدق  یمق -  يازریم  مالک  دقن  رد  خیش  موحرم 
یف بذک  ناتدارم  رگا  عماسلا ؟ بطاخملا و  دنع  بذک  ای  تسا  رمالا  سفن 

نم مهفی  ام  وه  بذکلا  قدّـصلاب و  فاصتالا  یف  ربتعملا  ص419 : ج1 ، لوصالا ، نیناوق  نسح ، دـمحم  نب  مساـقلا  وبا  یّمق ، يازریم  - 1
دارملا نکی  مل  نإ  بذـکلاب و  فصتی  وهف  هنیرق  بصن  نود  نم  دـیلبلا  هنم  دارأ  ارامح و  تیأر  لاق  ولف  هنم  دارملا  وه  ام  الإ  رهاظ  مـالکلا 

لب و عقاولل  قباـطم  ظـفللا  نم  موهفملا  ّنـأل  قداـص  وهف  ـالجر  تیأر  لاـق  ورمع و  هنأ  دـقتعا  ادـیز و  يأر  اذإ  کلذـک  عقاولل و  اـفلاخم 
عقاولا هقباطم  یف  ربتعملا  قدـص و  اضیأ  ظحاجلا  بهذـم  یلع  وهف  عقاولل  اقفاوم  لجرلا  صخـش  یف  هدـقتعم  نکی  مل  نإ  اضیأ و  داقتعالا 

. رمألا سفنل  افلاخم  ناک  نإ  هقباطملا و  داقتعا  کلذ  نع  فشکلا  یف  یفکی  نکل  اعقاو و  هتقباطم  وه 
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ریغ يانعم  رد  ار  ظـفل  مّلکتم  هک  دوش  یم  بذـک  رمـالا  سفن  یف  یمـالک  یتروص  رد  اریز  تسین ؛ تسرد  نخـس  نیا  دـشاب  رمـالا  سفن 
قباطم ریغ  يانعم  نآ  رد  مّلکتم  تسا  نیا  ضرف  هک  یلاح  رد  دوش ، بذک  هب  فصّتم  ات  دـنک  هدارا  ًادـج  هدرک و  لامعتـسا  عقاو  اب  قباطم 

رکف هک  تسا  بذک  بطاخم  عماس و  دزن  رطاخ  نیا  هب  مییوگ : یم  دشاب  بطاخملا  دنع  بذک  دارم ، رگا  اّما  تسا . هدرکن  لامعتـسا  عقاو 
. دوش یمن  بذک  هب  فصّتم  مه  وا  دزن  هدرکن ، هدارا  ار  نآ  مّلکتم  هک  نیا  هب  ملع  اب  الإ  هدرک و  هدارا  ار  رهاظ  يانعم  مّلکتم  دنک  یم 

يا هدسفم  هک  ییاج  رد  میتفگ  هک  روط  نامه  مه  نارگید  نتخادنا  هابتشا  تسا و  مّلکتم  هدارا ي  هوحن ي  هب  بذک  تشگرب  زاب  نیاربانب 
(1). تسین مارح  دش  رکذ  هک  ییاه  لاثم  ریظن  دشابن  بترتم  نآ  رب 

رهاـظ نم  مهفی  اـم  وه  بذـکلا  قدـصلاب و  ربخلا  فاـصتا  یف  ربـتعملا  ّنأ  لـضافألا : ضعب  رکذ  ص18 : ج 2 ، هـمرحملا ، بساـکملا  - 1
دارملا نکی  مل  نإ  بذـکلاب و  فصّتم  وهف  هنیرق ، بصن  نود  نم  دـیلبلا »  » هنم دارأ  و  ًارامح » تیأر  : » لاق ولف  هنم ، دارملا  وه  ام  ال  مالکلا ،

ّهنأل عقاولل ؛ هتفلاخم  ربخملا و  دارم  هقفاوم  رادم  رئاد  ّهنأ  مّدقت  دقف  عقاولا ، یف  ربخلا  فاصتا  دارأ  نإف  هجاحلا . عضوم  یهتنا  عقاولل ، ًافلاخم 
. رهاظلا فالخ  هدارإب  هلهج  ضرف  عم  ّقح  وهف  فصاولا ، دنع  هفاصتا  دارأ  نإ  و  دصقی . مل  يذلا  هرهاظ  نود  هنم ، دوصقملا  ربخلا و  ینعم 

هیلإ قیرطلا  ناک  نإ  ملکتملا و  دارمب  فاصتالا  هطانإ  یلإ  رمألا  عجریف  هدوصقم ، ربخملا و  دارم  وه  اذـه  ّنأ  داقتعاب  ٍذـئنیح  هفیـصوت  نکل 
. بطاخملا داقتعا 

هیروت تمرح  رد  هرس -  سدق  یمق -  يازریم  www.Ghaemiyeh.comمالک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


203 ص :

هدارا ّدـج  هب  لامعتـسا و  انعم  رد  ار  ظاـفلا  هک  يرعاـش  مّلکتم  زا  تسا  يربخ  فصو  هک  میدرک  هئارا  بذـک  قدـص و  زا  هک  یفیرعت  اـب 
. تسین بذک  هیروت  دوش  یم  مولعم  تسا  هدرک 

. تسا هیروت  ندوبن  بذک  رب  ّلاد  هک  دنک  یم  رکذ  مه  ار  یتایاور  خیش  موحرم  نآ ، رب  هوالع 

هیروت ندوبن  بذک  رب  ّلاد  تایاور 

: جاجتحا رابخألا و  یناعم  هلسرم ي  . 1

هراشا

اِنتَِهلِآب اذه  َْتلَعَف  َْتنَأ  َأ  اُولاق  : ) هفیرش ي هیآ ي  رد  مالـسلا ، هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  نامحرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  شیامرف  اب  هطبار  رد 
َبَذَـک اَم  َو  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  اَم  : » تسا هدـمآ  يدّدـعتم  تاـیاور  رد   (1)( َنوُقِْطنَی اُوناک  ْنِإ  ْمُهُولَئْـسَف  اذـه  ْمُهُریبَک  ُهَلَعَف  َْلب  َلاـق  ُمیهاْربِإ *  اـی 

: تسا هدش  رکذ  نآ  هجو  لیذ  هلسرم ي  رد  و  ُمیِهاَْربِإ »

: دیامرف یم  هرس -  سدق  قودص -  موحرم 

ْنِم ٍلُـجَر  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  قاَحـسإ  یبأ  ْنَع  دَـمْحَأ  نب  ٍدَّمَُحم  ِنَع  ِراَّطَْعلا  یَیْحَی  نب  ُدَّمَُحم  انَثدَـح  َلاَـق : ِیبَأ ;
اذه ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  : ) َلاق مالسلا -  هیلع  َمیِهاَْربِإ -  ِهَِّصق  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ 

( َنوُقِْطنَی اُوناک  ْنِإ  ْمُهُولَئْسَف 

.62 تایآ 64 -  ءایبنا ، هروس ي  - 1
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ْنِإ ْمُهُولَئْـسَف   -: ) مالـسلا هیلع  ُمیِهاَْربِإ -  َلاَق  اَمَّنِإ  َلاَق : َكاَذ ؟ َْفیَک  َو  ُْتلُقَف : مالـسلا -  هیلع  ُمیِهاَْربِإ -  َبَذَـک  اَم  َو  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  اَـم  َلاَـق :
ُُهلْوَق ُْتلُقَف : مالسلا -  هیلع  ُمیِهاَْربِإ -  َبَذَک  اَم  َو  اوُقَطَن  اَمَف  ًاْئیَـش  ْمُهُرِیبَک  ْلَعْفَی  ْمَلَف  اوُقِْطنَی  َْمل  ْنِإ  َو  َلَعَف  ْمُهُرِیبَکَف  اوُقَطَن  ْنِإ  َنوُقِْطنَی ) اُوناک 
اُولاق َنوُدـِقْفَت  اذ  ام   ) َلاَق َنیِح  ْمَُهل  َلاَق  ُهَّنَأ  يَرَت  َال  َأ  ِهِیبَأ  ْنِم  َفُسُوی  اُوقَرَـس  ْمُهَّنِإ  َلاَق : َنُوقِراـَسل ) ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُـهتَّیَأ   ) َفُسُوی ِیف  َّلَـج  َو  َّزَع 

ُمیِهاَْربِإ َناَک  اَم  َلاَق : ٌمیِقَـس ؟) یِّنِإ   ) ُُهلْوَق ُْتلُقَف : ِهِیبَأ  ْنِم  َفُسُوی  ُْمْتقَرَـس  یَنَع  اَمَّنِإ  ِکـِلَْملا  َعاَوُص  ُْمْتقَرَـس  ْلـُقَی  َْمل  َو  ِکـِلَْملا ) َعاوُص  ُدـِقْفَن 
؛(1) ًاداَتُْرم ِِهنیِد  ِیف  ًامیِقَس  یَنَع  اَمَّنِإ  َبَذَک  اَم  َو  ًامیِقَس 

دنک یم  لاؤس  َنوُقِْطنَی ) اُوناک  ْنِإ  ْمُهُولَئْـسَف  اذـه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب   ) هفیرـش ي هیآ ي  هرابرد ي  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماـما  زا  یـصخش 
وت ایآ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  دندوب و  هتشاذگ  گرزب  تب  شود  يور  رب  ار  ربت  هدناکـش ، ار  اه  تب  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  ترـضح  ]

مالک رهاظ  دننک . یم  قطن  رگا  دینک  لاؤس  اه  نآ  زا  سپ  هدرک ، ار  راک  نیا  ناشگرزب  هکلب  دـندومرف : يدرک ؟ ام  ياه  تب  اب  ار  راک  نیا 
روطچ هک  دنک  یم  لاؤس  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  لئاس  رطاخ  نیمه  هب  تسا  غورد  میهاربا  ترضح 

ص354. ج2 ، جاجتحالا ، یلع ، نب  دمحا  یسربط ، ص210 و  رابخألا ، یناعم  - 1
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ترضح دادن و  ماجنا  ار  راک  نآ  گرزب  تب  دندومرف : باوج  رد  ترـضح  دندش ] غورد  نیا  بکترم  مالـسلا -  هیلع  میهاربا -  ترـضح 
ار راک  نیا  گرزب  تب   ] دومرف میهاربا  ترـضح  دـندومرف : ترـضح  تسا !؟ هدوبن  غورد  روطچ  مدرک  ضرع  دـنومرفن . غورد  مه  میهاربا 

ناشگرزب سپ  دنتفگ  نخس  رگا  هک ] تروص  نیا  هب  هدرک  طرش  رب  ّقلعم  ینعی   ] دنیوگ یم  نخـس  رگا  دیـسرپب  اه  تب  نآ  زا  سپ  هدرک ]
ماجنا يراک  گرزب  تب  نیاربانب   ] دنتفگن نخس  اه  نآ  سپ  تسا . هدادن  ماجنا  يراک  گرزب  تب  دنتفگن ، نخـس  رگا  هدرک و  ار  راک  نیا 

. تسا هتفگن  غورد  مه  میهاربا  ترضح  و  هدادن ]

: دنتفگ شناردارب  هب  باطخ  مالسلا -  هیلع  فسوی -  ترـضح  نارازگراک  هک  هفیرـش  هیآ ي  نیا  هرابرد ي  ترـضح  زا  دیوگ  یم  يوار 
عاوص دوب  هداد  روتـسد  شدوخ  فسوی  ترـضح  دـندوب و  هدرکن  تقرـس  اه  نآ  هک  یلاح  رد   ] مدرک لاؤس  َنُوقِراَسل ) ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُـهتَّیَأ  )

هب ینیب  یمن  ایآ  دندرک . تقرـس  شردـپ  زا  ار  فسوی  اه  نآ  دـندومرف : باوج  رد  ترـضح  دـنهد .] رارق  اه  نآ  سانجا  نایم  رد  ار  کلم 
! دیا هدرک  تقرس  ار  ِکلَم  عاوص  دومرفن : میا و  هدرک  مگ  ار  کلم  ماج )  ) عاوص دنتفگ : اه  نآ  دیا و  هدرک  مگ  يزیچ  هچ  دنتفگ : اه  نآ 

. تسا هدوب  شردپ  زا  فسوی  تقرس  َنُوقِراَسل ،]) ْمُکَّنِإ   ) زا فسوی  ترضح   ] دارم سپ 

، دوبن رامیب  میهاربا  ترضح  دندومرف : ترضح  مدرک ، لاؤس  ٌمیِقَس ) یِّنِإ   ) دندومرف هک  میهاربا  ترـضح  لوق  هرابرد ي  دیوگ ] یم  يوار  ]
هب نید  رد  میقس  شدارم  تفگن ، مه  غورد 
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هدامآ لابند  ینعی  كرفـسل ؛» ْدَتْرِإ  ، » يراک ماجنا  يارب  تسا  تامّدـقم  هیهت ي  لابند  هک  یـسک  ینعی  داترم   ] تسا ندوب   (1) داتُرم يانعم 
[ شاب ترفس  يارب  تامّدقم  يزاس 

: دراد هلابند  رابخالا  یناعم  رد  اّما  تساج ، نیا  ات  تیاور  یسربط  جاجتحإ  رد 

َکَّنِإ  - ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهِِّیبَِنل -  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  ْدَق  َو  ٌمیِقَس  ٍتِّیَم  ُّلُک  َو  ُمُقْـسَأَس  َْيأ  ٌمیِقَـس ) یِّنِإ   ) ِِهلْوَِقب یَنَع  ُهَّنَأ  َِيُور  ْدَق  َو 
؛-  مالسلا هیلع  ٍِّیلَع -  ِْنب  ِْنیَسُْحلِاب  ُلَعُْفی  اَِمب  ٌمیِقَس  یِّنَأ  یَنَع  ُهَّنَأ  َِيُور  ْدَق  َو  ُتوُمَتَس  َْيأ  ٌتِّیَم )

رد مه  لاح و  رد  مه  لعاف ، مسا  . ] تسا میقـس  یتّیم  ره  موش و  رامیب  تسانب  ینعی  ٌمیِقَـس ) یِّنِإ   ) زا میهاربا  ترـضح  دارم  هک  هدش  لقن  و 
هب لاعتم  دنوادخ  هک ] تسا  هفیرـش  هیآ ي  نیا  دوش ، یم  لامعتـسا  لابقتـسا  رد  لعاف  مسا  هک  نیا  رب  دهاش  دوش و  یم  لامعتـسا  لابقتـسا 

. درم یهاوخ  ینعی  ٌتِّیَم ؛) َکَّنِإ  : ) دومرف ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ - 

- ّیلع ثیدح  یف  و  ِإلکلا ، بلط  هَعْجُّنلا و  سامتلا  یف  لَسُْری  يذلا  دئارلا : و  دـئارلا ، لعف  ردـصم  ُدْوَّرلا : ص187 : ج 3 ، برعلا ، ناسل  - 1
هلدَأ نوجرخی  هدنع و  نم  ملحلل  نیـسمتلم  ملعلل  نیبلاط  نولخدی  َيأ : هلدَأ  نوجرخی  ًاداَّوُر و  نولخدی  هباحـصلا : هفـص  یف  مالـسلا -  هیلع 

ینعمب ًادایترا  هداترا  ًادایِر و  ًادَْور و  هدوُرَی  َألکلا  دار  و  ثیغلا ...  طقاسم  َألکلا و  مهل  رِْـصُبی  موقلا  مّدقتی  يذلا  دئارلا  لصَأ  و  سانلل . هادُه 
. ًادایترا مهل  داترا  ًادایر و  ًالزنم  َوأ  ًیعْرَم  مهدوری  هَلهَأ  دار  لاقی : و  هبلط . َيأ 
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دراو مالـسلا -  امهیلع  یلع -  نب  نیـسح  رب  هک  یبئاصم  رطاخ  هب  نم  هک  هدوب  نیا  میهاربا  ترـضح  دارم  هک  هدـش  دراو  يرگید  لـقن  رد 
. مرامیب دش ، دهاوخ 

هیروت ندوبن  بذک  رب  هلسرم  تلالد  یسررب 

نوچ تسا ؛ بذک  میهاربا  بانج  مالک  زاب  هدمآ  جاجتحإ  و  هرس -  سدق  قودص -  هلسرم ي  رد  هک  یهیجوت  اب  یّتح  دوش  هتفگ  اسب  هچ 
(1)( اتَدَسََفل ُهَّللا  َّالِإ  ٌهَِهلآ  امِهیف  َناک  َْول   ) هیطرش هلمج ي  ًالثم  دشاب ؛ لاحم  نیفرط  دنچره  تسا ، همزالم  قدص  هب  هیطرـش  هلمج ي  قدص 

همزـالم هیطرـش  هلمج ي  رد  رگا  و  دراد ، دوـجو  یلاـت  مّدـقم و  نیب  مزـالت  اریز  تسا ؛ لاـحم  نآ  نیفرط  هچرگ  تسا ، قداـص  يا  هـلمج 
مه زاب  دنتفگ  یم  نخس  اه  تب  لاحم  ضرف  رب  رگا  یّتح  اریز  تسین ؛ حیحـص  همزالم  نیا  مه  هیف  نحن  ام  رد  تسا . بذک  دشابن  حیحص 

( ْمُهُرِیبَک ُهَلَعَف  َْلب   ) هلمج ي هب  طرش  عاجرا  اب  یّتح  سپ  دوب . هتسکش  ار  اه  تب  میهاربا  ترـضح  هکلب  دوب ، هدرکن  ار  راک  نیا  گرزب  تب 
. دوش یمن  تسرد  هیطرش  هلمج ي  قدص 

: تسا عون  ود  هیطرش  هلمج ي  اریز  دشابن ؛ یمهم  لاکشا  دیآ  یم  رظن  هب  یلو  دنا ، هدرک  دادملق  مهم  ار  لاکشا  نیا  یضعب  هچرگ  لوقأ :

رد دوش . یم  رکذ  همزالم  نایب  يارب  هک  يا  هیطرش  هلمج ي  فلا :

( َنوُفِصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُسَف  اتَدَسََفل  ُهَّللا  َّالِإ  ٌهَِهلآ  امِهیف  َناک  َْول  : ) هیآ ي22 ءایبنا ، هروس ي  - 1
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«. هدوجوم راهنلاف  هعلاط  سمشلا  تناک  نإ   » لثم تسا ، همزالم  قدص  هب  هلمج  قدص  تروص  نیا 

تسا نشور  شقّقحت  مدع  ای  لاحم  هک  یطرش  رب  ار  ءازج  هک  تروص  نیا  هب  دوش ، یم  رکذ  ءازج  یفن  يارب  هک  يا  هیطرـش  هلمج ي  ب :
هـس رگا  دیوگ : یم  ًالثم  همزالم ؛ هن  تسا  ءازج  یفن  نایب  ماقم  رد  تقیقح  رد  سپ  دوش ، یمن  قّقحم  مه  ءازج  دنک  نایب  ات  دنک  یم  ّقلعم 

تـشپ رگا  دـید ؛ یهاوخ  مه  ار  ناریا  سپ  يدـید  ییوم  نم  تسد  فک  رد  رگا  متـسه ؛ وـت  راکهدـب  نم  سپ  تسه  ود  رب  میـسقت  لـباق 
. دنک یم  ءازج  یفن  طرش ، عانتما  ندوب  مولعم  اب  دراوم  نیا  مامت  رد  تسه . مه  زیچ  نالف  يدید  ار  تشوگ 

ندـش هلـصاف  هطـساو ي  هب  مالک  یلو  دـنک ، یم  ءازج  یفن  عقاو  رد  طرـش ، عانتما  ندوب  مولعم  اـب  میهاربا  ترـضح  مه  هفیرـش  هیآ ي  رد 
. دشابن طرش  ءافتنإ  اب  ءازج  یفن  رد  رهاظ  هک  هدش  ءاقلا  يا  هنوگ  هب  ْمُهُولَئْسَف ) )

رهاظ ًاعقاو  َنُوقِراَسل ) ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ  : ) دومرف هک  تسا  مالسلا -  هیلع  فسوی -  ترـضح  ناتـساد  هب  طوبرم  هک  زین  تیاور  مود  تمـسق 
دوخ زا  عافد  ماقم  رد  ًاروف  مه  اه  نآ  تهج  نیمه  هب  دنتسه . کلم  عاوص  قراس  فسوی  ناردارب  هک  تسا  نیا  مالک 
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(1). میتسین قراس  میا و  هدماین  ضرأ  رد  داسف  يارب  ام  هک  دندمآرب 

دوب هدرک  هدارا  دندوب  هدیدزد  شردپ  زا  ار  فسوی  هک  یتقرس  نآ  مالک  نیا  اب  فسوی  ترضح  دیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما 
یم مولعم  سپ  تسین . بذـک  قادـصم  هیروت  هدرک و  هیروت  فسوی  ترـضح  هک  تسا  نآ  دـهاش  نیا  نیاربانب  تسا .] رهاظ  فالخ  هک  ]

. تسا هدوب  زیاج  مالسا  زا  لبق  عرش  رد  لقادح  هیروت  هک  دوش 

رد هک  یهیجوت  هس  زا  کـی  ره  ٌمیِقَـس ،) یِّنِإ  : ) تسا میهاربا  ترـضح  هلمج ي  نیا  دروم  رد  هک  تیاور  موس  تمـسق  دروم  رد  نینچ  مه 
. تسا زیاج  هیروت  هدوب و  هیروت  میهاربا  ترضح  مالک  هک  تسا  نیا  هدنهد ي  ناشن  دشاب ، روظنم  هدمآ  تیاور 

. تسا مامت  هیروت  زاوج  رب  تیاور  نیا  تلالد  نیاربانب 

: رئارس تافرطتسم  رد  یتیاور  . 2

ِْهیَلَع ُنَذْأَتُْـسی  ِلُجَّرلا  ِیف  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َنَیْعَأ  ِْنب  ِْریَُکب  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِباَتِک  ْنِم  اًْلقَن  ِِرئاَرَّسلا  ِرِخآ  ِیف  َسیِرْدِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم 
(2)؛ ٍبِذَِکب َْسَیل  َسَْأب  َال  َلاَق : اَنُهاَه  َوُه  َْسَیل  ِیلُوق  ِهَیِراَْجِلل  ُلوُقَیَف 

( َنیقِراس اَّنُک  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َدِسُْفِنل  اْنئِج  ام  ُْمتِْملَع  ْدََقل  ِهَّللاَت  اُولاق  : ) هیآ ي73 فسوی ، هروس ي  - 1
ریرحتل يواحلا  رئارسلا  ص254 و  ح8 ، باب 141 ، رضحلا ، رفسلا و  یف  هرشعلا  ماکحا  باوبأ  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص633. ج 3 ، يواتفلا ،
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وا اب  و   ] دیآ یم  شا  هناخ  ِرد  یسک  یتقو  هک  يدرم  هرابرد ي  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  ریکب  نب  هللادبع 
. تسین غورد  نیا  درادن ، یلکشم  دندومرف : تسین ، اج  نیا  وگب  دیوگ : یم  شزینک  هب  دراد ] راک 

مییوگب هک  تسا  نیا  درک  رکذ  مـالک  نیا  ندوـبن  غورد  يارب  ناوـت  یم  هک  یهیجوـت  اـهنت  : (1) دیامرف یم  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
يانعم ندرک  هدارا  دوش  یم  مولعم  سپ  تسین . اج  نیا  هتفگ : هدرک و  هراشا  نآ  هب  هدوب و  هناخ  زا  یّـصاخ  ياج  انهاه ، زا  هیراج  دوصقم 

. تسین بذک  قادصم  دشاب ، هیروت  هک  رهاظ ، ریغ 

. تسا نشور  یلیخ  هیروت  زاوج  رب  تیاور  نیا  تلالد 

: لبنح دمحا  دنسم  رد  یتیاور  . 3

هدش لقن  دواد  یبا  ننس  هجام و  نبا  ننس  لبنح ، دمحا  دنسم  رد  هک  تسا  يا  هیماع  تیاور  تسا ، هیروت  زاوج  رب  ّلاد  هک  يرگید  تیاور 
: تسا نینچ  نیا  لبنح  دمحا  دنسم  رد  هک 

َو ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  َلوُسَر  ُدیُِرن  اَنْجَرَخ  َلاَق : َهَلَْظنَح  ِْنب  ِْدیَوُس 

لجرلا مالـسلا :-  هیلع  هّللا - دـبع  یبـأل  تلق  لاـق : ریکب ، نبا  باـتک  نم  رئارـسلا  تافرطتـسم  یف  ص20 : ج 2 ، هـمرحملا ، بساـکملا  - 1
اه : » هلوقب هیلإ  راشملا  نأ  یلع  ّینبم  بذکلا  بلس  َّنإف  بذکب ؛ سیل  سأب ، ال  لاقف : انه ، اه  وه  سیل  یلوق : هیراجلل : لوقیف  هیلع ، نذأتـُسی 

. کلذ يوس  هل  هجو  ذإ ال  رادلا ؛ نم  ٍلاخ  عضوم  انه »
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 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  َلوُسَر  اَْنیَتَأَف  ُْهنَع  یَّلَخَف  یِخَأ  ُهَّنَأ  ُْتفَلَح  َو  اوُِفلْحَی  ْنَأ  ُساَّنلا  َجَّرَحَتَف  َُهل  ٌّوُدَع  ُهَذَخَأَف  ٍرْجُح  ُْنب  ُِلئاَو  اَنَعَم 
»(1)؛ ِِملْسُْملا وُخَأ  ُِملْسُْملا  َْتقَدَص  ْمُهَقَدْصَأ  َو  ْمُهََّربَأ  َْتنُک  َْتنَأ  َلاَقَف  َُهل  َِکلَذ  ُتْرَکَذَف 

رجح نب  لئاو  هک  یلاح  رد  میدش  جراخ  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  رـضحم  هب  ندیـسر  يارب  دیوگ : یم  هلظنح  نب  دیوس 
نمشد نآ  دوش و  یم  شدوخ  ندوب  لئاو  رکنم  لئاو ، اج  نآ  رد  ًارهاظ   ] تفرگ ار  وا  لئاو  نانمـشد  زا  یکی  هار  نیب  رد  دوب . ام  هارمه  مه 

یمن مسق  هب  رـضاح  سک  چیه  اّما  دیروخب ] مسق  سپ  تسا ، لئاو  صخـش  نیا  هک  دیتسه  نیا  رکنم  رگا  دیوگ : یم  لئاو  ناهارمه  هب  مه 
لوسر تمدـخ  سپ  درک ، اـهر  ار  وا  شنمـشد  نم ، مسق  نیا  اـب  تسا . نم  ردارب  وا  مدروـخ  مسق  هک  هلظنح ) نب  دـیوس   ) نم زا  ریغ  دوـش 

اه نیا  هـمه ي  زا  وـت  دـندومرف : ترـضح  مـیدرک . فـیرعت  ترـضح  يارب  ار  هیـضق  میدیـسر و  ملـس -  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا - 
. تسا ناملسم  ردارب  ناملسم ، اریز  تسه ؛ وت  ردارب  هک  یتفگ  تسار  يدوب ، رتوگتسار  رتراکوکین و 

ردارب دوب  هدرکن  دـصق  ینعی  دوـب ؛ هدرکن  هیروـت  وا  اریز  تسین ؛ هیروـت  ندوـبن  بذـک  رب  يدـهاش  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  شعقاو  یلو 
رگا هک  دشاب  هتشاد  نیا  هب  یئامیا  دناوت  یم  هتبلا  تسا . قدص  یبذک  نینچ  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  تیاور  نیا  یلو  تسا ، شا  ینامیا 

ص79. ج34 ، لبنح ، دمحا  دنسم  - 1
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. دنک هیروت  روطچ  هک  دنهد  یم  دای  وا  هب  ترضح  ّنأک  دوب . یفاک  دوب ، هدرک  ینامیا » ردارب   » دصق هلظنح  نب  دیوس 

بذک هدعاق  قبط  هیروت  هک  رادـقم  نیمه  یلو  دراد ، دوجو  دـشاب  هیروت  زاوج  رب  ّلاد  هک  مه  يرگید  تایاور  دـیامرف : یم  خیـش  موحرم 
. درادن یلاکشا  هسفن  یف  هیروت  سپ  دنک . یم  تیافک  دنک ، یم  تلالد  نآ  رب  مه  تایاور  نیا  تسین و 

هیروت دروم  رد  یتارکذت 

. دوب دهاوخ  مارح  دوش ، بترتم  هیروت  رب  شغ  دننام  يرگید  مّرحم  ناونع  رگا  میدرک  نایب  هک  روط  نامه  . 1

میمـصت اب  مه  نآ  دـناوت  یم  ناسنا  ار  هلمج  ود  ای  کی  هلب ، دوش . هیروت  بکترم  اج  همه  دـناوتب  ناـسنا  هک  تسین  ناـسآ  ندرک  هیروت  . 2
هتساوخان تسا  نکمم  تسا و  لکشم  رایـسب  دنک  تبحـص  هیروت  ماقم  رد  يدایز  تالمج  دهاوخب  رگا  اّما  دنک ، هدارا  رهاظ  فالخ  یلبق 

. دوش بذک  بکترم 

: دراد ار  مزاول  نیا  ندرک  هیروت  دایز  . 3

هیروت )(1) و  ًادیدَس ًالْوَق  اُولُوق  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا ، دـیدس  لوق  فلاخم  فلا :
. صاخ دراوم  رد  رگم  تسین ، راوتسا  مکحم و  لوق  ینعی  دیدس  لوق 

هیآ ي70. بازحا ، هروس ي  - 1
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زیهرپ تمهت  عضاوم  زا  دیاب  هک  یلاح  رد  دننک ، بذک  هب  مهتم  ار  وا  تسا  نکمم  دـنک ، یم  هیروت  دـنناد  یمن  مدرم  هک  ییاج  نآ  زا  ب :
. دشاب مارح  دراوم  یضعب  رد  تسین  دیعب  مهتلا » عضاوم  اوقتإ   » ِروتسد زا  فّلخت  »(1) و  مهتلا عضاوم  اوقتإ  : » درک

دنتشاد رارق  ییاج  رد  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  هک  هدش  لقن   (2) یتیاور رد 

هک یتایاور  هلمج  زا  هدش ، دراو  هراب  نیا  رد  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  نومـضم  هلمج  نیا  هکلب  درادـن ، دوجو  ترابع  نیا  اب  یتیاور  - 1
یف هرـشعلا  ماکحا  باوبأ  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، هعیشلا ، لئاسو   � تسا : هدش  دراو  هرشعلا  ماکحا  باوبا  زا  هعیـشلا  لئاسو   19 باب رد 
ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدیِفُْملا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِسلاَجَْملا  ِیف  ُّیِـسوُّطلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  ص7 : یلامالا ، ص37 و  ح4 ، ، 19 باب رضحلا ، رفسلا و 
ِیبَأ ْنَع  ِّيِِرماَْـعلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َهَماَلَـس  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍکـِلاَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِّیفاَکْـسِْإلا  ٍماَّمَه  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِِّیفَْریَّصلا 

َو اَهِیف : َلاَق  ُهَّنَأ  مالـسلا -  هیلع  ِنَسَْحلا - ِهِدـَلَِول  مالـسلا -  هیلع  َنِینِمْؤُْملا - ِریِمَأ  ِهَّیِـصَو  ِیف  ِِّیْلیَقُْعلا  ِْعیَجُْفلا  ِنَع  ٍشاَّیَع  ِْنب  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَمْعَم 
ج 3، يواتفلا ، ریرحتل  يواحلا  رئارسلا  ح5 و  نامه ،  � ُهَسِیلَج . ُّرُغَی  ِءْوَّسلا  َنیِرَق  َّنِإَـف  ُءوُّسلا  ِِهب  َنُونْظَْملا  َسِلْجَْملا  َو  ِهَمَهُّتلا  َنِطاَوَم  َو  َكاَّیِإ 

مالـسلا هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق : مالـسلا :-  هیلع  ِنَسَْحلا - ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ِّیِْطنَزَْبلا  ِعِماَج  ْنِم  اًْلقَن  ِِرئاَرَّسلا  ِرِخآ  ِیف  َسیِرْدِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص572 :
(، حلاص یحبصلل   ) هغالبلا جهن  ح6 و  نامه ،  � اَُهفِْرعَی . ٍدَحَأ  ُّلُک  َْسَیل  ُهَّنِإَف  ِقیِرَّطلا  ِیف  ِهِّمُأ  َعَم  ْمُکُدَـحَأ  َّنَفِقَی  َال  َو  ِبَیِّرلا  َِفقاَوَم  اوُقَّتا  -: 

َّنَمُولَی اَلَف  ِهَمَهُّتلا  َعِضاَوَم  ُهَسْفَن  َعَضَو  ْنَم  َلاَق : ُهَّنَأ  مالـسلا -  هیلع  َنِینِمْؤُْملا - ِریِمَأ  ْنَع  ِهَغاَلَْبلا  ِجْهَن  ِیف  ُّیِـضَّرلا  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص500 :
( يدمحا . ) َّنَّظلا ِِهب  َءاَسَأ  ْنَم 

نم برد  یف  افقاو  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا - لوسر  هباحصلا  ضعب  يأر  ص380 : ج18 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 2
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا - لوسر  ای  لاق : هنالف  یتجوز  هذه  لاقف : هادان  هزواج  املف  هیلع  درف  هیلع  ملـسف  هأرما  هعم  هنیدملا و  بورد 

. مدلا يرجم  مدآ  نبا  نم  يرجی  ناطیشلا  نإ  لاقف : نظی ؟ کیف  أ و  - 
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ینالف نز ، نیا  دندومرف : درک  روبع  اج  نآ  زا  هک  یسک  نآ  هب  ترـضح  تسیک ، دنک  یم  تبحـص  ترـضح  اب  هک  ینز  نآ  دوبن  مولعم  و 
: دندومرف نیا  هب  بیرق  باوج  رد  ترضح  درب !؟ یم  دب  نامگ  امش  هب  یسک  رگم  اقآ  درک : ضرع  صخش  نآ  تسا . نم  رـسمه  هک  تسا 

. تسین ناسنا  هدننک ي  اهر  ناطیش 

.  دوش هیروت  بکترم  ناسنا  تسین  هتسیاش  مزال ، دراوم  رد  زج  نیاربانب 
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بذک تاغّوسم 

هراشا
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ترورض ّلوا : غّوسم 

هراشا

هک دنک  یم  تلالد  هعبرا  ّهلدا ي  دیامرف : یم  تسا و  ترورض  دنک ، یم  رکذ  بذک  يارب  هک  یغّوسم  نیلّوا  هرس -  سدق  خیش -  موحرم 
(1). تسا زیاج  هرورضلا  دنع  بذک 

ای تسا  ناج  ظفح  يارب  ترورض  دارم  ایآ  هک  دندرک  یم  نییبت  ار  ترورـض  زا  ناشدارم  لّوا  هرـس ،-  سدق  خیـش -  موحرم  دوب  بسانم 
دنهاوخ بلطم  نیا  هب  صقان  روط  هب  ًادـعب  هتبلا  دـنتخادرپ . یم  نآ  ّهلدا ي  هب  سپـس  ای ...  رتشیب  تعفنم  بلج  ای  لام  ظفح  اـی  وربآ  ظـفح 

. تخادرپ

هّللا لاق  هعبرألا ، ّهلدألاب  اـهعم  غوسیف  هیلإ : هرورـضلا  امهدـحأ  نیهجول : بذـکلا  غوسی  ّهنأ  ملعاـف  ص21 : ج 2 ، همرحملا ، بساـکملا  - 1
َْسیَلَف َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِخَّتَی  ال   ) یلاعت لاق  و  ِنامیِْإلِاب . ) ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  ّالِإ   ) یلاعت

(. ًهاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  ّالِإ  ٍء  ْیَش  ِیف  ِهّللا  َنِم 
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ترورـض ِسایق » فرط   » هک نیا  هتکن و  نیا  هب  هّجوت  مدع  دوش . هدیجنـس  يزیچ  هب  تبـسن  دـیاب  ینعی  تسا ؛ سایقلاب  یموهفم  ترورض ،
ترورـض ِسایق  فرط  تسا  مزال  نیاربانب  هدـش ، فلتخم  مولع  رد  يدایز  تاطلاغم  ثعاـب  هک  تسا  یگرزب  تالکـشم  زا  یکی  تسیچ ،

. دوش نشور 

ایآ مینک  یسررب  دیاب  هرورـضلا  دنع  بذک  زاوج  ّهلدا ي  یـسررب  نمـض  رد  تسا و  ناج  ظفح  يارب  ترورـض  ترورـض ، زا  نّقیتم  ردق 
. ریخ ای  دوش  یم  رتشیب و ...  تعفنم  بلج  لام ، ظفح  وربآ ، ظفح  يارب  ترورض  لماش 

هرورضلا دنع  بذک  زاوج  هّلدا ي 

هرورضلا دنع  بذک  زاوج  رب  باتک  لیلد  فلا :

: لحن هروس ي  هیآ ي 106  ( 1

هراشا

ٌباذَـع ْمَُهل  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَـص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَـش  ْنَم  ْنِکل  َو  ِنامیْإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  َّالِإ  ِِهناـمیإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللاـِب  َرَفَک  ْنَم  )
)(1)؛ ٌمیظَع

سک نآ  هکلب  دشاب  نئمطم  نامیا  هب  شلد  لاح  نآ  رد  دوش و  راداو  روز  هب  هک  یسک  رگم  دوش  رفاک  ادخ  هب  شنامیا  زا  سپ  هک  یـسک 
سپ دیاشگب ، رفک  يور  هب  هنیس  هک 

هیآ ي106. لحن ، هروس ي  - 1
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. دنراد نیگمهس  یباذع  نانآ  دیآرد و  ادخ  زا  یمشخ  یناسک  نینچ  رب 

یلاح رد  دشاب  رفک  راهظا  هب  هَرْکُم  یسک  رگا  دیامرف : یم  هک  تسا  هفیرـش  هیآ ي  زا  تمـسق  نیا  هرـس -  سدق  خیـش -  ياعّدم  رب  دهاش 
نتفگ هرورـضلا  دـنع  رگا  نیاربانب  تسین ] ادـخ  دـیوگب  غورد  هب  ًالثم  ینعی  رفک  راهظا  . ] درادـن یعناـم  تسا ، نئمطم  ناـمیا  هب  شبلق  هک 

دیحوت و لصا  هب  طوبرم  رت و  قداص  یقدص  ره  زا  رت و  تقیقح  یّقح  ره  زا  هک  يا  هلأسم  رد  تسا  غورد  عون  نیرتدب  هک  یغورد  نینچ 
. تسا زیاج  یلوا  قیرط  هب  اه  بذک  ریاس  هک  تسا  یعیبط  دشاب ، زیاج  تسا  تلاسر  لصا 

رفک راهظا  ات  دـندرک  هجنکـش  ریگتـسد و  شردام  ردـپ و  هارمه  هب  ار  وا  نیکرـشم  هک  تسا  راّمع  دروم  رد  هفیرـش  هیآ ي  نیا  لوزن  نأش 
درک و رفک  راهظا  راّمع  یلو  دندیـسر ، تداهـش  هب  هجنکـش  ریز  رد  هک  نیا  ات  دندرکن  رفک  راهظا  هیمـس  شردام  رـسای و  شردـپ  دـننک .
وا هب  هکلب  دـندرکن ، خـیبوت  ار  وا  ترـضح  دـش  فرـشم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربماـیپ  تمدـخ  یتـقو  درک . ادـیپ  تاـجن 

(1) «. دعف اوداع  نإ   » نک رفک  راهظا  هرابود  دندمآ  تغارس  هرابود  اه  نآ  رگا  سپ  هدش ، لزان  وت  دروم  رد  مه  يا  هیآ  دندومرف :

ح2، باب 29 ، امهبـسانی ، ام  یهنلا و  رمـالا و  باوبأ  هب ، قلی  اـم  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمَـألا  باـتک  ج16 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 1
ِیبَِأل ُْتُلق  َلاَق : َهَقَدَص  ِْنب  َهَدَعْـسَم  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  بوُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص219 : ج2 ، یفاکلا ، ص225 و 

َُّمث ِینوُّبُسَف  یِّبَس  َیلِإ  َنْوَعُْدتَس  ْمُکَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ِهَفوُْکلا : ِرَْبنِم  یَلَع  َلاَق  مالسلا -  هیلع  ًاِّیلَع - َّنَأ  َنوُوْرَی  َساَّنلا  َّنِإ  مالـسلا :-  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع 
َیلِإ َنْوَعُْدتَـس  ْمُکَّنِإ  َلاَق : اَمَّنِإ  َلاَق : َُّمث  مالـسلا -  هیلع  ٍِّیلَع - یَلَع  ُساَّنلا  ُبِذْـکَی  اَم  َرَثْکَأ  اَم  َلاَقَف : یِّنِم  اوُءَْربَت  اَـلَف  یِّنِم  ِهَءاَرَْبلا  َیلِإ  َنْوَعْدـُت 

َُهل َلاَـقَف  یِّنِم  اوُءَْربَـت  اـَل  َو  ْلـُقَی  َْمل  َو  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم - ِنیِد  یَلََعل  یِّنِإ  َو  یِّنِم  ِهَءاَرَبـْلا  َیلِإ  َنْوَعْدـُت  َُّمث  ِینوُّبُـسَف  یِّبَـس 
َو َهَّکَم  ُلْهَأ  ُهَهَرْکَأ  ُْثیَح  ٍرِـساَی  ُْنب  ُراَّمَع  ِْهیَلَع  یَـضَم  اَم  اَّلِإ  َُهل  اَم  َو  ِْهیَلَع  َِکلَذ  اَم  ِهَّللا  َو  َلاَقَف  ِهَءاَرَْبلا ؟ َنُود  َْلتَْقلا  َراَتْخا  ِنِإ  َْتیَأَر  َأ  ُِلئاَّسلا :
اَی اَهَْدنِع  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ُِّیبَّنلا - َُهل  َلاَقَف  ِنامیِْإلِاب ) ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  اَّلِإ   ) ِهِیف َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِناَمیِْإلِاب  ِِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق 

. ُهَْلثِم ٍِملْسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  ِداَنْسِْإلا  ِبُْرق  ِیف  ُّيِرَیْمِْحلا  ُهاََور  َو  اوُداَع . ْنِإ  َدوُعَت  ْنَأ  َكَرَمَأ  َو  َكَرْذُع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَقَف  ْدُعَف  اوُداَع  ْنِإ  ُراَّمَع 
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هک تسا  نآ  هارکا  دراد ؛ قرف  رارطضا  اب  هارکا  یلو  تسا . زیاج  هارکا  لاح  رد  ِغورد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا  نیاربانب 
رد ًالثم  دریگب ؛ رارق  انگنت  رد  شدوخ  یـسک  هک  تسا  نآ  رارطـضا  اّما  دـنک ، يا  هملک  نتفگ  ای  یلمع  ماجنا  هب  روبجم  ار  يرگید  یـسک 

. دوش یم  جراخ  انگنت  زا  دیوگب  یغورد  رگا  ًاضرف  هدش و  مامت  شا  هقفن  ترفاسم 

حیقنت هار  زا  یـسک  هک  نیا  رگم  تسا ، زیاـج  غورد  رارطـضا  لاـح  رد  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یمن  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا  دـیآ  یم  رظن  هب 
ره هب  یلو  تسا . زیاج  مه  رارطـضا  دروم  رد  سپ  درادـن ، یتوافت  تمرح  عفر  رایعم  رد  رارطـضا  اب  هارکا  میراد  نیقی  نوچ  دـیوگب  طانم 

ود هارکا  رارطضا و  دوش و  یمن  شلماش  هارکا  ظفل  لاح 
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تیارـس رارطـضا  هب  هارکا  زا  ار  مکح  رگا  هجیتن  رد  دنا . هدش  رکذ  مه  ضرع  رد  مه   (1) عفر ثیدح  رد  هک  نیا  امک  دنتـسه ، ادج  ناونع 
. مینک نّقیتم  ردق  هب  يافتکا  دیاب  میداد 

نیا زا  تسا و  زیاج  غورد  لام ) هچ  ضرع و  هچ  ناج ، دروم  رد  هچ   ) دـشاب قداص  هارکا  ًافرع  اـج  ره  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ ي  زا 
هفیرـش هیآ ي  قبط  ناوت  یمن  دوشن ، غورد  راتفرگ  ات  دـنک  هنیزه  یلوپ  دـیاب  هک  تفرگ  رارق  ییاـنگنت  رد  رگا  یلو  درادـن ، یتمرح  ثیح 
رادـقم نیا  درادـن و  دوـجو  یهارکا  قوـف  لاـثم  رد  دـنک و  یم  هارکا  دروـم  رد  غورد  زیوـجت  طـقف  هیآ  اریز  درک ؛ غورد  زاوـج  هب  مـکح 

. دشاب هارکا  هب  قحلم  میناد  یمن  ترورض 

؟ درک هارکا  عفر  ناوت  یم  غورد  اب  ایآ  دشاب ، غورد  زا  ریغ  يرما  رب  هارکا  رگا 

نم دیوگب  رگا  صخش  نیا  ًاضرف  دنیشنب و  ییاج  رد  هک  دننک  هارکا  ار  یسک  ًالثم  دشاب ؛ هرکم  غورد  زا  ریغ  يرما  رب  یسک  رگا 

ص417: ج2 ، لاصخلا ، ص353 و  دیحوتلا ، ص369 ؛ ح1 ، ، 56 باب هبـسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبأ  داهجلا ، باـتک  ج15 ، نامه ، - 1
ِداَّمَح ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِلاَصِْخلا  َو  ِدـیِحْوَّتلا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ِیتَّمُأ ْنَع  َِعفُر  ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِزیِرَح  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب 

ِهَسَوْسَْولا ِیف  ُرُّکَفَّتلا  َو  ُهَرَیِّطلا  َو  ُدَسَْحلا  َو  ِْهَیلِإ  اوُّرُطْضا  اَم  َو  َنوُقیُِطی  َال  اَم  َو  َنوُمَْلعَی  َال  اَم  َو  ِْهیَلَع  اوُهِرْکُأ  اَم  َو  ُناَیْـسِّنلا  َو  ُأَطَْخلا  َءاَیْـشَأ  ُهَعِْـست 
. ٍهَفَِشب اوُقِْطنَی  َْمل  اَم  ِهَْولَْخلا  ِیف 
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رد هفیرـش  هیآ ي  زا  غورد  زاوج  هدافتـسا ي  دیوگب ؟ غورد  نتـسشن ، رب  هارکا  عفر  يارب  دناوت  یم  ایآ  دننک ، یم  شیاهر  متـسین  ناملـسم 
هچ نآ  نیاربانب  دنک . ادیپ  تاجن  هارکا  نآ  زا  دناوت  یم  غورد  اب  یلو  درادن ، غورد  سفن  رب  هارکا  نوچ  تسا ؛ لّمأت  ياج  یطیارـش  نینچ 

. تسا زیاج  نتفگ  غورد  دـنک  ادـیپ  هارکا  غورد  سفن  رب  رگا  هک  تسا  نیا  میوش ، مزتلم  میناوت  یم  هفیرـش  هیآ ي  تلـالد  دروم  رد  ًـالعف 
. درک افتکا  نّقیتم  ردق  هب  دیاب  مه  نآ  هک  طانم  حیقنت  اب  رگم  دوش ، یمن  لماش  هفیرش  هیآ ي  میتفگ  مه  ار  رارطضا 

هیقت زاوج  رب  هفیرش  هیآ ي  تلالد 

هک نیا  هب  دننک  یم  مهّتم  ار  هعیـش  هّماع ، نالهاج  نادناعم و  زا  يا  هّدـع  تسا . هیقت  هلأسم ي  هعیـش ، مّلـسم  ياه  شور  دـیاقع و  زا  یکی 
هیآ ي نیا  هتـشاد و  میرک  نآرق  رد  هشیر  هیقت  هک  یلاـح  رد  تسین ، یمالـسا  اـی  ینآرق  لـصا  کـی  دـنا و  هدروآرد  ناـشدوخ  زا  ار  هیقت 

رطاـخ هب  اـّما  دنتـسه ، هیقت  زاوج  هب  لـئاق  يوحن  هب  مه  هّماـع  دوـخ  هتبلا  دراد . تلـالد  نآ  رب  درک  میهاوـخ  رکذ  هک  دـعب  هیآ ي  هفیرش و 
(1). دننک یم  نایب  يرگید  شور  هب  ار  نآ  هعیش  رب  عینشت  تمهت و 

راهظا ار  عقاو  فالخ  یلام ، ای  یناج  رطخ  زا  رارف  يارب  دـناوت  یم  ناملـسم  هک  نیا  دـنا و  هتفریذـپ  ار  هّیقت  تنـس  لها  روهـشم  ًاـبیرقت  - 1
اب لباقم  رد  طقف  ار  هّیقت  ًالومعم  دـنراد و  فالتخا  هعیـش  اب  نآ  دودـح  رد  یلو  تسا ، هانگ  نیرتالاب  هک  رفک  راـهظا  دروم  رد  یّتح  دـنک ،

ج بیغلا ، حیتافم   � دناد : یم  زیاج  مه  ار  نیملسم  لباقم  رد  هّیقت  یعفاش ، هلمج  زا  تنس  لها  ناگرزب  زا  یضعب  اّما  دنناد ، یم  زیاج  راّفک 
یف لجرلا  ناک  اذإ  نوکت  امنإ  هیقتلا  نأ  لوألا : مکحلا  اهـضعب . رکذـن  نحن  هریثک و  ًاـماکحأ  هیقتلل  نأ  ملعا  هعبارلا : هلأـسملا  ص194 : ، 8
الإ نیبلاغلا  رافکلا  عم  لحت  امنإ  هیقتلا  نأ  لدـی  هیآلا  رهاظ  عبارلا : مکحلا  ناسللاب . مهیرادـیف  هلام  هسفن و  یلع  مهنم  فاـخی  و  راـفک ، موق 
یلع هاماحم  هیقتلا  تلح  نیکرـشملا  نیملـسملا و  نیب  هلاـحلا  تلکاـش  اذإ  نیملـسملا  نیب  هلاـحلا  نأ  هنع  هّللا  یـضر  یعفاـشلا  بهذـم  نأ 

راهظا هک  دنا  هدرک  حیرصت  اه  نآ  ناگرزب  ضعب  یّتح  تنس  لها  زا  يا  هّدع  لحن ، هروس ي  هفیرش ي  هیآ ي  دروم  رد  نینچ  مه  سفنلا .
فاشکلا  � ینآرقلا و :...  ریـسفتلا  رد  میرکلادـبع  بیطخ  فاشکلا و  رد  يرـشخمز  هلمج  زا  تسا ، هدوب  هّیقت  يور  زا  راّمع ، طسوت  رفک 

نم مهیف  ناک  و  هیف ، مهلوخد  دـعب  مالـسإلا  نع  اودـتراف  اونتف  هکم  لـهأ  نم  ًاـسان  ّنأ  يور  ص636 : ج 2 ، لیزنتلا ، ضماوغ  قئاـقح  نع 
نإف بابخ و . ...  و  لالب ، و  بیهـص ، و  هیمـس - رـسای و  هاوبأ - و  رامع ، مهنم  نامیإلل ، دـقتعم  وه  هناسل و  یلع  رفکلا  هملک  يرجأـف  هرکأ 

� مالـسإلل . ًازازعإ  لتقلا  یلع  ربصلا  هیقتلا و  كرت  یف  ّنأل  هیوبأ ، لـعف  لـب  تلق : هیوبأ ؟ لـعف  مأ  راـمع  لـعفأ  لـضفأ ، نیرمـألا  يأ  تلق :
نم مهنم  و  رـسای ، نب  رامع  مأ  هّیمـس  لثم  ءالبلا ، هأطو  تحت  تاـم  یتح  ربص  نم  نیفلختملا  یف  ص376 : ج 7 ، نآرقلل ، ینآرقلا  ریسفتلا 
هبلق هب  حمسی  مل  ام  هناسلب  مهاطعأف  دمحم - دی  یلع  هب  نمآ  يذلا  نیدلا  نع  عجر  و  مهل ، باجتـسا  دق  ّهنأ  هنم ، نیکرـشملا  يری  نأ  يأر 

و ال هل ! هردص  حرش  و  هیلإ ، نأمطا  لب  ّمثأت ، وأ  جّرحت  ریغ  یف  رفکلا  یف  لخد  هناسلب و  مهاطعأ  ام  هبلقب  نیکرـشملا  یطعأ  نم  مهنم  و  ... 
تحرص نإ  و  نامیإلا ، یلع  مهبولق  تدقعنا  نیذلا  کئلوأ  هصاخ  و  نیملسملا ، سوفن  یف  بارطضالا  هلبلبلا و  تراثأ  لاح  هذه  نأ  کش 

( يدمحا . ) رارطضالا رهقلا و  مکح  تحت  هّیقت ، كرشلاب ، مهتنسلأ 
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؛ تسا نشور  رایسب  ، (1) دنا هدرک  لقن  مه  هّماع  دوخ  تسا و  راّمع  دروم  رد  هک  شلوزن  نأش  هب  هّجوت  اب  هیقت  رب  هفیرش  هیآ ي  نیا  تلالد 
هب نئمطم  بلق  هک  ییاج  رد   ) تسا نید  ساسا  نیرت  مهم  هک  تلاسر  لصا  دیحوت و  لصا  دروم  رد  عقاو  فالخ  راهظا  دـیامرف : یم  اریز 

. تسا زیاج  یلوأ  قیرط  هب  مه  ءافلخ  تماما و  لثم  دئاقع  ریاس  دروم  رد  تسا ، زیاج  دشاب ) نامیا 

: نارمع لآ  هروس ي  هیآ ي 28  ( 2

هراشا

ُهَّللا ُمُکُرِّذَُحی  َو  ًهاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  َّالِإ  ٍء  ْیَـش  یف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  َنینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  (ال 
)(2)؛ ُریصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو  ُهَسْفَن 

هیآ لوزن  نأـش  دروـم  رد  مه  يا  هّدـع  هتبلا  ، ] تسا راّـمع  دروـم  رد  هفیرـش  هیآ ي  لوزن  نأـش  هـک  دـنا  هتفریذـپ  تنـس  لـها  روهـشم  - 1
ج لیوأتلا ، رارـسأ  لیزنتلا و  راونأ  رد  يواضیب  هلمج : زا  دشاب ] یم  راّمع  دروم  رد  تالامتحا  نآ  زا  یکی  هک  دـنا  هدرک  نایب  ار  یتالامتحا 

ریـسفت رد  ریثک  نبا  ص293 ؛ ج 2 ، مولعلارحب ، رد  يدنقرمـس  ص132 ؛ ج 4 ، روثأملا ، ریـسفت  یف  روثنملا  ردـلا  رد  یطویـس  ص241 ؛ ، 3
ص273؛ ج 20 ، بیغلا ، حـیتافم  رد  يزار  رخف  ص22 ؛ ج 14 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عماج  رد  يربط  ص520 ؛ ج 4 ، میظعلا ، نآرقلا 

 ... . ص180 و ج 11 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  رد  یبطرق 
هیآ ي28. نارمع ، لآ  هروس ي  - 2
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هطبار چیه   ] درادن یـشزرا  چیه  ادخ  دزن  دنک  نینچ  یـسک  ره  دـنریگن و  تسرپرـس ) تسود و   ) ّیلو نانمؤم ، ياج  هب  ار  نارفاک  نانمؤم ،
شدوخ زا  ار  امـش  ادـخ  دیـشاب و  هتـشاد  ییاورپ  اه  نآ  زا  هک  نیا  رگم  دوش ] یم  هتـسسگ  ادـخ  زا  یّلک  هب  وا  دـنویپ  درادـن و  ادـخ  اب  يا 

. تسوا يوس  هب  ماجنارس  دراد و  یم  رذحرب 

زا تسا . هدـش  تئارق  ًهاُقت »  » ياج هب   (1)« هیقت  » ظفل تاءارق ، یـضعب  رد  یّتح  تسا و  نشور  مه  هیقت  زاوج  رب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  تلـالد 
نیا اب  ینعی  درک ؛ ّتبحم  راهظا  غورد  هب  اه  نآ  هب  تبـسن  ناوت  یم  دشاب  راّفک  زا  یفوخ  لد  رد  رگا  دوش  یم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ ي  نیا 

. متسه تسود  دیوگب  دراد ، یم  نمشد  هتشادن و  تسود  لد  رد  ار  اه  نآ  هک 

راهظا ناوت  یم  غورد  هب  ینعی  درک  نایب  غورد  هب  تسا  مّرُحم  هسفن  یف  هک  ار  يرما  ناوت  یم  راّفک  زا  فوخ  ماقم  رد  هک  نیا 

. بوقعی أرق  هب  و  هیقت » : » دـهاجم و  نسحلا ، و  ءارفلا ، لاـق  ص433 : ج 2 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبتلا  نسح ، نب  دمحم  یـسوط ، خیـش  - 1
نبا أرق  ص94 : ج 3 ، ریسفتلا ، یف  طیحملا  رحبلا   � میخفتلاب . نوقابلا  نیب . نیب  عفان  و  هزمح ، أرق  و  یئاسکلا . هاقت »  » لامأ و  هاقت »  » نوقاـبلا
نزو یلع  هیقت  مصاع : نع  لضفملا  سیق و  نب  دـیمح  لهـس و  بوقعی و  هویح و  وبأ  كاحـضلا و  هداتق و  ءاجر و  وبأ  دـهاجم و  سابع و 

. ردان لعتفا  نم  هنوک  و  همیمنلا . وحن : لیلق  وه  و  هلیعف ، نزو : یلع  ردصم  وه  و  هینج ، هیطم و 
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هسفن یف  هک  ار  يزیچ  ناوت  یم  یلوأ  قیرط  هب  تسا  مولعم  تسا  مارح  هسفن  یف  راّفک  هب  ّتبحم  راهظا  هک  یلاح  رد  درک ، راّفک  هب  ّتبحم 
. درک نایب  غورد  هب  تسین  مارح 

؟ دراد راّفک  زا  فوخ  هب  صاصتخا  هفیرش  هیآ ي  نیا  رد  هیقت  زاوج  ایآ 

ناملسم و ظفح  يارب  مکح  نیا  اریز  درادن ؛ یتوافت  رفاک  ریغ  رفاک و  زا  فوخ  تسا و  فوخ  هیقت ، زاوج  يارب  هفیرش  هیآ ي  نیا  كالم 
یم دشاب ، هّماع  فرط  زا  دنچره  دشاب  هتـشاد  دوجو  فوخ  نیا  اجره  نیاربانب  تسا . هدش  لعج  ررـض  ندمآ  دراو  زا  ناملـسم  يرادـهگن 
نوچ درک ؛ هیقت  ناوت  یم  دـشاب  يرما  ره  رد  درادـن ، یبهذـم  روما  هب  صاـصتخا  فوخ  نیا  مییوـگب  میناوـت  یم  یّتـح  درک و  هیقت  ناوـت 

. تسا ناملسم  ظفح  كالم ،

نارگید زا  فوخ  كالم ، هکلب  هدـماین  نآ  رد  هارکا  ظـفل  نوچ  دوش ؛ یم  مه  رارطـضا  لـماش  لـبق  هیآ ي  فـالخ  رب  هفیرـش  هیآ ي  نیا 
دـشاب قداص  میب  هک  رادـقم  نیمه  دـنک و  راـهظا  ار  عقاو  فـالخ  دـناوتب  فئاـخ  هک  تسا  نیا  زّوجم  دوش  لـصاح  یقیرط  ره  هب  تسا و 
هتـشاد اورپ  یعون  اه  نآ  زا  « ؛) ًهاُقت ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  : ) دـیامرف یم  اریز  دـشاب ؛ قّقحم  میب  فوخ و  يـالاب  بتارم  تسین  مزـال  تسا و  یفاـک 

«. دیشاب
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عقاو فالخ  درک و  هیقت  ناوت  یم  هفیرـش  هیآ ي  هب  کّسمت  اب  ضرع ، هچ  لام و  هچ  ناج ، دروم  رد  هچ  دشاب ، میب  اج  ره  هک  نیا  هصالخ 
. درک راهظا 

: جح هروس ي  هیآ ي 78  ( 3

)(1)؛ ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  )

. تسا هدادن  رارق  یجرح  نید  رد  امش  يارب 

یلو دندرک ، دانتسا  لبق  هفیرـش ي  هیآ ي  ود  هب  طقف  رارطـضا ، ماقم  رد  غورد  زاوج  رب  ّلاد  تایآ  دروم  رد  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
. درک کّسمت  مه  جرح  یفن  هفیرش ي  هیآ ي  هب  ناوت  یم  هفیرش  هیآ ي  ود  نیا  رب  هوالع 

هفیرـش هیآ ي  نیا  قبط  یغورد  نینچ  تمرح  نیاربانب  دشاب ، یم  زین  جرح  هارمه  اه ، ترورـض  رد  غورد  تمرح  هب  يدـنبیاپ  يدراوم  رد 
. دوش یم  عفترم  تسا ، لیلدلاب  جرخ  ام  الإ  هیلّوا  ّهلدا ي  مامت  رب  مکاح  هک 

َوُه َمیهاْربِإ  ْمُکیبَأ  َهَِّلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  ْمُکاـبَتْجا  َوُه  ِهِداـهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِـهاج  َو  : ) هیآ ي78 جـح ، هروس ي  - 1
اوُمِصَتْعا َو  َهاکَّزلا  اُوتآ  َو  َهالَّصلا  اوُمیقَأَف  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَت  َو  ْمُْکیَلَع  ًادیهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  اذه  یف  َو  ُْلبَق  ْنِم  َنیِملْـسُْملا  ُمُکاَّمَس 

(. ُریصَّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعنَف  ْمُکالْوَم  َوُه  ِهَّللِاب 
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هرورضلا دنع  بذک  زاوج  رب  تّنس  لیلد  ب :

هراشا

(1)

: عفر ثیدح  . 1

ِداَّمَح ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِلاَصِْخلا  َو  ِدـیِحْوَّتلا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ِیتَّمُأ ْنَع  َِعفُر  ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِزیِرَح  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب 

ِْهَیلِإ اوُّرُطْضا  اَم  َو  َنوُقیُِطی  َال  اَم  َو   (2) َنوُمَْلعَی َال  اَم  َو  ِْهیَلَع  اوُهِرْکُأ  اَم  َو  ُناَیْسِّنلا  َو  ُأَطَْخلا  َءاَیْشَأ  ُهَعِْست 

- هلوق و  هعبرألا ...  ّهلدألاب  اهعم  غوسیف  هیلإ : هرورـضلا  امهدحأ  نیهجول : بذـکلا  غوسی  ّهنأ  ملعاف  ص21 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
رثکأ کلذ  یف  رابخألا  و  تاروظحملا . حیبت  تارورضلا  ّنأ  رهتشا  دق  و  هیلإ .» ّرطضا  نمل  هّللا  هّلحأ  دق  ّالإ و  یـش ء  نم  ام   -: » مالـسلا هیلع 

. هیخأ وأ  هسفن  نع  یلاملا  وأ  یندبلا  ررضلا  عفدل  ًابذاک  فلحلا  زاوجب  ترتاوت  وأ  تضافتسا  دق  و  یصحت ، نأ  نم 
، یفعجلا لیعامسا  تیاور  تسا : هدش  رکذ  تیاور  هس )  ) رد طقف  دوش ، یم  کّسمت  نآ  هب  تئارب  ثحب  رد  هک  َنوُمَْلعَی » َال  اَم   » هرقف ي - 2

هلـسرم یفعجلا  لیعامـسا  تیاور  تسا . مامتان  دنـس  ظاحل  زا  هس  ره  هک  يدهنلا  دـمحم  نب  دـمحا  هعوفرم ي  هللادـبع و  نب  زیرح  تیاور 
رطاخ هب  مه  هللادبع  نب  زیرح  تیاور  دـنک ، لقن  یفعجلا  لیعامـسا  زا  دـناوت  یمن  هطـساو  نودـب  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  اریز  تسا ؛

هعوفرم مه  يدـهنلا  دـمحا  نب  دـمحم  تیاور  تسین . مامت  درادـن ، یقیثوت  یلو  تسا  هداز  ملاع  ملاع و  هک  ییحی » نب  دـمحم  نب  دـمحا  »
هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - نع  يورملا  اهنم  هنسلا ...  امأ  دیامرف : یم  لئاسر  رد  خیش  موحرم  هک  نیا  نیاربانب  تسین . دانتـسا  لباق  تسا و 

ام نوملعی و  ام ال  هیلع و  اوهرکتسا  ام  نایسنلا و  أطخلا و  ءایشأ  هعست  یتمأ  نع  عفر  دیحوتلا : نع  امک  لاصخلا  یف  حیحص  دنسب  ملـس -  و 
یم هحیحـص  هب  ریبعت  و  ص320 ) ج1 ، لوصألا ، دئارف  نیما ، دـمحم  نب  یـضترم  يراصنا ، خیـش  . ) ربخلا هیلإ ...  اورطـضا  ام  نوقیطی و  ال 

ص237 ح3 ، باب 16 ، نامیالا ، باتک  ج23 ، هعیشلا ، لئاسو   � تسین . تسرد  ییحی ، نب  دمحم  نب  دمحا  تقاثو  توبث  مدع  رب  انب  دنک ،
َعِضُو ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِفْعُْجلا  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ِهِرِداََون  ِیف  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ص74 : رداونلا ، و 
باتک ج15 ، نامه ،  � ِْهَیلِإ . اوُّرُطْضا  اَم  َو  َنوُقیُِطی  َال  اَم  َو  َنوُمَْلعَی  َال  اَم  َو  ِْهیَلَع  اوُهِرُْکتْـسا  اَم  َو  ُناَیْـسِّنلا  َو  ُأَطَْخلا  ٍلاَصِخ  ُّتِس  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  ْنَع 

ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  َبوـُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ُهـْنَع َو  ص463 : ج2 ، یفاـکلا ، ص370 و  ح3 ، ، 56 باب هبـسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبأ  داـهجلا ،
َعِـضُو ملـس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَعَفَر  ِّيِدْهَّنلا  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  دَّمَُحم ]

ِیف ُهَسَوْسَْولا  َو  ُهَرَیِّطلا  َو  ِْهیَلَع  اوُهِرُْکتْـسا  اَم  َو  ِْهَیلِإ  اوُّرُطْـضا  اَم  َو  َنوُقیُِطی  َال  اَـم  َو  َنوُمَْلعَی  اـَل  اَـم  َو  ُناَیْـسِّنلا  َو  ُأَـطَْخلا  ٍلاَـصِخ  ُعِْست  ِیتَّمُأ  ْنَع 
. ٍدَی َْوأ  ٍناَِسِلب  ْرَهْظَی  َْمل  اَم  ُدَسَْحلا  َو  ِْقلَْخلا  ِیف  ِرُّکَفَّتلا 
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(1). ٍهَفَِشب اوُقِْطنَی  َْمل  اَم  ِهَْولَْخلا  ِیف  ِهَسَوْسَْولا  ِیف  ُرُّکَفَّتلا  َو  ُهَرَیِّطلا  َو  ُدَسَْحلا  َو 

. تسا مامتان  درادن ، قیثوت  هک  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحا  رطاخ  هب  تیاور  نیا 

هک يزیچ  هلمج  زا  هدـش ، هتـشادرب  شمکح ]  ] نم تما  زا  زیچ  ُهن  دـیامرف : یم  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  تیاور  نیا  رد 
ادیپ نآ  هب  رارطضا 

ص417. ج2 ، لاصخلا ، ص353 و  دیحوتلا ، ص369 ؛ ح1 ، نامه ، - 1
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. تسا هدش  هتشادرب  رارطضالا  دنع  بذک  تمرح  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  نیاربانب  دوش . یم 

«: ِهْیَلِإ َّرُطْضا  ِنَمِل  ُهَّلَحَأ  ْدَق  َو  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمِم  ٌء  ْیَش  َسْیَل   » هک نیا  رب  ّلاد  تایاور  . 2

: هلمج زا  دراد  دوجو  نومضم  نیا  اب  يدّدعتم  تایاور 

: هَعاَمَس هقثوم ي 

ِْهیَْنیَع ِیف  ُنوُکَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَـق : َهَعاَمَـس  ْنَع  َهَعْرُز ] ْنَع  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ِداَنْـسِْإلِاب و 
َسَْأب َال  َلاَقَف : ِِهلاَح  یَلَع  َوُه  َو  َماَّیَْألا  ِهاَلَّصلا  َنِم  ُِعنَتْمَیَف  َرَثْکَأ  َْوأ  َّلَقَأ  َْوأ  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َهَرِیثَْکلا  َماَّیَْألا  ِهِرْهَظ  یَلَع  یِْقلَتْسَیَف  اَْهنِم  ُءاَْملا  ُعَزَْتُنیَف  ُءاَْملا 

. ِْهَیلِإ َّرُطْضا  ِنَِمل  ُهَّلَحَأ  ْدَق  َو  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمِم  ٌء  ْیَش  َْسَیل  َو  َِکلَِذب 

(1). َِکلَِذب َسَْأب  َال  ِِهلْوَق  َیلِإ  ُهَْلثِم  َرَکَذ  َو  مالسلا -  هیلع  َقِداَّصلا -  َلَأَس  ُهَّنَأ  َناَرْهِم  ِْنب  َهَعاَمَس  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ُقوُدَّصلا  ُهاََور  َو 

(3) هعامس (2) و  هعرز رطاخ  هب  تسا و  مامت  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

ص306. ج3 ، ماکحالا ، بیذهت  ص482 و  ح6 ، باب 1 ، مایقلا ، باوبأ  هالصلا ، باتک  همتت  ج5 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ناک و  مالسلا ،-  امهیلع  نسحلا - یبأ  هللا و  دبع  یبأ  نع  يور  هقث ، یمرـضحلا  دمحم  وبأ  دمحم  نب  هعرز  ص176 : یشاجنلا ، لاجر  - 2

: لاق دـیلولا  نب  نسحلا  نب  دـمحم  انثدـح  لاق : دـمحأ  نب  یلع  انربخأ  هعاـمج . هنع  هیوری  باـتک ، هل  فقو . هنع و  رثکأ  هعامـس و  بحص 
� هباتکب . هعرز  نع  دـیزی  نب  بوقعی  نع  لـیتم  نب  نسحلا  رفعج و  نب  هللا  دـبع  هللا و  دـبع  نب  دعـس  رافـصلا و  نسحلا  نب  دـمحم  انثدـح 

نب دمحم  نع  انباحـصأ  نم  هدع  هب  انربخأ  لصأ ، هل  بهذـملا ، یفقاو  یمرـضحلا  دـمحم  نب  هعرز  ص75 : یسوطلا ،) خیـشلل   ) تسرهفلا
نبا نع  دیج  یبأ  نبا  انربخأ  و  هنع ، یمرـضحلا  دمحم  نب  نسحلا  نع  دـیزی  نب  بوقعی  نع  هللا  دـبع  نب  دعـس  نع  هیبأ  نع  هیوباب  نب  یلع 

. هعرز نع  نسحلا  هیخأ  نع  دیعس  نب  نیسحلا  نع  دمحم  نب  دمحأ  نع  رافصلا  نع  دیلولا 
رجح نب  لئاو  نب  دبع  یلوم  یمرـضحلا  نمحرلا  دـبع  نب  نارهم  نب  هعامـس  یـشاجنلا : لاق   � ص297 : ج8 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  - 3

هللا و دبع  یبأ  نع  يور  هدـنک  هفوکلا  نم  لزن  نارح و  یلإ  هب  جرخی  زقلا و  یف  رجتی  ناک  دـمحم ، ابأ  لیق : هرـشان و  ابأ  ینکی  یمرـضحلا 
هدعب یمرضحلا ، دمحم  نب  هعرز  دجسم  وه  تومرضحب و  دجسم  هفوکلاب  هل  و  هقث ، هقث ، هنیدملاب . تام  و  مالـسلا -  امهیلع  نسحلا - یبأ 

هیلع هللا - دـبع  یبأ  هاـیح  یف  هئاـم  نیعبرأ و  سمخ و  هنـس  تاـم  هنأ  بتکلا  ضعب  یف  دـجو  هنأ  هللا و  همحر  نیـسحلا  نـب  دـمحأ  هرکذ  و 
ابأ ینکی  یفوکلا  یمرضحلا  نارهم  نب  هعامـس  الئاق : مالـسلا -  هیلع  قداصلا - باحـصأ  نم  هرات )  ) هلاجر یف  خیـشلا  هّدع  � و  مالسلا .- 

یلوم لاقی  تومرـضح و  یلوم  نارهم  نب  هعامـس  الئاق : مالـسلا -  هیلع  مظاکلا - باحـصأ  نم  يرخأ  هنیدـملاب و  تاـم  زقلا  عاـیب  دـمحم 
. یفقاو مالسلا -  هیلع  هللا - دبع  یبأ  نع  يور  باتک  هل  یفوک  نالوخ 
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. تسا تارهظم  مکح  رد  مه  هعامس  تارمضم  دشاب . یم  هقثوم 

[ یحارج لمع  اب   ] هدروآ و دـیراورم ]  ] بآ شیاه  مشچ  هک  مدرک  لاؤس  يدرم  هرابرد ي  مالـسلا ]-  هیلع  ماـما -  زا   ] دـیوگ یم  هعاـمس 
مایا دیاب  بیبط ] روتسد  هب  انب  و   ] دندیشک نوریب  ار  بآ 

َّرُطْضا ِنَِمل  ُهَّلَحَأ  ْدَق  َو  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمِم  ٌء  ْیَش  َسَْیل   » هک نیا  رب  ّلاد  تایاور  . 2
«: ِهَْیلِإ

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 421ناهفصا   هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


232 ص :

یلاکـشا دندومرف : ترـضح  دـناوخب . هتـسشن ] ای  هداتـسیا   ] ار زامن  دـناوت  یمن  نیاربانب  دـباوخب ، تشپ  هب  رتمک  ای  رتشیب  زور  لهچ  يدایز 
. تسا هدرک  لالح  ّرطضم  يارب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  یمارح  چیه  درادن ،

. تسا تاروظحم  حیبم  مه  مشچ  هجلاعم ي  لثم  يارب  رارطضا  هکلب  تسین ، حیبم  ناج  ظفح  يارب  رارطضا  طقف  دوش  یم  مولعم  سپ 

: ریَِصب ِیبَأ  هقثوم ي 

 - مالسلا هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  : ) َلاَق ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَـس  ْنَع  ٍْنیَـسُح  ْنَع  ََهلاَضَف  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِنَسَْحلا ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو
اَّلِإ ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمِم  ٌء  ْیَش  َْسَیل  َو  اَهُْریَغ  ُهَْدنِع  َْسَیل  ًاّرَطْضُم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  َال  َلاَقَف : ِْهیَلَع ؟ َدُجْسَیَف  ًاْئیَش  ُهَأْرَْملا  َُهل  ُکِسُْمت  ْلَه  ِضیِرَْملا  ِنَع   (1)(

(2). ِْهَیلِإ َّرُطْضا  ِنَِمل  ُهَّلَحَأ  ْدَق  َو 

. تسا مامت  دنس  نیاربانب  ، (3) تسا یساورلا  نامثع  نب  نیسح  نیسح ، زا  دارم  تیاور  نیا  رد  ًارهاظ 

( يدمحا . ) تسا هرمضم  ینعی  هدمآ ، هتلأس »  » تروص هب  بیذهتلا  رد  دنک و  یم  لقن  بیذهتلا  زا  ار  تیاور  نیا  لئاسو  - 1
ص77. ج3 ، ماکحالا ، بیذهت  ص483 و  ح7 ، باب 1 ، مایقلا ، باوبأ  هالصلا ، باتک  همتت  ج5 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

نع يور  دق  نامثع : نب  نیـسحلا  ص26 : ج6 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم   � دنا : هقث  دنتـسه ، نامثع  نب  نیـسحلا  مان  هب  هک  يدارفا  مامت  - 3
نارهم و نب  هعامس  و  ریصب و ...  یبأ  بویأ و  یبأ  نع  و  مالسلا -  مهیلع  یسوم - نسحلا  یبأ  میهاربإ و  یبأ  نسحلا و  یبأ  هللا و  دبع  یبأ 

نب دمحم  ریمع و  یبأ  نب  دمحم  دمحم و  نب  مساقلا  بویأ و  نب  هلاضف  و  ریمع و ...  یبأ  نبا  هنع  يور  و  جاجحلا و . ...  نب  نمحرلا  دبع 
نیمـسملا نإف  رثأ  كارتشالل  نکی  مل  نإ  هنع و  يورملا  يوارلاب و  امنإ  زییمتلا  هعامج و  نیب  كرتشم  اذه  نامثع  نب  نیـسحلا  و  نیـسحلا .
یسمحألا نامثع  نب  نیـسحلا  یـشاجنلا : لاق  یـسمحألا : دامح  نب  نیـسحلا  یـسمحألا = نامثع  نب  نیـسحلا   � تاقث . مهلک  مسـالا  اذـهب 

 ... . ریمع یبأ  نب  دمحم  هیاور  هباتک  مالسلا -  هیلع  هللا - دبع  یبأ  لاجر  یف  سابعلا  وبأ  هرکذ  هقث ، یفوک ، یلجبلا ،

َّرُطْضا ِنَِمل  ُهَّلَحَأ  ْدَق  َو  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمِم  ٌء  ْیَش  َسَْیل   » هک نیا  رب  ّلاد  تایاور  . 2
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وا دراد و  هگن  ار  رهُم ]  ] يزیچ شرسمه  دناوت  یم  ایآ  مدرک  لاؤس  ضیرم  هرابرد ي  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
[ رهُم نتشاد  هگن  يارب   ] شرسمه زا  ریغ  يزیچ  دشاب و  هدش  رطضم  هک  نیا  رگم  ریخ ، دندومرف : ترضح  دراذگب ؟ نآ  رب  رس  هدجس  يارب 

. تسا هدرک  لالح  ّرطضم  يارب  هک  نیا  الا  هدرک  مارح  دنوادخ  هک  تسین  يزیچ  چیه  دشاب . هتشادن  دوجو 

. دشاب تاروظحم  حیبم  دناوت  یم  دراد ، رارطضا  ضیرم  نیا  هک  ّدح  نیمه  رد  نیاربانب 

: ررض هحیحص ي ال  ( 3

ْنَع َهَراَرُز  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنبا  ِنَع  اَِنباَحْصَأ ] ْنِم  ٍهَّدِع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ْمُْهنَع َو 
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(1). َراَرِض َال  َو  َرَرَض  َال  َلاَق : ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  َلوُسَر  َّنَأ  ٍثیِدَح  ِیف  مالسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج -  ِیبَأ 

نامه ررـضال »  » ثیدـح اریز  دوش ؛ یم  هتـشادرب  تمرح  دوب ، يررـض  بذـک  تمرح  اج  ره  دوش  یم  هدافتـسا  مه  هکراـبم  تیاور  نیا  زا 
 ... لـسغ و ءوضو ، ماـیق ، عوـکر ، هدجـس ، رگا  هک  روـط  ناـمه  دراد ؛ تموـکح  هیلوا  ّهلدا ي  رب  دـمآ  دـهاوخ  تئارب  ثحب  رد  هک  هنوـگ 
یم دوش  ررـض  ثعاب  بذک  تمرح  رگا  تسا و  ماکحا  هیقب ي  لثم  مه  بذک  تمرح  تسین ، بجاو  مییوگ  یم  ررـضال  اب  دشاب  يررض 

. میرادرب ار  نآ  تمرح  تیاور  نیا  اب  میناوت 

هرورضلا دنع  بذک  زاوج  رب  عامجا  لیلد  ج )

لباق ًالصحم  ًالقن و  عامجا  نیا  تسین . مارح  هرورضلا  دنع  بذک  هک  نیا  رب  تسا  مئاق  عامجا   (2) دیامرف یم  هرس -  سدق  خیش -  موحرم 
یقاب دشاب  يدّبعت  عامجا  نیا  هک  نیا  لامتحا  رگید  لیلد ، همه  نیا  اب  اریز  تسا ؛ یکردـم  هک  تسا  مولعم  عامجا  نیا  هتبلا  تسین . هشقانم 

. دنام یمن 

ص292. ج5 ، یفاکلا ، ص32 و  ح3 ، ، 17 باب رایخلا ، باوبأ  هراجتلا ، باتک  همتت  ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
عامجإلا و  هعبرألا ...  ّهلدألاب  اهعم  غوسیف  هیلإ : هرورضلا  امهدحأ  نیهجول : بذکلا  غوسی  ّهنأ  ملعاف  ص21 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 2

. یکحی وأ  یعّدی  نأ  نم  رهظأ 
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هرورضلا دنع  بذک  زاوج  رب  لقع  لیلد  د )

: دیامرف یم  لقع  لیلد  دروم  رد  خیش  سپس 

التبم بذـک و  باکترا  نیب  رئاد  رما  رگا  نیارباـنب   (1). دـنک یم  نیحیبقلا  ّلقا  باـکترا  زاوج  هب  مکح  حـیبق ، ود  نیب  رما  نارود  رد  لـقع 
عفد ار  رت  گرزب  حیبق  دش و  بذـک  بکترم  دـیاب  سپ  تسا  نیحیبقلا  ّلقا  بذـک  هک  ییاج  نآ  زا  دـشاب ، یلام  ای  یندـب  ررـض  هب  ندـش 

يانبم هب  یگتسب  تسا ، یقاب  دوخ  حبق  هب  زاب  ای  دوش  یم  هتـشادرب  بذک  حبق  ایآ  تسا ، مزال  بذک  باکترا  هک  یطیارـش  نینچ  رد  درک .
لباق نوچ  تسا ؛ یقاب  دوخ  حبق  هب  مه  نارود  ماقم  رد  تسا ، یتاذ  ءایشا  حبق  نسح و  میشاب  لئاق  رگا  دراد . ءایشا  حبق  نسح و  رد  راتخم 

تـسه مه  نکمم  درادن . یحبق  رگید  نارود  ماقم  رد  تسا ، تارابتعا  هوجو و  هب  ءایـشا  حبق  نسح و  میدـش  لئاق  رگا  و  تسین . كاکفنا 
نسح و هب  لئاق  بذک  قدص و  دروم  رد  دشاب و  یتاذ  حبق  نسح و  هب  لئاق  بذـک  قدـص و  ریغ  رد  ینعی  دـشاب ؛ لیـصفت  هب  لئاق  یـسک 

. دشاب تارابتعالا  هوجولاب و  حبق 

نوک یف  نیلوقلا  یلع  هیلع ، رخآلا  هبلغل  هحبق ؛ ءاـفتنا  وأ  هحبق ، یلع  هئاـقب  عم  نیحیبقلا  ّلـقأ  باـکترا  بوجوب  ّلقتـسم  لـقعلا  ناـمه : - 1
. تارابتعالا هوجولاب و  وأ  تاذلا ، لجأل  بذکلا  صوصخ  یف  وأ  ًاقلطم ، یلقعلا  حبقلا 
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؟ تسا هیروت  ناکما  مدع  هب  طونم  رارطضالا ، دنع  بذک  زاوج  ایآ 

ناکما مدع  هب  طونم  رارطضالا ، دنع  بذک  زاوج  هک  تسا  نیا  روهـشم  تاملک  رهاظ   (1): دیامرف یم  هفاضا  هرس -  سدق  خیش -  موحرم 
اب ناوت  یم  (2) و  تسین بذک  رب  یهارکا  هکلب  رارطضا و  رگید  هیروت ، رب  تردق  دوجو  اب  اریز  تسا ؛ هدعاق  قباطم  زین  نیا  تسا و  هیروت 

. درک هارکا  ررض و  رارطضا ، عفد  هیروت ، ندرب  راک  هب 

نآ زا  یلو  دنک ، یم  رکذ  ار  رارطضا  ماقم  رد  نآ  ناکما  تروص  رد  هیروت  بوجو  رد  ءاهقف  ترابع  سپس  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
ءاهقف تارابع  هب  یگدیـسر  زا  تسا ، بلطم  لصا  یگدیـسر  مهم  درادن و  هجیتن  رد  يریثأت  نادـنچ  ءاهقف  ترابع  هب  یگدیـسر  هک  ییاج 

. مینک یم  رظن  فرص 

دنک و یم  تیبثت  ار  روهشم  فرح  لّوا  همادا  رد  خیش  موحرم 

رهظی امک  لّوألا ، وه  روهشملا  رهاظ  مأ ال ؟ اهیلع ، ردقی  نمل  هیروتلا  ٍذئنیح  بجی  له  ّهنأ  یف  فالخلا  لاکشإلا و  اّمنإ  ص22 : نامه ، - 1
عمجم ّیکحم  ضایرلا و  دصاقملا و  عماج  ریرحتلا و  اهحرش و  هعمللا و  دعاوقلا و  عئارـشلا و  رئارـسلا و  هینغلا و  طوسبملا و  هعنقملا و  نم 

. هعیدولا نع  ملاظلا  عفدل  فلحلا  زاوج  هلأسم  یف  ناهربلا 
. دوش یم  یگدیسر  ًادعب  بلطم  نیا  هب  دنک ، یمن  ادیپ  قادصم  مه  غورد  رب  هارکا  یّتح  هیروت  رب  تردق  اب  هک  نیا  يانبم  رب  انب  - 2
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تاقالطا نیاربانب  تسین ، یهارکا  رارطـضا و  هیروت ، ناکما  اب  نوچ  تسا  یلقع  یلقن و  هدعاق ي  ياضتقم  روهـشم  فرح   (1): دیامرف یم 
نیحیبقلا ّلقا  هک  بذـک  ات  تسین  نیحیبق  نیب  ینارود  رگید  هیروت  ناکما  اب  نوچ  مه  یلقع  ظاحل  زا  و  دوش . یم  وا  لماش  بذـک  تمرح 

تایاور لاـح ، نیا  اـب  یلو  تسا  یقاـب  دوخ  تّوق  هب  بذـک  تمرح  سپ  دـنک ، كرت  ار  حـیبق  ود  ره  دـناوت  یم  ینعی  دـشاب ؛ زیاـج  تسا 
قالطا هیروت  زا  نّکمت  مدع  نّکمت و  هب  تبسن  تایاور  نیا  درادن و  یعنام  هرورضلا  دنع  ًابذاک  فلح  هک  نآ  رب  ّلاد  دراد  دوجو  يدّدعتم 

. تسین تسرد  تسین ، زیاج  ًابذاک  فلح  صوصخ  ای  بذک  هیروت ، زا  نّکمتلا  دنع  هک  روهشم  مالک  نیاربانب  دراد .

هیروتلا نم  نکمتلا  عم  یّتح  ًاقلطم  بذک  زاوج  رب  ّلاد  تایاور 

هراشا

 - هرس سدق  خیش -  موحرم  هک  یبیترت  هب  تایاور  نیا  دنک . یم  رکذ  نامیألا  باتک  باوبا  زا  باب 12  رد  ار  تایاور  نیا  لئاسو  بحاص 
: تسا روط  نیا  دنک  یم  رکذ 

عم تامومعلا ، تحت  لخدیف  هیروتلا ، یلع  هردـقلا  عم  هیلإ  رارطـضالا  لصحی  مل  و  مارح ، بذـکلا  ّنأ  هورکذ : ام  هجو  ص24 : نامه ، - 1
نوکی و ال  هقّقحت ، یلع  هقّقحت  فّقوتی  و  هحبق ، یلع  هنـسح  بلغی  هنمـض  یف  ٍنَسَح  ٍناونع  قّقحت  عم  ّالإ  غوسی  الف  ّیلقع ، بذکلا  حبق  نأ 

وأ یندبلا  ررـضلا  عفدل  ًابذاک  فلحلا  یف  صیخرتلا  ّهلدأ  تاقالطإ  یـضتقم  ّنأ  ّالإ  دـّیج ، مکحلا  اذـه  و  هیروتلا . نع  زجعلا  عم  ّالإ  فقوتلا 
. کلذ رابتعا  مدع  هیخأ ، وأ  هسفن  نع  یلاملا 
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: ینوکس تیاور  . 1

هیلع ٍِّیلَع -  ْنَع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  ِِّینوُـکَّسلا  ِنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ِنَع  ٍمِشاَـه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَـع  ِراَّفَّصلا  ِنَـع  ِهِداَنْـسِِإب  ِنَـسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم 
. ِْلتَْقلا َنِم  َكاَخَأ  ِّجَن  َو  ًابِذاَک  ِهَّللِاب  ِْفلْحا  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا -  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالسلا - 

(1)  -. مالسلا هیلع  ٍِّیلَع -  ْنَع  اًلَسُْرم  ُقوُدَّصلا  ُهاََور  َو 

ًالومعم تسا و  هّماع  زا  هچرگ  مه  ینوکـس  درادـن . قیثوت  تسا و  هّماع  زا  یلفون  تسا . مامتان  یلفون  رطاخ  هب  دنـس  ظاـحل  زا  تیاور  نیا 
هیلع و هللا  یلص  هللا -  لوسر  زا  ناشنیرهاط  ءابآ  زا  ناشدوخ  دنـس  اب  ترـضح  دنک ، یم  لقن  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  هک  یتایاور 

(2). دننک یم  لمع  ینوکس  تایاور  هب  هفئاط  هک  هدومرف  هّدعلا  رد  یسوط ; خیش  یلو  دننک  یم  لقن  ملس -  هلآ و 

ص300. ج8 ، ماکحالا ، بیذهت  ص225 و  ح4 ، باب 12 ، نامیالا ، باتک  ج23 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ادـقتعم يوارلا  نوکی  نأ  وهف : رخالا  یلع  نیربخلا  دـحأ  حـیجرت  یف  هاـعارملا  هلادـعلا  ص113 : ج1 ، یـسوط ،) خیـش   ) لوصالا هدعلا  - 2

عم يور  بهذـملا و  لصال  داقتعالا  یف  افلاخم  ناـک  اذإ  اـمأف  هیوری . اـمیف  مهتم  ریغ  بذـکلا  نم  اـجرحتم  هنید ، یف  هقث  ارـصبتسم  قحلل ،
نکی مل  نا  و  هربخ . حارطا  بجو  هفلاخی  ام  مهب  قوثوملا  قرط  نم  كانه  ناک  ناف  هیوری . اـمیف  رظن  مالـسلا -  مهیلع  همئـالا - نع  کـلذ 

و هفلاخی ، کلذ و ال  قفاوی  ربخ  هقحملا  هقرفلا  نم  نکی  مل  نا  و  هب . لمعلا  بجو  هقفاوی  ام  كانه  نوکی  هربخ و  حارطا  بجوی  ام  كاـنه 
نب حون  و  بولک ، نبا  ثایغ  و  ثایغ ، نب  صفح  هاور  امب  هفئاطلا  تلمع  هانلق  ام  لجال  و  هب ...  لمعلا  اضیأ  بجو  هیف ، لوق  مهل  فرعی  ال 

. هفالخ مهدنع  نکی  مل  هورکنی و  مل  امیف  مالسلا -  مهیلع  انتمئا - نع  هماعلا  نم  مهریغ  و  ینوکسلا ، و  جارد ،
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هچ دـشاب و  نکمم  وا  يارب  هیروت  هچ  دراد ؛ قـالطا  هدـب ، تاـجن  لـتق  زا  ار  تردارب  روـخب و  غورد  مسق  دـیامرف  یم  هک  ترـضح  مـالک 
. دندومرفن رکذ  يدییقت  ترضح  لاح  نیا  اب  تسا  نکمم  هیروت  ییاهاج  نینچ  رد  ًالومعم  و  دشابن ،

: ّيِرَعْشَأْلا ٍدْعَس  ِنْب  َلیِعاَمْسِإ  هحیحص ي  . 2

ِیف مالسلا -  هیلع  اَضِّرلا -  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألا  ٍدْعَـس  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ِناَْطلُّسلا َنِم  ِِهلاَم  یَلَع  ُفاَخَی  ٍلُجَر  ْنَع  َو  ِْهیَلَع  َحاَنُج  َال  َلاَق : َفَلَحَف  َِکلَذ  ِْریَغ  َْوأ  ِقاَلَّطلِاب  ُناَْـطلُّسلا  ُهَفَلْحَأ  ٍلُـجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : ٍثیِدَـح 

(1). ْمَعَن َلاَق : ِِهلاَم ؟ یَلَع  ُِفلْحَی  اَمَک  ِهیِخَأ  ِلاَم  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُِفلْحَی  ْلَه  ُُهْتلَأَس  َو  ِْهیَلَع  َحاَنُج  َال  َلاَق : ُْهنِم  ِِهب  َوُْجنَِیل  ُِفلْحَیَف 

. تسا مامت  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

 

ص440. ج7 ، یفاکلا ، ص224 و  ح1 ، باب 12 ، نامیالا ، باتک  ج23 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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ای شرسمه  قالط  هب  مسق  هب  راداو  ار  وا  ناطلس  هک  يدرم  هرابرد ي  مالسلا -  هیلع  اضر -  ماما  زا  دیوگ : یم  يرعشالا  دعس  نب  لیعامسا 
هرابرد مدرک  لاؤس  و  درادن . یلاکـشا  دندومرف : ترـضح  مدرک ، لاؤس  دروخ  یم  مسق  سپ  دنک  یم  شدـیبع ] قتع  رب  مسق  لثم   ] نآ ریغ 

: دـندومرف ترـضح  دـبای ، تاجن  ناطلـس  زا  نآ  هطـساو ي  هب  ات  دروخ  یم  مسق  سپ  دـسرت  یم  ناطلـس  زا  شلام  هب  تبـسن  هک  يدرم  ي 
یم مسق  شدوخ  لاوما  هب  تبـسن  هک  هنوگ  نامه  دروخب  مسق  شردارب  لاوما  ظفح ] يارب   ] دـناوت یم  ایآ  مدرک  لاؤس  و  درادـن . یلاکـشا 

[. دروخب مسق  دناوت  یم   ] هلب دندومرف : ترضح  دروخ ،

دنگوس ناوت  یم  ملاظ  تسد  زا  ینامیا  ردارب  ای  دوخ  لاـم  تاـجن  يارب  دـیامرف : یم  تیاور  نیا  رد  مالـسلا -  هیلع  اـضر -  ماـما  نیارباـنب 
یم دنیامرف  یم  قلطم  روط  هب  دـننک و  یمن  یلاصفتـسا  ترـضح  دراد ، دوجو  هیروت  ناکما  يدراوم  نینچ  رد  هک  نیا  اب  درک و  دای  غورد 

. دنک دای  مسق  دناوت 

: یبلح هحیحص ي  . 3

هراشا

َِکلَِذب ُزِرُْحی  ِروُشُْعلا  ِبِحاَِصل  ُِفلْحَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  مالسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  َابَأ  َلَأَس  ُهَّنَأ  ِِّیبَلَْحلا  ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا ] ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو
(1). ْمَعَن َلاَق : َُهلاَم 

بحاص دزن  هک  يدرم  هرابرد ي  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  یبلح 

ص365. ج3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ص225 و  ح8 ، نامه ، - 1
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یلاکشا  ] هلب دیامرف : یم  باوج  رد  ترـضح  دنک . یم  لاؤس  دنک ، ظفح  هلیـسو  نیدب  ار  شلام  ات  دروخ  یم  مسق  تایلام ) رومأم   ) روشع
[. درادن

نویبلح تقاثو  یسررب 

هراشا

اهرهـش یخرب  هب  هک  یناسک  زا  یـضعب  دنا . هدش  یبلح  هب  فورعم  بلح ، هب  دمآ  تفر و  تبـسانم  هب  هک  تسا  يدّدـعتم  دارفا  مسا  یبلح 
زا ناشلصا  هشیر و  یمق و ...  يازریم  یمق ، میهاربا  نب  یلع  يزاوها ، دیعس  نب  نیسح  یناتـسجس ، هللادبع  نب  زیرح  لثم  دنا ، هدش  بستنم 
رپ هداوناخ ا ي  نویبلح ، هداوناخ ي  دـندش . بلح  هب  بستنم  دـندرک  یم  بلح  هب  هک  یتراجت  رطاخ  هب  مه  نویبلح  تسا . هدوبن  رهـش  نآ 

. دنءالجا تاقث و  زا  ناشّلک  هدوب و  تکرب 

نب دمحم  یبلحلا ، یلع  نب  هللادیبع  زا : دنترابع  هک  درب  یم  مان  ار  نویبلح  زا  رفن  هس  هیقفلا  هرضحی  نم ال  رد  هرس -  سدق  قودص -  خیش 
. یبلحلا یلع  نب  نارمع  یبلحلا و  یلع 

یبلحلا هبعش  یبأ  نب  یلع  نب  هللادیبع  فلا :

هراشا

: دیامرف یم  یبلحلا  هبعش  یبأ  نب  یلع  نب  هللادیبع  همجرت ي  رد  یشاجن 

یلوم یبلحلا  هبعش  یبأ  نب  یلع  نب  هللا ) دبع   ) هللا دیبع 
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یف هبعـش  یبأ  لآ  بلح و  یلإ  هبـسنلا  مهیلع  بلغف  بلح  یلإ  هتوخإ  هوبأ و  وه و  رجتی  ناـک  یفوک  یلع  وـبأ  هبلعث  نب   (1) تاللا میت  ینب 
ام یلإ  اعوجرم  تاقث  ًاعیمج  اوناک  و  مالسلا -  امهیلع  نیسحلا -  نسحلا و  نع  هبعش  وبأ  مهدج  يور  انباحـصأ و  نم  روکذم  تیب  هفوکلا 

لاق هححـص ، و  مالـسلا ،-  هیلع  هللا -  دبع  یبأ  یلع  هضرع  هیلإ و  بوسنملا  باتکلا  فنـص  مههجو و  مهریبک و  هللا  دـیبع  ناک  نولوقی و 
(2) ؛ ... ؟ اذه لثم  ءالؤهل  يرت  أ  هتءارق : دنع 

هب شناردارب  ردـپ و  وا ، تسا . یفوک  یلعوبا و  شا ] هینک  ، ] تسا هبلعث  نب  تاللا  میت  ینب  يـالوم  یبلحلا  هبعـش  یبأ  نب  یلع  نب  هللادـیبع 
تسام و باحـصا  هرمز ي  رد  یلیلج  تیب  هفوک  رد  هبعـش  یبأ  لآ  دـندش . بلح  هب  بوسنم  رطاخ  نیمه  هب  دـندرک و  یم  تراـجت  هفوک 
، هللادـیبع دوش و  یم  دامتعا  اه  نآ  لوق  هب  دـنتاقث و  اـه  نآ  همه ي  دـنک و  یم  تیاور  مالـسلا -  اـمهیلع  نینـسح -  زا  هبعـشوبا  ناشّدـج 

هضرع مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  رب  درک و  فینصت  تسوا  هب  بوسنم  هک  ار  یباتک  تساه . نآ  هجو  گرزب و 

هللا دیبع  ص112 : همالعلا ،) لاجر   ) لاوقألا هصالخ   � دنک : یم  هللا » میت  ینب  یلوم   » هب ریبعت  شلاجر  رد  هرس -  سدق  همالع - موحرم  - 1
 ... . بلح یلإ  هتوخإ  هوبأ و  وه و  رجتی  ناک  یفوک  یلع  وبأ  هبلعث  نب  هللا  میت  ینب  یلوم  یبلحلا  هبعش  یبأ  نب  یلع  نب 

ص230. یشاجنلا ، لاجر  - 2
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!؟ تسه باتک  نیا  لثم  نیفلاخم ]  ] اه نیا  يارب  ایآ  دندومرف : دنتسناد و  حیحص  ار  نآ  ترضح  درک ،

: دیامرف یم  ناشیا  همجرت ي  رد  تسرهفلا  رد  هرس -  سدق  یسوط -  خیش 

سیل لاق  هنسحتسا و  هاءر  املف  مالـسلا -  هیلع  قداصلا -  یلع  ضرع  هنإ  لیق  و  هیلع ، لومعم  فّنـصم  باتک ، هل  یبلحلا : یلع  نب  هللا  دیبع 
(1). هلثم نیفلاخملا  ینعی  ءالؤهل 

 - مالسلا هیلع  قداص -  ماما  رب  ار  باتک  نآ  هدش  هتفگ  دوش و  یم  لمع  نآ  هب  هک  تسا  یفنـصم  باتک و  ياراد  یبلحلا  یلع  نب  هللادیبع 
. تسین باتک  نیا  لثم  نیفلاخم ) ینعی   ) اه نیا  يارب  دندومرف : هدرک و  نیسحت  ترضح  درک و  هضرع 

هقف رد  یقرب  دارم  ًاتدـعاق  هک  هدرک ، فینـصت  هعیـش  هک  تسا  یباتک  نیلّوا  یبلحلا  یلع  نب  هللادـیبع  باتک  دـیامرف : یم  شلاجر  رد  یقرب 
. تسا هتشون  هّماع  زا  لبق  سایقم ، نآ  رد  ار  هعیش  یهقف  باتک  نیلّوا  وا  هک  تسا  مهم  زین  یخیرات  ظاحل  زا  .(2) و  تسا

 

ص106. یسوطلا ،) خیشلل   ) تسرهفلا - 1
، بقللا اذه  هیلع  بلغف  بلح ، یلإ  هرجتم  ناک  یفوک و  یبلحلا ، نارمع  نب  ییحی  نع  یبلحلا  یلع  نب  هللا  دـیبع  ص23 : یقربلا ، لاجر  - 2

. هعیشلا هفنص  باتک  لوأ  وه  و  باتک ، هل  حیحص ، هقث  یلوم 
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یبلحلا یلع  نب  هللادیبع  هب  هرس -  سدق  قودص -  قیرط 

: دیامرف یم  هیقفلا  هرضحی  نم ال  هخیشم ي  رد  هرس -  سدق  قودص -  خیش 

و هّللا ، دـبع  نب  دعـس  نع  اـمهنع - هّللا  یـضر  نسحلا - نب  دّـمحم  و  یبأ ، نع  هتیور  دـقف  ّیبـلحلا  ّیلع  نب  هّللا  دـیبع  نـع  هـیف  ناـک  اـم  و 
ّیلع نب  هّللا  دـیبع  نع  ناـمثع ، نب  داّـمح  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّـمحم  نع  یـسیع ، نب  دّـمحم  ینبا  هّللا  دـبع  دـمحأ و  نع  اـعیمج  ّيریمحلا 

. ّیبلحلا

دبع هّمع  نع  رماع ، نب  دّمحم  نب  نیـسحلا  نع  مهنع - هّللا  یـضر  رورـسم - نب  دّمحم  نب  رفعج  و  نسحلا ، نب  دّمحم  و  یبأ ، نع  هتیور  و 
(1). یبلحلا ّیلع  نب  هّللا  دیبع  نع  نامثع ، نب  داّمح  نع  ریمع ، یبأ  نب  دّمحم  نع  رماع ، نب  هّللا 

لباق هدوب و  مامت  ناشیا  هب  قودص  خیـش  دنـس  نیاربانب  دنراد ، دوجو  ءالجأ  تاقث و  یبلحلا ، یلع  نب  هللادـیبع  هب  قودـص  خیـش  دنـس  رد 
.  تسا دانتسا 

ص429. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
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یبلحلا یلع  نب  دمحم  ب :

هراشا

: دیوگ یم  یبلحلا  هبعش  یبأ  نب  یلع  نب  دمحم  همجرت ي  رد  یشاجن 

دبع نارمع و  هللا و  دیبع  هتوخإ ، وه و  هیلع  نعطی  يذلا ال  هقثلا  مههیقف و  انباحصأ و  هجو  رفعج  وبأ  یبلحلا ، هبعش  یبأ  نب  یلع  نب  دمحم 
(1). یلعألا

یلعالادـبع نارمع و  هللادـیبع ، شناردارب  وا و  رد  ینعط  چـیه  هک  تسا  يا  هقث  تساـم و  باحـصا  هیقف  هـجو و  یبـلحلا  یلع  نـب  دـمحم 
. تسین

یبلحلا یلع  نب  دمحم  هب  هرس -  سدق  قودص -  قیرط 

: دیامرف یم  هخیشم  رد  هرس -  سدق  قودص -  خیش 

- مهنع هّللا  یـضر  لّکوتملا - نب  یـسوم  نب  دّمحم  و  نسحلا ، نب  دّمحم  و  یبأ ، نع  هتیور  دـقف  ّیبلحلا  ّیلع  نب  دّـمحم  نع  هیف  ناک  ام  و 
(2). ّیبلحلا ّیلع  نب  دّمحم  نع  ناکسم ، نب  هّللا  دبع  نع  ییحی ، نب  ناوفص  نع  حون ، نب  بّویأ  نع  ّيریمحلا ، رفعج  نب  هّللا  دبع  نع 

ص325. یشاجنلا ، لاجر  - 1
ص427. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2

یبلحلا یلع  نب  دمحم  www.Ghaemiyeh.comب : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


246 ص :

دمحم و  دیلولا ) نب  نسحلا  نب  دمحم   ) شداتسا و  هیوباب ) نیسحلا  نب  یلع   ) شردپ قیرط  زا  یبلحلا  یلع  نب  دمحم  هب  قودص  خیـش  دنس 
هک حون  نب  بویا  زا  وا  تسا و  هقث  هک  دننک  یم  لقن  يریمحلا  رفعج  نب  هللادبع  زا  اه  نآ  دنتاقث و  هس  ره  هک  تسا  لّکوتم  نب  یسوم  نب 
یم لقن  یبلحلا  یلع  نب  دـمحم  زا  وا  تسا و  هقث  هک  ناکـسم  نب  هللادـبع  زا  وا  تسا و  ءـالجأ  زا  هک  ییحی  نب  ناوفـص  زا  وا  تسا و  هقث 

. تسا مامت  یبلحلا  یلع  نب  دمحم  هب  قودص  دنس  نیاربانب  دنک ،

یبلحلا هبعش  یبا  نب  یلع  نب  نارمع  ج :

هراشا

یلع نب  هللادـیبع  همجرت ي  رد  یـشاجن  نوـچ  یلو  هدـشن ، رکذ  یقیثوـت  شا  همجرت  رد  صوصخلاـب  هچرگ  مـه  یبـلحلا  یلع  نـب  نارمع 
هقث مه  یبـلحلا  هبعـش  یبأ  نب  یلع  نب  نارمع  مییوگ  یم  سپ  دوش ، یم  داـمتعا  اـه  نآ  لوق  هب  دـنتاقث و  نویبـلح  همه ي  دومرف  یبـلحلا 

(1). تسا

و مالـسلا . ... -  هیلع  قداصلا - باحـصأ  نم  یفوکلا : یبلحلا  هبعـش  یبأ  نبا  یلع  نب  نارمع  ص145 : ج13 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 1
یف یتأـی  یلع و  نب  نارمع  نب  هللا  دـیبع  هیخأ  همجرت  یف  هبعـش و  یبأ  نب  رمع  نب  دـمحأ  همع  نبا  همجرت  یف  یـشاجنلا  نع  هقیثوت  مدـقت 
هیلع نعطی  ال  : » دنک یم  نارمع  تقاثو  هب  حیرصت  یبلحلا  یلع  نب  دمحم  همجرت ي  رد  یـشاجن  اضیأ . هبعـش  یبأ  نب  یلع  نب  دمحم  هیخأ 

یبلحلا هبعـش  یبأ  نب  رمع  نب  دـمحأ  همجرت ي  رد  نینچ  مه  ص325 ) یـشاجنلا ، لاجر  « ) یلعألا دبع  نارمع و  هللا و  دـیبع  هتوخإ ، وه و 
اوناـک و  مالـسلا ،-  هیلع  هللا - دـبع  یبأ  نع : مهوبأ  يور  نییبـلحلا . دـمحم  نارمع و  یلعـألا و  دـبع  هللا و  دـیبع  مع  نبا  وه  : » دـیامرف یم 

( یناخریما ( ) ص98 یشاجنلا ، لاجر  «. ) تاقث
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یبلحلا یلع  نب  نارمع  هب  هرس -  سدق  قودص -  قیرط 

: دیامرف یم  هخیشم  رد  هرس -  سدق  قودص -  موحرم 

نع باّطخلا ، یبأ  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  نع  هّللا ، دبع  نب  دعس  نع  هنع - هّللا  یضر  یبأ - نع  هتیور  دقف  ّیبلحلا  نارمع  نع  هیف  ناک  ام  و 
(1). لضفلا وبأ  هتینک  و  ّیبلحلا ، نارمع  نع  نامثع  نب  داّمح  نع  ریشب ، نب  رفعج 

. تسا مامت  مه  یبلحلا  یلع  نب  نارمع  هب  قودص  خیش  دنس  نیاربانب  دنتاقث ، همه  یبلحلا  نارمع  هب  هرس -  سدق  قودص -  قیرط  رد 

زا تیاور  نیا  نیاربانب  تسا . مامت  دـشاب ) نویبلح  زا  مادـک  ره   ) تیاور نیا  رد  یبلح  هب  قودـص  خیـش  دنـس  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  سپ 
. تسا مامت  دنس  ظاحل 

يا ههبش  تسا  نکمم   (2) هیقفلا هرضحیال  نم  هب  عوجر  رد  هتبلا 

ص506. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
� ًارْذـَن . ...  ِْهیَلَع  ُلَعْجَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َو  ُِّیبَلَْحلا  َلاَـق  َو  ح18 : نامه ،  � ص364 : تارافکلاو ، روذـنلا  نامیألا و  باب  ج3 ، نامه ، - 2

ِلُجَّرلا ِنَع  َو  ح21 : نامه ،  � ِنیِمَْیلا . ...  ِهَراَّفَک  ِیف  َلاَق  َو  ح20 : نامه ،  � اَِهب . ...  ُداَُری  َال  ٍنیِمَی  ُّلُک  مالـسلا -  هیلع  َلاَق - َو  ح19 : نامه ،
 ... . ِهَّللا ِْتیَِبل  ًایْدَه  اََهلاَم  ْتَلَعَج  ٍهَأَْرما  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َو  ح22 : نامه ،  � ِروُشُْعلا . ...  ِبِحاَِصل  ُِفلْحَی 
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ِنَع َو  : » دیامرف یم  درب و  یمن  یبلح  زا  یمان  لبق  تیاور  تیاور و  نیا  رد  قودص  خیش  نوچ  تسین ؛ یبلح  زا  تیاور  نیا  هک  دوش  داجیا 
دنچ لقن  زا  دـعب  و  ِلُجَّرلا »...  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َو  ُِّیبَلَْحلا  َلاَق  َو  : » دـیامرف یم  لبق  تیاور  هس  رد  نوچ  یلو  ِروُشُْعلا ،»...  ِبِحاَِصل  ُِفلْحَی  ِلُـجَّرلا 
مان لبق  تیاور  دـنچ  رد  یبلح  زج  يرگید  يوار  زا  الإ  و   ] دـشاب یبلح  دوخ  يوار  هک  تسا  نآ  رهاظ  ُُهْتلَأَس ،»...  و  : » تسا هدروآ  تیاور 

. دنک یم  لقن  یبلح  قیرط  زا  ار  تایاور  نیا  همه ي  قودص  خیش  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  تسا .] هدربن 

تیاور تلالد  یسررب 

؛ دراد مه  قالطا  تسا و  زیاج  ملاظ  زا  لام  ظفح  يارب  ندروخ  غورد  مسق  یّتح  هک  خیـش  موحرم  مالک  رب  تسا  یبوخ  دهاش  تیاور  نیا 
. دشابن هچ  دشاب و  نکمم  هیروت  هچ  ینعی 

 -: مالسلا هیلع  قداص -  ماما  زا  قودص  رگید  تیاور  . 4

ُهَراَّفَْکلا ُْهمَْزلَت  َْمل  َو  ًابِذاَک  َفَلَح  اَذِإ  ُلُجَّرلا  اَْهیَلَع  ُرَجُْؤی  يِذَّلا  اَّمَأَف  َلاَق : ْنَأ  َیلِإ  ِْنیَهْجَو  یَلَع  ُنیِمَْیلا  مالـسلا :-  هیلع  ُقِداَّصلا -  َلاَـق  َو  َلاَـق :
ِصاَلَخ ِیف  ُلُجَّرلا  َِفلْحَی  ْنَأ  َوُهَف 
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(1). َثیِدَْحلا ِهِْریَغ  َْوأ  ٍِّصل  ْنِم  ِْهیَلَع  يَّدَعَتَی  ٍّدَعَتُم  ْنِم  ِِهلاَم  ِصاَلَخ  َْوأ  ٍِملْسُم  ٍئِْرما 

غورد هب  هاگره  هک  تسا  نیا  دنگوس  عون  کی  دیامرف : یم  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هجو  ود  رب  مسق  دیامرف : یم  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما 
ای نادنز  ای  ندش  هتشک  زا   ] یناملسم صالخ  يارب  هک  نیا  نآ  دراد و  مه  رجا  هکلب  تسین ، شا  هدهع  رب  يا  هراّفک  اهنت  هن  درک ، دای  مسق 

 ... . دنک و دای  غورد  مسق  دزد  ریغ  ای  دزد  زواجتم  تسد  زا  شلام  ییاهر  يارب  ای  دنک ، دای  غورد  مسق  تیذا ]

مه رجا  هکلب  درادن  هراّفک  غورد  مسق  اهنت  هن  زواجتم » تسد  زا  شلاوما  ییاهر  ناملسم و  یـصالخ   » دراوم رد  تیاور ، نیا  قبط  نیاربانب 
مأ ال. هیروتلا  نم  ًانکمتم  ناک  ءاوس  دراد ؛ مه  قالطا  تسا . حضاو  ًابذاک  فلح  زاوج  رب  تیاور  نیا  تلالد  سپ  دراد ،

تیاور دنس  یسررب 

دـسر یم  رظن  هب  اریز  تسین ؛ تباث  نیا  مییوگب  دیاب  یبلحلا ، لاق  ینعی  مالـسلا »-  هیلع  ُقِداَّصلا -  َلاَق  َو  َلاَق   » زا لئاسو  بحاص  دارم  رگا 
ُُهْتلَأَس  » تیاور دنک ، یم  لقن  یبلح  زا  اج  نیا  رد  قودص  هک  یتیاور  نیرخآ 

ص366. ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص226 و  ح9 ، باب 12 ، نامیألا ، باتک  ج23 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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لوهجم وحن  هب  ار  لئاس  هک  َّیَلَع »...  ُلوُقَی  ِلُجَّرلا  ِنَع  َِلئُس  َو  : » دیامرف یم  دعب  تیاور  رد  اریز  دشاب ؛  (1)  ...« ًایْدَه اََهلاَم  ْتَلَعَج  ٍهَأَْرما  ِنَع 
َلاَق ٍلُجَر  ِیف  َرَخآ  ٍثیِدَح  ِیف  َو  َِيُور  : » دـیامرف یم  يدـعب  تیاور  رد  روط  نیمه  تسین . یبلح  لئاس  دوش  یم  مولعم  سپ  دـنک ، یم  لقن 
یَلَع ُنیِمَْیلا  مالـسلا :-  هیلع  ُقِداَّصلا -  َلاَق  َو  : » دیامرف یم  هک  مه  يدعب  تیاور  رد  نیاربانب  دـنک . یم  لقن  لوهجم  تروص  هب  زاب  هک  ...« 

رد دنک ، یم  لقن  مالـسلا -  هیلع  ماما -  زا  هطـساو  فذح  اب  فلتخم  ياهاج  رد  هک  روط  نامه  هکلب  دـنک ، یمن  لقن  یبلح  زا  ِْنیَهْجَو »... 
. دنک یم  لقن  مالسلا -  هیلع  ماما -  زا  طئاسو  فذح  اب  زین  اج  نیا 

لامتحا هک  تسا  نیا  لقادح  هدرکن و  لقن  یبلح  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  هرس -  سدق  قودص -  دش  مولعم  میدرک  هک  يراهظتسا  اب  سپ 
. مینک دنس  حیحصت  قیرط  نیا  زا  میناوت  یمن  نیاربانب  دشابن ، یبلح  قیرط  زا  میهد  یم 

سدق ییوخ -  دیس  ماما و  موحرم  لثم  یضعب  هچرگ  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  هطـساو  فذح  اب  هرـس -  سدق  قودص -  لقن  اّما  و 
( نامز زا  يا  ههرب  رد   - ) امهرس

ِنَع َِلئُس  َو  ح23 : نامه ،  � ِهَّللا . ...  ِْتیَِبل  ًایْدَـه  اََهلاَم  ْتَلَعَج  ٍهَأَْرما  ِنَع  ُُهْتلَأَـس  َو  ح22 : نامه ،  � ص365 : ج3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 1
هیلع ُقِداَّصلا - َلاَـق  َو  ح25 : نامه ،  � َال . ...  َلاَـق  ٍلُـجَر  ِیف  َرَخآ  ٍثیِدَـح  ِیف  َِيُور  َو  ح24 : نامه ،  � ٍهَنَدـَب . ...  ُْفلَأ  َّیَلَع  ُلوُقَی  ِلُـجَّرلا 

 ... . ِْنیَهْجَو یَلَع  ُنیِمَْیلا  مالسلا :- 
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هتشاد و رودص  هب  نیقی  دوش  یم  مولعم  هداد ، تبسن  مالسلا -  هیلع  ماما -  هب  عطاق  سرض  هب  هرـس -  سدق  قودص -  نوچ  دنا  هتفگ  و ... 
ملع ریغ  هب  لوق  اریز  دهد ؛ تبـسن  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هب  دناد  یمن  ار  نآ  تّحـص  هک  ار  یتیاور  هک  نیا  زا  هدوب  ًانأش  ّلجا  قودـص  إ ال 

. تسا هحیحص  تیاور  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  تسا ،

نانیمطا ینئارق  دوجو  رطاخ  هب  هرس -  سدق  قودص -  خیش  اسب  هچ  اریز  مینادب ؛ تیاور  تحـص  زارحا  رد  یفاک  ار  نیا  میناوت  یمن  ام  اّما 
یم هحـصلا  هلاصا  يانبم  رطاخ  هب  دیاش  ای  و  دشاب ، تّجح  مه  ام  يارب  ات  تسین  مامت  ام  دزن  رد  نئارق  نآ  هک  هدرک  ادیپ  تیاور  رودص  هب 

هب مکح  تیاور ، نیا  ناـیوار  قسف  زارحا  مدـع  اـب  »(1) و  هقـسف تبث  نم  الإ  لودع  مهلک  نوملـسملا   » دندوب لئاق  قودص  خیـش  هک  دـشاب 
یم هدافتسا  مه   (2) هرکذت دننام  هرس -  سدق  همالع -  بتک  ضعب  زا  هک  نیا  امک  تسا . هدرک  تیاور  تحص  هجیتن  رد  نایوار و  تلادع 

دوش

ادولجم الإ  مهتداهش ، لبقت  لودع  مهلک  نوملسملا  ص286 : عورفلا ، لوصألا و  یف  هیادهلا  هیوباب ، نب  یلع  نب  دّمحم  قودص ، خیـش  - 1
وأ ارماقم ، وأ  رمخ ، براـش  وأ  هبحاـصل ، اریجأ  وأ  عوبتمل ، اـعبات  وأ  اـمهتم ) وأ  اـیغاب ، وأ  ادـساح ، وأ  ، ) روزلا هداهـشب  اـفورعم  وأ  دـح ، یف 

. امیصخ
ربتخی مل  ّهنأ  ّالإ  هنامألا  هلاح  رهاـظ  ْنَم  ص315 : ج 17 ، هثیدـحلا ،) ط -   ) ءاهقفلا هرکذـت  رهطم ، نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، همالع ي  - 2

بتاکملا یعّدا  اذإف  مالـسإلا ...  بتاـکملا  یف  طرتشی  ص281 : ج 5 ، ناـمه ،  � هلادـعلا . ...  ملـسملا  رهاظ  ّنأل  هدـی ؛ نم  عزتنی  ال  هلاح ،
رب هوالع  هلادعلا . هلاصأل  دـّیجب ، سیل  و  ؤطاوتلا ، ناکمإل  لبقی ، ال  یناثلا : و  هّیعفاشلا . یهجو  دـحأ  وه  و  لبق ...  هالوم  هقّدـص  نإف  هباتکلا ،

، یسوط خیش   � دوش : یم  هدافتـسا  مه   0 یـسوط خیـش  تاملک  ضعب  زا  هلادعلا  هلاصا  يانبم  شبتک ، زا  یخرب  رد  هرـس -  سدـق  همالع -
و امهتداهشب ، مکح  حرج ، امهیف  فرعی  امهمالسإ و ال  فرعی  نادهاش  مکاحلا  دنع  دهش  اذإ  ص217 : ج6 ، فالخلا ، نسحلا ، نب  دمحم 
. مهرابخأ هقرفلا و  عامجإ  انلیلد : ثحبلا . ...  هیلع  بجی  ذئنیحف  ناقساف ، امه  لوقی : نأب  هیلع  موکحملا  حرجی  نأ  ّالإ  ثحبلا  یلع  فقی  ال 

يانبم ، 0 یقارن ققحم  همالع و  موحرم  هلمج  زا  يا  هّدـع  هتبلا  لیلد . یلإ  جاتحی  هیلع  ئراط  قسفلا  و  هلادـعلا ، مالـسإلا  یف  لصألا  اـضیأ  و 
هب حیرـصت  شبتک ، زا  یخرب  رد  دیفم  موحرم  هک  یلاح  رد  دـنا ، هداد  تبـسن  مه   0 دیفم خیش  هب  یـسوط ، خیـش  رب  هوالع  ار  هلادعلا  هلاصا 
مل هلاح و  ربخی  نم ال  مکاحلا  دنع  دهش  اذإ  و  ص730 : هعنقملا ، نامعن ، نب  دمحم  نب  دّمحم  دیفم ، خیش   � تسا : هدرک  انبم  نیا  فالخ 

هلاوحأ فرعتی  هرمأ و  تبثتسی  یتح  اهب  مکحلا  ذفنی  مل  اهیلع و  متخ  مث  هتداهـش  بتکی  هلادعلا  رهاظ  یلع  دهاشلا  ناک  هب و  هتفرعم  مدقتی 
ائیـش فرعی  مل  نإ  اهب و  مکحلا  ضمی  مل  هتداهـش  یف  فقوتلا  وأ  هحرج  بجوی  ام  هل  فرع  نإـف  کـلذ  رخؤی  ـال  هیلماـعم و  هناریج و  نم 

ص11: هیـسوطلا ، لئاسملا  نامعن ، نب  دمحم  نب  دّـمحم  دـیفم ، خیـش   � فقوتی . مل  مکحلا و  ذـفنأ  اـهب  مکحلا  باـجیإ  هتلادـع و  یفاـنی 
نأ هل  له  اهلهأب  فراع  ریغ  وه  هدلب و  یلو  ضاق  یف  هءادعأ  تبک  هءاقب و  هللا  لاطأ  دیفملا  لیلجلا  خیشلا  اندیس  لوقی  ام  عباسلا :] لاؤسلا  ]

هتنامأب ملع  هب و ال  هل  هربخ  نم ال  هداهش  لوبق  هل  سیل  باوجلا : باوصلل . اقفوم  کلذ  یف  انتفأ  مأ ال  هلادعلا  رهاظ  یلع  اهلهأ  هداهش  لبقی 
هداهشلا و ال یف  هیبصعب  هلادعلا و ال  نم  مهجرخی  ائیـش  مهنع  دجی  مل  اذإف  مهفرعت  یف  دهتجی  مهنع و  لأسی  نأ  مهفرع  نکی  مل  اذإ  هیلع  و 
- یـسوط خیـش  مالک  يا  هّدع  لاح  ره  هب  نامعنلا . نب  دـمحم  نب  دـمحم  بتک  هلادـعلا و  رهاظ  یلع  نینمؤم  اوناک  ذإ  مهتداهـش  لبق  يوه 
ص201: ماکحألا ، قراشم  دمحا ، نب  دمحم  یلوم  یقارن ،  � دنتسین : هلادعلا  هلاصا  هب  لئاق  ناشیا  دنا  هتفگ  هدرک و  هیجوت  ار  هرس -  سدق 
، هلادعلل الیلد  عراشلا  اهلعج  یتلا  هیدّبعتلا  تارامألا  نم  قسفلا  روهظ  مدع  مالـسإلا و  روهظ  نأ  هلادـعلا ] هلاصا  یف   ] ءالؤه دارم  ّنأ  رهاظلا 
، فالخلا یف  خیشلا  یلإ  هلادعلا  هلاصأ  هبسن  نم  مهـضعب  یلع  رمألا  هبتـشا  امک  باحـصتسالا ، لصألا و  باب  نم  ال  کلملل ، دیلا  لیبق  نم 
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هفـص یلع  امهنم  ّلک  فّقوتل  هفالخ ، یلع  امهنوک  هیف  رظنلا  یـضتقم  و  رخآ ، ثحب  قسفلا  وأ  هلادعلا  نم  لصألا  هیـضتقی  امیف  مالکلا  ّنأل 
، دـندوب هلادـعلا  هلاصا  هب  لئاق  تاداهـش  ءاضق و  باب  رد  0 و ...  یسوط خیـش  قودص ، خیـش  تشاد  هّجوت  دیاب  هک  نآ  رب  هوالع  هیدوجو .

حرج رد  هرس -  سدق  قودص - خیش  ًالثم  دنتشادن ؛ يرظن  نینچ  دوش  یم  هدافتـسا  ناشدرکلمع  هریـس و  زا  تیاور ، نایوار  دروم  رد  یلو 
خیـش دیفم و  خیـش  تسا  روط  نیمه  تسا . فورعم  ناشیا  يریگ  تخـس  هک  دندوب  دیلولا  نب  نسحلا  نب  دمحم  ناشداتـسا  عبات  لیدعت  و 
دروم رد  هلادعلا  هلاصا  هب  لئاق  ناشیا  درک  هدافتسا  ناوت  یمن  هرـس -  سدق  یـسوط - خیـش  بتک  زا  کی  چیه  زا  هرـس .-  سدق  یـسوط -
یخرب زا  هلب ، دـنا . هتـشاد  ار  انبم  نیا  سکع  دوش  یم  هدافتـسا  ناـشیا  لاـجر  تسرهفلا و  دـننام  یلاـجر  بتک  زا  هکلب  دـنا ، هدوب  ناـیوار 

( يدمحا . ) دندوب هلادعلا  هلاصا  هب  لئاق  مه  نایوار  دروم  رد  ناشیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  همالع  تاملک 
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هدرک تیاور  تحـص  هب  مکح  انبم  نیا  قبط  میهد  یم  لامتحا  نوچ  نیاربانب  میرادـن . لوبق  ار  ییانبم  نینچ  ام  یلو  دنتـشاد ، ییانبم  نینچ 
. دشاب تّجح  دناوت  یمن  ام  يارب  دنشاب ،
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: هرارز هقثوم ي  . 5

اَّنِإ َُهل : ُْتُلق  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ٍرَفْعَج -  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ََهلاَـضَف  َو  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  ِهِرِداََون  ِیف  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَـمْحَأ 
َكاَدـِف ُْتلِعُج  ُْتُلق : اوُءاَش  اَم  ْمَُهل  ِْفلْحاَف  َْتفِخ  اَذِإ  ُهَراَرُز  اَـی  َلاَـقَف : اَـهَتاَکَز  اَْـنیَّدَأ  ْدَـق  َو  اَِـنلاَْومَأ  یَلَع  اَّنوُِفلْحَتْـسَیَف  ِمْوَْقلا  ِءاـَلُؤَه  یَلَع  ُّرُمَن 

(1). اوُءاَش اَِمب  َلاَق : ِقاَتَْعلا !؟ َو  ِقاَلَّطلِاب 

یم مسق  ناملاوما  دروم  رد  ار  ام  اه  نآ  مینک و  یم  رذگ  موق  نیا  رب  ام  مدرک  ضرع  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  هرارز 
هاگره دـندومرف : ترـضح  میا . هدرک  تخادرپ  ار  تاکز  اـم  هک  یلاـح  رد  دـنریگ ] یم  تاـکز  ناونع  هب  مینکن  داـی  مسق  رگا  هک   ] دـنهد

نینچ نوچ  [ ؟ منک دای  مسق  قاتع  قالط و  هب  موش ! ناتیادـف  مدرک  ضرع  سپ  نک . دای  مسق  اـه  نآ  يارب  دنتـساوخ  هچره  یتشاد ، فوخ 
دازآ مدیبع  دشاب و  قلاط  منز  الإ  مدرک و  نینچ  ای  مدرکن  نینچ  نم  دـنک  یم  دای  مسق  هک  تروص  نیا  هب  تسا  موسرم  اه  نآ  نیب  یمـسق 

. نک دای  مسق  دنتساوخ  هک  يزیچ  ره  هب  دندومرف : دشاب ]

دنتسه یحطف  هچرگ  دشاب ، لاضف  ونب  زا  مادک  ره  هک  دنک  یم  لقن  لاضف  نبا  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا 

ص73. رداونلا ، ص227 و  ح14 ، باب 12 ، نامیألا ، باتک  ج23 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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نیارباـنب دـشاب . یم  هقث  یحطف و  مه  ریکب  نبا  تسا و  هقث  هک  دراد  دوـجو  هقبط  نیا  رد  مه  هلاـضف  هـک  نآ  رب  هوـالع  دـنتاقث . هـمه  یلو 
نب دمحم  نب  دمحا  رداون  باتک  دروم  رد  تسا  نکمم  هک  يا  هشقانم  زا  رظن  فرص  هتبلا  تسا ، هقثوم  هدوب و  مامت  دنـس  ظاحل  زا  تیاور 
دنک یم  هئارا  باتک  نیا  هب  لئاسو  بحاص  هک  يدنـس  ایآ  رتاوت ، مدـع  تروص  رد  ریخ و  ای  هدوب  هرتاوتم  بتک  ءزج  اـیآ  هک  دوش  یـسیع 

. ریخ ای  تسا  دامتعا  لباق 

، ما هدرک  تخادرپ  ار  تاکز  ییوگب  دـشاب و  تسار  مسق  یّتح  تسین  مزـال  ینعی  اوُءاَـش » اَـم  ْمَُهل  ِْفلْحاَـف  : » دـیامرف یم  ترـضح  هک  نیا 
. تسین بترتم  يرثا  چیه  مسق  نیا  رب  نک و  دای  مسق  دنتساوخ  هچ  ره  هب  هکلب 

هتشاد دوجو  مه  هیروت  ناکما  دنچره  درک ، دای  مسق  ناوت  یم  دوش  یم  یضار  ملاظ  هک  يوحن  ره  هب  هرورـضلا ، دنع  دوش  یم  مولعم  سپ 
  (1). دشاب

ار تاـکز  اـم  دـنک  یم  ضرع  اریز  ریخ ؛ اـی  تسا  زیاـج  غورد  مسق  اـیآ  هک  نیا  هن  تسا ؛ مسق  تیفیک  هب  طوبرم  هرارز  لاؤـس  ًارهاـظ  - 1
ًاـصوصخم روخب ؛ مسق  دـنهاوخ  یم  هک  يروط  ره  دـیامرف : یم  ترـضح  دـننک . یم  مسق  هب  روبجم  ار  ام  اه  نآ  یلو  میا ، هدرک  تخادرپ 

قالط و هب  ًالثم   ] دـنراد تسود  هک  يزیچ  ره  هب  ینعی  دراد ؛ اوُءاَش » اَِمب  ْمَُهل  ِْفلْحاَف  «، » اوُءاَش اَم  ْمَُهل  ِْفلْحاَف   » ياج هب  ردـصم  رد  هک  نیا 
: دنیامرف یم  هرابود  ترضح  درادن ؟ یلاکـشا  دنهاوخ ، یم  قاتع  قالط و  هب  مسق  اه  نآ  دنک  یم  ضرع  هرارز  هرابود  روخب . مسق  قاتع ]
هب مسق  ینعی  تسا ؛ مسق  تیفیک  ثیح  زا  هکلب  تسین ، غورد  مسق  ثیح  زا  تیاور  قالطا  نیارباـنب  روخب . مسق  دنتـساوخ  هک  يزیچره  هب 

( یناخریما . ) درادن یلاکشا  هرورضلا  دنع  دشاب  تیفیک  ره 
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ییاج رد  ار  یشخب  هدرک و  لاؤس  ترضح  زا  سلجم  کی  رد  هک  دشاب  هرارز  قباس  تیاور  نامه  تیاور ، نیا  تسا  نکمم  § هرارز رگید  هقثوم ي  . 6
.§: دشاب هدرک  لاؤس  سلجم  ود  رد  تسه  مه  نکمم  و  رگید ، ياج  رد  ار  یشخب  هدرک و  لقن 

اَّنِم َنُوُبلْطَیَف  ِراَّشُْعلا  یَلَع  ِلاَْملِاب  ُّرُمَن  مالسلا :-  امهیلع  ٍرَفْعَج -  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 
(2). ِْدبُّزلا َو  ِرْمَّتلا  َنِم   (1) ُّلَحَأ َوُهَف  ْمَُهل  ِْفلْحاَف  َلاَق : َِکلَِذب  اَّلِإ  اَّنِم  َنْوَضْرَی  َال  َو  اَنَلِیبَس  َنوُّلَُخی  َو  ْمَُهل  َِفلَْحن  ْنَأ 

یم ام  زا  مینک ، یم  رذـگ  تموکح ) تایلام  نیرومأم   ) راّشُع رب  ناملاوما  اب  مدرک : ضرع  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماـما  هب  دـیوگ  یم  هرارز 
و  ] دـنوش یمن  یـضار  مسق  زا  ریغ  هب  دـننک و  نامیاهر  ات  تسین ] نامدوخ  لاوما  ای  میا  هداد  تاـیلام  ًـالثم  هک   ] میروخب مسق  هک  دـنهاوخ 

. تسا ریشرس  امرخ و  زا  رت ] نیریش  ای   ] رت لالح  مسق  نیا  روخب ، مسق  دندومرف : ترضح  دننک ] یمن  اهر  ار  ناملاوما 

. تسا هدمآ  یلحأ »  » ترابع یطخ ، خسن  یضعب  رد  هک  تسا  هدمآ  لئاسو و ...  هلمج  زا  ییاور  بتک  زا  یخرب  هیشاح ي  رد  - 1
ص363. ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص225 و  ح6 ، باب 12 ، نامیألا ، باتک  ج23 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

لاؤس ترضح  زا  سلجم  کی  رد  هک  دشاب  هرارز  قباس  تیاور  نامه  تیاور ، نیا  تسا  نکمم  § هرارز رگید  هقثوم ي  . 6
.§: دشاب هدرک  لاؤس  سلجم  ود  رد  تسه  مه  نکمم  و  رگید ، ياج  رد  ار  یشخب  هدرک و  لقن  ییاج  رد  ار  یشخب  هدرک و 
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. دشاب هتشادن  هچ  دشاب و  هتشاد  هیروت  زا  نّکمت  هچ  ینعی  دراد ؛ قالطا  مه  تیاور  نیا 

: هعامس تیاور  . 7

هراشا

َهِرْکُأ َوُه  اَذِإ  ُهَّرُضَی  َْمل  ًهَّیِقَت  ُلُجَّرلا  َفَلَح  اَذِإ  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَس  ْنَع  ِهِرِداََون ] ِیف  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ   ] َو
(1). ِْهَیلِإ َّرُطْضا  ِنَِمل  ُهَّلَحَأ  ْدَق  َو  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمِم  ٌء  ْیَش  َْسَیل  َلاَق : َو  ِْهَیلِإ  َّرُطْضا  َو 

ّرطضم هرکم و  هک  یتروص  رد  دروخب ، مسق  هیقت  يور  زا  یسک  هاگره  دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  هعامس 
. تسا هدرک  لالح  ّرطضم  يارب  هک  نیا  رگم  هدرکن  مارح  دنوادخ  ار  زیچ  چیه  دنیامرف : یم  دعب  دنز . یمن  وا  هب  يررض  مسق  نیا  دشاب ،

. دنک لقن  هعامس  زا  هطساو  نودب  دناوت  یمن  یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  اریز  تسا ؛ هلسرم  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

زا نّکمتم  هچ  دراد ؛ مه  قالطا  تسا . زیاج  دنز و  یمن  يررـض  چیه  رارطـضا  هارکا و  ماقم  رد  يا  هیقت  مسق  دـیامرف  یم  تیاور  نیا  سپ 
(2). دشابن هچ  دشاب و  هیروت 

ص228. ح18 ، نامه ، - 1
هیقت هللااب  لجرلا  فلح  اذإ  مالسلا :-  هیلع  لاق - لاق : هعامس  نع  تسا : نینچ  نیا  تیاور  یـسیع ) نب  دمحم  نب  دمحا  رداون   ) لصا رد  - 2
نمل هلحأ  دق  الإ و  هللا  مرح  امم  یش ء  سیل  مالسلا :-  هیلع  لاق - هیلإ و  رطضا  هرکأ و  وه  اذإ  هرضی  اضیأ ال  قاتعلا  قالطلاب و  هرـضی و  مل 
ماقم رد  قاتعلا ، قالطلاب و  فلح  ای  هللااب  فلح  هک  دیامرف  یم  نایب  تیاور  لقن ، نیا  قبط  نیاربانب  ص75 ) يرعشألل ، رداونلا  . ) هیلإ رطضا 
ندوب غورد  مسق  ثیح  زا  میدرک ، ضرع  قباس  تیاور  دروم  رد  هک  روط  ناـمه  سپ  مسق . قلطم  هن  دـنز ، یمن  يررـض  رارطـضا  هارکإ و 

( یناخریما . ) تسا لالح  یمّرُحم  ره  رارطضا ، ماقم  رد  هک  دهد  یم  يا  هیّلک  هدعاق ي  تیاور  لیذ  دنچره  درادن ، یقالطا 

: هعامس تیاور  . 7www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


258 ص :

قالطا هدوب و  ًابذاک  فلح  زاوج  ای  بذـک  زاوج  رب  ّلاد  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  تاـیاور  دـیامرف : یم  هرـس -  سدـق  خیـش -  موحرم 
. درک میهاوخ  رکذ  هللا  ءاش  نإ  تسا  سانلا  ِنیب  حالصا  يارب  بذک  زاوج  هک  مود  غّوسم  رد  ار  تایاور  نیا  زا  یضعب  هتبلا  دراد .

هچ دراد ؛ قالطا  رارطـضا ، ماقم  رد  بذـک  زاوج  دّدـعتم  تایاور  هک  دـش  نیا  اج  نیا  اـت  هرـس -  سدـق  خیـش -  مـالک  هجیتن ي  نیارباـنب 
. تسین تسرد  دنا  هدرک  هیروت  زا  نّکمت  مدع  تروص  هب  دییقت  ار  زاوج  هک  روهشم  مالک  سپ  دشابن . هچ  دشاب و  هیروت  زا  نّکمتم 

یلقع هدعاق ي  زا  هرس -  سدق  خیش -  باوج 

هدعاق ي قباطم  هچرگ  رارطضا ، ماقم  رد  هیروت  ناکما  مدع  هب  بذک  زاوج  دییقت  رد  روهشم  مالک  دندومرف : هرس -  سدق  خیش -  موحرم 
يا هنوگ  هب  تایاور  نیا  دـناد . یم  زیاج  رارطـضا  ماقم  رد  ار  بذـک  ًاقلطم  هک  تسا  يدّدـعتم  تایاور  فلاخم  یلو  تسا ، یلقع  یلقن و 

: دیامرف یم  هدمآرب و  یلقع  هدعاق ي  زا  خساپ  ماقم  رد  ناشیا  رطاخ  نیمه  هب  تسین ، دییقت  لباق  هک  تسا 
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ًاعرش دوش  یم  فشک  تایاور  نیا  زا  یلو  دنک ، یم  هیروت  ناکما  تروص  رد  نآ  باکترا  زاوج  مدع  بذک و  حبق  هب  مکح  لقع  دنچره 
یلو تسا ، مّلسم  بذک  حبق  هب  لقع  مکح  هک  نیا  اب  سانلا  نیب  حالـصا  دروم  رد  هک  نیا  امک  تسا ، هتفرگ  رارق  وفع  دروم  یبذک  نینچ 

، رارطـضا ماـقم  رد  مییوگ  یم  هیلقن  ّهلدا ي  قبط  تسا ، حـیبق  ًـالقع  هک  مه  یهلا  ءاـیلوا  زا  يّربـت  ّبس و  لـثم  رد  هتفرگ و  رارق  وفع  دروم 
(1). تسا هتفرگ  رارق  وفع  دروم 

 - هرس سدق  خیش -  موحرم  مالک  دقن 

و دنک ، مکح  نآ  فالخ  دناوت  یمن  عرـش  رگید  دنک ، مکح  لقع  رگا  اریز  دوب ؛ دـیعب  ناشیا  تحاس  زا  هرـس -  سدـق  خیـش -  مالک  نیا 
مکح دروم  رد  هک  تسا  نآ  ریظن  نیا  تسین . رادرب  صیـصخت  لقع ، مکح  و  عرـشلا » هب  مکح  لـقعلا  هب  مکح  اـمّلک  : » دـنلئاق خیـش  دوخ 

هک یلاح  رد  درادن ، یلاکشا  ًادّبعت  اّما  تسا  نیدض  ای  نیضیقن  عامتجا  مزلتسم  دنچره  هلأسم  نیا  مییوگب  يا  هلأسم  هرابرد ي  يرظن  لقع 
رگا مه  هیف  نحن  ام  رد  تسا . لطاب  یمکح  نینچ  ههادبلاب 

ناک نإ  وهف و  هیلع ، هحجارلا  هحلصملا  قّقحت  فّقوت  ماقم  ریغ  یف  بذکلا  حبقب  لقعلا  مکح  امأ  و  ص26 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
، هارکإلا عم  يّربتلا  بّسلا و  نع  و  حالصإلا ، یف  بذکلا  نع  یفع  امک  هروکذملا ، رابخألل  ًاعرـش ؛ هنع  وفعلاب  لوقلا  نکمی  ّهنأ  ّالإ  ًامّلـسم 

. یفخی امک ال  رسعی  ام  مازتلا  نع  ولخی  رداقلا ال  یلع  هیروتلا  باجیإ  نأ  عم  ًاضیأ ، اًلقع  حیبق  ّهنأ  عم 
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هب مکح  امّلک   » هدعاق ي لومـش  هب  لئاق  هچ  هلعف ، زوجیال  تسا و  حیبق  بذـک  نیا  هک  دـنک  یم  مکح  ینـشور  هب  یلمع  لقع  مینک  لوبق 
الإ دـنک و  لقع  مکح  زا  فّلخت  دـناوت  یمن  عراش  لاح  ره  رد  میوشن ، لـئاق  هچ  میوشب و  هیف  نحن  اـم  هب  تبـسن  عرـشلا » هب  مکح  لـقعلا 

. تسین مازتلا  لباق  هک  دراد  یمزاول 

بذک حبق  رب  لقع  مکح  دروم  رد  حیحص  خساپ 

هراشا

ّقیـضم لّوا  زا  هکلب  تسین ، طرـش  نودب  یّتب و  یعطق ، تروص  هب  بذک ، حبق  دروم  رد  لقع  مکح  مییوگب : خـساپ  رد  تسا  رتهب  نیاربانب 
بترتم ینمؤم  ناج  نتفر  تسد  زا  رگا  ًالثم  تسا ؛ هدسفم  ّبترت  مدع  هب  طونم  مه  قدص  نسُح  هک  نیا  امک  تسا ، هدسفم  ّبترت  مدع  هب 
تسرد تسا ، مّلسم  لقع  مکح  دیامرف  یم  خیـش  موحرم  هک  نیا  سپ  دنک . یمن  یقدص  نینچ  نسُح  هب  مکح  لقع  دشاب ، قدص  کی  رب 

. تسین

ینعی تسا ؛ هزادـنا  نیمه  هب  مه  لقع  مکح  مییوگ  یم  دـشاب ، رارطـضالا  دـنع  هیروتلا  نم  نّکمتلا  عم  بذـک  زاوج  رب  ّلاد  تایاور ، رگا 
مدع هب  دّیقم  بذک ، زاوج  هب  لقع  مکح  میتفگ  رگا  تسین و  حیبق  ًالقع  بذک  دـشابن ، هچ  دـشاب و  هیروت  زا  نّکمتم  هچ  رارطـضالا  دـنع 

.   دروخب دییقت  دیاب  تایاور  هک  دوش  یم  هیّبل  هنیرق ي  دوخ  نیا  تسا ، حیبق  ًالقع  بذک  هیروت  ناکما  اب  تسا و  هیروت  ناکما 
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دییقت داعبتسا  مدع  تروص  رد  تایاور  ضراعت 

هک تسا  نیا  دعاوق  ياضتقم  مینک ، تاقالطا  دییقت  داعبتسا  زا  دی  عفر  دشاب و  دییقت  لباق  تاقالطا  رگا  دیامرف : یم  همادا  رد  خیـش  موحرم 
ًابِذاَک ِهَّللِاب  ِْفلْحا   » ای اوُءاَش » اَم  ْمَُهل  ِْفلْحاَف  : » دنک یم  نایب  هک  یتاقالطا  نیب  تبسن  اریز  تسین ؛ زیاج  بذک  هیروت ، زا  نّکمت  تروص  رد 

(2)« ِْهَیلِإ َّرُطْـضا  َو  َهِرْکُأ  َوُه  اَذِإ  ُهَّرُـضَی  َْمل  ًهَّیِقَت  ُلُجَّرلا  َفَلَح  اَذِإ  : » دنک یم  نایب  هک  هعامـس  تیاور  ریظن  یتاقالطا  نیب  »(1) و  َكاَخَأ ِّجَن  َو 
عوجر قوف  تامومع  تاقالطا و  هب  دـیاب  دـننک و  یم  طقاست  ضراعت و  عاـمتجا ، هّداـم ي  رد  نیارباـنب  تسا ، هجو  نم  صوصخ  مومع و 

(3). تسا بذک  تمرح  تاقالطا  نآ ، هک  درک 

ِنَع ِهِداَنْـسِِإب  ِنَسَْحلا  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ص300 . ج8 ، ماـکحالا ، بیذـهت  ص225 و  ح4 ، باب 12 ، ناـمیألا ، باـتک  ج23 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 1
یلص ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ٍِّیلَع - ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  ِِّینوُکَّسلا  ِنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ِنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِراَّفَّصلا 

. ِْلتَْقلا َنِم  َكاَخَأ  ِّجَن  َو  ًابِذاَک  ِهَّللِاب  ِْفلْحا  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا 
هیلع ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَـس  ْنَع  ِهِرِداََون ] ِیف  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَـمْحَأ   ] َو ص228 : يرعشالل ، رداونلا  ص228 و  ح18 ، نامه ، - 2
. ِْهَیلِإ َّرُطْضا  ِنَِمل  ُهَّلَحَأ  ْدَق  َو  اَّلِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمِم  ٌء  ْیَش  َْسَیل  َلاَق : َو  ِْهَیلِإ  َّرُطْضا  َو  َهِرْکُأ  َوُه  اَذِإ  ُهَّرُضَی  َْمل  ًهَّیِقَت  ُلُجَّرلا  َفَلَح  اَذِإ  َلاَق : مالسلا - 
یلع ردق  نإ  هیف و  نحن  ام  یف  بذکلا  یلع  راثآلا  بیترت  مدعب  دابعلا  یلع  عراشلا  هعـسوتب  لیق  ولف  ص26 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 3
هذـه نیب  هبـسنلا  ّنأل  تاقلطملا ؛ هذـه  یف  دـییقتلا  داعبتـسا  الول  دـعاوقلل  قباطملا  وه  لب  هفالخ ، یف  طایتحالا  ّنأ  ّالإ  ًانـسح ، ناک  هیروتلا ،

نم مومع  ًاقلطم ، همدـع  عم  عنملل  مزلتـسملا  رارطـضالا  هروصب  زاوجلا  صاصتخا  یلع  اهریغ  هریخألا و  هیاورلاک  ّلد  اـم  نیب  و  تاـقلطملا ،
هیروتلا یلإ  تافتلالا  مدع  رابخألا  دروم  ّنأل  روکذملا ؛ داعبتـسالا  عنم  ناکمإ  عم  اذـه ، لّمأتف . بذـکلا ، همرح  تامومع  یلإ  عجریف  هجو ،

. بذکلا یلإ  اهنع  لودعلا  یلإ  یعاد  ذإ ال  اهرایتخا ؛ بلاغلاف  تافتلالا  عم  ذإ  بذکلا ؛ یلإ  هرورضلا  ماقم  یف 
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 - هرس سدق  خیش -  رظن  حیضوت  تایاور و  هتسد  ود  نیا  ضراعت  مدع  رد  هرس -  سدق  یناوریا -  قّقحم  رظن 

لاملا یلع  ررـضلا  فوخلا و  دـنع  : » تسا نیا  شنومـضم  هک  لّوا  هتـسد ي  تاـیاور  نیب   (1): دیامرف یم  هرـس -  سدـق  یناوریا -  قّقحم 
زوجی

دقعلل ضّرعت  ّیبلـس و ال  دقع  یلع  ّالإ  لمتـشی  لب ال  رارطـضالا  عفر  ثیدحل  موهفم  ال  ص41 : ج 1 ، یناوریإلل ،)  ) بساکملا هیـشاح  - 1
یـضتقی اهل  ضراعم  رابخألا ال  هذهف  هجو  نم  مومعلاب  رابخألا  هذه  هموهفم  ضراعی  یک  رارطـضالا  مدع  عم  عافترالا  مدـع  وه  یتابثإلا و 

یف دییقتلا  نّیعتی  اهیف  دییقتلا  داعبتـسا  دعب  هجو و  نم  مومع  امهنیب  هبـسنلا  ّنإف  بذکلا  همرح  تاقلطم  يوس  دییقّتلا  داعبتـسا  ول ال  اهدـییقت 
هلاصأ عجرملا  هجو و  نم  مومعلاب  ناضراعتم  نیقالطإلا  ّنأل  بذکلا  زاوج  هدعاقلا  یضتقم  ناک  اهیف  دییقتلا  داعبتسا  ول ال  لب و  تاقالطإلا 

نم مومعلاب  رابخألا  هذهل  اضراعم  رارطضالا  یفن  لیلد  لعج  لّوألا  نیهجو  نم  فنصملا  هرکذ  امیف  لاکـشإلا  ّنأ  رهظی  انرکذ  اّمم  ّلحلا و 
هجو نم  مومعلاب  اهل  هضراعم  تاقالطإلا  هذه  ّنأ  عم  بذکلا  همرح  تاقالطإ  عجرملا  لعج  یناثلا  اهضراعی  یک  اهل  موهفم  هنأ ال  عم  هجو 

لمّأتلاب هرمأ  ّلعل  هحابإلا و  هلاصأ  یلإ  عجری  طقاسّتلا  ضراعتلا و  دـعب  وأ  رابخألا  هذـه  یف  دـییقتلا  داعبتـسال  تاقالطإلا  دـییقت  نّیعتی  اـّمإف 
. نیهجولا یلإ  ریشی 

خیش رظن  حیضوت  تایاور و  هتسد  ود  نیا  ضراعت  مدع  رد  هرس -  سدق  یناوریا -  قّقحم  رظن 
 - هرس سدق  - 
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تسین و رارقرب  ضراعت  ًابذاک » فلحلا  ّرضی  مل  هارکالا  رارطـضالا و  دنع  : » تسا نیا  شنومـضم  هک  هعامـس  تیاور  نیب  و  ًابذاک » فلحلا 
موهفم هعامـس  تیاور  نوچ  دـنرادن ؛ یفانت  مه  اب  دنتـسه و  نیتبثم  اریز  دـننک ؛ طقاست  ضراعت و  عامتجا  هّدام ي  رد  هک  تسین  نینچ  نیا 

. درادن

هدمآ تیاور  رد  دنناد . یم  موهفم  ياراد  ار  هعامـس  تیاور  طرـش ، فرح  هب  هّجوت  اب  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم  دسر  یم  رظن  هب  یلو 
هیطرـش هلمج ي  و  هیقت » فلحلا  زوجی  هیلا  رطـضا  هرکا و  اذإ   » ینعی ِْهَیلِإ ؛» َّرُطْـضا  َو  َهِرْکُأ  َوُه  اَذِإ  ُهَّرُـضَی  َْمل  ًهَّیِقَت  ُلُـجَّرلا  َفَـلَح  اَذِإ  : » تسا

«. فلحلا هل  زوجی  الف  ًاهرکم  نکی  مل  ًارطضم و  نکی  مل  اذإ  : » تسا نینچ  نیا  هک  دراد  موهفم  روهشم ، يأر  ربانب 

مومع و بذکلا » زوجی  ررـضلا  عفد  دنع  : » دیامرف یم  هک  یتایاور  و  بذکلا » زوجی  رارطـضالا ال  مدـع  دـنع   » هک موهفم  نیا  نیب  نیاربانب 
ٌءاوس بذکلا  زوجیال  رارطـضالا  مدع  دنع  : » دـیامرف یم  هعامـس  تیاور  موهفم  دراد . قالطا  ود  ره  اریز  تسا ؛ رارقرب  هجو  نم  صوصخ 

«. مأ ال ًارارطـضا  انه  ناک  ٌءاوس  بذکلا  زوجی  ررـضلا  عفد  دـنع  : » دـیامرف یم  تایاور  نیا  و  ررـضلا » عفدـل  نکی  مل  وأ  ررـضلا  عفدـل  ناک 
سپ تسین ، تّجح  مادک  چیه  دنک و  یم  طقاست  ضراعت و  رارطضالا ،» مدع  عم  ررـضلا  عفدل  بذکلا   » ینعی عامتجا ، هّدام ي  رد  نیاربانب 

مینک عوجر  قوف  تاقالطا  تامومع و  هب  دیاب 

خیش رظن  حیضوت  تایاور و  هتسد  ود  نیا  ضراعت  مدع  رد  هرس -  سدق  یناوریا -  قّقحم  رظن 
 - هرس سدق  - 
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عفر ثعاب  هک  هیروت  ناکما  تروص  رد  ررض ، عفد  يارب  بذک  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  نیاربانب  دشاب . یم  بذک  تمرح  ّهلدا ي  نامه  هک 
. تسا مارح  دوش  یم  رارطضا 

 - هرس سدق  خیش -  مالک  رد  رارطضا  ماقم  رد  هیروت  بوجو  مدع  ای  بوجو  ثحب  ریس  هصالخ ي 

هراشا

يدّدعتم تایاور  یلو  تسا ، یلقع  یلقن و  هدعاق ي  قباطم  رارطضا ، ماقم  رد  هیروت  بوجو  رد  روهشم  مالک  دندومرف  ادتبا  خیـش  موحرم 
يارب دشابن ، هچ  دشاب و  هیروت  زا  نّکمت  هچ  ینعی  دوش ؛ یم  قالطا  هدافتـسا ي  اه  نآ  زا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هدش  دراو  باب  نیا  رد  هک 

. درادن دوجو  قالطا  نیا  زا  دی  عفر  يارب  یهجو  تسا و  زیاج  بذک  ررض ، عفد  ترورض و  عفر 

ًاعرـش هک  دوش  یم  هدافتـسا  يا  هریثک  رابخا  زا  یلو  تسا ، مّلـسم  لقع  مکح  نیا  هچرگ  دندومرف  مه  بذک  حـبق  هب  لقع  مکح  دروم  رد 
بکترم ناوت  یم  تسا  ّوفعم  ًاعرـش  نوچ  یلو  تسا ، حیبق  ًالقع  بذـک  هیروت ، زا  نّکمت  تروص  رد  هک  نیا  مغر  یلع  ینعی  تسا ؛ ّوفعم 

. دوش یم  رثا  یب  لقع  مکح  دش و  نآ 

یگچاپ تسد  بارطضا و  تلاح  ًالومعم  ررض  فوخ و  رارطضا ، دروم  رد  اریز  تسین ؛ یناسآ  راک  هیروت  زا  هدافتـسا ي  هک  نآ  رب  هوالع 
نایب هیروت  وحن  هب  ار  يدّدعتم  تالمج  دهاوخب  رگا  ًاصوصخ  دنک ؛ رکف  تسرد  دناوت  یمن  هک  تسا  یلوتسم  ناسنا  رب 

سدق خیش -  مالک  رد  رارطضا  ماقم  رد  هیروت  بوجو  مدع  ای  بوجو  ثحب  ریس  هصالخ ي 
 - هرس
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زا نّکمت  اب  یّتح  ررـض  عفد  ترورـض و  عفر  ماقم  رد  هداد و  هعـسوت  عراش  هک  مینک  لوبق  تسین  دـیعب  اـه  نیا  عومجم  زا  نیارباـنب  دـنک .
. تسا طایتحا  فالخ  دنچره  تسا ، هدرمش  زیاج  ار  بذک  هیروت ،

، ماقم رد  هدراو  تایاور  هتسد  ود  نیب  تبسن  هک  ییاج  نآ  زا  مینکن ، داعبتسا  تاقالطا  نیا  دییقت  رد  رگا  دنیامرف : یم  سپس  خیـش  موحرم 
مینک و یم  دـشاب  بذـک  تمرح  ّهلدا ي  هک  قوف  ّماـع  هب  عوجر  دـننک و  یم  طـقاست  ضراـعت و  مه  اـب  تسا  هجو  نم  صوصخ  موـمع و 

. تسین زیاج  بذک  هیروتلا  نم  نّکمتلا  عم  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن 

. دراد دوجو  تاقالطا  دییقت  ناکما  تسین و  تسرد  میدرک ، تاقالطا  دییقت  رد  هک  يداعبتسا  دنیامرف : یم  سپس 

بذک زّوجم  تاقلطم  دییقت  ناکما  رد  هرس -  سدق  خیش -  مالک 

هدرک دی  عفر  داعبتسا  نیا  زا  اج  نیا  رد  اّما  دشاب ، دییقت  لباق  رارطضا  ماقم  رد  بذک  زّوجم  تاقلطم  هک  دندرک  داعبتسا  ادتبا  خیش  موحرم 
هّجوت یـسک  رگا  اریز  درادن ؛ هیروت  زا  نّکمت  هک  تسا  ییاج  تایاور  ضورفم  ًالـصا  تسا و  دـییقت  لباق  تاقلطم  نیا  : (1) دنیامرف یم  و 

. دیوگب غورد  هک  درادن  یلیلد  دشاب ، هتشاد  نآ  زا  نّکمت  هیروت و  هب 

ماقم یف  هیروتلا  یلإ  تافتلالا  مدـع  رابخألا  دروم  ّنأل  روکذـملا ؛ داعبتـسالا  عنم  ناکمإ  عم  اذـه ، ص26 : ج 2 ، همرحملا ، بساـکملا  - 1
. بذکلا یلإ  اهنع  لودعلا  یلإ  یعاد  ذإ ال  اهرایتخا ؛ بلاغلاف  تافتلالا  عم  ذإ  بذکلا ؛ یلإ  هرورضلا 
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هضراعم زا  دعب  دشاب ، هتـشاد  قالطا  مه  رگا  درادن و  هیروت  هب  هّجوت  هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  ًابذاک  فلح  زاوج  رب  ّلاد  تایاور  نیاربانب 
. مینک یم  بذک ) تمرح   ) تامومع هب  عوجر  دوش و  یم  طقاس  میدرک  هک  ینییبت  اب  هعامس  تیاور  موهفم  اب 

تاقلطم دییقت  مدع  دییقت و  رد  راتخم  رظن 

بذک زاوج  رد  هیروت  زا  نّکمت  مدع  رگا  اریز  تسین ؛ هیروت  زا  نّکمت  مدـع  تروص  رب  تایاور  لمح  يارب  یهجو  هک  تسا  نیا  رما  عقاو 
، هدش دراو  هیقتلا  هرورـضلا و  دنع  بذک  زاوج  هرابرد ي  هک  یتایاور  همه  نیا  دش . یم  داشرا  نآ  هب  دـیاب  یتیاور  رد  لقادـح  دوب ، ربتعم 

لفاغ هک  دشاب  ییاج  هب  طوبرم  تایاور ، ضورفم  هک  تسین  مه  نینچ  نیا  تسا . هدشن  هیروت  زا  نّکمت  مدع  تروص  هب  دّیقم  مادک  چـیه 
یم نّکمت  لیـصحت  تسا  مزـال  هیروت  دنتـسناد  یم  رگا  دـندوب و  هیروت  رب  رداـق  هّوقلاـب  هکلب  دنتـشادن ، هیروت  زا  نّکمت  هدوـب و  هیروـت  زا 
یلو دـندوب ، نایب  ءاکذ و  مهف ، نامرهق  هک  دـندوب  هرارز  لثم  یـضعب  دـنا  هدرک  لاؤس  مالـسلا -  هیلع  ماما -  زا  هک  یناـسک  اریز  دـندرک ؛

لباقم رد  بذک  هک  نیا  رب  دنراد  تیانع  ترضح  تسا  مولعم  و  ِْدبُّزلا ،» َو  ِرْمَّتلا  َنِم  یلَحَأ  : » دندومرف نایب  وا  يارب  قلطم  روط  هب  ترـضح 
یناوت یم  وت  : » دندومرف  (1) يرعشالا دعس  نب  لیعامسا  هحیحص ي  رد  درادن و  یعنام  ملظ  ررض و  عفد  يارب  ملاظ و 

ْنَع یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوـُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص440 : ج7 ، یفاکلا ، ص224 و  ح1 ، باب 12 ، نامیالا ، باـتک  ج23 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ُناَْطلُّسلا ُهَفَلْحَأ  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ٍثیِدَح  ِیف  مالسلا -  هیلع  اَضِّرلا - ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألا  ٍدْعَـس  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ 

ُُهْتلَأَس َو  ِْهیَلَع  َحاَنُج  َال  َلاَق : ُْهنِم  ِِهب  َوُْجنَِیل  ُِفلْحَیَف  ِناَْطلُّسلا  َنِم  ِِهلاَم  یَلَع  ُفاَخَی  ٍلُجَر  ْنَع  َو  ِْهیَلَع  َحاَنُج  َال  َلاَق : َفَلَحَف  َِکلَذ  ِْریَغ  َْوأ  ِقاَـلَّطلِاب 
. ْمَعَن َلاَق : ِِهلاَم ؟ یَلَع  ُِفلْحَی  اَمَک  ِهیِخَأ  ِلاَم  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُِفلْحَی  ْلَه 
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لام درادن  یترورض  وا  يارب  ًالصا  دشاب  هتـشادن  هیروت  زا  نّکمت  یـسک  رگا  هک  یلاح  رد  يروخب ،» غورد  مسق  تردارب  لام  تاجن  يارب 
!؟ تسا بجاو  هشیمه  نمؤم  ردارب  لام  نداد  تاجن  رگم  دهدب . تاجن  ار  يرگید 

هک تسا  يا  هعـسوت  هکلب  تسین  ترورـض  لاـح  هب  طوبرم  نمؤم ، ردارب  لاـم  ءاـجنإ  يارب  ًاـبذاک  فلح  زاوـج  دوـش  یم  موـلعم  نیارباـنب 
لام نداد  تاجن  هک  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  نیا  و  دشاب ، مه  هیروت  زا  نّکمتم  دشابن و  یترورـض  دـنچره  هداد ، نانمؤم  رب  لاعتم  دـنوادخ 
. دشاب هیروت  زا  نّکمتم  صخش  دشابن و  یترورض  رگا  یّتح  تسا ، ًابذاک  فلح  زاوج  يارب  عوضوم  هسفن  یف  نمؤم  ردارب  لام  ای  دوخ 

راگزاس دییقت  اب  نآ  نحل  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دمآ  دـهاوخ  هک  سانلا  نیب  حالـصا  يارب  بذـک  زاوج  رب  ّلاد  تایاور  هک  نیا  هب  فاضم 
حالصا يارب  هک  یسک  بذک  نخس و  ینعی  »(1) ؛ ٍباَّذَِکب َْسَیل  ُِحلْصُْملا  : » دیامرف یم  تسا و  تموکح  ناسل  شناسل ، اریز  تسین ؛

ُدَّمَُحم ص342 : ج2 ، یفاکلا ، ص252 و  ح3 ، ، 141 باب رضحلا ، رفـسلا و  یف  هرـشعلا  ماکحا  باوبأ  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، نامه ، - 1
- ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍهَّدِـع  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب 

. ٍباَّذَِکب َْسَیل  ُِحلْصُْملا  َلاَق : مالسلا -  هیلع 
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. درادن یعنام  دراد  غّوسم  هک  ییاج  رد  هیروتلا ، نم  نّکمتلا  عم  یّتح  بذک  نیاربانب  تسین . بذک  هلوقم ي  زا  ًالصا  تسا ، سانلا  نیب 

بذک حبق  هب  لقع  مکح  دروم  رد  راتخم  رظن 

نسح و هب  فصّتم  ملظ  لدع و  ناونع  تحت  نتفرگ  رارق  رطاخ  هب  بذک  قدص و  ًالوصا  مییوگ : یم  بذـک  حـبق  هب  لقع  مکح  دروم  رد 
دـشاب قبطنم  بذـک  رب  ملظ  ناونع  اـج  ره  دوش و  یم  نسُح  هب  فصّتم  دـشاب  بترتم  قدـص  رب  لدـع  ناونع  اـج  ره  ینعی  دوش ؛ یم  حـبق 

هب فصّتم  هکلب  دوش  یمن  حبق  هب  فصّتم  اهنت  هن  دـشاب ، قبطنم  بذـک  رب  لدـع  ناونع  ییاج  رد  ًاضرف  رگا  دوش و  یم   (1) حبق هب  فصّتم 
. دوش یم  نسُح 

غورد مّلکتم  هک  دناد  یم  بطاخم  هک  يدراوم  لثم  تسین  قداص  نآ  رب  ملظ  ناونع  هک  يدراوم  رد  بذک  مییوگب  دیاب  انبم  نیا  قبط  - 1
رد هک  ییاج  ای  دوش ، یمن  عیاض  یّقح  دیوگب  غورد  رگا  دوش و  یم  نارگید  یتحاران  بجوم  دیوگب  تسار  رگا  هک  ییاج  ای  دیوگ ، یم 

نیا نودب  دوش ، بترتم  شبذـک  رب  يرثا  هک  نیا  فرِـص  تسین . مه  مارح  هجیتن  رد  تسین و  حـیبق  دـیوگب  غورد  نارگید  هب  کمک  ماقم 
( یناخریما . ) دشاب نآ  تمرح  لیلد  دناوت  یمن  دوش ، قبطنم  نآ  رب  ملظ  ناونع  هک 
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تایاور نیب  ضراعت  رد  راتخم  رظن 

هراشا

هک ییاـج  نآ  زا  مییوگ : یم  تسا ، رارقرب  تاـیاور  هتـسد ي  ود  نیب  دـندومرف  هرـس -  سدـق  خیـش -  موحرم  هک  مه  یـضراعت  دروم  رد 
لوصا ثحب  رد  ام  هک  نآ  رب  هوالع  دنک ، هضراعم  تّجح  تایاور  اب  دـناوت  یمن  تسین ، تّجح  فیعـض و  دنـس  ظاحل  زا  هعامـس  تیاور 

. درادن موهفم  مه  هیف  نحن  ام  رد  دشاب ، هتشاد  موهفم  اج  همه  هیطرش  هلمج ي  هک  میدرکن  لوبق 

روهشم مالک  رهاظ  تفاهت  رد  هرس -  سدق  خیش -  مالک 

هیروتلا نم  نّکمتلا  دنع  هک  هلأسم  نیا  رد  روهـشم  مالک  رهاظ  تسا : نینچ  ناشمالک  همادا ي  رد  هرـس -  سدـق  خیـش -  شیامرف  لصاح 
رب هارکا  دروم  رد  دـنا : هتفگ  هک  تئارب » ّبس و   » لثم همّرحم  لاوقا  و  تاعاقیا » دوقع و   » دروم رد  ناشرگید  مـالک  تسین و  زیاـج  بذـک 

قـالط رب  ار  یـسک  رگا  ًـالثم  دـنا  هتفگ  تاـعاقیا  دوقع و  باـب  رد  دراد ؛ تفاـهت  تسین ، بترتم  يرثا  هیروت  زا  نّکمت  اـب  یّتح  روما ، نیا 
هدارا ي رب  ار  وا  دـنناوت  یمن  دـننک و  هارکا  ار  صخـش  قلاط » یتجوز   » ظّفلت رب  دـنناوت  یم  طقف  هک  ییاـج  نآ  زا  دـننک ، هارکا  شرـسمه 

رگا صخـش  دنا  هدومرف  لاح  نیا  اب  تسین ، قالط  ءاشنا  انعم و  هدارا ي  یعقاو و  قالط  رب  هَرکم  صخـش  سپ  دننک ، هارکا  یقیقح  يانعم 
َِعفُر  » لیلد سپ  تسا ، قداص  هارکا  زاب  یلو  دراد  هیروت  زا  نّکمت  دنچره  اریز  دوش ؛ یمن  قّقحم  قالط  دنک ، هدارا  ار  یناعم  ًاعقاو 
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(1). دنک یم  عفر  ار  نآ  رثا  ِْهیَلَع » اوُهِرُْکتسُأ  اَم 

ریغ صخـش  دیاب  تسین و  زیاج  بذـک  دـشاب ، هیروت  زا  نّکمتم  هک  یتروص  رد  دـنا  هتفگ  بذـک  هب  رارطـضا  دروم  رد  روهـشم  نیمه  اّما 
هدش رکذ  عفر  ثیدـح  رد  مه  رانک  رد  ود  ره  هارکا  رارطـضا و  هک  یلاح  رد  دـنک ، قدـص  رارطـضا  وا  ّقح  رد  ات  دـشاب  هیروت  زا  نّکمتم 

.(2)  ...« َو ِْهَیلِإ  اوُّرُطْضا  اَم  َو  َنوُقیُِطی  َال  اَم  َو  َنوُمَْلعَی  َال  اَم  َو  ِْهیَلَع  اوُهِرْکُأ  اَم  َو  ُناَیْسِّنلا  َو  ُأَطَْخلا  َءاَیْشَأ  ُهَعِْست  ِیتَّمُأ  ْنَع  َِعفُر  : » تسا

هیوغلب لوقلا  اوقلطأ  هیروتلا ، یلع  هردقلا  مدعب  بذکلا  زاوج  مهدـییقت  عم  باحـصألا  رثکأ  ّنإ  ّمث  ص26 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
حّرـص لب  هیروتلا ، نم  نکمتلا  مدـع  هروصب  دـییقت  نود  نم  يّربتلا ، ّبسلاک و  همّرحملا  لاوقألا  تاـعاقیإلا و  دوقعلا و  نم  هیلع ، هرکأ  اـم 

ّهنأ عم  هیلع ، قافتالاب  رعُشی  ام  ٍضعب  مالک  یف  لب  اهنع ، زجعلا  رابتعا  مدعب  قالطلا  باب  یف  کلاسملا  هضورلا و  یف  دیهشلاک  ءالؤه  ضعب 
یلع هردقلا  عم  هدارأ  اذإف  هارکإلا ، لبقت  اّممف ال  ینعملا  هدارإ  اّمأ  و  هغیصلاب ، ظّفلتلا  یلع  هرکأ  اّمنإ  عیبلا  یلع  هرکملا  ّنإ  لاقی : نأ  نکمی 

ّنأ امک  اهیلإ ، تافتلالا  مدـع  وأ  اهب ، هفرعملا  مدـعل  هیروتلا ؛ یلع  رداقلا  ریغب  ّصتخی  یعقاولا  عیبلا  یلع  هارکإلاف  هراتخا ، دـقف  هتدارإ  مدـع 
. اهیلع رداقلا  ریغب  ّصتخی  بذکلا  یلإ  رارطضالا 

ج2، لاـصخلا ، ص353 و  دیحوتلا ، ص369 ؛ ح1 ، ، 56 باب هبـسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبأ  داـهجلا ، باـتک  ج15 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 2
َدیِزَی ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِلاَصِْخلا  َو  ِدـیِحْوَّتلا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص417 :

ْنَع َِعفُر  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِزیِرَح  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع 
ِیف ُرُّکَفَّتلا  َو  ُهَرَیِّطلا  َو  ُدَـسَْحلا  َو  ِْهَیلِإ  اوُّرُطْـضا  اَم  َو  َنوُقیُِطی  َال  اَم  َو  َنوُمَْلعَی  َال  اَـم  َو  ِْهیَلَع  اوُهِرْکُأ  اَـم  َو  ُناَیْـسِّنلا  َو  ُأَـطَْخلا  َءاَیْـشَأ  ُهَعِْـست  ِیتَّمُأ 

. ٍهَفَِشب اوُقِْطنَی  َْمل  اَم  ِهَْولَْخلا  ِیف  ِهَسَوْسَْولا 
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روهشم مالک  هیجوت  هارکا و  رارطضا و  قرف  رد  هرس -  سدق  خیش -  مالک 

ینعی تسا ؛ قداص  مه  هیروت  زا  نّکمت  تروص  رد  یّتح  هارکا  دـنیامرف : یم  هارکا  رارطـضا و  نیب  قرف  رد  هرـس -  سدـق  خیـش -  موحرم 
قالط نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  تسا و  قداص  هارکا  ًافرع  زاب  دـنک ، دـصق  ار  یناعم  ًاتقیقح  یلو  دـنکن  دـصق  ار  یناعم  دـناوت  یم  رگا  یّتح 

؛ تسین قداص  رارطـضا  ًالـصا  هیروت  زا  نّکمت  اب  هک  رارطـضا  فالخ  هب  دراد ، یمرب  ار  نآ  رثا  ِْهیَلَع » اوُهِرُْکتـسُأ  اَـم  َِعفُر   » تسا و یهارکا 
«. بذکلا یلا  رطـضا   » تفگ ناوت  یمن  دنک ، ادیپ  تاجن  انگنت  زا  بذک  باکترا  نودب  دـنک و  هیروت  دـناوت  یم  هک  یـسک  دروم  رد  ًالثم 

ناونع هیروتلا  نم  نّکمتلا  عم  یّتح  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرکن  طرـش  ار  هیروت  زا  نّکمت  مدـع  هارکا ، دروم  رد  ءاهقف  هک  نیا  ّتلع  نیارباـنب 
رارطـضا ناونع  هیروت ، زا  نّکمت  اب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دنا  هدرک  طرـش  ار  نّکمت  مدـع  هک  رارطـضا  دروم  رد  یلو  تسا ، قداص  هارکا 

(1). تسین قداص 

هیاغ یقیقحلا ، قالطلا  وأ  یقیقحلا ، عیبلاب  ّقلعتی  اّمنإ  هارکـإلا  ّنأـب  نیماـقملا : نیب  قّرفی  نأ  نکمی  ص27 : ج 2 ، همرحملا ، بساـکملا  - 1
رابتعا نع  هیلاخ  رابخألا  ّنإ  ثیح  و  هیلع . هرکملا  ریغ  هنکل  ینعملا ، هدارإ  نود  نم  هروصلا  عاـقیإب  هنع  یّـصفتلا  یلع  هرکملا  هردـق  رمـألا 

و ال هیلإ ، رارطـضالا  دـنع  ّالإ  غَّوسی  مل  ّهنإف  بذـکلا ؛ فالخب  اذـه  و  هارکـإلا . مکح  یف  کـلذ  ربتعی  مل  هجولا ، اذـهب  یّـصفتلا  نع  زجعلا 
امک یّـصفتلا  نع  زجعلا  ًهغل  وأ  ًافرع  هعوضوم  قّقحت  یف  ربتعملا  ناک  نأب  رارطـضالا  دارفأ  نم  هارکـإلا  ناـک  ول  معن ، هردـقلا . عم  رارطـضا 

عفدل هیلإ  رطضم  ّهنإ  ثیح  نم  هیلع  هرکملا  یلع  رثألا  ّبترت  مدع  ناک  نأب  رارطـضالا ، هروصب  همکح  عفر  صاصتخاب  انلق  وأ  ضعب ، هاعّدا 
ّنأ لصاحلا : و  اهیلع . هردـقلا  عم  رارطـضالا  مدـعل  هیروتلا ؛ نع  زجعلا  رابتعا  هیف  یغبنی  ناـک  لاـملا  سفنلا و  نع  هب  هیلع  دّـعوتملا  ررـضلا 
اّمأ و  ِهیلع .» اوهرکا  اـم  عـِفُر   » موـمع یف  لخدـیف  هیلع ، هرکم  ّهنأ  عـقوأ  اـم  یلع  قدـص  هیروـتلا ، نم  نکمتلا  عـم  ینعملا  دـصق  اذإ  هرکملا 

«. هیلإ اورطضا  ام  ِعفُر   » مومع یف  لخدی  الف  هیلإ ، رطضم  ّهنأ  قدصی  مل  هیروتلا ، یلع  هردقلا  عم  بذک  اذإف  رطضملا ،
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رارطضا هارکا و  نیب  قرف  رد  هرس -  سدق  خیش -  مالک  دقن 

هتـشادرب تمرح  تسا و  قداص  مه  یّـصفت  زا  نّکمت  اب  یّتح  هارکا  هک  دندرک  نایب  رارطـضا  هارکا و  نیب  خیـش  موحرم  هک  یقرف  دروم  رد 
دنک بارـش  ندروخ  هب  روبجم  ار  یـصخش  یملاظ  رگا  ًالثم  دـش ؛ مزتلم  نآ  هب  ناوت  یمن  هک  دراد  یمزاول  مـالک  نیا  مییوگ  یم  دوش  یم 

دـشونب دنک و  باختنا  ار  بارـش  رگا  لاح  نیا  اب  دشونب ، ار  هدش  قیقر  هکرـس ي  دوش  هّجوتم  ملاظ  هک  نیا  نودب  دـناوت  یم  هک  یلاح  رد 
، تسین مارح  هجیتن  رد  تسا و  قداص  هارکا  زاب  یّصفت ، زا  نّکمت  اب  نوچ  هدشن ؛ بکترم  یمارح  مییوگب  خیـش  موحرم  شیامرف  قبط  دیاب 

. دش مزتلم  نآ  هب  ناوت  یمن  هک  یلاح  رد 

رب هرکم  هکلب  دوبن ، بارـش  ندروخ  رب  هرْکُم  ًاـتقیقح  صخـش  نیا  هک  دوش  یم  هّجوتم  دـنک  تقد  یمک  فرع  رگا  هک  تسا  نآ  شا  هتکن 
بارش و نیب  عماج  دوب و  بارش  هکرس و  نیب  عماج  ندیشون 
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. تسا هدوب  مارح  رب  هرکم  مییوگب  میناوت  یمن  صّلخت ، هار  دوجو  اب  سپ  دوش . هتشادرب  تمرح  ات  تسین  مارح  رب  هارکا  هکرس ،

تالماعم باب  رد  هارکا  رارطضا و  ماقم  نیب  قرف  رد  یضعب  مالک 

سفن و بیط  هکلب  تسین  یفاک  هلماعم  تّحص  رد  انعم  دصق  اهنت  تالماعم ، باب  رد  دنا : هتفگ  هارکا  رارطـضا و  ماقم  نیب  قرف  رد  یـضعب 
ٍضارَت ْنَع  ًهَراـِجت  َنوُـکَت  ْنَأ  ـَّالِإ  ِلِـطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاوـْمَأ  اُولُکْأَـت  ـال  : ) دـیامرف یم  هفیرـش  هیآ ي  اریز  تسا ؛ مزـال  مـه  رطاـخ  تیاـضر 

، دنک هلماعم  هارکا  يور  زا  هک  یـسک  نیاربانب  . (2)« هِسْفَن ِهَبیِِطب  اَّلِإ  ٍِملْـسُم  ٍئِْرما  َُلاَم  ُّلِحَی  َال  : » دـیامرف یم  هکرابم  تیاور  رد  )(1) و  ْمُْکنِم
. تسین حیحص  هلماعم  درادن  سفن  بیط  هک  ییاج  نآ  زا  دنک ، هدارا  مه  ار  انعم  رگا  یّتح 

اُوُلتْقَت َو ال  ْمُْکنِم  ٍضارَت  ْنَع  ًهَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ِلِـطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکْأَـت  ـال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : ) هیآ ي29 ءاـسن ، هروس ي  - 1
( ًامیحَر ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَسُْفنَأ 

ُْنب ُدَّمَُحم  ص93 : ج4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص120 و  ح1 ، باب 3 ، یلصملا ، ناکم  باوبأ  هالصلا ، باتک  همتت  ج5 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا - َلوُسَر  َّنَأ  ٍثیِدَح  ِیف  مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَعاَمَس  ْنَع  َهَعْرُز  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع 

ِِّیلَع ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِهِسْفَن . ِهَبیِِطب  اَّلِإ  ُُهلاَم  َال  َو  ٍِملْـسُم  ٍئِْرما  ُمَد  ُّلِحَی  َال  ُهَّنِإَف  اَْهیَلَع  ُهَنَمَْتئا  ِنَم  َیلِإ  اَهِّدَُؤْیلَف  ٌهَناَمَأ  ُهَدـْنِع  َْتناَک  ْنَم  َلاَـق :
. ُهَْلثِم مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِماَّحَّشلا  ٍْدیَز  َهَماَسُأ  ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب 
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. داد يّرست  ناوت  یمن  قالط  دروم  رد  تسا و  یلام  تالماعم  ریاس  تیاهن  عیب و  هب  طوبرم  هکرابم  تیاور  هفیرش و  هیآ ي  تلق : نإ 

. تسا طرش  مه  قالط  رد  مییوگب  میناوت  یم  یلوأ  قیرط  هب  دشاب ، طرش  سفن  بیط  یلام  تالماعم  ریاس  عیب و  رد  رگا  تلق :

هک یسک  اریز  تسا ؛ لطاب  مه  رارطضالا  دنع  هلماعم ي  مییوگب  دیاب  دشاب ، طرـش  هلماعم  رد  یناسفن  تیاضر  سفن و  بیط  رگا  تلق : نإ 
یگتـسبلد تسا  نکمم  یّتح  هکلب  درادـن ، عیب  هب  تیاضر  سفن و  بیط  دـشاب ، شلزنم  شورف  هب  ّرطـضم  يراـمیب ، هجلاـعم ي  يارب  ًـالثم 

. تسا لطاب  هلماعم  مه  رارطضالا  دنع  مییوگب  دیاب  نیاربانب  دنک . یم  عیب  يراچان  يور  زا  دشاب و  هتشاد  مه  لزنم  هب  يدایز 

هراچ يرامیب  نامرد  يارب  نوچ  تسا ؛ نانتما  فالخ  رطضم  هلماعم ي  نالطب  هک  تسا  نیا  رد  رطضم  هرکم و  هلماعم ي  نیب  توافت  تلق :
ًانانتما عفر  ثیدح  هک  یلاح  رد  تشاد ، دـهاوخن  نامرد  يارب  یهار  چـیه  تسا  لطاب  شا  هلماعم  مییوگب  رگا  درادـن ، هناخ  شورف  زج  يا 

. تسا نانتما  نیع  هک  هرکم  هلماعم ي  نالطب  فالخ  هب  دوش . یمن  تسا  ناـنتما  فـالخ  نآ  عفر  هک  ییاـج  نینچ  لـماش  سپ  هدـش ، دراو 
اَم َِعفُر   » رطضم هلماعم ي  دروم  رد  یلو  تسا ، نانتما  قفاوم  نوچ  تسا ؛ يراج  ِْهیَلَع » اوُهِرُْکتسُأ  اَم  َِعفُر   » هرکم هلماعم ي  دروم  رد  نیاربانب 

. تسا نانتما  فالخ  نوچ  تسین ؛ يراج  ِْهیَلَع » اوُهِرُْکتسُأ 
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تالماعم باب  رد  هارکا  رارطضا و  ماقم  نیب  قرف  رد  راتخم  رظن 

لیلد هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  تسا  یتسرد  باوج  دنچره  دـش ، هتفگ  رطـضم  هرکم و  هلماعم ي  نیب  قرف  رد  تلق »  » رد هک  یباوج 
يرگید لیلد  ای  ٍضارَت ) ْنَع  ًهَراِجت   ) هفیرـش ي هیآ ي  دنا  هتفگ  یـضعب  هک  نانچ  مکح  لیلد  هک  یتروص  رد  اّما  دشاب ، عفر  ثیدح  مکح 

ضارت نع  سفن و  بیط  يور  زا  نوچ  رطضم  هلماعم ي  تفگ  دیاب  راچان  هب  تسین ، نانتما  ناسل  شناسل ، هک  ییاج  نآ  زا  دشاب ، نآ  لثم 
. تسا لطاب  سپ  تسین 

هتـشاد رطاخ  بیط  سفن ، ياه  هیال  مامت  رد  هک  انعم  نآ  هب   ) دـشاب هتـشاد  سفن  بیط  دـیاب  هلماعم  رد  هک  اعّدا  نیا  لـصا  مییوگ  یم  یلو 
هتـشاد سفن  بیط  هلماعم ، ماقم  رد  هک  تسا  نیا  تسا  ربتعم  هلماعم  رد  هک  هچ  نآ  درادن . دوجو  نآ  رب  یلیلد  نوچ  تسین ؛ تسرد  دشاب )

شا هلماعم  اذـل  دراد ، یلماعم  بیط  یلو  دراد  هلماـعم  هب  رارطـضا  دـنچره  رطـضم  هک  دـشاب ، هتـشاد  یلماـعم  بیط  رگید  ریبعت  هب  دـشاب و 
مییوگ یم  دنک ، دصق  ًاعقاو  لاح  نیا  اب  اّما  دنکن  دصق  دناوتب  دشاب و  هتـشاد  هیروت  زا  نّکمت  رگا  مه  هرکم  رطاخ  نیمه  هب  تسا . حـیحص 

نتفگ رد  دـناوت  یم  هک  نیا  اب  دـنک ، شرـسمه  قالط  رب  هارکا  ار  وا  یملاظ  رگا  نیارباـنب  تسین . لـطاب  شا  هلماـعم  دراد و  یلماـعم  بیط 
، دنکن دصق  ار  انعم  نآ  قلاط » یتجوز   » هلمج ي
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دوجو قالط  نیا  قّقحت  مدـع  رب  یلیلد  دوش و  یم  قّقحم  قـالط  ، (1) دنک دـصق  درامـشب و  تمینغ  ار  تصرف  یلیالد  هب  لاح  نیا  اب  یلو 
. تسا هدش  قّقحم  قالط  سپ  درک ، دصق  اّما  دنکن  دصق  تسناوت  یم  اریز  درادن ؛

، هیروت هب  یّصفت  ناکما  دوجو  اب  مییوگب  هتـشاذگ و  قرف  رارطـضا  هارکا و  باب  نیب  میناوت  یمن  رظن  نیا  زا  هک  تسا  نآ  تقیقح  نیاربانب 
قداص هارکا  رارطـضا و  ناونع  هیروت ، هب  یّـصفت  ناـکما  دوجو  اـب  دروم  ود  ره  رد  هکلب  تسین ، قداـص  رارطـضا  اـّما  تسا  قداـص  هارکا 

تالماعم باب  رد  یلو  دـنا  هدـش  هیروت  زا  نّکمت  اب  ًابذاک  فلح  زاوج  مدـع  هب  لئاق  هیف  نحن  ام  رد  هک  یناـسک  رب  ضقن  نیا  سپ  تسین .
ام هلب ، تسین . ود  نیا  نیب  یتواـفت  اریز  تسا ؛ دراو  دـنا ، هدـش  هیروت  زا  نّکمت  تروـص  رد  یّتـح  هارکا  ماـقم  رد  هلماـعم  نـالطب  هب  لـئاق 

.   میدرک هدافتسا  هّصاخ  ّهلدا ي  زا  ار  نآ  سکع 

ءاشنإ دـصق و  ار  انعم  تسناوت  یم  هک  نیا  اب  تسین و  قـالط  هب  یـضار  ًاـبلق  تسا و  قـالط  رب  هرکم  هک  تسا  ییاـج  رد  مـالک  ّلـحم  - 1
انعم دنکن ، دصق  ار  انعم  تسناوت  یم  هدوبن و  قالط  هب  یـضار  هک  نیا  اب  روطچ  هک  نیا   ) ریوصت هچرگ  ییاج  نینچ  رد  درک . دصق  دنکن ،

. تسا هدوب  یهارکا  شقالط  دـنیوگب  هک  تسا  قداص  ًافرع  زاـب  ًارهاـظ  دراد و  دوجو  شقّقحت  ناـکما  یلو  تسا ، لکـشم  درک ) دـصق  ار 
( یناخریما )
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هارکإ رارطضا و  نیب  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبسن 

هراشا

. دنراد قارتفا  هّدام ي  کی  عامتجا و  هّدام ي  کی  ینعی  تسا ؛ هجو  نم  صوصخ  مومع و  هارکإ ، رارطضا و  نیب  تبسن 

، دشاب هدرک  روبجم  هارکا و  ار  وا  يرگید  هک  نیا  نودب  یسک  هک  يدراوم  لثم  تسین ، قداص  هارکإ  یلو  تسا  قداص  رارطضا  هک  ییاج 
یّتح تسین و  قداص  هارکا  یلو  تسا  قداص  رارطضا  يدراوم  نینچ  رد  دنک . ادیپ  شیرامیب  هجلاعم ي  تهج  شلزنم  شورف  هب  رارطـضا 

. دننک عنم  شلزنم  شورف  زا  ار  وا  نارگید  تسا  نکمم 

ار مارح  لمع  نالف  دیاب  هک  دنک  هارکا  ار  یسک  یملاظ  هک  يدراوم  لثم  تسین ، قداص  رارطـضا  یلو  تسا  قداص  هارکا  هک  مه  يدراوم 
منز و یم  تقالش  منک ، یم  بارخ  ار  تلزنم  راوید  منکش ، یم  ار  تنیشام  هشیش ي  ای  منز  یم  ررض  وت  هب  غلبم  نالف  الإ  يوش و  بکترم 
هشیش ي ندش  هتـسکش  مک ، یلام  ررـض  نوچ  درادن ؛ مارح  لمع  نآ  باکترا  هب  رارطـضا  یلو  تسا  قداص  هارکا  يدراوم  نینچ  رد  ... . 

. دناشک یمن  قلطم  لوق  هب  رارطضا  هب  ار  وا  قالش ، ندروخ  ای  لزنم  راوید  ندش  بارخ  نیشام ،

یم ادج  ندب  زا  ار  ترـس  یهدن  ماجنا  ار  مارح  لمع  نالف  رگا  دـیوگب  یملاظ  هک  ییاج  لثم  تسا ، قداص  ناونع  ود  ره  هک  مه  يدراوم 
. تسا لمع  نآ  ماجنا  رب  هرکم  مه  دراد و  مارح  لعف  نآ  باکترا  هب  رارطضا  مه  ییاج ، نینچ  رد  منک .
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عفر ثیدح  زا  هارکإ  ررض و  ماقم  رد  بذک  زاوج  هّلدا ي  ندوب  عسوأ 

اوُهِرْکُأ اَم  ِعفُر ََ  ْهَیلِإ و  اوُّرُطْـضا  اَم  ِعفُر َ   ) عفر ثیدح  دافم  زا  عسوأ  بذـک ، زاوج  یلوأ  قیرط  هب  ًابذاک و  فلح  زاوج  رب  ّلاد  ّهلدا ي  دافم 
َو ًابِذاَک  ِهَّللِاب  ِْفلْحا  : » دیامرف یم  هک  یتیاور  دش . یم  قیض  زاوج  هریاد ي  دوب  عفر  ثیدح  زاوج ، رب  نام  لیلد  طقف  رگا  دشاب و  یم  ْهیَلَع )

لام تاجن  يارب  غورد  مسق  دـیامرف : یم  هک  یتیاور  ای  تسا ، يرگید  يارب  رارطـضا  ماـقم  رد  بذـک  زاوج  رگ  ناـیب  هک   (1)« َكاَخَأ ِّجَن 
تسد زا  نمؤم  ردارب  لام  تاجن  يارب  دیامرف : یم  هک   (3) يرعشالا دعس  نب  لیعامسا  هحیحص ي  ای  ، (2)« ِْدبُّزلا َو  ِرْمَّتلا  َنِم  یلَحَأ  »

ْنَع ِراَّفَّصلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص300 : ج8 ، ماکحالا ، بیذهت  ص225 و  ح4 ، باب 12 ، نامیالا ، باـتک  ج23 ، نامه ، - 1
هیلع و هللا  یلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ٍِّیلَع - ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  ِِّینوُکَّسلا  ِنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ِنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  َمیِهاَْربِإ 

 -. مالسلا هیلع  ٍِّیلَع - ْنَع  اًلَسُْرم  ُقوُدَّصلا  ُهاََور  َو  ِْلتَْقلا . َنِم  َكاَخَأ  ِّجَن  َو  ًابِذاَک  ِهَّللِاب  ِْفلْحا  ملس :-  هلآ و 
- ٍرَفْعَج ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َهَراَرُز  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص363 : ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ح6 و  نامه ، - 2

َوُهَف ْمَُهل  ِْفلْحاَف  َلاَق : َِکلَذـِب  اَّلِإ  اَّنِم  َنْوَضْرَی  اـَل  َو  اَـنَلِیبَس  َنوُّلَُخی  َو  ْمَُهل  َِفلَْحن  ْنَأ  اَّنِم  َنُوُبلْطَیَف  ِراَّشُْعلا  یَلَع  ِلاَْـملِاب  ُّرُمَن  مالـسلا :-  اـمهیلع 
. ِْدبُّزلا َو  ِرْمَّتلا  َنِم  ُّلَحَأ 

ٍدْعَـس ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َبوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص440 : ج7 ، یفاکلا ، ص224 و  ح1 ، نامه ، - 3
َال َلاَق : َفَلَحَف  َِکلَذ  ِْریَغ  َْوأ  ِقاَلَّطلِاب  ُناَْطلُّسلا  ُهَفَلْحَأ  ٍلُجَر  ْنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : ٍثیِدَـح  ِیف  مالـسلا -  هیلع  اَـضِّرلا - ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا 

ِهیِخَأ ِلاَم  یَلَع  ُلُجَّرلا  ُِفلْحَی  ْلَه  ُُهْتلَأَس  َو  ِْهیَلَع  َحاَنُج  َال  َلاَق : ُْهنِم  ِِهب  َوُْجنَِیل  ُِفلْحَیَف  ِناَْطلُّسلا  َنِم  ِِهلاَـم  یَلَع  ُفاَـخَی  ٍلُـجَر  ْنَع  َو  ِْهیَلَع  َحاَـنُج 
. ْمَعَن َلاَق : ِِهلاَم ؟ یَلَع  ُِفلْحَی  اَمَک 
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نیبلا تاذ  حالصا  تایاور  هب  هّجوت  اب  میدرک و  هک  یبیرقت  اب  تسا و  عفر  ثیدح  زا  عسوأ  تایاور  نیا  درادن ، یعنام  ندروخ  مسق  ملاظ ،
اَم ِعفُر ََ  ْهَیلِإ و  اوُّرُطْـضا  اَـم  ِعفُر َ   » هک یلاـح  رد  درادـن ، هیروت  زا  نّکمت  مدـع  تروص  هب  صاـصتخا  بذـک  زاوج  درک ، میهاوخ  ناـیب  هک 

. دراد هیروت  زا  نّکمت  مدع  تروص  هب  صاصتخا  ْهیَلَع » اوُهِرْکُأ 

نآ دقن  تامّرحم و  ریاس  غّوسم  ررض  اب  بذک  غّوسم  ررض  نیب  قرف  مدع  رد  هرس -  سدق  خیش -  نایب 

هک یلاح  رد  ، (1) دنک یمن  یقرف  تسا و  تامّرحم  ریاس  غّوسم  ررض  نامه  بذک  غّوسم  ررض  دیامرف : یم  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
: هدـش دراو  هک  اج  نآ  ات  هدوب  تامّرحم  ریاس  زا  عسوا  رایـسب  تسا  بذـک  غّوسم  هک  یفوخ  ررـض و  بذـک ، زاوج  هب  طوبرم  تایاور  رد 
هچ نآ  ره  هک  قالطا  نآ  اب  مه  نآ  تسا ، زیاج  بذـک  مه  نمؤم  ردارب  لاـم  تاـجن  ررـض و  عفر  يارب  یّتح  و  ِدـْبُّزلا » َو  ِرْمَّتلا  َنِم  یلَحَأ  »

، دشابن فرصنم  نآ  زا  تایاور  ًافرع  دنک و  قدص  نآ  رب  لام 

. تامّرحملا رئاسل  غّوسملا  وه  بذکلل  غّوسملا  ررضلا  ّنإ  مث  ص29 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1

تامّرحم ریاس  غّوسم  ررض  اب  بذک  غّوسم  ررض  نیب  قرف  مدع  رد  هرس -  سدق  خیش -  نایب 
نآ دقن  و 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 421ناهفصا   هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


280 ص :

ءایلوا ّبس  انز ، باکترا  بارش ، ندیشون  غّوسم  يررـض  نینچ  هک  یلاح  رد  دش ، بذک  بکترم  ملاظ  تسد  زا  نآ  تاجن  يارب  ناوت  یم 
. دیجنس دوخ  ّهلدا ي  اهرایعم و  رب  انب  ار  مادک  ره  غّوسم  دیاب  هکلب  تسین ، هللا و ... 

بذک زا  زیهرپ  فحجم و  ریغ  یلام  ررض  لّمحت  بابحتسا  رد  هرس -  سدق  خیش -  نایب 

: دیامرف یم  هرس -  سدق  خیش -  موحرم 

»(1)؛ فِحُجی يذلا ال  یلاملا  ررضلا  لّمحت  بحتسی  »

. تسا زیاج  بذک  دنچره  دوشن ، بذک  بکترم  دنک و  لّمحت  ار  دوش  یمن  فاحجا  بجوم  هک  یلام  ررض  ناسنا  تسا  بحتسم 

: دنیامرف یم  دننک و  یمن  هماقا  بابحتسا  نیا  رب  یلیلد  خیش  موحرم 

ُْثیَح ِبِذَْـکلا  یَلَع  َكُّرُـضَی  ُْثیَح  َقْدِّصلا  َِرثُْؤت  ْنَأ  ِناَمیِْإلا  ُهَماَلَع  : » هغـالبلا جـهن  یف  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریمأ  لوق  لـمحی  هیلع  و 
»(2)؛ َکُعَْفنَی

. نامه - 1
َکُعَْفنَی ُْثیَح  ِبِذَْکلا  یَلَع  َكُّرُـضَی  ُْثیَح  َقْدِّصلا  َِرثُْؤت  ْنَأ  ُناَمیِْإلا  همالع  مالـسلا :-  هیلع  َلاَق - ص556 : ، 458 تمکح هغالبلا ، جهن  - 2

. َكِْریَغ ِثیِدَح  ِیف  َهَّللا  َیِقَّتَت  ْنَأ  َو  َِکلَمَع  ْنَع  ٌلْضَف  َِکثیِدَح  ِیف  َنوُکَی  اَّلَأ  َو 
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هب هک  ییاج  رد  ار  قدص  هک  تسا  نآ  نامیا  تمالع  هغالبلا : جـهن  رد  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریما  مالک  دوش  یم  لمح  انعم  نیا  رب  و 
. یهدب حیجرت  دراد  عفن  تیارب  هک  یبذک  رب  دنز ، یم  ررض  وت 

. دراد لابند  هب  مک  ررض  رگا  درک  باختنا  ار  قدص  تسا  رتهب  خیش ، تشادرب  رب  انب  سپ 

 - هرس سدق  خیش -  لالدتسا  دقن 

ررـض و لّمحت  بابحتـسا  رب  لمح  ار  تیاور  نیا  دیاب  دـشاب  نکمم  رگا  هجیتن  رد  درادـن ، یهجو  فحجم  ریغ  ررـض  رب  تیاور  نیا  لمح 
ًالـصا تسا  نکمم  مییوگ  یم  َکُعَْفنَی » ُْثیَح  : » دـیامرف یم  هک  تیاور  لیذ  هنیرق ي  هب  اّما  دومن ، قلطم  روط  هب  بذـک  هب  ترداـبم  مدـع 

تسا دوجوم  لعفلاب  هک  يزیچ  نداد  تسد  زا  ینعی  ررض   ) دراد قرف  عفنلا  مدع  اب  ررض  هچرگ  دشاب . عفنلا  مدع  َكُّرُـضَی » ُْثیَح   » زا دارم 
دوش و یم  قالطا  مه  عفنلا  مدع  رب  ررـض  یهاگ  یلو  دسرب ) نآ  هب  تشاد  عّقوت  هک  يزیچ  هب  ندیـسرن  ینعی  عفنلا  مدـع  و  دراد ، تیلام  و 

عفنلا مدع  َکُعَْفنَی » ُْثیَح   » دیامرف یم  هک  لیذ  هنیرق ي  هب  َكُّرُـضَی » ُْثیَح   » زا دارم  دشاب ، هدش  رداص  ماما  زا  تیاور  رگا  دـیآ  یم  رظن  هب 
یم تعفنم  بجوم  هک  یبذک  رب  دوش ، یم  یتعفنم  نتفر  تسد  زا  بجوم  هک  ییاج  رد  ار  قدص  هک  تسا  نآ  نامیا  تمالع  ینعی  دشاب ؛

. یهدب حیجرت  دوش 

مه ًالبق  هک  روط  نامه  هغالبلا  جهن  دروم  رد  هک  نآ  رب  هوالع 
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يرگید دنس  رگا  هک  تسین  روط  نیا  یلو  دشاب ، دناوت  یمن  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  زا  زج  نآ  ساسا  مینئمطم  هچرگ  میدرک ، نایب 
نکمم هکلب  تسا ، هدش  رداص  ترضح  زا  میشاب  هتشاد  نانیمطا  دراد  هک  یتایصوصخ  مامت  اب  تالمج  کت  کت  دروم  رد  دشاب ، هتـشادن 

هدـش داجیا  يرییغت  نینچ  دراد  دوجو  يوق  لامتحا  ترابع ، نیا  دروم  رد  ًاقافتا  و  دـشاب . هدرک  ضوع  ار  انعم  هتفای و  رییغت  يا  هملک  تسا 
: تسا نینچ  نیا  هک  هدش  دراو  درادن  دنس  هنافسأتم  مه  نآ  هک  لوقعلا  فحت  رد  يرییغت  كدنا  اب  تیاور  نیا  نیع  اریز  دشاب ؛

ُعَْفنَی (1)؛ ُْثیَح  ِبِذَْکلا  ِنَع  َرَفَن  یَّتَح  َقْدِّصلا  ُْدبَْعلا  َِرثُْؤی  ْنَأ  ِناَمیِْإلا  ِهَقیِقَح  ْنِم  َّنِإ  مالسلا :-  هیلع  لاق -  و 

. دنیزگ يرود  مه  دراد  وا  يارب  تعفنم  هک  یغورد  زا  هک  ییاج  ات  رادب د  مّدقم  ار  یئوگتسار  ردق ] نآ   ] هک تسا  نآ  نامیا  تقیقح  زا 

لـصا رد  ود  نیا  هک  میراد  نانیمطا  هکلب  تسین و  دیعب  دوش . یمن  لماش  ار  ررـض  دراوم  درادن و  َكُّرُـضَی » ُْثیَح   » هخـسن نیا  رد  نیاربانب 
. تسا هتفای  رییغت  ردق  نیا  انعم  هدش و  اجباج  یکدنا  تاملک  یلو  هدوب ، یکی 

. ُهَْملِع ِِهَتلاَقَِمب  ُءْرَْملا  دعی  َال  َو  ُعَْفنَی  ُْثیَح  ِبِذَْکلا  ِنَع  َرَفَن  یَّتَح  َقْدِّصلا  ُْدبَْعلا  َِرثُْؤی  ْنَأ  ِناَمیِْإلا  ِهَقیِقَح  ْنِم  َّنِإ  ص217 : لوقعلا ، فحت  - 1
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بذک زا  بانتجا  ررض و  لّمحت  ناحجر  تابثا  يارب  يوبن  تیاور  هب  یضعب  کّسمت 

َو َبِذَْکلا  اُوِبنَتْجا  : » دیامرف یم  هک  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن -  تیاور  هب  ررض ، لّمحت  بابحتـسا  ناحجر و  تابثا  يارب  یـضعب 
عقاو رد  دنادب  دیاب  تسا ، غورد  رد  تاجن  دـنک  یم  رکف  هک  یـسک  ینعی  دـنا ؛ هدرک  کّسمت  زین   (1)« َهَکَلَْهلا ِهِیف  َّنِإَف  َهاَـجَّنلا  ِهِیف  ُْمْتیَأَر  ْنِإ 

(2). دوش یم  دهد  تاجن  ملاظ  تسد  زا  ار  شلام  دهاوخ  یم  غورد  اب  یسک  هک  ییاج  لماش  تیاور  نیا  سپ  تسا . نآ  رد  تکاله 

. تسا یبابحتسا  رما  بذک ، زاوج  رب  ّلاد  تایاور  هنیرق ي  هب  تیاور  نیا  رد  بذک  زا  بانتجا  هب  رما 

يوبن تیاور  هب  لالدتسا  دقن 

بابحتسا و  تسا ، تکاله  نآ  رد  َهَکَلَْهلا ؛» ِهِیف  َّنِإَف   » اریز تسا ؛ بابحتـسا  رب  لمح  زا  یبآ  تیاور  نیا  مییوگ : یم  لالدتـسا  نیا  دقن  رد 
. درادن انعم  تکاله  زا  نتسج  يرود 

ص88. ح25 ، ، 120 باب رضحلا ، رفسلا و  یف  هرشعلا  ماکحأ  باوبأ  همتت  جحلا ، باتک  همتت  ج9 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
هیلع هلوقب - ننـسلا  هلدأ  یف  حماستلا  یلع  ءانب  بابحتـسالا  یلع  لالدتـسالا  نکمی  معن  ص411 : ج 1 ، بساکملا ،)  ) ههاقفلا حابـصم  - 2

. فنصملا هرکذ  امم  معأ  ثیدحلا  دافم  نکل  و  هکلهلا .) هیف  نإف  هاجنلا  هیف  متیأر  نإ  بذکلا و  اوبنتجا   -: ) مالسلا
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، ررـض دروم  هب  تبـسن  بذـک  تمرح  رب  ّلاد  تایاور  هیقب ي  لثم  سپ  تسا ، بذـک  تمرح  رب  ّلاد  تیاور  نیا  هک  ییاج  نآ  زا  نیاربانب 
حماست رابخا  ندوب  بابحتـسا  دـیفم  لوبق  ربانب  یّتح  تیاور  نیا  هب  ناوت  یمن  نیاربانب  دروخ . یم  صیـصخت  زاوج  رب  ّلاد  تایاور  طـسوت 

. درک کّسمت  ررض  لّمحت  ناحجر  تابثا  يارب  ننس  ّهلدا ي  رد 

ررض لّمحت  ناحجر  تابثا  يارب  ًاقداص  یّتح  مسق  زا  زارتحا  رب  ّلاد  تایاور  هب  لالدتسا 

رد رگا  دنک  یم  نایب  تایاور  نیا  ًابذاک . هب  دـسر  هچ  تسا ؛ ًاقداص  یّتح  مسق  زا  زارتحا  ناحجر  رب  ّلاد  هک  دراد  دوجو  يدّدـعتم  تایاور 
یم نایب  یلوأ  قیرط  هب  نیاربانب  دهدن . ماجنا  قداص  فلح  درذـگب و  شّقح  زا  تسا  رتهب  دـشاب  مسق  هب  طونم  یـسک  ّقح  تابثا  هاگداد ،

. دهدن ماجنا  بذاک  فلح  درذگب و  شّقح  زا  دشاب ، بذاک  فلح  هب  طونم  لام  ظفح  هک  ییاج  رد  دنک 

یم ًابذاک  فلح  دروم  رد  لقادـح  نیاربانب  تسا . لکـشم  دـنا  هدومرف  هک  روط  نامه  بذـک ، قلطم  هب  بذاک  فلح  زا  مکح  ءارـسإ  هتبلا 
. تسا رتهب  ررض  لّمحت  تسا و  هورکم  مییوگب  میناوت 

لالدتسا نیا  دقن 

نیا مییوگب  میناوت  یمن  یلو  دراد ، دوجو  مه  هحیحص  اه  نآ  نیب  رد  تسا و  دّدعتم  هچرگ  ًاقلطم ، فلح  كرت  رب  ّلاد  تایاور 
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راگزاس تهارک  اب  ِدـْبُّزلا » َو  ِرْمَّتلا  َنِم  یلَحَأ   » لثم يریباعت  اریز  تسا ؛ معالا  ینعملاـب  زاوج  رب  هتـشذگ  تاـیاور  لـمح  رب  هنیرق  تاـیاور ،
كرت یلاعت  كرابت و  هللا  مسإل  ًامارکا  هللا و  الالجإ ً  دشاب ، مسق  هب  طونم  ّقح  تابثا  هیداع ، تالماعم  ای  لدـع  هاگداد  رد  رگا  هلب ، تسین .

. تسا یلوأ  مسق 

رب تلالد  هک  دوش  یم  مولعم  داد ، میهاوخ  لیذ  رد  هک  یحیـضوت  اـب  مه   (1)( ْمُِکناْمیَِأل ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  ـال   ) هفیرـش ي هیآ ي  دروم  رد 
. درادن ًاقلطم  فلح  كرت  ناحجر 

( ْمُکِنامْیَأِل ًهَضْرُع  َهَّللا  اوُلَعْجَت  ال   ) هفیرش ي هیآ ي  دروم  رد  یقیقحت 

هراشا

ضرعم رد  ار  لاعتم  دـنوادخ  تسا : نیا  دـنک  یم  روطخ  نهذ  هب  ءادـتبا  ْمُِکناْمیَِأل ) ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  ال   ) هفیرـش ي هیآ ي  زا  هک  ییانعم 
، دراد دوجو  مسق  ردقچ  مینیب  یم  مینک ، یم  عوجر  هغالبلا  جهن  هب  یتقو  اّما  دیروخن . مسق  ادخ  هب  دنت  دنت  ینعی  دـیهدن ؛ رارق  ناتیاه  مسق 

ْدََقل ِهَّللا  َو  ، » (2)  ...« یَحَّرلا َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَحَم  اَْهنِم  یِّلَحَم  ْنَأ  ُمَْلعََیل  ُهَّنِإ  َو  َهَفاَُحق  ِیبَأ  ُْنبا  اَهَصَّمَقَت  ْدََقل  ِهَّللا  َو  : » دننام

(. ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  اوُِحلُْصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُِکناْمیَِأل  ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال  : ) هیآ ي224 هرقب ، هروس ي  - . 1
ص46. هبطخ ي3 ، مالسالا ،) ضیف   ) هغالبلا جهن  - 2
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ِرِـصاَّنلا ِدوُجُِوب  ِهَّجُْحلا  ُماَِیق  َو  ِرِـضاَْحلا  ُروُضُح  َال  َْول  َهَمَـسَّنلا  َأََرب  َو  َهَّبَْحلا  َقَلَف  يِذَّلا  َو  ْمِِهُنیْعَأ ...  ِیف  اَْینُّدلا  ِتَِیلَح  ْمُهَّنَِکل  َو  اَهْوَعَو  َو  اَهوُعِمَس 
یِسْفَن يِذَّلا  َو  ، » (2)« ِهِّمُأ ِيْدَِثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنبَال  ِهَّللا  َو  ، » (1)« ْزنَع ِهَطْفَع  ْنِم  يِْدنِع  َدَهْزَأ  ِهِذَه  ْمُکاَْینُد  ُْمْتیَْفلََأل  َو  ... 

. تسا دایز  مه  تایاور  رد  هک  نیا  امک  »(3) و ...  ْمُْکنِم ِّقَْحلِاب  َیلْوَأ  ْمُهَّنَِأل  َْسَیل  ْمُْکیَلَع  ُمْوَْقلا  ِءَالُؤَه  َّنَرَهْظََیل  ِهِدَِیب 

ص51. هبطخ ي3 ، نامه ، - 1
ِهَّللا َو  ِیتَّلا  َو  اَّیَتَّللا  َدـَْعب  َتاَْهیَه  ِتْوَْملا  َنِم  َعِزَج  اُولوُقَی  ْتُکْـسَأ  ْنِإ  َو  ِْکلُْملا  یَلَع  َصَرَح  اُولوُقَی  ُْلقَأ  ْنِإَـف  ص57 : هبطخ ي5 ، نامه ، - 2

ِّيِوَّطلا ِیف  ِهَیِـشْرَْألا  َباَرِطْـضا  ُْمْتبَرَطْـضَال  ِِهب  ُتُْحب  َْول  ٍْملِع  ِنُونْکَم  یَلَع  ُتْجَمَدـْنا  َِلب  ِهِّمُأ  ِيْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنباـَل 
. ِهَدیِعَْبلا

َیلِإ ْمِهِعاَرْـسِِإل  ْنَِکل  َو  ْمُْکنِم  ِّقَْحلِاب  َیلْوَأ  ْمُهَّنَِأل  َْسَیل  ْمُْکیَلَع  ُمْوَْقلا  ِءاـَلُؤَه  َّنَرَهْظََیل  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َو  ص284 : هبطخ ي96 ، ناـمه ، - 3
ْمَلَف ِداَهِْجِلل  ْمُُکتْرَْفنَتْـسا  ِیتَّیِعَر  َْملُظ  ُفاَخَأ  ُتْحَبْـصَأ  َو  اَِهتاَعُر  َْملُظ  ُفاَخَت  ُمَمُأـْلا  ِتَحَبْـصَأ  ْدََـقل  َو  یِّقَح  ْنَع  ْمُِکئاَْـطبِإ  َو  ْمِِهبِحاَـص  ِلِـطَاب 

َْول ِهَّللا  َو  ص66 : هبطخ ي15 ، ناـمه ،  � هلمج : زا  هدـش  رکذ  يرگید  دّدـعتم  ياـه  مسق  هغـالبلا  جـهن  رد  مْسَت . ْمَـلَف  ْمُُکتْعَمْـسَأ  َو  اوُرِْفنَت 
هبطخ ي16، نامه ،  � ُقَیْضَأ . ِْهیَلَع  ُرْوَْجلاَف  ُلْدَْعلا  ِْهیَلَع  َقاَض  ْنَم  َو  ًهَعَس  ِلْدَْعلا  ِیف  َّنِإَف  ُُهتْدَدََرل  ُءاَمِْإلا  ِِهب  َِکُلم  َو  ُءاَسِّنلا  ِِهب  َجِّوُُزت  ْدَق  ُُهتْدَجَو 
َو اَُهلْهَأ  اَْهیَلَع  َلِمُح  ٌسُمُـش  ٌْلیَخ  اَیاَطَْخلا  َّنِإ  َو  َالَأ  ِمْوَْیلا  اَذَه  َو  ِماَقَْملا  اَذَِهب  ُْتئُِّبن  ْدََقل  َو  ًَهبْذِـک  ُْتبَذَـک  َال  َو  ًهَمْـشَو  ُتْمَتَک  اَم  ِهَّللا  َو  ص66 :

 - مالسلا هیلع  لاق - : ] ص76 هبطخ ي19 ، نامه ، اَُهلْهَأ �  اَْهیَلَع  َلِمُح  ٌُللُذ  اَـیاَطَم  يَْوقَّتلا  َّنِإ  َو  اـَلَأ  ِراَّنلا  ِیف  ْمِِهب  ْتَمَّحَقَتَف  اَـهُمُُجل  ْتَِعلُخ 
ُْرفُْکلا َكَرَسَأ  ْدََقل  ِهَّللا  َو  ٍِرفاَک  ُْنبا  ٌِقفاَنُم  ٍِکئاَح  ُْنبا  ٌِکئاَح  َنِینِعاَّللا  ُهَنَْعل  َو  ِهَّللا  ُهَنَْعل  َْکیَلَع  ِیل  اَّمِم  َّیَلَع  اَم  َکیِرُْدی  اَم  سیق ] نب  ثعـشأل 

. يَرْخُأ ُماَلْسِْإلا  َو  ًهَّرَم 
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هک نیا  نآ  و  تسا ، راگزاس  مه  دـنا  هدرک  لقن  هک  یلوزن  نأش  اـب  دـسر و  یم  رظن  هب  یلوأ  هفیرـش  هیآ ي  رگید  ياـنعم  لـیلد ، نیمه  هب 
ود نیب  عنام  يزیچ  ینعی  تسا ؛ عنام  يانعم  هب  ًهَضْرُع »  » مییوگب
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(1). دنسرن مه  هب  هک  دوش  ءیش 

شداـماد لزنم  هب  هک  دروخ  مسق  داد و  خر  یترودـک  شداـماد  هحاور و  نب  هللادـبع  نیب  هک   (2) هدـش هتفگ  هفیرـش  هیآ ي  لوزن  نأش  رد 
رد شرسمه  وا و  نیب  دیوگن و  نخس  وا  اب  دورن و 

( ًهَضْرُع َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال  : ) نییبت ص47 : ج73 ، راونألا ، راحب   � دیامرف : یم  هفیرش  هیآ ي  نییبت  رد  هرـس -  سدق  یـسلجم - همالع ي  - 1
لوـألا و ال یلع  هیـآلا  ینعم  رمـألل و  ضرعملل  یـشلا ء و  نود  ضرعی  اـمل  قلطی  هضبقلاـک  لوـعفملا  ینعمب  هلعف  هضرعلا  يواـضیبلا : لاـق 

اَذِإ َهَرُمَـس : ِْنبِال  مالـسلا -  هیلع  ِِهلْوَقَک - اَْهیَلَع  َفُولْحَْملا  َرُومُْألا  ِناَْـمیَْألِاب  ُداَرُْملا  ُنوُکَیَف  ریخلا  عاونأ  نم  هیلع  متفلح  اـمل  ازجاـح  هللا  اولعجت 
امل هضرع  هلـص  ماللا  اهل و  نایب  فطع  اهتلـص  عم  نأ  و  َِکنیِمَی . ْنَع  ْرِّفَک  َو  ٌْریَخ  َوُه  يِذَّلا  ِتْأَف  اَْهنِم  ًاْریَخ  اَهَْریَغ  َْتیَأَرَف  ٍنیِمَی  یَلَع  َْتفَلَح 

هب و مکنامیأ  لجأل  اوربت  نأل  هضرع  هللا  اولعجت  يأ و ال  هضرعب  وأ  لعفلاب  نأ  قلعتی  لیلعتلل و  نوکی  نأ  زوجی  ضارعإلا و  ینعم  نم  اـهیف 
مکاوقت و مکرب و  هدارإ  هنع  مکاـهنأ  يأ  یهنلا  هلع  اوُّرَبَـت ) ْنَأ  و   ) هب فلحلا  هرثـکب  هولذـتبتف  مکناـمیأل  اـضرعم  هولعجت  ـال  یناـثلا و  یلع 

لاق و  نیبلا . تاذ  حالـصإ  یف  هب  اقوثوم  ایقتم و ال  ارب  نوکی  هللا ال  یلع  ئرتجملا  هللا و  یلع  ئرتجم  فالحلا  نإف  ساـنلا  نیب  مکحالـصإ 
اهنودـمتعت ثیح  نم  يوقتلا  ربلا و  نم  مکل  هعنام  هلع  هللااب  نیمیلا  اولعجت  هانعم و ال  نأ  اهدـحأ  لاوقأ  هثالث  هاـنعم  یف  هللا  همحر  یـسربطلا 

ربلا و نم  عنملا  یف  هجح  هللااب  نیمیلا  اولعجت  لاق ال  هنأـکف  هجح  هاـنعم  هضرع  نأ  یناـثلا  هب و  اوفلحت  مل  هللااـب و  اـنفلح  اولوقت  اـهب و  اولتعتل 
نأ ثلاثلا  نیمیلا و  نم  فلس  دق  امب  اوجتحت  ریخ و ال  وه  يذلا  اولعفاف  اهنم  ریخ  اهریغ  نأ  رهظ  مث  نیمی  مکنم  فلس  دق  ناک  نإف  يوقتلا 

مهیلع اَِنتَِّمئَأ - ْنَع  ُّيِوْرَْملا  َوُه  َو  اهیف . مثأملا  اوقتت  اهب و  فلحلا  یف  اوربت  نأل  لطاب  قح و  لک  یف  هلذتبم  هدـع  هللااب  نیمیلا  اولعجت  هانعم ال 
َهَّللا اُولَعْجَت  َو ال   ) ُهَناَْحبُس ُلوُقَی  ُهَّنِإَف  َنِیبِذاَک  َال  َو  َنِیقِداَص  ِهَّللِاب  اوُِفلْحَت  َال  َلاَق : ُهَّنَأ  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  اَم  َوَْحن  مالـسلا - 

اولعجت ثلاثلا ال  یلع  افلاح و  هب  کضارتعاب  يوقتلا  ربلا و  نع  اعنام  هللا  اولعجت  یناثلا ال  لوألا و  هجولا  یلع  هریدـقت  و  ْمُِکناْمیَِأل .) ًهَضْرُع 
ینعم یلع  اوربت  نأل  لوألا  لاوقأ  هاـنعم  یف  لـیق  اوُّرَبَت  ْنَأ  هلوق  و  لـطاب . قح و  لـک  یف  هب  فلحلاـب  کـضارتعاب  اـمئاد  هب  فلحت  اـمم  هللا 

نأ یناثلا  نیمیلا و  یف  اوربت  نـأل  لـیق  هنیمی و  ترثک  نمم  ربلا  یلإ  برقأ  ناـک  هنیمی  تلق  نم  نإـف  ءاـیقتأ  هررب  اونوکت  نـأل  يأ  تاـبثإلا 
یف یصاعملا  مثإلا و  اوقتت  يأ  اوقتت  فذحف ال و  اوربت  نأ ال  هانعم  نأ  ثلاثلا  فاضملا و  فذحف  اوربت  نأ  كرتل  وأ  اوربت  نأ  عفدل  ینعملا 

اوربت و نأ  عفدل  وأ  سانلا  نیب  اوحلصت  اوقتت و ال  اوربت و ال  نأ ال  یف  هجح  وأ  هلع  هللااب  فلحلا  اولعجت  يأ ال  ِساَّنلا  َْنَیب  اوُِحلُْصت  َو  نامیألا 
ءایقتألا و هرربلا و  نم  اونوکت  یکل  يأ  اوحلـصت  اوقتت و  اوربت و  نأل  هلذـتبم  هللااـب  نیمیلا  اولعجت  ـال  ثلاـثلا  هجولا  یلع  اوحلـصت و  اوقتت و 

. سانلا نیب  حالصإلا  يوقتلا و  یلإ  برقأ  وهف  هنیمی  تلق  نم  هفلحب و  قثوی  هنیمی ال  ترثک  نم  نإف  سانلا  نیب  نیحلصملا 
یلع لخدی  نأ ال  فلح  نیح  هحاور  نب  هللا  دـبع  یف  تلزن  ص566 : ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، - 2

. هیآلا تلزنف  هلعفأ  نأ  یل  لحی  الف  اذهب  تفلح  ینإ  لوقی  ناکف  هتأرما  نیب  هنیب و  حلصی  هملکی و ال  هنتخ و ال 
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ما و هدروخ  مسق  نم  تفگ : یم  وا  ینایمرداپ  حالـصا و  هب  جایتحا  دراوم  رد  رطاخ  نیمه  هب  دـنکن . حالـصا  ینایمرداپ و  فـالتخا  دراوم 
: دش لزان  هفیرش  هیآ ي  هک  منکب ، ار  راک  نیا  تسین  زیاج  رگید 

؛) ٌمیلَع ٌعیمَس  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  اوُِحلُْصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُِکناْمیَِأل  ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  (ال 

ماجنا نیبلا  تاذ  حالـصا  يوقت و  ّرب و  ات  تسا ] هیلیلعت  مال  مکنامیال ، رد  مـال   ] دـیهدن رارق  ناـتیاه  مسق  ببـس  هب  عناـم  ار  ادـخ  هب ] مسق  ]
[. دیهدن رارق  ریخ  راک  عنام  دینکن و  دامتعا  ییاه  مسق  نینچ  هب  سپ   ] دیهد

ماما زا  هک  یتیاور  الول  تسا و  هورکم  مییوگب  میناوت  یمن  دـنک ، ریخ  تیبثت  هکلب  دـشابن  ریخ  عنام  یمـسق  رگا  مود ، يانعم  قبط  نیارباـنب 
اّما تسا ، نّیعتم  مود  يانعم  میتفگ  یم  ، (1) هدش دراو  مالسلا -  هیلع  داوج - 

ظاحل زا  مه  یـضعب  هک  دینک ،» بانتجا  قداص  فلح  زا  یّتح  : » دـیامرف یم  هفیرـش  هیآ ي  هب  کّسمت  اب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  هتبلا  - 1
ٌهَّدِع ص434 : ح1 ، نیمیلا ، ههارک  باب  تارافکلا ، روذـنلا و  نامیالا و  باـتک  ج7 ، یفاکلا ،  � زا : دنترابع  تایاور  نیا  تسا . مامت  دـنس 

اوُِفلْحَت َال  ُلوُقَی : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ِزاَّزَْخلا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم 
ْنِم ٌهَّدِع  ح4 : نامه ،  � دیامرف : یم  رگید  تیاور  رد  و  ْمُِکناْمیَِأل .) ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّنِإَف  َنِیبِذاَک  َال  َو  َنِیقِداَص  ِهَّللِاب 

ُلوُقَی مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  َابَأ  َعِمَـس  ُهَّنَأ  ِدِّبَعَتُْملا  ٍماَّلَـس  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ 
رد ْمُِکناْمیَِأل .) ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َِمثَأ  ًاقِداَص  ِهَّللِاب  َفَلَح  ْنَم  َو  َرَفَک  ًاـبِذاَک  ِهَّللاـِب  َفَلَح  ْنَم  ُریِدَـس  اَـی  ٍریِدَِـسل :

َو ال  ) ِِهلْوَق ْنَع  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  َلاَـق : ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ص111 : ج1 ، یشایعلا ، ریـسفت   � تسا : هدمآ  یشایع  ریـسفت 
فلح رب  هکرابم ، هیآ ي  دوخ  هنیرق ي  اب  ار  تایاور  نیا  دـیاب  اّما  ِهَّللا . َو  یََلب  َو  ِهَّللا  َو  َال  ِلُجَّرلا  ُلْوَق  َوُه  َلاَق : ْمُِکناـْمیَِأل ) ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت 
لئاسو  � دـننام : دـنک ، یم  حیرـصت  نآ  هب  مه  يرگید  تایاور  رد  هک  نیا  امک  درک . لـمح  تسا ، ریخ  لاـمعا  ماـجنا  زا  عناـم  هک  ییاـه 

ِْنبا ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  بوـُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص210 : ج2 ، یفاکلا ، ص440 و  ح5 ، ، 1 باب حلصلا ، باتک  ج18 ، هعیشلا ،
ًهَـضْرُع َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال   ) َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ 

باتک ج23 ، نامه ،  � َلَْعفَأ . َال  ْنَأ  ٌنیِمَی  َّیَلَع  ْلُقَت  اَلَف  ِْنیَْنثا  َْنَیب  ٍْحلُِـصل  َتیِعُد  اَذِإ  َلاَق : ِساَّنلا ) َْنَیب  اوُِحلُْـصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُِکناـْمیَِأل 
اَذِإ َلاَـق : َبوُّیَأ ]) ِیبَأ  ْنَع   ) ِهِریِـسْفَت ِیف  ُّیِـشاَّیَْعلا  ٍدوُعْـسَم  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص112 : ج1 ، یشایعلا ، ریـسفت  ص200 و  ح10 ، ، 1 باب نامیألا ،

ًهَـضْرُع َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال   ) َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  َو  َلَْعفَأ  َال  ْنَأ  ًاـنیِمَی  َّیَلَع  َّنِإ  ََّنلوُقَی  اَـلَف  ٍلُـجَر  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ٍْحلُـص  یَلَع  ٍلُـجَِرب  ٌلُـجَر  َناَعَتْـسا 
ِهِریِسْفَت ِیف  ُّیِشاَّیَْعلا  ص112 : ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  ص223 و  ح16 ، باب 11 ، نامه ،  � ِساَّنلا .) َْنَیب  اوُِحلُْصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُِکناْمیَِأل 

َو ال  ) َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا -  اـمهیلع  ٍرَفْعَج - ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َو  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمِزاَـح  ِْنب  ِروُْـصنَم  ْنَع 
رداونلا ح13 و  نامه ،  � ُهَّمُأ . َمِّلَُکی  اـَل  َْوأ  َکـِلَذ  َهَبْـشَأ  اَـم  َو  ُهاَـخَأ  َمِّلَُکی  اـَل  ْنَأ  ُِفلْحَی  ُلُـجَّرلا  ِینْعَی  َلاَـق : ْمُِکناـْمیَِأل ) ًهَضْرُع  َهَّللا  اوـُلَعْجَت 

َهَّللا اُولَعْجَت  َو ال   ) ِهَّللا ِلْوَق  ِیف  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍّیِْعبِر  ْنَع  هِرِداََون ] ِیف  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَـمْحَأ   ] َو ص37 : يرعشالل ،
ح5، باب 7 ، نامیألا ، باتک  ج16 ، لئاسولا ، كردتسم   � َِکلَذ . َهَبْشَأ  اَم  َْوأ  ُهَابَأ  َْوأ  ُهَّمُأ  َمِّلَُکی  َال  ْنَأ  ُِفلْحَی  ُلُجَّرلا  ِینْعَی  ْمُِکناْمیَِأل ) ًهَضْرُع 
َو  ) َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  مالسلا -  امهیلع  ٍدَّمَُحم - ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  اَنیِّوُر ] ِماَلْـسِْإلا ، ُِمئاَعَد   ] َو ص99 : ج2 ، مالسالا ، مئاعد  ص43 و 

ِْهیَلَعَف ٍْمثِإ  َْوأ  ٍْملُظ  َْوأ  ٍمِحَر  ِهَعیِطَق  ْنِم  َِکلَذ  َهَبْشَأ  اَم  َْوأ  ُهَّمُأ  َْوأ  ُهَابَأ  َْوأ  ُهاَخَأ  َمِّلَُکی  اَّلَأ  ُِفلْحَی  ُلُجَّرلا  َوُه  َلاَق : ْمُِکناْمیَِأل ) ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  ال 
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ِیف ُّیِشاَّیَْعلا  ص112 : ج1 ، یشایعلا ، ریسفت  ص77 و  ح2 ، ، 34 باب نامه ،  � ُهَلَعْفَی . اَّلَأ  َفَلَح  ْنِإ  ِْهیَلَع  َْثنِح  َال  َو  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَـم  َلَـعْفَی  ْنَأ 
: َالاَق ْمُِکناْمیَِأل ) ًهَضْرُع  َهَّللا  اُولَعْجَت  َو ال   - ) مالـسلا مهیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  َو  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  َناَرْمُح  َو  َهَراَرُز  ْنَع  ِهِریِـسْفَت ،
، یشایعلا ریسفتلا  ح3 و  نامه ،  � تسا : هدـش  رکذ  مه  اب  انعم  ود  ره  یتیاور  رد  ِْمثِْإلا . َنِم  اَمُهَْنَیب  اَم  ُلِـمْحَیَف  ِْنیَْنثا  َْنَیب  ُِحلُْـصی  ُلُـجَّرلا  َوُه 

َهَّللا اُولَعْجَت  َو ال   ) ُلوُقَی َهَّللا  َّنِإَف  َنِیبِذاَک  َال  َو  َنِیقِداَص  ِهَّللِاب  اوُِفلْحَت  َال  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس  َلاَق : َبوُّیَأ  ْنَع  هِریِـسْفَت ] ِیف  ُّیِـشاَّیَْعلا   ] َو ص112 : ج1 ،
ًهَـضْرُع  ) ِهَّللا ُلْوَق  َوُه  َو  َلَْـعفَأ  اَّلَأ  ًاـنیِمَی  َّیَلَع  َّنِإ  ََّنلوُقَت  اَـلَف  ٍلُـجَر  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ٍْحلُـص  یَلَع  ٍلُـجَِرب  ٌلُـجَر  َناَعَتْـسا  اَذِإ  َلاَـق : مُِکناـْمیَِأل ) ًهَضْرُع 

( یناخریما (. ) ِساَّنلا َْنَیب  اوُِحلُْصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُِکناْمیَِأل 
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: دیامرف یم  تیاور  نآ  رد  تسا . لکشم  رگید  تسا ، مامت  مه  دنس  ظاحل  زا  هک  تیاور  نآ  دوجو  اب 

 - مالسلا هیلع  َبَتَکَف -  ًاْئیَش  َُهل  یِکْحَی  مالسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج -  ِیبَأ  َیلِإ  ٌلُجَر  َبَتَک  َلاَق : َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم 
یَلَع ِهَّللا  َو  َلُوقَأ  ْنَأ  ُهَرْکََأل  یِّنِإ  َو  َِکلَذ  َناَک  اَم  ِهَّللا  َو  ِْهَیلِإ :
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(1). ْنُکَی َْمل  اَم  َلاَُقی  ْنَأ  ِینَّمَغ  ُهَّنَِکل  َو  ِلاَوْحَْألا  َنِم  ٍلاَح 

باوج رد  ترـضح  درک . فیرعت  ار  يا  هیـضق  تشوـن و  يا  هماـن  مالـسلا -  هیلع  داوـج -  ماـما  هب  یـصخش  دـیوگ : یم  راـیزهم  نب  یلع 
هک يزیچ  دروآرد  هصغ  هب  ارم  یلو  مروخب ، مسق  یلاـح  چـیه  رد  مرادـن  تسود  نم  هک  یلاـح  رد  دوبن ، روط  نیا  مسق  ادـخ  هب  دنتـشون :

[. مدروخ مسق  تهج  نیا  هب   ] دوش هتفگ  هتشادن ، تقیقح 

میناوت یمن  رگید  تیاور ، نیا  قبط  نیاربانب  ِلاَوْحَأـْلا ،» َنِم  ٍلاَـح  یَلَع  ِهَّللا » َو   » َلُوقَأ ْنَأ  ُهَرْکَأـَل  یِّنِإ  : » دـنیامرف یم  ترـضح  تیاور  نیا  رد 
هک تسا  نیا  هدمآ ، تایاور  رد  هک  يدّدعتم  ياه  مسق  انعم و  نیا  نیب  عمج  اّما  تسا . مود  يانعم  رد  نّیعتم  هفیرـش  هیآ ي  يانعم  مییوگب 

لاعتم دـنوادخ  لالجإ  اب  یتافانم  مسق  هک  ییاج  رد  رگم  تسا ، هورکم  یمـسق  نینچ  مییوگب و  ِهَّللا » َو   » دـیابن یلاعت  كراـبت و  ًـالالجا هللا 
. دشاب نآ  ریاظن  دنوادخ و  ماکحا  لالجإ  هب  دنچره  قح  ترضح  لالجإ  قیرط  رد  هکلب  هتشادن و 

ِرْمَّتلا َنِم  یلَحَأ   » ریبعت اب  اریز  درادن ؛ مه  تهارک  زاب  دنک ، ملظ  دـهاوخ  یم  هک  دـشاب  یملاظ  لباقم  رد  مسق  رگا  مییوگ  یم  نآ  رب  هوالع 
.  تسین راگزاس  ِْدبُّزلا » َو 

ص290. ج8 ، ماکحالا ، بیذهت  ص197 و  ح1 ، ، 1 باب نامیألا ، باتک  ج23 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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بذک ات  هیروت  رب  هیقت  ماقم  رد  مالسلا -  مهیلع  هّمئا - مالک  لمح  تیولوا  رد  خیش  مالک 

هراشا

هب تسا ، زیاج  بذک  هیروتلا ، نم  نّکمتلا  عم  یّتح  ررض  عفد  يارب  هرورـضلا و  دنع  دندومرف  هک  نآ  زا  دعب  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
یلو دشاب ، ٍهحلصمل  بذک  باب  زا  دناوت  یم  هچرگ  هدش  رداص  هیقت  ماقم  رد  مالسلا -  مهیلع  هّمئا - زا  هک  یلاوقا  : (1) دیامرف یم  تبسانم 

. مینک هیروت  رب  لمح  هک  تسا  نآ  مهیلع  همالس  هللا و  تاولص  هّمئا  نأش  هب  قیلأ 

. درادن یلاکشا  هدرک  تباصا  نآ  هب  رمخ  هک  یسابل  رد  زامن  »(2) ؛ ٌرْمَخ َُهباَصَأ  ٍبَْوث  ِیف  َیِّلَُصت  ْنَأ  َسَْأب  َال  : » هدمآ یتیاور  رد  ًالثم 

: مهلوق لثم  ماکحألا ، نایب  یف  هیقتلا  ماقم  یف  مهیلع  هّللا  تاولص  انتمئأ  نع  هرداصلا  لاوقألا  ّنإ  مث  ص29 : ج 2 ، همرحملا ، بساکملا  - 1
- رابخألا نم  هزاوج  انرهظتسا  ام  یلع  ًءانب  هحلصمل  بذکلا  یلع  هلمح  نکمأ  نإ  و  کلذ ، وحن  و  رمخ » هباصأ  بوث  یف  هالـصلاب  سأب  «ال 

بوثلا یف  هالصلا  زاوج  نم  دیری  نأب  هنیرق ، بصن  نود  نم  اهرهاوظ  فالخ  هدارإ  یلع  لمحلا  وه  مالسلا -  مهیلع  مهنأشب - قیلألا  ّنأ  ّالإ 
هیلع رکذ - ّهنأ  لثم  دراوملا ، ضعب  یف  هدیعبلا  لماحملا  هدارإب  اوحّرـص  دق  و  سبللا ، یلإ  رارطـضالا  لسَغلا و  رّذعت  دنع  اهزاوج  روکذملا 

 -«. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا - یلع  رتولا  هالص  تدرأ  اّمنإ  : » لاق مث  بطاخملا ، عزفف  هضیرف ،» هلفانلا  ّنأ   -: » مالسلا
 -، مالـسلا هیلع  اـضرلا - هقف  ص585 و  ح4 ، ، 31 باب یناوالا ، تاـساجنلا و  باوبأ  هراـهطلا ، باـتک  همتت  ج2 ، لئاسولا ، كردتـسم  - 2
ْنِإ َو  ُْهَتباَصَأ  ٍبَْوث  ِیف  َهاَلَّصلا  ِمِّرَُحی  َْمل  َو  اََهبْرُش  َمَّرَح  َهَّللا  َّنَِأل  ٌرْمَخ  َُهباَصَأ  ٍبَْوث  ِیف  َیِّلَُصت  ْنَأ  َسَْأب  َال  مالـسلا :-  هیلع  اَضِّرلا - ُهِْقف  ص281 :

ِبْوَّثلا َِکلَذ  ِیف  ِّلَُصت  اَلَف  ٍمْوَی  َّلُک  ِبْرُّشِلل  ًانِمْدـُم  َناَک  ْنِإ  َو  َسَْأب  اَلَف  ًاّبِغ  ُبَرْـشَی  َناَـک  ْنِإ  ِرْمَْخلا  ُبِراَـش  َوُه  َو  ِهِقیِِرب  َکـَبَْوث  ٌطاَّیَخ  َطاَـخ 
. ُْهَتباَصَأ ِِهلْوَق  َیلِإ  ُهَْلثِم  ِِعنْقُْملا ، ِیف  ُقوُدَّصلا  َلَسُْغی . یَّتَح 
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هب رمخ  هک  یبوث  اب  تسا و  سجن  رمخ  هک  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم  روهـشم و  يانبم  قبط  هدش ، رداص  هیقت  ماقم  رد  هک  تیاور  نیا 
، درک بذک  رب  لمح  ررـض  عفد  يارب  ٍهحلـصمل و  ار  نآ  ناوت  یم  هچرگ  تسا و  عقاو  قباطم  ریغ  دناوخ  زامن  ناوت  یمن  هدرک  تباصا  نآ 

ناشدارم ًالثم  دـنا ؛ هدرک  هدارا  ار  رهاظ  فالخ  ییانعم  مییوگب  ینعی  مینک ؛ هیروت  رب  لمح  ار  ترـضح  مالک  تسا  رتهب  لاـح  نیا  اـب  یلو 
. رخآ بوث  نم  نّکمتلا  مدع  دنع  دیدشلا و  دربلاک  هرورضلا  دنع  رمخ  هباصا  بوث  یف  هالصلا  یف  ساب  ال  تسا : نیا 

!؟ درک لمح  هدیعب  یناعم  نآ  رب  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ، دیعب  لماحم  یناعم و  نیا  تلق : نإ 

هقثوم ي رد  ًالثم  دـنا ؛ هدرک  لمح  دـیعب  رهاظ و  فالخ  یناعم  رب  ار  ناـشمالک  ترـضح ، هک  دراد  دوجو  تاـیاور  رد  ییاـه  هنومن  تلق :
: دیامرف یم  یطاباس  رامع 

ٍلاَّضَف ِْنبا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع   (1) یَیْحَی ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  نَسَْحلا ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو

وبا خیـشلا  هب  ینربخا  دقف  يرعـشألا  ییحی  نب  دمحا  نب  دمحم  نع  باتکلا  اذـه  یف  هترکذ  ام  و  ص71 : هخیـشملا ، ماکحألا ، بیذهت  - 1
دمحم نع  سیردا  نب  دمحا  نع  نایفـس  نب  نیـسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  نع  مهلک  نودبع  نب  دمحا  هّللا و  دیبع  نب  نیـسحلا  هّللا و  دبع 

نع اعیمج  سیردا  نب  دمحا  ییحی و  نب  دمحم  نع  دیلولا  نب  نسحلا  نب  دمحم  نع  دیج  یبا  نب  نیسحلا  وبا  انربخا  ییحی و  نب  دمحا  نب 
دمحم نع  ییحی  نب  دمحم  هیبا  نع  ییحی  نب  دمحم  نب  دمحا  نع  هّللا  دـیبع  نب  نیـسحلا  اضیأ  هب  ینربخا  و  ییحی . نب  دـمحا  نب  دـمحم 
هزمحلا نب  نسحلا  دمحم  یبا  نع  مهلک  نودبع  نب  دمحا  هّللا و  دیبع  نب  نیـسحلا  هّللا و  دبع  وبا  خیـشلا  هب  ینربخا  و  ییحی ، نب  دمحا  نب 

. ییحی نب  دمحا  نب  دمحم  نع  سیردا  نب  دمحا  نع  اعیمج  يرفوزبلا  نیسحلا  نبا  دمحم  رفعج  یبا  يولعلا و 
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ٌهَـضیِرَف َلاَق : ِِلفاَوَّنلا ؟ ِیف  ُلوُقَت  اَم  ٌلُجَر : َُهل  َلاَقَف  یًنِِمب  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  َْدنِع  ًاسُولُج  اَّنُک  َلاَق : ِّیِطَاباَّسلا  ٍراَّمَع  ْنَع  َناَوْرَم  ْنَع 
َّنِإ ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا -  ِلوُسَر  یَلَع  ِْلیَّللا  َهاَلَـص  ِینْعَأ  اَمَّنِإ  مالـسلا :-  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ُلُجَّرلا  َعِزَف  َو  اَنْعِزَفَف  َلاَق :

(1) (. ََکل ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو   ) ُلوُقَی َهَّللا 

نبا دراد ، قیثوت  مه   (2) هریغملا نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نسحلا  تسا ، مامت  بیبشلا  ّهبد  بحاص  ییحی  نب  دمحا  نب  دـمحم  هب  خیـش  دـنس 
هب اج  نیا  رد  مه  ناورم  دنتسه ، یحطف  یضعب  هچرگ  دنراد  قیثوت  لاضفونب  تسا و  هقث  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  ًارهاظ  مه  لاضف 

ج2، ماکحالا ، بیذهت  ص68 و  ، 6 باب باب 16 ، اهبـسانی ، ام  اهلفاون و  ضئارفلا و  دادعأ  باوبأ  هالـصلا ، باتک  ج4 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ص242.

، نییفوکلا انباحـصأ  نم  دمحم  وبأ  هللا ، دبع  نب  بدنج  یلوم  یلجبلا  هریغملا  نب  هللا  دـبع  نب  یلع  نب  نسحلا  ص62 : یشاجنلا ، لاجر  - 2
. هب هنع  یقربلا  نع  هطب ، نبا  نع  هزمح ، نب  نسحلا  نع  هریغ  دمحم و  نب  دمحم  انربخأ  رداون  باتک  هل  هقث ، هقث 
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. تسا هقثوم  تیاور  نیاربانب  دراد ، قیثوت  مه   (2) یطاباس رامع  دراد و  قیثوت  هک  تسا   (1) ملسم نب  ناورم  هنع ، ٌيورم  يوار و  هنیرق ي 

: لاق رفعج  نب  دمحم  انربخأ  هعامج  هیوری  باتک  هل  هقث  یفوک  ملسم  نب  ناورم  یشاجنلا : لاق  ص121 : ج18 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 1
: لاق لاله  نب  دمحأ  انثدح  لاق : یکلاملا  بهو  نب  هللا ) دبع   ) هللا دیبع  نب  دمحأ  نب  نیسحلا  انثدح  لاق : دیعس  نب  دمحم  نب  دمحأ  انثدح 

یبأ نبا  سمهک و  یبأ  نع  و  مالـسلا -  هیلع  هللا - دـبع  یبأ  نع  يور  دـقف  هباـتکب . ناورم  انثدـح  لاـق : یمـشاهلا  بوقعی  نب  یلع  انثدـح 
نیسحلا زیرح و  و  لامتحا -  یلع  یلجعلا  دیرب  و  دیرب -  رحلا و  نب  بویأ  لضفلا و  نب  لیعامسإ  زرحم و  نب  میهاربإ  ریکب و  نبا  روفعی و 

هرارز نب  دیبع  دیبع و  ناقاخ و  نب  لاله  نب  هللا  دبع  لالهلا و  نب  هللا  دبع  ریکب و  نب  هللا  دبع  یلعألا و  دبع  هعامس و  طانحلا و  یـسوم  نب 
رمع و نب  دمحأ  لاضف و  نبا  هنع  يور  و  حیرـش . نب  دـمحم  یطاباسلا و  رامع  یطاباسلا و  یـسوم  نب  رامع  یـسوم و  نب  رامع  رامع و  و 

نب دمحم  یمـشاهلا و  بوقعی  نب  یلع  بوقعی و  نب  یلع  لاضف و  نب  یلع  نب  نسحلا  یلع و  نب  نسحلا  رـصن و  یبأ  نب  دمحم  نب  دمحأ 
. یسیع نب  یسوم  یلع و  نب  دمحم  يرصملا و  نامیلس  نب  دمحم  نامیلس و 

- نسحلا یبأ  هللا و  دبع  یبأ  نع  اوور  حابص ، سیق و  هاوخأ  و  یلوم ، لضفلا  وبأ  یطاباسلا  یـسوم  نب  رامع  ص290 : یشاجنلا ، لاجر  - 2
: لاق دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحأ  انثدح  لاق : رفعج  نب  دـمحم  انربخأ  هعامج ، هیوری  باتک  هل  هیاورلا . یف  تاقث  اوناک  و  مالـسلا ،-  امهیلع 
ص117: یسوطلا ،) خیشلل   ) تسرهفلا  � هباتکب . هنع  هقدص ، نب  قدصم  نع  دیعس ، نب  ورمع  انثدح  لاق : لاضف  نب  نسحلا  نب  یلع  انثدح 

نب نسحلا  نب  دمحأ  نع  يریمحلا  و  دعس ، نع  لوألا  دانـسإلاب  هانیور  دمتعم ، دیج  ریبک  باتک  هل  ایحطف ، ناک  یطاباسلا  یـسوم  نب  رامع 
. هنع هقدص  نب  قدصم  نع  ینیادملا ]  ] ینیدملا دیعس  نب  ورمع  نع  لاضف  نب  یلع 
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هرابرد ناترظن  درک : ضرع  ترضح  هب  یصخش  هک  میدوب  هتسشن  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  تمدخ  ینِم  رد  دیوگ : یم  یطاباس  رامع 
صخش نآ  مه  میدیـسرت و  ام  مه  باوج ، نیا  ندینـش  اب  دیوگ  یم  رامع ] (. ] تسا بجاو   ) ٌهضیرف دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ لفاون  ي 

نآ دوب ، بش  زامن  هلفان ، زا  مدوصقم  دندومرف : مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  میا ] هدرک  هضیرف  كرت  ردـقچ  دـشاب ، هدوب  هضیرف  رگا  هک  ]
ًهَِلفان ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو   ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  اریز ] دوب ؛ بجاو  ترضح  رب  هک   - ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  رب  مه 

(1) (. ََکل

هدارا تسین  هیقت  ياج  یّتح  هک  یماقم  رد  ار  يرهاظ  فالخ  يانعم  نینچ  ترـضح  دوخ  یتقو  دیامرف : یم  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
هنیرق ي اب  هک  تسا  تروص  نیا  هب  مالـسلا -  مهیلع  هّمئا - مالک  یهاگ  هک  مینک  عمج  ار  نامـساوح  دنیامرفب  ام  هب  دنهاوخ  یم  دـندرک ،

(2). میمهفب ار  مالک  تسرد  يانعم  میناوتب  ات  تساجک  مینادب  ار  مالک  هاگیاج  دیاب  هدش و  هدارا  رهاظ  فالخ  يا ، هیفخ 

. تسا رگید  ضئارف  رب  هدایز  يا  هضیرف  ربمایپ  يارب  یلو  تسین ، بجاو  ینعی  تسا ؛ هضیرف  رب  هدایز  ام  يارب  هلفان  - 1
هب دریگب . ياج  ناشنهذ  رد  دنمهفب و  بوخ  هک  يوحن  هب  دندرک ، یم  دراو  كوش  هعیش  هب  ناشمالک  اب  مالسلا -  مهیلع  همئا - یهاگ  - 2

ینَثَّدَح لاَق : ِّيِروُْصنَْملا  انَثَّدَح  لاق : ماحفلا  دـمحم  وبأ  ص298 : یسوطلل ، یلامألا   � تسا : هدـش  لقن  نینچ  نیا  یتیاور  رد  هنومن  ناونع 
یلع یبأ  ینَثَّدَح  َلاَق : مالـسلا -  امهیلع  ِیلَع - نب  دمَُحم  ِیبَأ  ینَثَّدَح  لاَق : مالـسلا -  امهیلع  دّمَُحم - نب  یلَع  مامإلا  ینَثَّدَـح  لاق : ِیبَأ  ِّمَع 

 - مالسلا هیلع  ِقِداَّصلا - اَنِدِّیَس  َیلِإ  َءاَج  اًلُجَر  َّنِإ  َلاَق : مالسلا -  مهیلع  ٍرَفْعَج - ِْنب  یَـسُوم  یبأ  ینَثَّدَح  لاق : مالـسلا -  امهیلع  یَـسُوم - نب 
هیلع ُقِداَّصلا - َو  ًهَعِْطق  ِْرقَْفلا  َنِم  َرَکَذ  َو  َتنبَتْـسا  اَم  يِدِّیَـس  اَی  ِهَّللا  َو  َلاَق : ًاریِقَف  َُکفِرْعَأ  اَم  َو  َتْرَکَذ  اَمَک  ُْرمَْألا  َْسَیل  َلاَقَف : َْرقَْفلا  ِْهَیلِإ  اَکَـشَف 

َال ُهَّنَأ  ُِفلْحَی  ُلُجَّرلا  َو  َرِیناَنَد  َفُولُأ  َرَکَذ  ْنَأ  َیلِإ  َال  َلاَق : ُذُخْأَت  َْتنُک  ٍراَنیِد  َهَئاِم  اَّنِم  ِهَءاَرَْبلِاب  َتیِطْعُأ  َْول  ِینْرِّبَخ  َلاَق : ْنَأ  َیلِإ  ُُهبِّذَُکی  مالسلا - 
رقف زا  دـمآ و  مالـسلا -  هیلع  قداص - ماما  دزن  نایعیـش  زا  یـصخش  ٌریِقَف !؟ َوُه  اَهُعِیبَی  اـَل  َلاَْـملا  اَذَـه  یَطُْعی  ٌهَْعلِـس  ُهَعَم  ْنَم  َُهل : َلاَـقَف  ُلَـعْفَی 

اقآ درک : ضرع  منیب . یمن  ریقف  ار  وت  نم  تسین و  ییوگ  یم  وت  هک  روط  نآ  تیعقاو  دندومرف : ترضح  درک ، تیاکـش  ترـضح  تمدخ 
ار وا  مالـسلا -  هیلع  قداـص - ماـما  هک  یلاـح  رد  تفگ ، زاـب  ار  دوخ  رقف  زا  ياـه  هشوگ  و  مریقف ] نم  و   ] دـیرادن ربـخ  نم  لاوحا  زا  هللاو 
وت هب  رانید  دص  مالـسلا -  مهیلع  تیبلا - لها  ام  زا  تئارب  لباقم  رد  رگا  وگب  نم  هب  دندومرف : وا  هب  ترـضح  هک  نیا  ات  درک ، یم  بیذکت 

یمن ار  راک  نیا  هک  دروخ  مسق  درم  نآ  یلو  درک  حرطم  رانید  رازه  نارازه  ترـضح  هک  نیا  ات  هن . تفگ : يریگ ؟ یم  ار  نآ  ایآ  دنهدب ،
لباقم رد  هک  دراد  یعاتم  نینچ  هک  یـسک  ایآ  ٌریِقَف ؛»؟ َوُه  اَهُعِیبَی  َال  َلاَْملا  اَذَه  یَطُْعی  ٌهَْعلِـس  ُهَعَم  ْنَم  : » دندومرف وا  هب  ترـضح  سپـس  دنک .

هک نیا  نایب  اب  هدوب  ریقف  هک  یـسک  يارب  ترـضح  تیاور ، نیا  رودـص  ضرف  یلع  تسا !؟ ریقف  دـشورف ، یمن  ار  نآ  یمیظع ]  ] لام نینچ 
رد بوخ  مالـسلا )-  مهیلع  تیب - لها  تبحم  تیـالو و  شزرا   ) بلطم نآ  اـت  دـندرک  دراو  كوش  وا  رب  ییوگ ، یم  غورد  یتسین و  ریقف 

. دوش نیزگیاج  شنهذ 
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: دنک یم  حیرصت  یّلک  وحن  هب  بلطم  نیا  هب  تسا ، هلسرم  دنس  ظاحل  زا  هک  يرگید  تیاور  رد  ترضح 

ِدَّمَُحم َو  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  َو  ِّيِرَیْمِْحلا  َو  ٍدْعَـس  ْنَع  ًاعیِمَج  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ِهِیبَأ  ْنَع  ِراَبْخَْألا  ِیناَعَم  ِیف  ِْنیَـسُْحلا ] ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو
ْمِهِّلُک یَیْحَی  ِْنب 

ات هیروت  رب  هیقت  ماقم  رد  مالسلا -  مهیلع  هّمئا - مالک  لمح  تیولوا  رد  خیش  مالک 
بذک

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 421ناهفصا   هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


299 ص :

ُْمْتنَأ ُلوُقَی : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ٍدَـقْرَف  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع 
(1). ُبِذْکَی َال  َو  َءاَش  َْفیَک  ُهَماَلَک  َفَرََصل  ٌناَْسنِإ  َءاَش  ْوَلَف  ٍهوُجُو  یَلَع  ُفِرَْصنََتل  َهَِملَْکلا  َّنِإ  اَنِماَلَک  َِیناَعَم  ُْمْتفَرَع  اَذِإ  ِساَّنلا  ُهَْقفَأ 

دیتسه مدرم  نیرت  هیقف  نیرتاناد و  نم ] باحـصا   ] امـش دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دـیوگ  یم  دـقرف  نب  دوواد 
هک وس  ره  هب  ار  شمالک  دناوت  یم  دـهاوخب  یـسک  رگا  دوش ، لمح  دـناوت  یم  یهوجو  رب  مالک  انامه  دـیمهفب . ار  ام  مالک  یناعم  هاگره 

. دوش بذک  بکترم  هک  نیا  نودب  دنادرگرب ، دهاوخ  یم 

نئارق عومجم  زا  دیاب  امـش  مینک . هدارا  ار  يزیچ  ره  مالک ، زا  میناوت  یم  مالـسلا ]-  مهیلع  تیبلا - لها   ] ام دنک  یم  نایب  تیاور  نیا  سپ 
هتشادن ار  ام  مالک  یقیقح  يانعم  مهف  تیفرظ  بطاخم  اجک  هدوب ، هیقت  اجک  هک  دیروایب  تسد  هب  ار  ام  مالک  یقیقح  یناعم  لاوحا و ...  و 

. میدرک راکشآ  اجک  هدرک و  یفخم  ار  هتکن  اجک  میتفگ ، نخس  وا  تیفرظ  ّدح  رد  و 

ار یبلاطم  یضعب  دندرک  یم  حیرصت  مالسلا -  مهیلع  هّمئا - دراوم  یخرب  رد 

ص1. رابخألا ، یناعم  ص117 و  ح27 ، ، 9 باب هب ، یصفت  نأ  زوجی  ام  یضاقلا و  تافص  باوبأ  ءاضقلا ، باتک  ج2 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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ٌْبعَـص اـَنَْرمَأ  َّنإ  « ؛ دـنرادن ار  نآ  لّـمحت  همه  نوـچ  یـسایس  ياـه  هبنج  زا  رظن  فرـص  هتبلا  دـییوگن  هـمه  هـب  مییوـگ ، یم  امـش  هـب  هـک 
هماقا ي زا  شیب  دندومرف : هعتم  هرابرد ي  ای  ، (1)« ٌبَعْصَتْسُم

اَّلِإ اَنَثیِدَـح  یِعَی  َال  َو  ِناَمیِْإِلل  ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌنِمُْؤم  ٌدـْبَع  اَّلِإ  ُُهلِمْحَی  َال  ٌبَعْـصَتْسُم  ٌْبعَـص  اَنَْرمَأ  َّنِإ  ص280 : هبطخ ي18 ، هغالبلا ، جـهن  - 1
ِهِیبَأ ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدْعَـس  اَنَثَّدَح  َلاَق : ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِیبَأ  ص407 : رابخألا ، یناعم   � ٌهَنیِزَر . ٌماَلْحَأ  َو  ٌهَنیِمَأ  ٌروُدُص 

َّنِإ مالـسلا -  هیلع  َنِینِمْؤُْملا - ِریِمَأ  ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَـق : ٍریِدَـس  ْنَع  ِداَِـلْبلا  ِیبَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنبا  ِنَع 
َنِینَحَتْمُم َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َو  َنِیلَسُْرم  َْریَغ  َو  َنِیلَسُْرم  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم  َو  َنِیبَّرَقُم  َْریَغ  َو  َنِیبَّرَقُم  ِهَِکئاَلَْملا  ِیف  َّنَِأل  َلاَقَف  ُّرُِقی ...  َال  ٌبَعْصَتْسُم  ٌْبعَص  اَنَْرمَأ 

یَلَع َضِرُع  َو  َنُولَـسْرُْملا  اَّلِإ  ِِهب  َّرُِقی  ْمَلَف  ِءاَِـیْبنَْألا  یَلَع  َضِرُع  َو  َنوـُبَّرَقُْملا  اَّلِإ  ِِهب  َّرُِقی  ْمَلَف  ِهَِکئاَـلَْملا  یَلَع  اَذَـه  ْمُکُْرمَأ  َضِرُعَف  َنـِینَحَتْمُم  َْریَغ  َو 
ِْنب َناَرْمِع  ْنَع  َسیِرْدِإ  ُْنب  ُدَـمْحَأ  ص401 : ح2 ، ج1 ، یفاکلا ،  � َِکثیِدَـح . ِیف  َُّرم  ِیل : َلاَـق  َُّمث  َلاَـق  َنُونَحَتْمُْملا  اَّلِإ  ِِهب  َّرُِقی  ْمَلَف  َنِینِمْؤُْـملا 

امهیلع ِْنیَسُْحلا - ِْنب  ِِّیلَع  َْدنِع  ًامْوَی  ُهَّیِقَّتلا  ِتَرِکُذ  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَقَدَص  ِْنب  َهَدَعْسَم  ْنَع  ٍِملْسُم  ِْنب  َنوُراَه  ْنَع  یَسُوم 
ْمُکُّنَظ اَمَف  اَمُهَْنَیب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا - ُلوُسَر  یَخآ  ْدََـقل  َو  ُهَلَتََقل  َناَْملَـس  ِْبلَق  ِیف  اَـم  ٍّرَذ  ُوبَأ  َِملَع  َْول  ِهَّللا  َو  َلاَـقَف : مالـسلا - 

اَمَّنِإ َو  َلاَقَف : ِناَمیِْإِلل  ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  َْوأ  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  َْوأ  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  اَّلِإ  ُُهلِمَتْحَی  َال  ٌبَعْصَتْسُم  ٌْبعَـص  ِءاَمَلُْعلا  َْملِع  َّنِإ  ِْقلَْخلا  ِِرئاَِسب 
ِْنبا ِنَع  ِِّیقْرَبـْلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع  ح3 : نامه ،  � ِءاَمَلُْعلا . َیلِإ  ُُهْتبَـسَن  َِکلَِذلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ٌؤُْرما  ُهَّنَِأل  ِءاَمَلُْعلا  َنِم  ُناَْملَـس  َراَص 

َْوأ ٌهَمِیلَـس  ٌبُوُلق  َْوأ  ٌهَرِینُم  ٌروُدُـص  اَّلِإ  ُُهلِمَتْحَی  َال  ٌبَعْـصَتْسُم  ٌْبعَـص  اَنَثیِدَـح  َّنِإ  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُهَعَفَر  ِهِْریَغ  َْوأ  ٍناَنِس 
َْمل َو  اَنَضَْغبَأ  ْنَم  َو  ِهَّنَْجلِاب  َُهل  ُهَّللا  یَفَو  اََنل  یَفَو  ْنَمَف  ْمُکِّبَِرب ) ُتَْسل  َأ   ) َمَدآ ِیَنب  یَلَع  َذَخَأ  اَمَک  َقاَثیِْملا  اَِنتَعیِـش  ْنِم  َذَخَأ  َهَّللا  َّنِإ  ٌهَنَـسَح  ٌقاَلْخَأ 
ْنَع ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  انثدـح  ص22 : ح5 ، ، 11 باب تاجردلا ، رئاصب   � ًادَّلَُخم . ًادـِلاَخ  ِراَّنلا  یِفَف  اَنَّقَح  اَْـنَیلِإ  ِّدَُؤی 

ٌْبعَـص اَنَثیِدَـح  َنِإ  ُلوـُقَی : ُُهتْعِمَـس  َلاَـق : مالـسلا -  هیلع  َنِینِمْؤُْـملا - ِریِمَأ  ْنَع  َهَتاَُـبن  ِْنب  ِغَبْـصَْألا  ِنَع  ریِـصَح  ِْنب  ِثِراَْـحلا  ِنَع  ِِّینَزُْملا  ٍحاَّبَص 
ٌلَسُْرم ٌِّیبَن  َْوأ  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ٌثاََلث  اَّلِإ  ُُهلِمَتْحَی  َال  اوُکِْسمَأَف  َرَْکنَأ  ْنَم  َو  ُهوُدیِزَف  َفَرَع  ْنَمَف  ًاْذبَن  ِساَّنلا  َیلِإ  اوُِذْبناَف  ٌشوُشْخَم  ٌنِشَخ  ٌبَعْـصَتْسُم 

. ِناَمیِْإِلل ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  َْوأ 
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یم لصاح  زین  هعتم  ماکحا  رکذ  اب  روذـحم  نیمه  یهاگ  هک  ، (1) دیهدن رارق  ام  نمشد  ار  ناتنارسمه  دیشاب و  هتشادن  نآ  رب  رارـصا  تنس 
. تسا هتسیاش  نآ  زا  زیهرپ  دوش و 

. مینک یم  نایب  یطیارش  هچ  رد  هنوگچ و  اجک ، مینک ، یم  نایب  هک  ار  مالسلا -  مهیلع  هّمئا - مالک  میشاب  بظاوم  دیاب  نیاربانب 

 - هرس سدق  خیش -  مالک  یسررب 

هن مینک  هیروت  رب  لمح  ار  هیقت  ماقم  رد  مالسلا -  مهیلع  هّمئا - مالک  هک  تسا  نیا  یلوأ  دیامرف : یم  هرس -  سدق  خیـش -  موحرم  هک  نیا 
نوچ بذک ؛

ٍهَّدِع ْنَع  َبوُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص453 : ج5 ، یفاکلا ، ص23 و  ح4 ، ، 5 باب هعتملا ، باوبأ  حاکنلا ، باتک  همتت  ج21 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
یَلَع اوُِّحُلت  َال  ِهِیلاَوَم : ِضَْعب  َیلِإ  مالـسلا -  هیلع  ِنَسَْحلا - ُوبَأ  َبَتَک  َلاَق : ٍنوُّمَـش  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم 

. اَنُونَْعلَی َو  َِکلَِذب  ِِرمْآلا  یَلَع  َنیِعْدَی  َو  َْنیَّرَبَتَی  َو  َنْرُفْکَیَف  ْمُکِِرئاَرَح  َو  ْمُکِشُُرف  ْنَع  اَِهب  اُولِغَتْشَت  اَلَف  ِهَّنُّسلا  ُهَماَقِإ  ْمُْکیَلَع  اَمَّنِإ  ِهَْعتُْملا 
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ههبش مدرم  يارب  هک  دشاب  طایتحا  باب  زا  طقف  دشابن و  ینّیعت  قیلأ  خیـش  دارم  رگا  مییوگ : یم  تسا ، مالـسلا -  مهیلع  هّمئا - نأش  هب  قیلأ 
نم یلحأ  ًابذاک  فلح  یّتح  هکلب  درادن و  یتزازح  ًالصا  ررـض  عفد  يارب  بذک  هک  میدرک ، هک  یطابنتـسا  اب  الإ  درادن و  یلاکـشا  دوشن ،

یتیحوجرم چیه  نوچ  مینک ؛ بذک  رب  لمح  ار  هّیقت  ماقم  رد  مالـسلا -  مهیلع  هّمئا - مالک  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیه  تسا ، دـبزلا  رمتلا و 
. درادن عقاو  نتم  رد  ضرفلا  یلع 

هیقت هیروت و  نیب  نارود  رد  هیروت  رب  تیاور  لمح  رد  هرس -  سدق  خیش -  مالک 

هراشا

ای هیقت  رب  نآ  لـمح  نیب  رما  نارود  یتیاور  رد  رگا  دوش  یم  مولعم  میتفگ  هچ  نآ  زا  دـیامرف : یم  همادا  رد  هرـس -  سدـق  خیـش -  موحرم 
هیلع ماما -  زا  لئاس  یتیاور  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا ؛ هیروت )  ) رهاظ فالخ  هک  درک  بابحتـسا  رب  لـمح  دـیاب  دـشاب ، بابحتـسا  رب  لـمح 
میناد یم  هک  یلاح  رد  دراد ، بوجو  رد  روهظ  هک   (1)« ءوضولا دیعی  : » دندومرف باوج  رد  ترضح  درک ، لاؤس  يذم  هرابرد ي  مالسلا - 

يذم

باتک ج1 ، هعیشلا ، لئاسو   � هلمج : زا  دـنا ، هدرک  ءوضو  هداـعا ي  هب  رما  ترـضح  نآ  رد  هک  دراد  دوـجو  یتاـیاور  ییاور  بتک  رد  - 1
ٍدیِعَـس ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  نَسَْحلا ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص18 : ج1 ، ماکحالا ، بیذـهت  ص279 و  ح9 ، ، 12 باب ءوضولا ، ضقاون  باوبأ  هراـهطلا ،

ِینَرَمَأَف يَرْخُأ  ًهَنَـس  ِْهیَلَع  ُتْدَعَأ  َُّمث  ُْهنِم  ِءوُضُْولِاب  ِینَرَمَأَف  ِيْذَْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِنَسَْحلا - ِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 
: ِهِیف َلاَقَف  َُهلَأْسَی  ْنَأ  اَیْحَتْسا  َو  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا - َلوُسَر  َلَأْسَی  ْنَأ  َداَدْقِْملا  َرَمَأ  مالـسلا -  هیلع  اِّیلَع - َّنِإ  َلاَق : َو  ُْهنِم  ِءوُضُْولِاب 

هِداَنْسِِإب نَسَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ُْهنَع َو  ص21 : ج1 ، ماکحالا ، بیذهت  ص281 و  ح16 ، نامه ،  � سَْأب . َال  َلاَـق : ْأَّضَوَتَأ ؟ َْمل  ْنِإ  َو  ُْتُلق : ُءوُضُْولا 
ِهاَلَّصلا ِیف  َوُه  َو  يِذُْمی  ِلُجَّرلا  ِنَع  مالسلا -  هیلع  ِنَسَْحلا - َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍنیِطْقَی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍدیِعَس ] ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع 

. ُءوُضُْولا ُْهنِم  ُيْذَْملا  َلاَق : ٍهَوْهَش  ِْریَغ  ْنِم  َْوأ  ٍهَوْهَش  ْنِم 
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دارم هک  نیا  نیب  دوش  یم  رئاد  رما  نیارباـنب  دـشاب . بجاو  ءوضو  دـناوت  یمن  تسین و  ءوـضو  ضقاـن  هّماـع ، فـالخ  رب  هعیـش  بهذـم  رد 
هیروت تروص  نیا  رد  هک  دشاب  بابحتـسا )  ) رهاظ ریغ  يانعم  دارم  ای  دوب  دهاوخ  بذک  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  بوجو  نامه  ترـضح 

(1). دوب دهاوخ 

مه هنیرق  ءافخإ  يزاجم و  يانعم  هدارا ي  اب  ررض  عفد  هیقت و  اریز  مینک ؛ بابحتسا  رب  لمح  دیاب  دیامرف  یم  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
.  تسا هعیش  بهذم  رد  ءوضو  يارب  يذم  تیضقان  مدع  هب  عطق  نامه  هنیرق ، دوش و  یم  لصاح 

یلع لـمحلا  هـیقتلا و  یلع  لـمحلا  نـیب  عـضاوملا  ضعب  یف  رمـألا  راد  اذإ  هـّنأ  مـلعی  اــنه  نـم  و  ص30 : ج 2 ، هـمرحملا ، بساـکملا  - 1
. هنیرقلا ءافخإ  زاجملا و  هدارإب  يّدأتت  هیقتلا  ّنأل  یناثلا ؛ نّیعت  ًاثدح ، هنوکب  هّماعلا  لاق  ام  ضعب  بیقع  ءوضولاب  رمألا  یف  امک  بابحتسالا ،
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 - هرس سدق  خیش -  مالک  یسررب 

سدق خیـش -  مالک  دنک ، ادـیپ  يودـب  رهاظ  ریغ  يانعم  رد  روهظ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  هنیرق ، هب  عطق  اب  هیروت  هیقت و  نیب  رما  نارود  رگا 
رب لمح  دـیاب  دـنک و  یم  ادـیپ  یبابحتـسا  ياـنعم  رد  روهظ  مـالک  هدـشن ، هدارا  بوجو  میناد  یم  هک  اـم  يارب  ینعی  تسا ؛ تسرد  هرس - 

(1). مینک بابحتسا  رب  لمح  میناوت  یمن  دشاب ، هتشادن  بابحتسا )  ) يودب رهاظ  ریغ  يانعم  رد  يروهظ  رگا  اّما  مینک . بابحتسا 

یم ذـخا  روهظ  نآ  هب  تشاد ، ییانعم  کی  رد  روهظ  دـشاب ، یم  ام  دزن  مولعم  هک  هّفاح  نئارق  تاذ و  بسح  هب  مالک  رگا  رگید  ترابع  هب 
هیّلک هدـعاق ي  کی  نیا  مینک و  لمح  انعم  نآ  رب  میناوت  یمن  تشادـن  يروهظ  رگا  اّما  مینک ، یبذـک  هیقت ي  رب  لمح  میناوت  یمن  مینک و 

.   تسا

هیقت ي رب  لمح  میناوت  یمن  دـشاب ، يا  هیروت  ای  یبذـک  هیقت ي  نیب  رئاد  رما  دنتـسه و  هیقت  ماقم  رد  ترـضح  میـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  - 1
یلو هدشن  هدارا  رهاظ  يانعم  میناد  یم  رگا  یلو  دنک ، یمن  ادیپ  يا  هیروت  هیقت ي  رد  يروهظ  طیارش  نیا  رد  الـصا ً  اریز  مینک ؛ يا  هیروت 
انعم نآ  رد  روهظ  مالک  تروص  نیا  رد  نوچ  مینک ؛ رهاظ  ریغ  يانعم  رب  لمح  دـیاب  ریخ ، ای  دـندوب  هیقت  ماقم  رد  ترـضح  اـیآ  میناد  یمن 

میناوت یمن  دـندوب  هیقت  ماقم  رد  مینک  ادـیپ  ملع  رگا  ءوضولا » دـیعی  : » دـنداد خـساپ  ترـضح  هک  تیاور  نیا  رد  نیارباـنب  دـنک . یم  ادـیپ 
( یناخریما . ) تسا بحتسم  مییوگب  میناوت  یم  ریخ ، ای  دندوب  هیقت  ماقم  رد  میناد  یمن  رگا  اّما  تسا . بحتسم  ءوضو  مییوگب 
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سانلا نیب  حالصا  مود : غّوسم 

فالتخا ناـشنیب  هک  رفن  ود  ینعی  تسا ؛ ساـنلا  نیب  حالـصا  دـننک ، یم  ناـیب  بذـک  يارب  هرـس -  سدـق   - (1) خیـش هک  یغّوسم  نیمّود 
نیا تفگ . یم  نانچ  نینچ و  درک و  یم  فیرعت  وت  زا  لباقم  فرط  ییوگب  غورد  هب  مادـک  ره  شیپ  اه  نآ  نیب  حالـصا  ماـقم  رد  تسه ،

. دراد مه  باوث  هکلب  درادن  یعنام  اهنت  هن  غورد  عون 

«. ٍباَّذَِکب َْسَیل  ُِحلْصُْملا  : » دیامرف یم  هک  یتایاور  هلمج  زا  دنک ، یم  تلالد  بذک  عون  نیا  زاوج  رب  يدایز  تایاور 

: تسا هدش  رکذ  دنس  نیا  اب  یفاک  رد  تیاور  نیا 

 

هدارإ دنع  بذکلا  زاوجب  رابخألا  تضافتـسا  دـق  و  حالـصإلا : هدارإ  بذـکلا  تاغّوسم  نم  یناثلا  ص31 : ج 2 ، همرحملا ، بساـکملا  - 1
دبع یبأ  نع  هّدـج ، نع  هیبأ ، نع  مکح ، نب  هیواعم  هیاور  اهوحن  و  باّذـکب .» سیل  حلـصملا  : » راّمع نب  هیواـعم  هحیحـص  یفف  حالـصإلا ،

: هثالث یف  ًابذک  ّالإ  ًاموی ، هبحاص  هنع  لوؤسم  بذک  ّلک   -: » مالسلا هیلع  قداصلا - نع  ناّنح ، نب  یسیع  هیاور  یف  و  مالـسلا .-  هیلع  هّللا -
هلهأ و َدَعَو  لجر  و  حالصإلا ، کلذب  دیری  اذه ، یقلی  ام  ریغب  اذه  یقلی  نینثا ، نیب  حلصأ  لجر  و  هنع ، عوضوم  وهف  هبرح  یف  دئاک  لجر 

بوجو مدـع  هروکذـملا  رابخألا  رهاظ  ّنإ  مث  تاـیاور . ...  هثـالثلا ، هذـه  ءانثتـسا  یف  هیاورلا  هذـه  نومـضمب  و  مهل » متی  نأ  دـیری  ـال  وه 
و دعبلا ، هیاغ  یف  اهنع  زجعلا  هروصب  هروکذـملا  رابخألا  دـییقت  و  ماقملا . اذـه  یف  بذـکلا  زاوج  یف  اهنع  زجعلا  ربتعا  نم  َرأ  مل  و  هیروتلا ،

. طایتحالا یضتقم  هتاعارم  ناک  نإ 
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 - مالـسلا هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌهَّدِع 
(1)؛ ٍباَّذَِکب َْسَیل  ُِحلْصُْملا  َلاَق :

. تسین باّذک  دنک  یم  مدرم  نیب  حالصا  هک  یسک 

. تسا مامت  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

: دیامرف یم  تسا  هحیحص  مه  نآ  هک  يرگید  تیاور  رد  و 

مالسلا هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّمَع  ِْنب  َهَیِواَعُم  َْوأ  ٍبْهَو  ِْنب  َهَیِواَعُم  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنبا  ِنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ٌهَّدِع 
َِحلْـصُْملا َّنِإ  ْمَعَن  َلاَق : َْتُلق ؟ يِذَّلا  َْریَغ  َو  ِیل  َْتُلق  اَم  یِّنَع  ُلُوقَأ  َو  َْکنَع  ْمُهُغَِّلبُأَف  ُْتُلق : اَِهب  َرَمَأ  َءاَیْـشَأ  ِیف  اَذَک  َو  اَذَک  یِّنَع  ِْغْلبَأ  َلاَق : َلاَق : - 

(2). ٍبِذَِکب َْسَیل  ُْحلُّصلا  َوُه  اَمَّنِإ  ٍباَّذَِکب  َْسَیل 

فرط زا  ار  اهزیچ  نیا  دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دـنا  هقث  ود  ره  هک  رامع  نب  هیواعم  ای  بهو  نب  هیواعم 
هک ییاـهزیچ  نآ  رب  هوـالع  مدوـخ  فرط  زا  منک و  یم  غـالبا  اـه  هب آ ن  امـش  بناـج  زا  ار  بلاـطم  نـیا  مدرک : ضرع  نـک ، غـالبا  نـم 

. تسین بذک  حلص ، تسین و  وگ  غورد  حلصم ، انامه  درادن ] یلاکشا   ] هلب دندومرف : ترضح  منک . یم  هفاضا  ار  یبلاطم  دیدومرف ،

ص342. ح19 ، بذکلا ، باب  رفکلا ، نامیإلا و  باتک  ج2 ، یفاکلا ، - 1
ص210. ح7 ، سانلا ، نیب  حالصإلا  باب  نامه ، - 2
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 - نیسح ماما  نسح و  ماما  هب  ناشتیصو  رد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  تسا . يدایز  تیمها  ياراد  سانلا  نیب  حالـصا 
: دنیامرف یم  مالسلا -  امهیلع 

هیلع و هللا  یلص  اَمُکَّدَج -  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ْمُِکْنَیب  ِتاَذ  ِحاَلَص  َو  ْمُکِْرمَأ  ِمْظَن  َو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ِیباَتِک  ُهَغََلب  ْنَم  َو  ِیلْهَأ  َو  يَِدلَو  َعیِمَج  َو  اَمُکیِصوُأ 
(1). ماَیِّصلا َو  ِهاَلَّصلا  ِهَّماَع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِْنیَْبلا  ِتاَذ  ُحاَلَص  ُلوُقَی : ملس -  هلآ و 

. تسا هزور  زامن و  مومع  زا  لضفا  نیبلا ، تاذ  حالصا  دومرف : یم  هک  مدینش  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ناتدج -  زا  نم 

لها قلطم  هکلب  هجوز  هب  بذک  هدعو ي  موس : غّوسم 

هراشا

مه نادنزرف  لماش  هک   ) لها قلطم  هکلب  هجوز  هب  بذک  هدعو ي  دنک ، یم  رکذ  ًانمـض  هک  یغّوسم  نیموس  هرـس -  سدق  خیـش -  موحرم 
. تسا دوش ) یم 

بذک موس  غّوسم  یسررب 

یلو ، (2) دنک یم  لها  قلطم  هکلب  هجوز  هب  بذـک  هدـعو ي  زاوج  رب  تلالد  يریثک  تاـیاور  دـیامرف  یم  هرـس -  سدـق  خیـش -  موحرم 
شیب ًارهاظ 

ص421. هبطخ ي47 ، هغالبلا ، جهن  - 1
. ملاعلا هّللا  و  لهألا ، قلطم  لب  هجوزلا ، عم  بذاکلا  دعولا  زاوج  هریثک  رابخأ  یف  درو  دق  ّهنإ  ّمث  ص31 : ج 2 ، بساکملا ، باتک  - 2
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ثیداحا هرشعلا  ماکحا  باوبا  زا  باب 141  رد  هعیشلا  لئاسو  رد  تایاور  نیا  تسین . مامت  دنس  ظاحل  زا  مادک  چیه  تسین و  تیاور  هس  زا 
زا هک  یتیاور  رد  تسا . هدش  لقن  مجنپ  (2) و  مود ، (1) لّوا

ج4، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نـم  ص252 و  و 5 ،  2 ح1 ، ، 141 باب رـضحلا ، رفـسلا و  یف  هرـشعلا  ماـکحا  باوبا  ج12 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 1
مهیلع ِِهئَابآ - ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ًاعیِمَج  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِسَنَأ  َو  وٍرْمَع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص359 :
َضَْغبَأ َو  ِحاَلَّصلا  ِیف  َبِذَْکلا  َّبَحَأ  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ٍِّیلَِعل - ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا - ِهَّیِـصَو  ِیف  مالـسلا - 

نیا ِساَّنلا . َْنَیب  ُحاَلْـصِْإلا  َو  َکَتَجْوَز  َُکتَدِـع  َو  ِبْرَْحلا  ِیف  ُهَدـیِکَْملا  ُبِذَْـکلا  َّنِهِیف  ُنُسْحَی  ٌثاََلث  ُِّیلَع  اَی  َلاَق : ْنَأ  َیلِإ  ِداَـسَْفلا  ِیف  َقْدِّصلا 
. تسا مامتان  دنرادن ، یقیثوت  هک  دمحم  نب  سنا  رمع و  نب  دامح  رطاخ  هب  دنس  ظاحل  زا  تیاور 

ِْنب َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِلاَـصِْخلا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا ] ِنـْب  ِِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم   ] َو ص359 : ج4 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  ح2 و  ناـمه ، - 2
ِرَفْعَج ْنَع  ِِّیبِراَحُْملا  ِنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ِمِساَْقلا  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا  ِْنیَـسُْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 

َو َکَتَجْوَز  َُکتَدِع  َو  ِبْرَْحلا  ِیف  ُهَدیِکَْملا  ُبِذَْـکلا  َّنِهِیف  ُنُسْحَی  ٌهَثاََلث  َلاَق : ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا - ِنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب 
ٌهَثاََلث َو  َلاَق : ِرَبَْخلا  ِنَع  َلُجَّرلا  َُکبیِذْکَت  َو  ُهُهَرْکَی  اَِمب  ِِهلْهَأ  ْنَع  َلُجَّرلا  َكُراَبْخِإ  َو  ُهَمیِمَّنلا  ُقْدِّصلا  َّنِهِیف  ُحَـبْقَی  ٌهَثاََلث  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  ُحاَلْـصِْإلا 

نب دـمحا  تسا . ماـمتان  دنـس  ظاـحل  زا  تیاور  نیا  ِءاَِـینْغَْألا . ُهََسلاَُـجم  َو  ِءاَـسِّنلا  َعَم  ُثیِدَْـحلا  َو  ِلاَذـْنَْألا  ُهََسلاَُـجم  َْبلَْقلا  ُتیُِمت  ْمُُهتََـسلاَُجم 
نب دمحأ  ص77 : یشاجنلا ، لاجر   � تسا . كرتشم  دیعس  نب  دمحم  لوهجم و  یمرضحلا  نسحلاوبا  هدش ، فیعضت  دیعـس  نب  نیـسحلا 

يور نادند ، بقلملا  يزاوهألا ، رفعج  وبأ  مالـسلا ،-  امهیلع  نیـسحلا - نب  یلع  یلوم  نارهم ، نب  دیعـس  نب  دامح  نب  دیعـس  نب  نیـسحلا 
جاجتحالا باتک  هل  رکنی . فرعی و  هثیدح  لاغ و  وه  اولاق : هوفعض و  و  نویمقلا ، انباحصأ  معز  امیف  یسیع  نب  دامح  الإ  هیبأ  خویـش  عیمج 

و هب .]  ] هنع نسحلا  نب  دـمحم  انثدـح  لاق : سیردإ  نب  دـمحأ  انثدـح  لاق : ییحی  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  انثدـح  لاق : ناذاـش  نبا  هب  اـنربخأ 
نب یلع  انربخأ  بلاثملا ، باتک  ءایبنألا و  باـتک  و  هب . هنع  نسحلا  نب  دـمحم  نع  نسحلا  نب  دـمحم  انثدـح  لاـق : دـمحأ  نب  یلع  اـنربخأ 

. امهب هنع  رافصلا ، نسحلا  نب  دمحم  نع  نسحلا ، نب  دمحم  نع  یمقلا ، دمحأ 
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: تسا نینچ  نیا  دنک ، یم  لقن  یفاک 

 - ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : َناَّسَح  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  ِجاَّرَّسلا  ٍدَلْخَم  ِیبَأ  ْنَع  َناَْوفَـص  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  میِهاَْربِإ ] ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  بوُقْعَی  ُْنب  ُدَّمَُحم   ] ُْهنَع
َْنَیب َحَلْـصَأ  ٌلُجَر  َْوأ  ُْهنَع  ٌعوُضْوَم  َوُهَف  ِِهبْرَح  ِیف  ٌدـِئاَک  ٌلُجَر  ٍهَثاََلث  ِیف  ًابِذَـک  اَّلِإ  ًامْوَی  ُُهبِحاَص  ُْهنَع  ٌلُوئْـسَم  ٍبِذَـک  ُّلُک  ُلوُقَی : مالـسلا -  هیلع 

(1). ْمَُهل َِّمُتی  ْنَأ  ُدیُِری  َال  َوُه  َو  ًاْئیَش  ُهَلْهَأ  َدَعَو  ٌلُجَر  َْوأ  اَمُهَْنَیب  اَم  َحاَلْصِْإلا  َِکلَِذب  ُدیُِری  اَذَه  ِِهب  یَْقلَی  اَم  ِْریَِغب  اَذَه  یَْقلَی  ِْنیَْنثا 

. تسا مامتان  دنا ، هدشن  قیثوت  هک  ناّسح  نب  یسیع  جارسلا و  دلخم  یبأ  رطاخ  هب  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

عقاو لاؤس  دروم  وگ  غورد  يزور  یغورد ، ره  ربارب  رد  دندومرف : هک  مدینش  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  دیوگ : یم  ناّسح  نب  یـسیع 
گنج رد  هک  یسک  دروم : هس  رد  غورد  رگم  دش ، دهاوخ 

ص342. ج2 ، یفاکلا ، ص253 و  ح5 ، ، 141 باب رضحلا ، رفسلا و  یف  هرشعلا  ماکحا  باوبا  جحلا ، باتک  همتت  ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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رد دنک و  یم  حالـصا  رفن  ود  نیب  هک  یـسک  ای  تسا ، هدـش  هتـشادرب  وا  زا  یغورد  نینچ  دـنز ، یم  دـیک  نمـشد  هب  دـیوگ و ] یم  غورد  ]
هدعو يزیچ  شلها  هب  هک  یـسک  ای  تسا ، حالـصا  شفده  دیوگ و  یم  هدینـش  يرگید  زا  هک  هچ  نآ  فالخ  يزیچ  مادـک  ره  اب  تاقالم 

. درادن نآ  هب  يافو  دصق  یلو  دهد  یم 

. دوش یم  مه  نادنزرف  لماش  تسا و  هجوز  زا  ّمعا  اج ، نیا  رد  لها 

(1) و تـسا ءاشنا  هلوقم ي  زا  هکلب  دوش ، بذک  هب  فصّتم  ات  تسین  رابخإ  هلوقم ي  زا  دـعو  ًالـصا  میدرک ، نایب  ًالبق  هک  روط  نامه  یلو 
. دشاب یم  ًالیزنت  ًاتیانع و  هدرک ، ءانثتسا  بذک  زا  ار  لها  هب  هدعو ي  اج  نیا  رد  هک  نیا 

غورد هدعو ي  زا  دش ، رکذ  ًالبق  هک   (2) روعالا ثراح  تیاور  رد 

تیاور دارم  دیاش  تسا ، يرابخإ  تروص  هب  دعو  عاونا  یـضعب  دش  نایب  اج  نآ  رد  هک  دعو  زاربا  ماسقا  ناونع  اب  دـش  هئارا  ًالبق  یثحب  - 1
یئاشنا دعو  رب  ًامتح  ات  هدـیباوخن  ندوب  یئاشنا  مه  دـعو  هژاو ي  رد  دوش . یم  زاربا  هدارا و  يرابخإ  تروص  هب  هک  تسا  ییاه  هدـعو  نآ 

یم هدعو  يرابخإ  تروص  هب  ناطیـش  هیآ ي268 ،) هرقب ، هروس ي  ( ) َْرقَْفلا ُمُکُدـِعَی  ُناـْطیَّشلا   ) هفیرـش ي هیآ ي  رد  ًارهاـظ  مینک و  لـمح 
هیآ دوه ، هروس ي  ( ) ٍبوُذْـکَم ُْریَغ  ٌدـْعَو  َِکلذ  ٍماَّیَأ  َهَثـالَث  ْمُکِراد  یف  اوُعَّتَمَت  َلاـقَف  : ) دـیامرف یم  يرگید  هیآ ي  رد  اـی  یئاـشنا . هن  دـهد 

( یناخریما . ) تسین غورد  هک  تسا  يدعو  نیا  دیامرف : یم  رخآ  رد  هدوب و  يرابخإ  وحن  هب  مه  دعو  نیا  ًارهاظ  ي65 ،)
، قودـصلل یلامالا  ص250 و  ح3 ، ، 140 باب رـضحلا ، رفـسلا و  یف  هرـشعلا  ماکحا  باوبا  جـحلا ، باـتک  همتت  ج12 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 2

َناَوْرَم ِْنب  ِداَـیِز  ْنَع  َدـیِزَی  ِْنب  َبوـُقْعَی  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِِسلاَـجَْملا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِنـْب  ِِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ص419 :
َو ٌلْزَه  َال  َو  ٌّدِج  ِبِذَْکلا  َنِم  ُُحلْصَی  َال  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ٍِّیلَع - ْنَع  ِرَوْعَْألا  ِثِراَْحلا  ِنَع  ِّیِعِیبَّسلا  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍعیِکَو  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِْدنَْقلا 

َلاَُقی یَّتَح  ُبِذْـکَی  ْمُکُدَـحَأ  ُلاَزَی  اَم  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  يِدـْهَی  َروُجُْفلا  َو  ِروُجُْفلا  َیلِإ  يِدـْهَی  َبِذَْـکلا  َّنِإ  َُهل  َیِفَی  َال  َُّمث  ُهَِّیبَص  ْمُکُدَـحَأ  َدـِعَی  ْنَأ  َال 
. ًاباَّذَک ِهَّللا  َْدنِع  یَّمَُسیَف  ٌقْدِص  ٍهَْربِإ  َعِضْوَم  یَْقبَی  َال  یَّتَح  ُبِذْکَی  ْمُکُدَحَأ  ُلاَزَی  اَم  َو  َرَجَف  َو  َبَذَک 
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رد نیا  هتبلا  دراد . ّیبص  ریغ  هب  صاصتخا  ًابذاک ، هدـعو ي  زاوج  مییوگب  هک  تسا  نآ  تایاور  نیا  اب  شعمج  هک  دوب  هدـش  یهن  یبص  هب 
رد بجاو  طایتحا  میتفگ  دـعو  دروم  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  الإ  دـشاب و  ماـمت  لـها ، هب  ًاـبذاک  هدـعو ي  زاوج  تاـیاور  هک  تسا  یتروص 

. تسا لکشم  زاوج  هب  ندش  لئاق  تسا ، دعو  هب  يافو 
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ملع ریغ  هب  لوق 

هراشا
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؟ تسا مارح  ملع  ریغ  هب  لوق  ایآ 

زا رتمک  نآ  تیمها  هک  دـنا  هدرک  ناونع  ار  یمهم  ثحب  بذـک ، ثحب  لـیذ  رد   (1) همرحملا بساکملا  رد  هرـس -  سدـق  ماما -  موحرم 
لیـصفت نیا  هب  ار  ثحبم  نیا  ناشیا  ریغ  مدیدن  دنا و  هناسر  ملق و  لها  نوبیرت و  ربنم ، لها  هک  یناسک  يارب  ًاصوصخ  تسین  بذک  ثحب 

(2) رگید ياهاج  رد  نارگید  هچرگ  دشاب ، هدرک  حرطم  تقد  و 

هّیلقنلا هّیلقعلا و  لوصألا  یضتقم  ّنإ  ّمث  اهیف : كوکشم  هّیـضق  نع  رابخإلا  مکح  ص77 : ج 2 ، ینیمخلا ،) مامإلل   ) همرحملا بساکملا  - 1
ّالإ بذکلا . ّهلدأل  هّیقادصملا  ههبشلا  نم  ّهنأل  همایقب ، رابخإلا  هل  زوجی  مئاق  ادیز  ّنأ  یف  ّکش  ولف  اهیف ، كوکـشم  هّیـضق  نع  رابخإلا  زاوج 

زارحإ نم  هل  ّدـب  الف  قدـصی  نأ  هیلع  بجی  رابخإلا  مّلکتملا  دارأ  ول  ّهنأ  ینعمب  لـب  اـقلطم ، هبوجو  ینعمب  ـال  قدـصلا ، بوجو  یعّدـی  نأ 
حلـصت رابخألا ال  ّنإف  هکردتـسم ، لئاسولا و  بحاـص  هب  یتفأ  نإ  و  عونمم ، لـب  لکـشم  کـلذ  تاـبثإ  نکل  هراـمأ . وأ  ملعب  اقدـص  هنوک 

. اهعجارف دنسلا ، روصقل  وأ  ابلاغ ، کلذک  وه  امک  هلالدلا  روصقل  اّمإ  هتابثإل ،
ج 5،  ) نیقتملا هـضور  رد  لّوا  یـسلجم  موـحرم  مـلع ، تلیـضف  ثـحب  رد  ص36 ) ج 1 ،  ) ماـکحالا ریرحت  رد  یّلح  همــالع ي  ًــالثم  - 2
(، ص15 ج 14 ،  ) عماوللا راونـألا  رد  ینارحب  روفـصع  لآ  ص367 ،) ج8 ،  ) همئألا ماکحأ  یلإ  همألا  هیادـه  رد  لئاسو  بحاـص  ص529 ،)

 ... . و ص94 ) ج 1 ،  ) یفاشلا رد  یناشاک  ضیف  موحرم 
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لوق ایآ  رگید  ترابع  هب  درک ؟ رابخإ  تساهیف ، ٌكوکشم  هک  ار  يا  هیـضق  ناوت  یم  ایآ  هک  نیا  نآ  و  دنا . هدرک  حرطم  ار  نآ  هلمجلا  یف 
؟» ٌمئاق ٌدیز   » مییوگب میناوت  یم  ایآ  ریخ ، ای  تسا  مئاق  دیز  میناد  یمن  رگا  ًالثم  تسا ؟ زیاج  ملع  ریغ  هب 

نوچ دـشاب ؛ یمن  يا  هشقانم  چـیه  ياج  تسین و  زیاج  ملع  ریغ  هب  لوق  هک  تسا  مّلـسم  دـشاب ، یم  عرـش  هب  طوبرم  هچ  نآ  دروم  رد  هتبلا 
هک يدّدعتم  تایاور  )(1) و  نوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  : ) هفیرـش ي هیآ ي  دـننام  دـنک ، یم  زاوج  مدـع  رب  تلالد  تحارـص  هب  ّهلدا 

. دمآ دهاوخ  اه  نآ  زا  يدادعت  هک  دنک  یم  تاّیعرش  رد  ملع  ریغ  هب  لوق  زا  ِیهن 

هّمئا ي و  ملـس -  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوـسر  لاـعتم و  دـنوادخ  هـب  نداد  تبـسن  ثـیح  زا  ثـحب ، نـیا  رد  مـالک  ّلـحم  سپ 
زا هکلب  تسین ، مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -

 * ٌنیبُم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًابِّیَط  ًالالَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولُک  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  : ) 168 هیآ ي169 -  هرقب ، هروس ي  - 1
َرَهَظ ام  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  امَّنِإ  ُْلق  : ) هیآ ي33 فارعا ، هروس ي   � َنوُمَْلعَت ) ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو  ِءاشْحَْفلا  َو  ِءوُّسلِاب  ْمُکُُرمْأَی  اـمَّنِإ 

( نوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو  ًاناْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکِرُْشت  ْنَأ  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َیْغَْبلا  َو  َْمثِْإلا  َو  َنََطب  ام  َو  اْهنِم 
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؟ ریخ ای  تسا  زیاج  شنتفگ  ایآ  تسین ، مولعم  ام  يارب  نآ  بذک  قدص و  هک  يربخ  هک  تسا  ثیح  نیا 

ملع ریغ  هب  لوق  زاوج  هیلمع ، لوصا  ياضتقم 

بذک تمرح  میدرک ، تابثا  لاح  هب  ات  هک  ار  هچ  نآ  اریز  دوش ؛ یم  نوملعی » ام ال  عفر   » لومـشم نوچ  تسا ؛ زاوج  یلّوا ، لصا  ياضتقم 
سپ تسین ، زرحم  لوق  نیا  ندوب  بذک  عقاو  رد  هن ، ای  تسا  مئاق  دیز  میناد  یمن  یتقو  نیاربانب  عقاو . قباطم  ریغ  لوق  ینعی  بذک  تسا و 

هیقادـصم ههبـش ي  رد  ماع  هب  کّسمت  اریز  تسین ؛ زیاج  یلوق  نینچ  نتفگ  مییوگب  هدرک و  کّسمت  بذـک  تمرح  ّهلدا ي  هب  میناوت  یمن 
وا مارکإ  تفگ  هدرک و  کّسمت  ٍملاع » َلک  مرکا   » لثم مومع  هب  ناوت  یمن  دـیز ، ندوب  ملاـع  رد  ّکـش  اـب  هک  روط  ناـمه  ینعی  دوش ؛ یم 

، دراد دوجو  کش  نآ  ندوب  بذک  رد  هک  يربخ  تفگ  هدرک و  کّسمت  بذـک  تمرح  ّهلدا ي  هب  ناوت  یمن  زین  اج  نیا  رد  تسا ، بجاو 
. تسین زیاج  شنتفگ 

لوصا هب  دیاب  سپ  تسا ، بذک  هیقادـصم ي  ههبـش ي  اریز  تسین ؛ زیاج  مییوگب  میناوت  یمن  بذـک  تمرح  ّهلدا ي  ناونع  تحت  نیاربانب 
ُّلُک  » ای  (1)« نوملعی ام ال  عفر   » لیلد هک  درک ، عوجر  هیلمع 

ج2، لاـصخلا ، ص353 و  دیحوتلا ، ص369 ؛ ح1 ، ، 56 باب هبـسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبأ  داـهجلا ، باـتک  ج15 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 1
َدیِزَی ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِلاَصِْخلا  َو  ِدـیِحْوَّتلا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص417 :

ْنَع َِعفُر  ملس :-  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا - ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : مالسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِزیِرَح  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع 
ِیف ُرُّکَفَّتلا  َو  ُهَرَیِّطلا  َو  ُدَـسَْحلا  َو  ِْهَیلِإ  اوُّرُطْـضا  اَم  َو  َنوُقیُِطی  َال  اَم  َو  َنوُمَْلعَی  َال  اَـم  َو  ِْهیَلَع  اوُهِرْکُأ  اَـم  َو  ُناَیْـسِّنلا  َو  ُأَـطَْخلا  َءاَیْـشَأ  ُهَعِْـست  ِیتَّمُأ 

. ٍهَفَِشب اوُقِْطنَی  َْمل  اَم  ِهَْولَْخلا  ِیف  ِهَسَوْسَْولا 
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یلّوا لصا  ياضتقم  سپ  تسا . نآ  زاوج  رگ  ناـیب   (1)« ُهَعَدَـتَف ِِهْنیَِعب  ُْهنِم  َماَرَْحلا  َفِْرعَت  یَّتَح  ًادـَبَأ  ٌلاَلَح  ََکل  َوُهَف  ٌماَرَح  َو  ٌلاَلَح  ِهِیف  ٍء  ْیَش 
. تسا زاوج 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  هدش  هماقا  هّلدا ي 

تایفرع هب  نآ  نایرس  تایعرش و  رد  ملع  ریغ  هب  لوق  تمرح  هّلدا ي  تیصوصخ  ءاغلا  . 1

هراشا

ْنَأ َكاَّیِإ   » و نوُمَْلعَت ) ـال  اـم  ِهَّللا  یَلَع  اوـُلوُقَت  ْنَأ   ) هفیرـش ي هیآ ي  لـثم  تسا ، تایعرـش  رد  ملع  ریغ  هب  لوـق  تمرح  رب  ّلاد  هک  يا  ّهلدا 
دروم رد  »(2) و ...  ُمَْلعَت َال  اَِمب  َنیِدَت  َْوأ  َِکیْأَِرب  َساَّنلا  َِیتُْفت 

ِْنب ِِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَُحم  ص431 : ج3 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  ص87 و  ح1 ، ، 4 باب هب ، بستکی  ام  باوبأ  هراـجتلا ، باـتک  ج17 ، نامه ، - 1
َوُهَف ٌماَرَح  َو  ٌلاَلَح  ِهِیف  ٍء  ْیَـش  ُّلُک  َلاَق : مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِْنیَـسُْحلا 

. ُهَعَدَتَف ِِهْنیَِعب  ُْهنِم  َماَرَْحلا  َفِْرعَت  یَّتَح  ًاَدبَأ  ٌلاَلَح  ََکل 
ْنَع بوُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص42 : ج1 ، یفاکلا ، ص21 و  ح3 ، ، 4 باب یضاقلا ، تافص  باوبأ  ءاضقلا ، باتک  ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
 -: مالسلا هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع 
ْنَع ِهِیبَأ  ْنَع  ِنِساَحَْملا  ِیف  ُِّیقْرَْبلا  ُهاََور  َو  ُمَْلعَت . َال  اَِمب  َنیِدَـت  َْوأ  َِکیْأَِرب  َساَّنلا  َِیتُْفت  ْنَأ  َكاَّیِإ  َکَلَه  ْنَم  َکَـلَه  اَـمِهیِفَف  ِْنیَتَلْـصَخ  َو  َكاَّیِإ 

. َمیِهاَْربِإ ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِلاَصِْخلا  ِیف  ُقوُدَّصلا  ُهاََور  َو  ِجاَّجَْحلا . ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِهَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع 
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تمرح رب  ّلاد  ّهلدا ، نیا  نیاربانب  تسا . هدش  مارح  هدوب ، ملع  ریغ  هب  لوق  قیداصم  زا  یکی  هک  نیا  باب  زا  درادـن و  یتیـصوصخ  تایعرش 
(1). تسا ملع  ریغ  هب  لوق  قلطم 

لّوا لالدتسا  دقن 

لوسر ادخ و  هب  كوکـشم  دانـسإ  هک  نیا  رطاخ  هب  دیاش  درادن . یتیـصوصخ  تایعرـش  دروم  رد  ملع  ریغ  هب  لوق  مینک  زارحا  میناوت  یمن 
مارح دراوم  نیا  ریغ  رد  هدش و  مارح  تسا  يرتشیب  روذحم  ياراد  مالسلا -  مهیلع  راهطا - هّمئا ي  و  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا - 

. تسین مامت  لالدتسا  نیا  سپ  دشابن .

ام و  ملع ، ریغب  يوتفلا  همرحب  هرتاوتم  تدرو  اّـمم  هّیـصوصخلا  ءاـغلإب  لاـقی  وأ  ص77 : ج 2 ، ینیمخلا ،) ماـمإلل   ) همرحملا بساـکملا  - 1
هیلع هللا  یلص  هلوسر - یلع  یلاعت و  هّللا  یلع  بذکلا  وه  اهؤاغلإ  نکمی  ام  هیاغ  ّنأ  هیف : و  کلذک . هداهـشلا  اذک  ءاضقلا و  همرحب  تدرو 

- هلوسر نع  وأ  هّللا  نع  ربخأ  ولف  يوتفلا . ـال  راـبخإلا  وحنب  ناـک  ول  ماـکحألا و  صوصخ  یف  مالـسلا -  مهیلع  هّمئـألا - و  ملـس -  هلآ و  و 
رابخإلا نود  ملع ، ریغب  يوتفلا  همرح  ّهلدأ  يوحفل  امّرحم  نوکی  هّیمکحلا ، ههبـشلا  دروم  یف  اذـک  لاـق  ّهنأـب  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یلإ هبسنلاب  هّیداعلا  تارابخإلا  نع  الضف  کلذ ، وحن  وأ  هّیئاذک  هفـص  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلل - ّنأب  رابخإلاک  رخألا ، رومألاب 
. مهریغ
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تسا بذک  هدسفم ي  ياراد  لقاال  ای  بذک  اب  مزالم  ملع  ریغ  هب  لوق  . 2

هراشا

هب رابخإ  ینعی  تسا ؛ مئاق  دیز  مراد  ملع  نم  هک  دنک  یم  نایب  همزالملاب  دنک ، دیز  مایق  هب  رابخإ  دـیز ، مایق  رد  ّکش  دوجو  اب  یـسک  رگا 
ار بذک  هدسفم ي  لقاال  ای  دوش و  یم  بذک  هب  فصّتم  سپ  تسا ، عقاو  قباطم  ریغ  شملع  هب  رابخإ  نیا  نوچ  دنک و  یم  مه  دوخ  ملع 

(1). تسین زیاج  ملع  ریغ  هب  لوق  نیاربانب  دراد .

مود لالدتسا  دقن 

: دوش یمن  هتفگ  ًافرع  دوش و  یمن  هتخانش  ربخ  لولدم  ناونع  هب  ربخ ، کی  هیلقع ي  مزاول  میدرک ، نایب  هتشذگ  ثحابم  رد  هک  روط  نامه 
ٌدیز  » یکی هک  تسین  ربخ  ود  ًافرع  مه  هیف  نحن  ام  رد  دوش . یم  غورد  تیاهن  یب  غورد ، کی  همزـال ي  یهاـگ  ـالإ  و  هنع » ربخأ  ملکتملا  »

یلو دراد ، دیز  مایق  هب  ملع  هک  دنک  یم  طابنتسا  روط  نیا  مّلکتم  مالک  زا  دوخ  عماس  هلب ، ٌمئاق .» ًادیز  نأب  ٌملاع  انأ   » يرگید دشاب و  ٌمئاق »

ارابخإ هنوک  عنم  هیف : و  هتدسفم . هل  وأ  بذک  وه  و  ربخملا ، ملع  نع  رابخإ  امزج  ّکشلا  دروم  یف  رابخإلا  ّنإ  لاقی : وأ  ص78 : نامه ، - 1
. هیف بذکلا  طانم  نوک  عنم  هلثم و  همرح  یلع  لیلدلا  مدع  مّدقت  دق  و  هیلإ . هنم  عماسلا  لقتنی  لب  هنع ،
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. دوش بذک  هب  فصّتم  ات  ٌمئاق » ًادیز  ّنأب  ٌملاع  هنأب  ربخأ  ملکتملا  ّنا  : » مییوگب میناوت  یمن  تسا و  عماس  هب  طوبرم  نیا 

یـضعب رد  هدرک ، مارح  ار  نآ  ّهلدا  هک  یبذک  مییوگ : یم  دراد ، ار  بذـک  هدـسفم ي  لقاال  دـشابن  بذـک  مه  رگا  دـش  هتفگ  هک  نیا  اّما 
نآ ساسا  رب  اهنت  ایآ  میناد  یمن  میمهف ، یم  ار  نآ  هدسفم ي  هک  مه  يدراوم  ضعب  رد  تسیچ و  میناد  یمن  ار  نآ  هدسفم ي  ًاعقاو  دراوم 

دـسافم نامه  ملع ، ریغ  هب  لوق  هک  نیا  ياعّدا  سپ  تسا . هدـش  مارح  يرگید  كـالم  ساـسا  رب  اـی  هدـش  مارح  میمهف ، یم  هک  يدـسافم 
. تسا لیلد  یب  ياعّدا  دراد ، ار  بذک 

بذک حبق  هب  لالقتسا  دننامه  ملع  ریغ  هب  لوق  حبق  هب  لقع  لالقتسا  . 3

هراشا

، تسا بذک  حبق  هب  لقتسم  لقع  هک  روط  نامه  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  درک  هماقا  ملع  ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  ناوت  یم  هک  يرگید  لیلد 
. تسا بذک  تمرح  رب  ّلاد  نیاربانب  تسا ، ملع  ریغ  هب  لوق  حبق  هب  لقتسم 

موس لیلد  دقن 

ترخآ و رد  تبوقع  ّقحتـسم  شلعاف  هک  اـنعم  نیا  هب  نآ  حـبق  هب  لقتـسم  لـقع  دـشابن ، بترتم  يا  هدـسفم  چـیه  ملع  ریغ  هب  لوق  رب  رگا 
نآ رب  يا  هدسفم  رگا  هلب ، تسین . دشاب  ایند  رد  تمذم 
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هب مکح  لقع  دوش ، بترتم  نآ  رب  بانتجالا  مزال  هدـسفم ي  رگا  سپ  دـنک . یم  حـبق  هب  مکح  لـقع  هدـسفم  نآ  نازیم  هب  دـشاب ، بترتم 
نیاربانب دنک . یمن  نآ  تمرح  هب  مکح  دشابن ، سایقم  نیا  هب  هدـسفم  رگا  دـناد و  یم  تبوقع  ّقحتـسم  ار  شلعاف  دـنک و  یم  نآ  تمرح 

. دوش یم  حیبق  نآ  نازیم  هب  دشاب  بترتم  نآ  رب  يا  هدسفم  رگا  هکلب  تسین ، حیبق  لقع  مکح  هب  هسفن  یف  ملع  ریغ  هب  لوق 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  هعرشتم  زاکترا  . 4

هراشا

تسا و ملع  ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  هعرـشتم  زاکترا  مییوگب  هک  تسا  نآ  درک ، رکذ  ناوت  یم  ملع  ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  هک  يرگید  لیلد 
. تسا مارح  ًاعرش  سپ  دشاب ، دناوت  یمن  عرش  هیحان ي  زا  زج  مه  زاکترا  نیا 

مراهچ لیلد  دقن 

رکذ هک  تسا  يا  ّهلدا  زا  یشان  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  ضرف  رب  دشاب و  هتـشاد  دوجو  هعرـشتم  نیب  هقالطإب  يزاکترا  نینچ  میناد  یمن  ام 
.   دشاب يدّبعت  زاکترا  کی  هک  تسین  نینچ  نیا  دریگ و  رارق  یسررب  دروم  ّهلدا  نآ  دیاب  هک  درک  میهاوخ 
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ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  ّلاد  تایاور ، . 5

: رفعج نب  یلع  تیاور 

(1)

ْنَع  (2) ِلَلِْعلا ِیف  ِْنیَسُْحلا ] ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَحم   ] َو

الامجإ ملعی  اهنم  دروم  ّلک  یف  ّنإف  اهیف ، كوکـشملا  دراوملا  یف  زّجنملا  یلامجإلا  ملعلا  یلإ  افاضم  هیلع  لالدتـسالا  یلوألا  و  نامه : - 1
ّیلع هنـسحک  تایاورلا : نم  هلمجب  نیفرطلا  دحأب  رابخإلا  القع  زوجی  الف  همدع ، نع  رابخإلا  وأ  مّرحم ، بذـک  توبثلا  نع  رابخإلا  اّمإ  ّهنأب 

لوقی ّلج  ّزع و  هّللا  ّنأل  تئش ، امب  مّلکتت  نأ  کل  سیل  : » لاق ثیدح  یف  هئابآ  نع   - مالسلا امهیلع  رفعج - نب  یسوم  هیخأ  نع  رفعج ، نب 
یلع الیلد  هیاورلا  یلإ  اـفاضم  یه  نوکتف  ملع ، ریغب  لوقلا  لمـشت  همیرکلا  هیـآلا  ّنأ  اـهنم  رهاـظلا  ّنإـف  ٌْملِع .» ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ُفْقَت  ـال  َو 

قیداصم عیمجل  مکحلا  مومع  اهقالطإ  یـضتقم  و  هفیرـشلا ، هیآلاب  هداهـشتسا  هنیرقب  ملع  ریغب  لوقلا  وه  هیاورلا  نم  نّقیتملا  و  بولطملا ... 
. یلاعت هّللا  نع  رابخإلاب  اهصاصتخا  یلع  لیلد  و ال  ملع ، ریغب  رابخإلا 

یم لقن  قودـص  عیارـشلا  للع  باتک  زا  لئاسو ، دـلج 15  رد  راب  کی  هدرک ؛ لـقن  اـج  ود  رد  ار  تیاور  نیا  لـئاسو  بحاـص  موحرم  - 2
هداد و خر  ناشیا  زا  یملق  قبـس  ًارهاظ  هک  دهد  یم  قودص  یلاما  باتک  هب  تبـسن  ار  تیاور  نیا  ءاضقلا ، باتک  رد  دلج 27  رد  اّما  دنک ،

نیا هب  مه  مالـسلا -  مهیلع  تیبلا - لآ  پاچ  هعیـشلا ، لئاسو  هیـشاح ي  رد  هک  نیا  اـمک  تسا ، عیارـشلا  لـلع  تیاور  ناـمه  تیاور ، نیا 
، ءاضقلا باتک  ج27 ، هعیشلا ، لئاسو   � میدرکن . ادـیپ  یلاما  رد  ار  تیاور  نیا  میدرک ، هک  ییوجتـسج  اب  مه  ام  دـنا . هدرک  هراـشا  بلطم 

ِنَع ِلِّکَوَـتُْملا  ِْنبا  ِنَع  ِیلاَـمَْألا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُنـْب  ُدَّمَحم  ص30 : ح36 ، ، 4 باب هب ، یـصفت  نأ  زوجی  ام  یـضاقلا و  تافـص  باوبأ 
ْنَع مالـسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج - ِْنب  یَـسُوم  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِّینَـسَْحلا  ِمیِظَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِّيِدَابآَدـْعَّسلا 

( يدمحا . ) ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال  ُلوُقَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َْتئِش  اَِمب  َمَّلَکَتَت  ْنَأ  ََکل  َْسَیل  َلاَق : ٍثیِدَح  ِیف  مالسلا -  مهیلع  ِِهئَابآ -
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ِْنب ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِّینَـسَْحلا  ِمیِظَْعلا  ِدـْبَع  ْنَع  ِِّیقْرَبـْلا  ِنَع  ِّيِدَابآَدـْعَّسلا  ِنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِدَّمَُحم 
اَم َعَمْـسَت  ْنَأ  ََکل  َْسَیل  َو  ٌْملِع ) ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال   ) ُلوُقَی َهَّللا  َّنَِأل  َْتئِـش  اَِمب  َمَّلَکَتَت  ْنَأ  ََکل  َْسَیل  َلاَق : مالـسلا -  مهیلع  ِْنیَـسُْحلا -

(1) (. ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ   ) ُلوُقَی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َْتئِش 

. تسا مامتان  درادن ، قیثوت  هک  يدابآ  دعس  رطاخ  هب  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

وت يارب  و  يرادـن ، ملع  نآ  هب  هک  ار  هچ  نآ  نکن  تعباـتم  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  نوچ  ییوگب ؛ یتـساوخ  هچ  ره  هک  تسین  وت  يارب 
دهاوخ عقاو  لاؤس  دروم  همه  بلق ، مشچ و  شوگ ، انامه  دیامرف : یم  لجوزع  دنوادخ  هکارچ  ینک ؛ شوگ  یتساوخ  هک  ار  هچره  تسین 

. دش

دوشیمن و تاکوکشم  نایب  لماش  هفیرش  یهیآ  میتفگیم  ٌْملِع ) ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال   ) هفیرش ي هیآ ي  میدوب و  ام  رگا 

ص606. ج2 ، عیارشلا ، للع  ص171 و  ح8 ، ، 2 باب هبسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبأ  داهجلا ، باتک  ج15 ، نامه ، - 1

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  ّلاد  تایاور ، . 5www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 421زکرم  هحفص 348 

http://www.ghaemiyeh.com


325 ص :

يا ههبـش  هنرگ  و  نید ، هب  صوـصخم  روـما  رد  مه  نآ  مینکن  لـمع  نآ  قـبط  میناد  یمن  هـک  ار  يزیچ  ینعی  تـسا ؛ یلمع  تعباـتم  دارم ،
وا يارب  يداصتقا  شالت  نالف  دراد  ناـمگ  ًـالثم  دـنک ؛ لـمع  لاـمتحا  ساـسا  رب  صخـش  تسا  زیاـج  یگدـنز  يداـع  روما  رد  هک  تسین 
هب رابخإ  هک  دراد  یقالطا  هفیرش  یهیآ  مییوگب  میناوتیم  قوف  تیاور  دوجو  اب  اّما  دنک  مادقا  ّنظ  نیمه  ساسا  رب  صخش  تسا و  روآدوس 
ام ُفْقَت  َو ال   ) ُلوُقَی َهَّللا  َّنَِأل  َْتئِش  اَِمب  َمَّلَکَتَت  ْنَأ  ََکل  َْسَیل  : » دندومرف ترـضح  اریز  دوشیم ؛ لماش  مه  ار  تاّیعرـش  ریغ  رد  یّتح  ملع  ریغ 

. دشاب یم  يرابخإ  مالک  نآ ، نّقیتم  ردق  هک  تسا  مالک  رد  ّصن  تیاور  هک  ٌْملِع ») ِِهب  ََکل  َْسَیل 

ییوگب یناوت  یمن  هچ  هک  نیا  اّما  يونشب ، یناوت  یمن  یهاوخب  هچره  ییوگب و  یناوت  یمن  یهاوخب  هچره  دیامرف : یم  تیاور  ًالّوا  نکلو 
ِسفن هک  يا  هزادنا  هب  رگم  دوش ، یمن  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  يونشب ، یناوت  یمن  هچ  يونشب و  یناوت  یمن  هچ  و  ییوگب ، یناوت  یم  هچ  و 

. دراد تلالد  داهشتسا  ِدروم  تایآ 

. تسین مامت  میدرک ، هراشا  هک  روط  نامه  تیاور  دنس  ًایناث : و 

: ملاس نب  ماشه  هحیحصلاک ي  هنسح ي 

ِیبَِأل ُْتُلق  َلاَق : ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  بوُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو
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ِهَّللا َیلِإ  اْوَّدَأ  ْدَـقَف  َِکلَذ  اُولَعَف  اَذِإَف  َنوُمَْلعَی  َال  اَّمَع  اوُّفُکَی  َو  َنوُمَْلعَی  اَم  اُولوُقَی  ْنَأ  َلاَـق : ِهِْقلَخ ؟ یَلَع  ِهَّللا  ُّقَح  اَـم  مالـسلا :-  هیلع  ِهَّللا -  ِدـْبَع 
(1). ُهَّقَح

: دندومرف ترـضح  تسیچ ؟ شقلخ  رب  لاعتم  دنوادخ  ّقح  مدرک  ضرع  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  تمدخ  دـیوگ : یم  ملاس  نب  ماشه 
. دنا هدرک  ادأ  ار  ادخ  ّقح  انامه  دننک  نینچ  رگا  دنیوگن . دنناد  یمن  هک  ار  هچ  نآ  دنیوگب و  دنناد  یم  هک  ار  هچ  نآ 

دنوادخ ّقح  ینعی  دوش ؛ یم  مه  تایفرع  لماش  سپ  دراد ، قالطا  َنوُمَْلعَی » َال  اَّمَع  اوُّفُکَی  َو  َنوُمَْلعَی  اَم  اُولوُقَی  ْنَأ   » ترابع هک  ییاج  نآ  زا 
(2). دنیوگن نخس  ملع  ریغ  هب  مه  تایفرع  رد  یّتح  هک  تسا  نیا  شدابع  رب  لاعتم 

 

،ج1،ص51. یفاکلا ص24 و  ح10 ، ، 4 باب هب ، یصفت  نأ  زوجی  ام  یضاقلا و  تافص  باوبأ  ءاضقلا ، باتک  ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
هّللا ّقح  ام  مالسلا :-  هیلع  هّللا - دبع  یبأل  تلق  لاق : ملاس ، نب  ماشه  هحیحـص  و  ص79 : ج 2 ، ینیمخلا ،) مامإلل   ) همرحملا بساـکملا  - 2

نکمی و  هرارز . هیاور  اهوحن  و  هّقح .» هّللا  یلإ  اّودأ  دـقف  کلذ  اولعف  اذإف  نوملعی ، اّمع ال  اوّفکی  نوملعی و  ام  اولوقی  نأ  : » لاق هقلخ ؟ یلع 
اهیف ّقحلا  ّنإ  لاقی : وأ  هّبحتـسملا ، قوقحلا  نم  هّلعل  ذإ  هئادأ ، بوجو  یلع  ّلدی  هقلخ ال  یلع  یلاعت  هنم  ّقح  توبث  قلطم  ّنأب  اهیف  هشقانملا 

. ملع ریغب  لوقلا  قلطم  ال  یلاعت ، هّللا  ماکحأ  لیبق  نم  وه  ام  یلإ  فرصنم 
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اعّدم رب  تیاور  تلالد  دقن 

هک تسا  هیاعرلا  نَسَح  ینازیم  هب  یـضعب  تسا و  هیاعرلا  بجاو  یـضعب  ینعی  تسا ؛ کیکـشت  هب  لوقم  دابع ، رب  لاعتم  دنوادخ  ّقح  ًالّوا :
اه نیا  رگا  یّتح  هکلب  دنـشاب و ...  هتـشاد  ینالوط  ياه  هدجـس  دنناوخب ، بش  زامن  هک  تسا  نیا  دابع  رب  دنوادخ  ّقح  ًالثم  تسین ؛ بجاو 
هک نیا  نیاربانب  تسین . بجاو  قوقح  نیا  تیاعر  یلو  دنا ، هدرکن  ءادأ  تسا  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  دنوادخ  ّقح  زاب  دنهد  ماجنا  مه  ار 

نیا میناد  یمن  دننک ، توکـس  دنناد  یمن  هک  ار  هچ  نآ  دنیوگب و  دنناد  یم  ار  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  شدابع  رب  دـنوادخ  ّقح  دـیامرف : یم 
. تسا مارح  ملع  ریغ  هب  لوق  هک  درک  طابنتسا  تیاور  نیا  زا  ناوت  یمن  سپ  یبابحتسا . ای  تسا  یبوجو  ّقح  ّقح ،

رد تسا و  دابعلا  یلع  هللا  ّقح  نیا  هک  ریبعت  نیا  اریز  تسا ؛ لّمأت  ياج  دوشب ، تاـیفرع  لـماش  یّتح  هک  يا  هنوگ  هب  تیاور  قـالطا  ًاـیناث :
ماکحا دنوادخ و  دروم  رد  ینعی  دشاب ؛ تایعرش  دروم  رد  دیآ  یم  رظن  هب  رتشیب  ُهَّقَح » ِهَّللا  َیلِإ  اْوَّدَأ  ْدَقَف  : » دنیامرف یم  ترضح  مه  تیاهن 
كردم رگا  تسا و  لکـشم  تایفرع  دروم  رد  یّتح  قالطا  هدافتـسا ي  و  دییوگن ، دیناد  یمن  ار  هچ  ره  دـییوگب و  دـیناد  یم  ار  هچ  ره  وا 

. دراد لّمأت  ياج  ًافاصنا  نآ  قالطا  هب  کّسمت  دشاب ، تیاور  نیا  طقف 
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هک هدش  عقاو  هعامس  نب  رفعج  دمحم و  نب  یّلعم  نآ  دنـس  رد  یلو   (1)، هدرک لقن  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  ار  تیاور  نیا  مه  هرارز 
. درادن یتوافت  نومضم  یلو  دراد  توافت  یمک  مه  نآ  نتم  هتبلا  دنرادن ، قیثوت 

ْنَع ٍنَابَأ ) ْنَع   ) ٍدِحاَو ِْریَغ  ْنَع  َهَعاَمَس  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍطاَبْسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  بوُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو
. َنوُمَْلعَی َال  اَم  َْدنِع  اوُفِقَی  َو  َنوُمَْلعَی  اَم  اُولوُقَی  ْنَأ  َلاَق : ِداَبِْعلا ؟ یَلَع  ِهَّللا  ُّقَح  اَم  مالسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج -  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َنَیْعَأ  ِْنب  َهَراَرُز 

(2). ُهَْلثِم ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍروُرْسَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِسلاَجَْملا  ِیف  ُقوُدَّصلا  ُهاََور  َو 

یلو تسا ، ملاس  نب  ماشه  تیاور  هب  رت  کیدزن  نآ  نتم  هک  هدرک  لقن  مه  مالـسلا -  هیلع  قداـص - ماـما  زا  ار  تیاور  نیا  هرارز  هتبلا  - 1
یصفت نأ  زوجی  ام  یضاقلا و  تافص  باوبأ  ءاضقلا ، باتک  ج27 ، هعیشلا ، لئاسو   � تسا : مامتان  تسرد »  » رطاخ هب  مه  تیاور  نیا  دنس 

ِْنب َدَـمْحَأ  َو  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِنِساَـحَْملا  ِیف  ُِّیقْرَبـْلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ُْنب  ُدَـمْحَأ  ص204 : ج1 ، نساـحملا ، ص168 و  ح49 ، ، 12 باب هب ،
یَلَع ِهَّللا  ُّقَح  َلاَق : ِهِْقلَخ ؟ یَلَع  ِهَّللا  ُّقَح  اَم  مالـسلا :-  هیلع  ِهَّللا - ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : َنَیْعَأ  ِْنب  َهَراَرُز  ْنَع  َتْسُرُد  ْنَع  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم 

( يدمحا . ) ُهَّقَح ِْهَیلِإ  اْوَّدَأ  ِهَّللا  َو  ْدَقَف  َِکلَذ  اُولَعَف  اَذِإَف  َنوُمَْلعَی  َال  اَّمَع  اوُّفُکَی  َو  َنوُمَْلعَی  اَِمب  اُولوُقَی  ْنَأ  ِهِْقلَخ 
ص43. ج1 ، یفاکلا ، ص23 و  ح9 ، ، 4 باب نامه ، - 2
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: ءاجر یبأ  نب  دایز  هقثوم ي 

هیلع ٍرَفْعَج -  ِیبَأ  ْنَع  ٍءاَجَر  ِیبَأ  ِْنب  ِداَیِز  ْنَع  ِرَمْحَْألا  ٍنَابَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ٌهَّدِع 
َو ِءاَـمَّسلا  َْنَیب  اَـم  َدَْـعبَأ  اَـهِیف  ُّرِخَی  ِنآْرُْقلا  َنِم  َهَیآـْلا  ُعِزَتـْنََیل  َلُـجَّرلا  َّنِإ  ُمَلْعَأ » ُهَّللا  : » اُولوُقَف اوُمَْلعَت  َْمل  اَـم  َو  اُولوُقَف  ُْمتِْملَع  اَـم  َلاَـق : مالـسلا - 

(1). ِضْرَْألا

دیناد یمن  هک  ار  هچره  دـییوگب و  دـیناد  یم  هک  ار  هچ  نآ  دـندومرف : هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  زا  ءاـجر  یبأ  نب  داـیز 
[ دزاس شیوخ  لطاب  ياعّدم  لیلد  دنک و  ریـسفت  شیوخ  هاوخلد  هب  ات   ] دـشک یم  نوریب  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  درف  انامه  ملعأ .» هللا   » دـییوگب

. نیمز نامسآ و  نیب  زا  رتشیب  يا  هلصاف  هب  يأر ] هب  ریسفت  و   ] هیآ عازتنا  رد  دنک  یم  طوقس  هک  یلاح  رد 

تیاور دنس  یسررب 

رد هک  دنک  یم  لقن   (2)« اَِنباَحْصَأ ْنِم  ٌهَّدِع   » زا ار  تیاور  نیا  ینیلک 

ص43. ح4 ، ملعلا ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ج1 ، یفاکلا ، - 1
رابخأ یف  یفاکلا  هباتک  یف  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  قودصلا  خیـشلا  لاق  هثلاثلا : هدئافلا  ص271 : همالعلا ،) لاجر   ) لاوقألا هصالخ  - 2
یـسوم نب  یلع  ییحی و  نب  دـمحم  انباحـصأ : نم  هدـع  یلوقب  دارملا  و  لاـق : یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نع  انباحـصأ  نم  هدـع  هریثـک 

نم هدـع  هیلإ  راـشملا  یباـتک  یف  هترکذ  اـملک  لاـق : و  مشاـه . نب  میهاربإ  نب  یلع  سیردإ و  نـب  دـمحأ  هروـک و  نـب  دواد  ینادـنمکلا و 
هیمأ و نب  هللا  دبع  نب  دمحأ  هنیذأ و  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  یلع  میهاربإ و  نب  یلع  مهف : یقربلا  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحأ  نع  انباحصأ 

دمحم نالع و  نب  دمحم  نب  یلع  مهف : دایز  نب  لهـس  نع  انباحـصأ  نم  هدـع  هیلإ  راشملا  یباتک  یف  هترکذ  املک  و  لاق : نسحلا . نب  یلع 
. ینیلکلا لیقع  نب  دمحم  نسحلا و  نب  دمحم  هللا و  دبع  یبأ  نب 
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نع يوری  : » هک هدـش  هتفگ  ناشیا  هرابرد ي  هچرگ  هک  دـننک  یم  لقن  دـلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  اه  نآ  دراد و  دوجو  هقث  اه  نآ  نیب 
زا مه  وا  دراد و  قیثوت  هک  دـنک  یم  لـقن   (2) ءاـشولا یلع  نب  نسحلا  زا  ناـشیا  تسا و  هقث  شدوخ  یلو   (1)« لیسارملا دمتعا  ءافعضلا و 

هتفگ یـضعب  دنچره  تسا ، عامجا  باحـصا  زا  مه  هقث و  مه  ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  تسا  رمحألا  نامثع  نب  نابأ  نامه  هک  رمحألا  نابأ 
یبأ نب  دایز  زا  مه  ناشیا   (3). تسا هدوب  یسووان  ای  یحطف  دنا 

هدج ناک  یفوک و  هلـصأ  رفعج  وبأ  یقربلا  یلع  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـلاخ  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  ص76 : یـشاجنلا ، لاجر  - 1
یلإ نمحرلا  دبع  هیبأ  عم  برهف  نسلا ، ریغـص  دلاخ  ناک  و  هلتق ، مث  مالـسلا -  هیلع  دیز - لتق  دـعب  رمع  نب  فسوی  هسبح  یلع  نب  دـمحم 

. لیسارملا دمتعا  ءافعضلا و  نع  يوری  هسفن ، یف  هقث  ناک  ذورقرب و 
ساـیلإ تنب  نبا  وـه  ءاـشولا و  دـمحم  یبأـب  ینکی  و  ورمع : وـبأ  لاـق  یفوـک ، یلجب  ءاـشولا  داـیز  نب  یلع  نب  نسحلا  ص39 : ناـمه ، - 2

: انل لاق  هافولا  هترـضح  امل  لاق : سایلإ . هدج  نع  يور  هفئاطلا  هذه  هوجو  نم  ناک  و  مالـسلا -  هیلع  اضرلا - باحـصأ  نم  زازخ  یفریـصلا 
 ... . هعاسلا هذه  بذکلا  هعاس  تسیل  یلع و  اودهشا 

نیا ًارهاظ  دنناد و  یم  یحطف  ار  نامثع  نب  نابأ  يا  هّدع  هدومرف ، نایب  لاجرلا  مجعم  رد  هرـس -  سدـق  ییوخ - موحرم  هک  روط  نامه  - 3
رد ندوب و  یفقاو  هب  حیرـصت  بلطملا  یهتنم  رد  همالع  موحرم  هتبلا  دـنا ، هدرک  کّسمت  لاوقألا  هصالخ  رد  همالع  موحرم  مالک  هب  هورگ 

زارحا نامثع  نب  نابأ  ندوب  یحطف  همالع ، لاوقا  فالتخا  اب  نیاربانب  دـنک . یم  نامثع  نب  نابأ  ندوب  یـسووان  هب  حیرـصت  هعیـشلا  فلتخم 
نایب یف  همالعلا  لاق  : ] ص277 همالعلا ،) لاجر   ) لاوقألا هصالخ  � تسا . هدوب  بهذملا  دـساف  درک  زارحا  ناوتب  دـیاش  هچرگ  دوش ، یمن 

هباصعلا نإ  لاق : یـشکلا  نکل  یحطف  وه  نامثع و  نب  نابأ  هقیرط  یف  ناک  نإ  و  يراصنألا ] میرم  یبأ  یلإ  هرـس -  سدق  قودصلا - قیرط 
نب نابأ  اهقیرط  یف  ّنأب  ص331 ... : ص201 و ج11 ، ج 5 ، بهذملا ، قیقحت  یف  بلطملا  یهتنم   � هنع . حصی  ام  حیحصت  یلع  تعمتجا 
ّهنأل ثیدحلا ؛ اذه  یف  هلالد  ال  لاقی : ال  ص143 : ج 3 ، هعیرشلا ، ماکحأ  یف  هعیشلا  فلتخم   � هتیاور . یلع  لیوعت  ّیفقاو ال  وه  ناـمثع و 
یف لوزنلا  داعبتـسال  هعیـضلا  دلب  یف  ینکـسلا  دارملا  لوقن : ّانأل  یـسووان . وه  نامثع و  نب  نابأ  هقیرط  یف  ّنأل  و  هعیـضلا ، یف  لوزنلاب  ّقلع 

دنتسم نامثع . نب  نابأ  نع  ّحصی  ام  حیحـصت  یلع  هباصعلا  تعمتجا  دق  ّهنإ  لاق : یـشکلا  ّنأ  الإ  ایـسووان  ناک  نا  نابأ و  و  هعیـضلا ، سفن 
لاجر  � تسا : هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  زا  شلاجر  رد  یـشک  هک  تسا  یتیاور  نامثع ، نب  نابأ  ندوب  یـسووان  هب  مکح  رد  همـالع  موحرم 

ُنُکْـسَی َناَک  َو  َهَلیَِجب  َیلْوَم  َناَک  َو  ِهَرْـصَْبلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌناـَبَأ  َناَـک  َلاَـق : ِنَسَْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَـح  َلاَـق : ٍدوُعْـسَم  ُْنب  ُدَّمَُحم  ص352 : یشکلا ،
رد ناشیا  هک  ار  یتیاور  دـناد و  یم  فیعـض  ار  نامثع  نب  نابأ  يرگید  ياـج  رد  همـالع  موحرم  نینچ  مه  ِهَّیِـسوُواَّنلا . َنِم  َناَـک  َو  َهَفوُْکلا 

عامجا ياعّدا  دنک و  یم  نامثع  نب  نابأ  تقاثو  هب  حیرصت  دوخ  فلتخم  بتک  رد  لاح  نیا  اب  دنک ، یم  ّدر  ار  هدش  عقاو  نآ  دنـس  هلـسلس 
حلاصلا دبعلا  نع  بیعـش  نب  بوقعی  هیاور  یف  و  ص362 : ج 8 ، بهذـملا ، قیقحت  یف  بلطملا  یهتنم   � دنک : یم  لقن  ار  یـشک  موحرم 
لاوقألا هصالخ   � فیعض . وه  و  نامثع ، نب  نابأ  اهقیرط  یف  و  هّذاش ، اّهنأل  اهیلع ، لیوعت  و ال  بصنی .» نم ال  یلإ  اهعفد  دجی  مل  اذإ  : » لاق

: لاق لاضف  نب  نسحلا  نبا  ینثدح  دوعـسم  نب  دمحم  لاق : هرـس :-  سدق  یـشکلا - لاق  رمحألا : نامثع  نب  نابأ  ص21 : همالعلا ،) لاجر  )
حصی ام  حیحصت  یلع  تعمجأ  هباصعلا  نإ  یشکلا : ورمع  وبأ  لاق  مث  هفوکلا . نکـسی  ناک  هلیجبل و  یلوم  ناک  هیـسووانلا و  نم  نابأ  ناک 

، یشکلا لاجر   � روکذـملا . عامجإلل  بهذـملا ، دـساف  ناک  نإ  هتیاور و  لوبق  يدـنع  برقألاف  هقفلاب ، هل  رارقـإلا  ناـمثع و  نب  ناـبأ  نع 
َنیِذَّلا ِهَّتِّسلا  َِکَئلوُأ  ِنُود  ْنِم  ِهْقِْفلِاب ، ْمَُهل  اوُّرَقَأ  َو  َنُولوُقَی ، اَِمل  ْمِهِقیِدْـصَت  َو  ِءَالُؤَه  ْنِم  ُّحِـصَی  اَم  ِحیِحْـصَت  یَلَع  َُهباَـصِْعلا  ِتَعَمْجَأ  ص375 :

َو َناَْمثُع ، ُْنب  ُداَّمَح  َو  یَـسیِع ، ُْنب  ُداَّمَح  َو  ٍْریَُکب ، ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َو  َناَکْـسُم ، ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َو  ٍجاَّرَد ، ُْنب  ُلیِمَج  ٍرَفَن : ُهَّتِـس  ْمُهاَْنیَّمَـس ، َو  ْمُهاَنْدَدَـع 
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( يدمحا  -. ) مالسلا هیلع  ِهَّللا -
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قیثوت هک  دنک  یم  لقن  تسا  ءاذحلا  هدیبع  وبا  نامه  هک   (1) ءاجر

هتخأ و  مالسلا -  امهیلع  هللا - دبع  یبأ  رفعج و  یبأ  نع  يور  هقث ، یفوک ، ءاذحلا  هدیبع  وبأ  یسیع  نب  دایز  ص170 : یشاجنلا ، لاجر  - 1
نم و  لاـضف : نب  یلع  نب  نسحلا  لاـق  و  دیعـس ، نبا  نع  حوـن  نبا  هلاـق  هللا . دـبع  یبأ  نع  تور  نسحلا  تنب  لـیق : و  ءاـجر ، تـنب  هداـمح 
نم و  يرعشألا : هللا  دبع  نب  دعـس  لاق  و  مالـسلا .-  هیلع  هللا - دبع  یبأ  هایح  یف  تام  دایز ، همـسا  ءاذحلا و  هدیبع  وبأ  رفعج  یبأ  باحـصأ 

. حصی مل  و  مزخأ ، نب  دایز  لیق : و  رذنم ، ءاجر  یبأ  مسا  و  حیحـص ، هقث ، یفوک ، ءاجر ، یبأ  نب  دایز  وه  هدیبع و  وبأ  رفعج  یبأ  باحـصأ 
هل هکم . یلإ  مالـسلا -  هیلع  رفعج - ابأ  لماز  ناک  و  دمحم ، لآ  دنع  هلزنملا  نسح  ناک  و ]  ] ءاذحلا دایز  هدیبع  وبأ  يولعلا : یقیقعلا  لاق  و 

. بائر نب  یلع  هیوری  باتک 
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. تسا نابأ  رطاخ  هب  هقثوم  هب  تیاور  نیا  زا  ریبعت  دشابیم . مامت  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیاربانب  دراد .

، دیناد یمن  هک  ار  هچ  نآ  دییوگب و  دیناد  یم  ار  هچ  نآ  دیامرف : یم  ترـضح  هک  تسا  نینچنیا  اعّدم  رب  تیاور  نیا  هب  لالدتـسا  یهوحن 
يور زا  دنک و  یم  عازتنا  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  يدرف  دنیامرف : یم  ترـضح  دـعب  تسا ، نخـس  نآ  نتفگن  زا  هیانک  هک  ُمَلْعَأ » ُهَّللا  : » دـییوگب
. تسین زیاج  ملع  ریغ  هب  لوق  دوش  یم  مولعم  سپ  دنک . یم  طوقس  نیمز  نامسآ و  یهلصاف  زا  رتشیب  راک  نیا  اب  دنکیم و  ریسفت  ینادان 

تیاور تلالد  یسررب 

يأر هب  ریسفت  رب  قیبطت  ترضح  هک  لیذ  هب  هّجوت  اب  ًاصوصخ  دشاب ؛ تایعرـش  نید و  ماکحا  هب  طوبرم  هفیرـش  تیاور  نیا  دسریم  رظن  هب 
روما تایفرع و  هک  تیاور  نیا  زا  قالطا  ذـخا  نیارباـنب  تسا ، تایعرـش  رد  ملع  ریغ  هب  لوق  هب  طوبرم  هک  دـننکیم  نآرق  تاـیآ  دروم  رد 

. تسا لکشم  دوش ، لماش  مه  ار  یعرش  ریغ 

دراد و قالطا  تیاور  نیا   (1): دیامرف یم  هرس -  سدق  ماما -  موحرم  یلو 

دارملا ّنأ  یلع  هنیرق  اهلیذ  ّنأب  اهیف  شقانی  نأ  اـّلإ  ءاـجر ...  یبأ  نب  داـیز  هّقثوم  ص79 : ج 2 ، ینیمخلا ،) مامإلل   ) همرحملا بساـکملا  - 1
یلع هنیرق  ریـصی  قیداصملا ال  ّمهأ  قادـصم  رکذ  ّنإ  لاـقی : نأ  اـّلإ  اـقلطم . ـال  یلاـعت  هّللا  نع  راـبخإلا  يوتفلا و  لـثم  ملع  ریغب  لوقلا  نم 

ّهنأل اهّلحم ، ریغ  یفف  ملعأ ، هّللا  ّنأب  لوقلا  وه  امزج و  بجی  ام ال  یلع  اهلامتـشاب  اهیف  هشقانملا  اّمأ  و  ردـصلا . قالطإب  هربعلاف  صاصتخالا ،
. هزاوج مدع  اهنم  مهافتملا  رهاظلاف  ملع . ریغب  لوقلا  زاوج  مدع  نع  هیانک 
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، ردص هک  دوشیمن  هنیرق  هدش و  رکذ  تسا  ملع  ریغ  هب  لوق  قیداصم  ّمها  هک  نیا  باب  زا  نآ  اّما  تسا ، تایعرـش  هب  طوبرم  دنچره  شلیذ 
هب طوبرم  نّقیتم  ردق  دوشیم و  ردص  رد  قالطا  داقعنا  عنام  هک  تسا  يوق  ردقنآ  لیذ ، ام  رظن  هب  یلو  دشاب . هتشاد  تایعرـش  هب  صاصتخا 

بطاخت ماقم  رد  نّقیتم  ردـق  هلمجلا  یف  هک  میاهتفریذـپ  دوخ  ياج  رد  ام  دوشیم و  قالطا  داقعنا  زا  عنام  هک  يوحن  هب  تسا ، یعرـش  روما 
نیا هب  داشرا  طقف  ُمَلْعَأ » ُهَّللا  اُولوُقَف  اوُمَْلعَت  َْمل  اَم  َو  اُولوُقَف  ُْمتِْملَع  اَم   » هرقف ي زا  ًالـصا  رتالاب ، هکلب  دوش . قالطا  داـقعنا  زا  عناـم  دـناوت  یم 

ردـقچ اجک و  رد  ملع  مدـع  ماـگنه  اـّما  دـشابیم ، ّتیلوئـسم  عفار  ملع ، دراد و  ّتیلوئـسم  هلمجلا  یف  اـهراتفگ  هک  دوشیم  هدافتـسا  بلطم 
. تسین نایب  ماقم  رد  تهج  نیا  زا  تیاور  تسه ، ّتیلوئسم 

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  زا  نآ  هب  خساپ  تیاور و  زا  تمرح  هدافتسا ي  رد  ههبش  داریا 

اَم َو   » دنیامرف یم  ترضح  هک  نیا  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  دنیوگ : یم  هدرک و  حرطم  ار  يا  ههبـش  هرـس -  سدق  ماما -  موحرم  سپس 
َْمل

سدق ماما -  موحرم  زا  نآ  هب  خساپ  تیاور و  زا  تمرح  هدافتسا ي  رد  ههبش  داریا 
 - هرس
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ار یبابحتسا  یبدن و  رما  کی  ترضح  هک  دوش  یم  مولعم  تسین ، بجاو  ًاعطق  ُمَلْعَأ » ُهَّللا   » نتفگ هک  ییاج  نآ  زا  ُمَلْعَأ » ُهَّللا  اُولوُقَف  اوُمَْلعَت 
. تسین مارح  ملع  ریغ  هب  لوق  سپ  یبوجو ، رما  کی  هن  دننک ؛ یم  نایب 

یمن هک  ار  يزیچ  ینعی  تسا ؛ ملع  ریغ  هب  لوق  زاوج  مدـع  زا  هیاـنک  ُمَلْعَأ » ُهَّللا  اُولوُقَف  : » دـیامرف یم  ههبـش  نیا  هب  خـساپ  رد  ماـما  موـحرم 
. تسا ملع  ریغ  هب  لوق  تمرح  تیاور ، نیا  زا  مهافتم  رهاظ  سپ  دییوگن . دیناد ،

نییبت هک  روط  نامه  تسا ، لّمأت  دروم  تیاور  ردـص  زا  تمرح  هدافتـسا ي  ِلصا  اّما  تسا ، نیتم  تهج  نیا  زا  هچرگ  ماـما  موحرم  مـالک 
. تشذگ نآ 

: هللادبع نب  قاحسا  تیاور 

هیلع ِهَّللا -  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  َبوـُقْعَی  ِیبَأ  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  َُسنوـُی  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع 
اَم اوُّدُرَی  َال  َو  اوُمَْلعَی  یَّتَح  اُولوُقَی  َال  ْنَأ  ِِهباَتِک  ْنِم  ِْنیَتَیِآب  ُهَداَبِع   (1) َّصَخ َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : مالسلا - 

تراـبع نیظعاوـلا  هضور  قودـص و  یلاـما  رد  نینچ  مه  تسا ، هدرک  بیغرت  هیآ  ود  هب  ینعی  دراد ؛ ّضح » ، » یفاـک خـسن  یـضعب  رد  - 1
. تسا هدمآ  رصح »  » تاجردلا رئاصب  لقن  رد  و  ریع » »
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َو ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَک  َْلب   ) َلاَق َو   (1)( َّقَْحلا اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ْنَأ ال  ِباتِْکلا  ُقاثیِم  ْمِْهیَلَع  ْذَـخُْؤی  َْمل  َأ   ) َّلَج َو  َّزَع  َلاَق  َو  اوُمَْلعَی  َْمل 
)(2)؛(3) ُُهلیِوْأَت ْمِِهتْأَی  اََّمل 

دننادب هک  نیا  ات  دنیوگن  هک  نیا ] یکی  [ ؛ (4) تسا هداد  صاصتخا  شباتک  زا  هیآ  ود  هب  ار  شناگدنب  لاعتم  دنوادخ  انامه 

ْمِِهتْأَی ْنِإ  َو  اَنل  ُرَفُْغیَـس  َنُولوُقَی  َو  ینْدَْألا  اَذه  َضَرَع  َنوُذُـخْأَی  َباتِْکلا  اُوثِرَو  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف  : ) هیآ ي169 فارعا ، هروـس ي  - 1
الَف َأ  َنوُقَّتَی  َنیذَِّلل  ٌْریَخ  ُهَرِخْآلا  ُراَّدلا  َو  ِهیف  ام  اوُسَرَد  َو  َّقَْحلا  َّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ْنَأ ال  ِباتِْکلا  ُقاثیم  ْمِْهیَلَع  ْذَخُْؤی  َْمل  َأ  ُهوُذُخْأَی  ُُهْلثِم  ٌضَرَع 

( َنُولِقْعَت
َناک َْفیَک  ْرُْظناَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َبَّذَـک  َِکلذَـک  ُُهلیوْأَت  ْمِِهتْأَی  اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُحی  َْمل  اـِمب  اُوبَّذَـک  ْلـَب  : ) هیآ ي39 سنوی ، هروـس ي  - 2

( َنیِملاَّظلا ُهَِبقاع 
ص43. ح8 ، ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ج1 ، یفاکلا ، - 3

دوجو اهزیچ  یلیخ  هک  یلاح  رد  هداد ، صاصتخا  هیآ  ود  نیا  هب  ار  شناگدـنب  لاعتم  دـنوادخ  دـیامرف  یم  تیاور  نیا  رد  ارچ  هک  نیا  - 4
هدرک رکذ  ار  یبلاطم  یـسلجم  همالع  اردصالم و  بانج  دراد و  ماهبا  یمک  هداد ، صاصتخا  نآ  هب  ار  شناگدنب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دراد 
هدرک صوصخم  يا  هژیو  تیانع  کـی  اـب  باـطخ  نیا  هب  ار  شناگدـنب  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  هک  مینک  یم  هیجوت  روط  نیا  اـم  یلو  دـنا ،

باتکلا و لها  نم  نیذلا  هدابع  صخ  هّللا  نا  ینعی  ص196 : ج 2 ، یفاکلا ، لوصأ  حرش  يزاریـش ، میهاربا  نب  دمحم  اردص ، الم   � تسا .
هلوقک نیتنثا  قوف  هریثک  داـبعلا  ءـالؤه  اـهب  صوصخملا  تاـیآلا  نا  هیف  و  هیدوبعلاـب ...  یلاـعت  هیلإ  اـفاضم  سیل  مهاوس  نم  نأـک  مـالکلا ،

نم کلذ  ریغ  یلا  هیآ ي21 ... ) ماعنا ، هروس ي  ( ) َنوُِملاَّظلا ُحـِْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِِهتایِآب  َبَّذَـک  َْوأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  : ) یلاعت
افیحـصت نیتیآب  هظفل  نوکی  نا  دـعبی  و ال  دـعب ، هیف  تایآلا و  نم  ناسنج  وا  سنجلا  بسحب  امه  نیتیآب  دارملا  نوکی  نا  لمتحی  و  تایآلا .

نا یناثلا  قحلا و  الا  هّللا  یلع  اولوقی  نا ال  امهدـحا  باتکلا : ماکحا  نم  نیمکح  يا  هباتک ، روما  نم  نیرماب  هّللا  مهـصخ  يا  نینثاب ، هظفلل 
لآ رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  رقاب ، دمحم  یسلجم ، همالع ي   � لالح . میرحت  وا  مارح  لیلحت  یف  اوعقی  یتح ال  اوملعی  مل  ام  اودری  ـال 

صخ خسنلا  رثکأ  یف  و  ضحلا ...  نم  هلمهملا  دعب  همجعملاب  خسنلا  ضعب  یف  صخ : هللا  نإ  مالسلا -  هیلع  هلوق - ص139 : ج 1 ، لوسرلا ،
ممألا نیب  نم  مهمیظعت  مهفیرـشتل و  هناحبـس  هیلإ  اـفاضم  هیدوبعلا  فصوب  مهنع  ریبعتلا  و  همـألا ، هذـه  صخ  يأ : همجعملا  دـعب  هلمهملاـب 

یلع لج  زع و  لاق  هلوق و  فطع  نیتیآ و  نم  لدـب  اولوقی  نأ ال  هلوق : و  ممألا ، رئاس  نود  اهنومـضمب ، مهمالعإ  هباتک و  نم  نیتیآ  لازنإـب 
نیتیآب هلوق : یف  ءاـبلا  نوکی  نأ  لـمتحی  و  هوجولا ، ضعب  یلع  اـمهنیب  هریاـغمل  رخآ ، یلع  یـشلا ء  نع  نیریبعتلا  دـحأ  فطع  نم  صخ » »

هلعل و  اولوقی ، نأ ال  یف  ماللا  ریدـقت  لمتحی  و  فلکت ، نم  ولخی  ـال  نیریدـقتلا  یلع  و  اردـقم ، اولوقی  ـال  نأ  یف  هلـصلا  فرح  و  هیببـسلل ،
ءالؤه اهب  صوصخملا  تایآلا  ّنأ  یه  و  هشقانم : ص151 : ج 2 ، هضورلا ،) لوصألا و   ) یفاکلا حرـش  حلاص ، یلوم  یناردنزاملا ،  � رهظأ .

ول هیلإ و  انرـشأ  امک  صیـصختلل  هلـص  تسیل  نیتیآب  هلوق  یف  ءابلا  ّنأل  أطخأ  دـقف  تایآلا  نم  هفئاط  رکذ  نیتیآ و  یلع  هدـیاز  هریثک  دابعلا 
تایآلا نم  امهریغب  مهصیصخت  یفانی  اهب ال  مهصیصخت  ّنا  یف  ءافخ  الف  نیتیآل  الدب  اولوقی  نأ ال  هلوق : لعجی  نأ  رابتعاب  هل  هلص  اّهنأ  مّلس 

. هّیبرعلاب هفرعم  هل  نم  یلع  یفخی  امک ال  مهیف  امهرصح  یلع  ّلدی  اّمنإ  لب  امهیف  مهرصح  یلع  صیصختلا  کلذ  یف  هلالد  ذإ ال  اضیأ 
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باتک قاثیم  اه  نآ  زا  ایآ  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  (1) ؛ دننکن ّدر  دنناد  یمن  هک  ار  هچ  نآ  هک ] نآ  يرگید   ] و دنیوگب ] سپس  [و 

یتسردان ات  تفگ ، يزیچ  يرگید  رگا  وگن و  یناد  یمن  اـت  ینزب ، فرح  یهاوخ  یم  تدوخ  رگا  تسا : نیا  یمالـسا  هطباـض ي  سپ  - 1
مئاـق هنع  كدذـی  مل  اـم  ناـکمالا  هعقب  یف  هرذ  : » تسا هتفگ  هک  یلعوـب  فورعم  هلمج ي  ناـمه  ریظن  يزیچ  نـکن ؛ ّدر  یناد  یمن  ار  نآ 

کلذـف یـش ء  لکل  ارکنم  يربنت  نأ  وه  هماـعلا  نع  كزربت  کـسیکت و  نوکت  نأ  كاـیإ  ص161 : تاهیبنتلا ، تاراـشالا و   � ناهربلا .»
کیلع لب  هنیب ، کیدی  نیب  مقت  مل  ام  کقیدصت  یف  قرخلا  نود  هتیلج  دعب  کل  نبتسی  مل  ام  کبیذکت  یف  قرخلا  سیل  و  زجع ، شیط و 

هعقب یلإ  کلذ  لاثمأ  حرست  نأ  باوصلاف  کل . هتلاحتسا  نهربتت  مل  ام  کعمس  هاعوی  ام  راکنتسا  کجعزأ  نإ  فقوتلا و  لبحب  ماصتعالا 
یلع تاعامتجا  هلعفنملا  هلفاسلا  يوقلا  هلاعفلا و  هیلاعلا  يوقلل  بئاجع و  هعیبطلا  یف  نأ  ملعا  و  ناهربلا . مئاق  هنع  كدذـی  مل  اـم  ناـکمإلا 

. بئارغ
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هطاحا نآ  ملع  هب  هک  دندرمـش  غورد  ار  يزیچ  هکلب  دیامرف : یم  رگید ] ياج   ] رد و  دنیوگن !؟ ادـخ  هرابرد ي  ّقح  زا  ریغ  هک  دـشن  هتفرگ 
. تسا هدماین  ناشیا  رب  نآ  لیوأت  زونه  دنتشادن و 

هللادبع نب  قاحسا  تیاور  دنس  یسررب 

هک دـنک  یم  لقن  مشاه  نب  میهاربا  شردـپ ، زا  ناشیا  (1) و  تـسالجأ زا  هک  دـنک  یم  لقن  یمق  میهاربا  نب  یلع  زا  ار  تیاور  نیا  ینیلک 
دنک یم  لقن   (2) ریمع یبا  نبا  زا  مه  ناشیا  تسا و  هقث  مکح  رد  میتفگ 

رثکأف عمس  بهذملا ، حیحص  دمتعم ، تبث ، ثیدحلا ، یف  هقث  یمقلا ، نسحلا  وبأ  مشاه  نب  میهاربإ  نب  یلع  ص260 : یشاجنلا ، لاجر  - 1
نب دـمحم  اهنع  هلأس  لئاسم  تاباوج  خوسنملا ...  خـسانلا و  باتک  ریـسفتلا ، باتک  هل  و  هرمع . طسو  یف  رـضأ  ابتک و  فنـص  و  رثکأ ،) (و 

: لاق هللا  دبع  نب  یلع  نب  هزمح  نب  نسحلا  نع  هریغ ، دمحم و  نب  دمحم  انربخأ  هیلإ . فاضم  هنأ  ملعأ  هللا  و  رذشملاب ، فرعی  باتک  لالب ،
. هبتک هثیدح و  رئاس  هزاجإب  میهاربإ  نب  یلع  یلإ  بتک 

بلهملا یلاوم  نم  يدزألا  دمحأ  وبأ  یـسیع ، نب  دایز  ریمع  یبأ  نب  دـمحم  یـشاجنلا : لاق   � ص279 : ج14 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 2
، ثیداحأ هنم  عمس  و  مالسلا -  هیلع  یسوم - نسحلا  ابأ  یقل  ماقملا ، لصألا و  يدادغب  حصأ ، لوألا  هیمأ و  ینب  یلوم  لیق  هرفص و  یبأ  نب 

یکحی ظحاجلا  نیفلاخملا ، دنع  انیف و  هلزنملا ، میظع  ردـقلا ، لیلج  مالـسلا -  هیلع  اضرلا - نع  يور  دـمحأ و  ابأ  ای  لاقف  اهـضعب  یف  هانک 
نإ لیق  دالبلا و  ضعب  ءاـضق  هـالو  یتح  نومأـملا  هسبح  هنأ  يور  � و  یناطحقلا . هیناندـعلا و  نیب  هرخاـفملا  یف  هرکذ  دـق  هبتک و  یف  هنع 

، رطملا اـهیلع  لاـسف  هفرغ  یف  اـهتکرت  لـب  لـیق  و  بتکلا ، تکلهف  نینـس ، عـبرأ  سبحلا  یف  هنوـک  اهراتتـسا و  هلاـح  یف  هبتک  تنفد  هـتخأ 
. هریثک ابتک  فنص  دق  و  هلیسارم ، یلإ  نونکسی  انباحصأ  اذهلف  سانلا ، يدیأ  یف  هل  فلس  ناک  امم  و  هظفح ، نم  ثدحف  تکلهف ،
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مه ناشیا  تسا و  عامجا  باحصا  زا  هک  دنک  یم  لقن   (1) نمحرلادبع نب  سنوی  زا  مه  ناشیا  تسا و  سمشلا  نم  رهظا  شتقاثو  هک 

یف اـهجو  ناـک  دـمحم ، وبأ  دـسأ ، ینب  یلوـم  یـسوم  نب  نیطقی  نب  یلع  یلوـم  نمحرلا  دـبع  نب  سنوـی  ص446 : یـشاجنلا ، لاجر  - 1
مل هورملا و  افصلا و  نیب  مالـسلا -  امهیلع  دمحم - نب  رفعج  يأر  و  کلملا ، دبع  نب  ماشه  مایأ  یف  دلو  هلزنملا ، میظع  امدقتم ، انباحـصأ ،

نمم ناک  و  ایتفلا . ملعلا و  یف  هیلإ  ریشی  مالسلا -  هیلع  اضرلا - ناک  و  مالسلا -  امهیلع  اضرلا - یـسوم و  نسحلا  یبأ  نع  يور  و  هنع . وری 
مذ حدم و  هللا  همحر  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  یف  درو  دـق  و  قحلا . یلع  تبث  هذـخأ و  نم  عنتماف )  ) عنتما لیزج و  لام  فقولا  یلع  هل  لذـب 

انربخأ نآرقلا . لضف  باتک  همامإلا ، باتک  ریخلا ...  یلع  هلالدـلا  بدـألا و  باـتک  وهـسلا ، باـتک  اـهنم : هریثک ، فیناـصت  هل  تناـک  و  ... 
نب دمحم  انثدح  لاق : رفعج  نب  هللا  دبع  انثدح  لاق : ییحی  نب  دمحم  نب  دمحأ  انربخأ  لاق : ینیوزقلا  ناذاش  نب  هللا  دبع  وبأ  یلع  نب  دمحم 
هیلع یسوم - نسحلا  یبأ  باحصأ  نم  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  ص368 : یسوطلا ، خیشلا  لاجر   � هبتک . عیمجب  سنوی  انثدح  لاق : یسیع 

. هقث يدنع  وه  نویمقلا و  هیلع  نعط  نیطقی ، نب  یلع  یلوم  مالسلا ،- 
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. دنک یم  لقن  تسا  بوقعی  وبا  شا  هینک  هک  هللادبع  نب  قاحسا  زا 

دعـس نب  هللادبع  نب  قاحـسا  نامه  هقث ، هللادبع  نب  قاحـسا  تسا . هقث  اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  رفن  دنچ  نیب  كرتشم  هللادـبع  نب  قاحـسا 
نب قاحـسا  مسا  هب  رفن  دنچ  هک  درادن  یتافانم  دـنچره  ریخ ، ای  هدوب  بوقعی  وبا  شاهینک  ناشیا  ایآ  هک  مینادـیمن  یلو  تسا ،  (1) يرعشالا

دعـس نب  هللادـبع  نب  قاحـسا  ناـمه  هللادـبع ، نب  قاحـسا  هک  نیا  صیخـشت  لاـح  ره  هب  دـشاب . بوقعی  وبا  مه  ناـشهینک  هدوـب و  هللادـبع 
. تسا لکشم  دشاب  هقث  یمقلا  يرعشالا 

رد  (3) اردصالم نینچمه  هتسناد ، حیحص  ار  دنس  تسا  یفاک  لوصا  قیقد  حاّرـش  زا  هک   (2) یناردنزام حلاص  الم  بانج  لثم  یضعب  هتبلا 
موحرم اّما  تسا ، هتسناد  حیحص  شحرش 

امهیلع نسحلا - یبأ  هللا و  دـبع  یبأ  نع  يور  هقث ، یمق  يرعـشألا  کلام  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  نب  قاحـسإ  ص73 : یـشاجنلا ، لاجر  - 1
. هنع جرزب  نب  یلع  نع  دیمح ، نع  یشبح ، نب  یلع  نع  دحاولا  دبع  نب  دمحأ  انربخأ  روهشم . قاحسإ  نب  دمحأ  هنبا  و  مالسلا - 

یبأ نع  سنوـی ، نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  میهاربإ ، نب  ّیلع  ص150 : ج 2 ، یناردنزاملا ،) حـلاص  یلوملل   ) هضورلا لوصألا و  - 2
 -. مالسلا هیلع  هّللا - دبع  یبأ  نع  هقث ، یمقلا  يرعشألا  کلام  نب  دیعس  نب  هّللا  دبع  نب  قاحسإ  وه  هّللا ، دبع  نب  قاحسإ  بوقعی 

قاحسإ بوقعی و  یبا  نع  سنوی ، نع  ریمع  یبا  نبا  نع  هیبا ، نع  میهاربا  نب  یلع  : » ص196 ج 2 ، اردص ،) الم   ) یفاکلا لوصأ  حرش  - 3
قاحـسإ نب  دـمحا  هنبا  و   - مالـسلا اـمهیلع  نسحلا - یبا  هّللا و  دـبع  یبا  نع  يور  هقث  یمق  يرعـشالا  کـلام  نب  دعـس  نب  هّللا ،» دـبع  نب 

 -. مالسلا هیلع  هّللا - دبع  یبا  نع  روهشم .
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. درادن دوجو  دنس  حیحصت  يارب  یهار  مه  ام  رظن  هب  دناهتسنادن . حیحص  ار  دنس  رگید  یضعب  و  هرس -  سدق   - (1) یسلجم

تیاور تلالد  هجو 

تقو ره  هک  تسا  نیا  شموهفم  دـنیوگن . دـنناد  یمن  اـت  ار  يزیچ  ینعی  اوُمَْلعَی ؛» یَّتَـح  اُولوُقَی  اـَل  ْنَأ  : » دـندومرف تیاور  نیا  رد  ترـضح 
زیاج نآ  نتفگ  تیاور  نیا  قبط  تسا و  نتـسنادن  قادـصم  ریخ ، ای  تسا  عقاو  قباطم  میناد  یمن  هک  ار  يزیچ  نیارباـنب  دـنیوگب . دنتـسناد 

. تسین

تیاور نیا  هب  لالدتسا  دقن 

دندوب هدرواین  دهاش  ار  هفیرـش  هیآ ي  ترـضح  رگا  هتبلا   (2). تسا تایعرـش  هب  طوبرم  تیاور  نیا  دـندومرف ، ماما  موحرم  هک  روطناـمه 
هب طوبرم  ردـص ، هک  دـنام  یمن  یقاب  یّکـش  رگید  هفیرـش ، هیآ ي  هب  ترـضح  داهـشتسا  اـب  اـّما  دراد ، قـالطا  دـیوگب  یـسک  دوب  نکمم 

رد نتفگ  هب  طوبرم  هفیرش  هیآ ي  اریز  تسا ؛ تایعرش 

ص139. ج 1 ، لوسرلا ، لآ  رابخأ  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  - 1
رهاـظلا نکل  و  هّللا ...  دـبع  نب  قاحـسإ  بوـقعی  یبأ  هیاور  بوـلطملا  دـّیؤت  و  ص80 : ج 2 ، ینیمخلا ،) ماـمإلل   ) همرحملا بساـکملا  - 2

. اهوحن ماکحألاب و  اهصاصتخا 
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هب زین  اوُمَْلعَی » َْمل  اَم  اوُّدُرَی  َال  َو   » هرقف ي هک  نانچ  َّقَْحلا ،» اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ْنَأ ال  : » تسا لاعتم  دـنوادخ  هب  دانـسإ  دـنوادخ و  اب  هطبار ي 
. دشاب یم  تاّیعرش  هب  طوبرم  تایاور ، یخرب  همیرک و  هیآ ي  هب  داهشتسا  هنیرق ي 

هتـشادن و قـالطا  تسا ، قلطم  رهاـظ  هب  هک  مه  يرگید  تاـیاور  هک  نیا  رب  دـشاب  هنیرق  دـناوت  یم  تیاور  نیا  تفگ  ناوت  یم  یّتح  هکلب 
هفیرـش هیآ ي  هب  سپـس  اوُمَْلعَی » یَّتَح  اُولوُقَی  َال  ْنَأ   » هک دندرک  نایب  قلطم  تروص  هب  لّوا  تیاور ، نیا  رد  اریز  تسا ؛ تایعرـش  هب  طوبرم 
ياهاج رد  هک  نیا  لامتحا  نیاربانب  تسا . هدوب  دّیقم  مه  ترضح  دارم  دوش  یم  مولعم  هک  دندرک ، داهشتسا  تسا  تایعرش  هب  طوبرم  هک 

شور کی  نیا  هلأـسم  نیا  رد  دوش  یم  فشک  نوچ  تسا ؛ داـیز  دـشاب  تایعرـش  دارم  دـننک ، یم  ناـیب  قلطم  تروص  هب  هک  مه  يرگید 
. لّمأتف تسا ، هدروآ  یمن  ار  روکذم  دیق  دییقت ، حوضو  رطاخ  هب  هک  تسا  هدوب  عراش 

: هرارز تیاور 

ْنِم َّنِإ  ٍثیِدَح : ِیف  مالـسلا -  هیلع  ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َهَراَرُز  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  نِساَحَْملا ] ِیف  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ُْنب  ُدَمْحَأ   ] َو
(1). َکَْملِع َکُقِْطنَم  َزوُجَی  َال  ْنَأ  ِناَمیِْإلا  ِهَقیِقَح 

ج1، نساـحملا ، ص29 و  ح30 ، ، 4 باـب هب ، یـصفت  نأ  زوجی  اـم  یـضاقلا و  تافـص  باوبأ  ءاـضقلا ، باـتک  ج27 ، هعیـشلا ، لئاسو  - 1
ص205.
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ینعی . ] دنکن زواجت  تملع  زا  تراتفگ  هک  تسا  نآ  نامیا  تقیقح  زا  دـندومرف : هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا  هرارز 
[. وگن یناد  یمن  هک  ار  هچ  نآ  وگب و  يراد  ملع  ار  هچ  نآ 

. تسا جراخ  نامیا  تقیقح  زا  دیوگب ، نخس  شملع  هدودحم ي  زا  جراخ  یسک  رگا  دوش  یم  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  نیاربانب 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  تیاور  تلالد  دقن 

تابودنم رد  یتاریبعت  نینچ  نوچ  دشاب ؛ هتشادن  مه  تمرح  رب  تلالد  تسا ، هلسرم  هک  دنس  فعـض  رب  هوالع  تیاور  نیا  دیآ  یم  رظن  هب 
رگا یلو  دراد ، ار  تیـصاخ  نیا  نامیا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  هک   (1)« ماعطلا ماعطإ  قلخلا و  نسُح  نامیالا  نم   » لـثم دور ، یم  راـک  هب  مه 

یـشان نامیا  تقیقح  زا  روما  نیا  دیامرف  یم  تیاور  رگید  ریبعت  هب  تسین و  شنامیا  ءافتنا  رب  ّلاد  درکن  ماعط  ماعطا  ای  تشادن  قلُخ  نسُح 
ینیفرط همزالم ي  نینچ  ترابع  نیا  لثم  زا  دـشاب ، ینیفرط  همزالم ي  اـت  دوش  یم  یفتنم  مه  ناـمیا  اـه  نآ  ءاـفتنا  اـب  اـیآ  یلو  دوش ، یم 

. دوش یمن  هدافتسا 

ج4، یفاکلا ، ص330 و  ح2 ، ، 16 باب فورعملا ، لعف  باوبأ  هب ، قلی  ام  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمَـألا  باـتک  ج16 ، نامه ، - 1
ِناَمیِْإلا َنِم  مالسلا :-  هیلع  ِهَّللا - ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  بوُقْعَی ] ُْنب  ُدَّمَُحم   ] َو ص50 :

. ِماَعَّطلا ُماَعْطِإ  َو  ُِقلُْخلا  ُنْسُح 
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: ملسم نب  دمحم  هحیحص ي 

هیلع ِهَّللا -  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِزیِرَح  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُِّیلَع 
َال ُلُوئْسَْملا  َلاَق  اَذِإ  َو  ًاّکَـش  ِِهبِحاَص  ِْبلَق  ِیف  َِعقُویَف  ُمَلْعَأ » ُهَّللا   » ْلُقَی َال  َو  ِيرْدَأ » َال   » ْلُقَْیلَف ُمَْلعَی  َال  اَّمَع  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلا  َِلئُـس  اَذِإ  َلاَق : مالـسلا - 

(1). ُِلئاَّسلا ُهُمِهَّتَی  اَلَف  ِيرْدَأ 

هللا  » نتفگ اب  هکارچ  ملعأ ؛» هللا   » دیوگن مناد و  یمن  دـیوگب  دـش ، عقاو  لاؤس  دروم  دـناد  یمن  هک  يزیچ  هب  تبـسن  امـش  زا  یـسک  هاگره 
. دنک یمن  مهتم  ار  وا  لئاس  رگید  مناد ، یمن  دیوگب  رگا  یلو  دنک ، یم  داجیا  کش  شقیفر  لد  رد  ملعأ »

تیاور رد  ُمَلْعَأ » ُهَّللا   » دـییوگب دومرف  هک  ءاـجر  یبأ  نب  داـیز  هقثوم ي  دـییوگن و  ُمَلْعَأ » ُهَّللا   » دـیامرف یم  هک  تیاور  نیا  نیب  عـمج  هجو 
: تسا نینچ  نیا  هک  هدش  رکذ  يرگید 

هیلع ِهَّللا -  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِّیِْعبِر  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  َناَذاَـش  ِْنب  ِلْـضَْفلا  ِنَـع  َلیِعاَمْـسِإ  ُنـْب  ُدَّمَُحم 
(2). َِکلَذ َلوُقَی  ْنَأ  ِِملاَْعلا  ِْریَِغل  َْسَیل  َو  ُمَلْعَأ » ُهَّللا   » َلوُقَی ْنَأ  ُهُمَْلعَی  َال  َوُه  َو  ٍء  ْیَش  ْنَع  َِلئُس  اَذِإ  ِِملاَْعِلل  َلاَق : مالسلا - 

ص43. ح6 ، ملعلا ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ج1 ، یفاکلا ، - 1
ح5. نامه ، - 2
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. تسا مامتان  تسا ، رفن  دنچ  نیب  كرتشم  هک  لیعامسا  نب  دمحم  رطاخ  هب  دنس  ظاحل  زا  تیاور  نیا 

«. ملعأ هللا   » دیوگب تسین  راوازس  ملاع  ریغ  رب  یلو  ملعأ ،» هللا   » دیوگب دش  عقاو  لاؤس  دروم  دناد  یمن  هک  يزیچ  دروم  رد  ملع  لها  رگا 

دندرک وا  زا  یلاؤس  ًانایحا  رگا  دهد ، باوج  دـناوت  یم  دوش  یم  وا  زا  هک  یلاؤس  تاقوا  یلیخ  تسا و  ییاناد  ملع و  لها  هک  یـسک  ینعی 
دیوگن ءاملع  نایاقآ  لثم  دناد ، یمن  ار  تالاؤس  رتشیب  باوج  تسین و  ملاع  هک  یـسک  اّما  ُمَلْعَأ ،» ُهَّللا   » دیوگب دـناد ، یمن  ار  شخـساپ  هک 

. دشاب عمج  دهاش  ناونع  هب  دناوتیم  تیاور  نیا  نیاربانب  مرادن . داوس  مناد ، یمن  دیوگب  تسا  راوازس  هکلب  ُمَلْعَأ » ُهَّللا  »

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  ملسم  نب  دّمحم  هحیحص ي  تلالد  یسررب 

لوق تمرح  رب  یتلالد  هک  تسا  مولعم  ُمَلْعَأ » ُهَّللا  ْلُقَی  َال  َو  ِيرْدَأ  َال  ْلُقَْیلَف  ُمَْلعَی  َال  اَّمَع  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلا  َِلئُس  اَذِإ  : » دیامرف یم  ترضح  هک  نیا 
: نوچ درادن ؛ ملع  ریغ  هب 

. تسین بجاو  ًاعطق  ُمَلْعَأ » ُهَّللا   » ای ِيرْدَأ » َال   » نتفگ ًالّوا :

ًاّکَش و ِِهبِحاَص  ِْبلَق  ِیف  َِعقُویَف  : » دنیامرف یم  مالـسلا -  هیلع  ماما -  ُمَلْعَأ ،» ُهَّللا   » دیوگن و  ِيرْدَأ » َال   » دیوگب دیاب  ارچ  هک  نیا  لیلعت  رد  ًایناث :
...«
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هک تسا  نآ  تیاهن  هدوب و  لئاس و »...  بلق  رد  کش  عاقیا   » زا بانتجا  يارب  داـشرا  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  یهن  رما و  دوشیم  مولعم  سپ 
نیا زا  میناوتیمن  سپ  تسین . بجاو  لئاس و ...  بلق  رد  کـش  عاـقیا  زا  باـنتجا  میناد  یم  اریز  تسا ؛ یهیزنت  یبدـن و  یهن  رما و  مییوگب 

. مینک ملع  ریغ  هب  لوق  تمرح  هدافتسا ي  تیاور 

: هیفنح نب  دمحم  هب  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  تیصو 

ُمَْلعَت َال  اَم  ْلُقَت  َال  َّیَُنب  اَی  َلاَق : ُهَّنَأ  ِهَّیِفَنَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَِدلَِول  مالـسلا -  هیلع  َنِینِمْؤُْملا -  ِریِمَأ  ِهَّیِـصَو  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 
َو اَهَظَعَو  َو  اَهَرَّکَذ  َو  اَْهنَع  َُکلَأْسَی  َو  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َْکیَلَع  اَِهب  ُّجَـتْحَی  َِضئاَرَف  اَهِّلُک  َکِحِراَوَج  یَلَع  َضَرَف  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإَف  ُمَْلعَت  اَم  َّلُک  ْلُقَت  َال  َْلب 

ُْهنَع َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال   ) َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَقَف  يًدُس  اَهْکُْرتَی  َْمل  َو  اََهبَّدَأ  َو  اَهَرَّذَـح 
َُّمث  (2)( ٌمیِظَع ِهَّللا  َدـْنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَـسْحَت  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  َو  ْمُِکتَنِْـسلَِأب  ُهَنْوَّقَلَت  ْذِإ   ) َّلَـج َو  َّزَع  َلاَـق  َو   (1)( ًالُؤْسَم

(3)  ... . ِهتَعاَِطب اَهَدَبْعَتْسا 

هیآ ي36. ءارسإ ، هروس ي  - 1
هیآ ي15. رون ، هروس ي  - 2

ص626. ج2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص168 و  ح7 ، باب 2 ، هبسانی ، ام  سفنلا و  داهج  باوبأ  داهجلا ، باتک  ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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تایفرع درادن و  یعرش  روما  هب  صاصتخا  مالسلا -  هیلع  ترـضح -  مالک  هک  دوش  لالدتـسا  نینچ  تیاور  نیا  اب  هطبار  رد  تسا  نکمم 
ًاـصوصخ ُمَْلعَت ،» اَم  َّلُک  ْلُقَت  َال  َْلب  ُمَْلعَت  َال  اَم  ْلُقَت  َال  : » دنیامرف یم  نایب  یّلک  هدعاق ي  کی  ناونع  هب  ترـضح  اریز  دوش ؛ یم  لماش  مه  ار 

بجاو وت  يارب  ار  یـضئارف  لاعتم  دنوادخ  َْکیَلَع ؛» اَِهب  ُّجَتْحَی  َِضئاَرَف  اَهِّلُک  َکِحِراَوَج  یَلَع  َضَرَف  ْدَـق  : » دـنیامرف یم  لیذ  رد  هک  ینییبت  اب 
ُفْقَت َو ال   ) هفیرش ي هیآ ي  هب  ترضح  داهشتسا  سپس  تسا ] هضیرف  اه  نیا  دوش  یم  مولعم  سپ  . ] درک دهاوخ  جاجتحا  نآ  هب  هک  هدرک 

هب طوبرم  ًامیقتسم  تسا و  رون  هکرابم ي  هروس ي  رد  کفإ »  » هیضق ي دروم  رد  هک  يا  هفیرش  هیآ ي  هب  همادا  رد  و  ٌْملِع ) ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام 
: تسین هللا  ماکحا 

؛) ٌمیِظَع ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَسْحَت  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  َو  ْمُِکتَنِْسلَِأب  ُهَنْوَّقَلَت  ْذِإ  )

ار نآ  دـیتشادن و  نآ  زا  یعالطا  هک  دـیتفگ  یم  ار  يزیچ  ناتیاه  ناـهد  اـب  هدرک و  یّقلت  رگیدـکی  ناـبز  زا  ار  هعیاـش ] نآ   ] هک یماـگنه 
. تسا گرزب  ادخ  دزن  هک  یلاح  رد  دیتشادنپ ، یم  کچوک 

َو : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  اریز  دـشاب ؛ ملع  ریغ  هب  لوق  قلطم  تمرح  رب  ّلاد  دـناوت  یم  ییاهنت  هب  ریخا  هیآ ي  دوش  هتفگ  اسب  هچ  هکلب 
َو ًانِّیَه  ُهَنُوبَسْحَت  : ) دیامرف یم  تسا  تمرح  رب  ّلاد  هک  يدنت  نحل  اب  سپس  ٌْملِع ،) ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت 
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. تسا هللا  ماکحا  ریغ  هب  طوبرم  دروم ، نوچ  دوب ؛ دهاوخ  لماش  ار  ملع  ریغ  هب  لوق  قلطم  تمرح ، نیا  و  ٌمیِظَع ) ِهَّللا  َْدنِع  َوُه 

 - مالسلا هیلع  نینمؤملاریما -  تّیصو  هب  لالدتسا  دقن 

ترـضح هک  ییاه  لیلعت  اب  اّما  تسا ، ملع  ریغ  هب  لوق  تمرح  رب  ّلاد  ُمَْلعَت » َال  اَم  ْلُقَت  َال   » ترابع ییاهنت  هب  هچرگ  هک  تسا  نآ  رهاظ  یلو 
ترـضح اریز  دوش ؛ یم  هدافتـسا  ّهلدا  ریاس  ای  روکذم  تایآ  زا  هک  تسا  يدراوم  نامه  هب  دودحم  تمرح ، نیا  دوش  یم  مولعم  دـندومرف 

ءاضعا و يارب  تایآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هفیظو  فـالخ  نوچ  ینک ؟ زیهرپ  یناد  یمن  هچ  نآ  زا  دـیاب  ارچ  دـنیامرف : یم 
. تسا تاّیعرـش  هب  طوبرم  ٌْملِع ) ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال   ) هیآ ي دـش ، هداد  حیـضوت  ًالبق  هک  روط  ناـمه  و  تسا . هداد  رارق  وت  حراوج 

. دوش یمن  ملع  نودب  نتفگ  نخس  لماش  تسا و  ملع  ریغ  زا  یلمع  تعباتم  دارم  رهظا ، ربانب  هک  نیا  هب  ًافاضم 

هک تسا  کفإ »  » دروم هب  طوبرم  ٌمیِظَع ) ِهَّللا  َدـْنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَـسْحَت  : ) دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  داهـشتسا  ِدروم  دـعب  هیآ ي  اّما  و 
ُتانِمْؤُْملا َو  َنُونِمْؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  َْول ال  : ) دـیامرف یم  مه  لبق  تایآ  رد  هدـش و  هداد  ملع  نودـب  یناملـسم  هب  تّفع  فـالخ  تبـسن 

، تسا کفا »  » دنیوگب ًادّبعت  هک  تسا  نآ  ییاه  فرح  نینچ  لباقم  رد  نانمؤم  هفیظو ي  ، (1)( ٌنیبُم ٌْکفِإ  اذه  اُولاق  َو  ًاْریَخ  ْمِهِسُْفنَِأب 

هیآ ي12. رون ، هروس ي  - 1
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سپ  (1)( نُوبِذاْکلا ُمُه  ِهَّللا  َْدنِع  َِکئلوُأَف  ِءادَهُّشلِاب  اُوتْأَی  َْمل  ْذِإَف  َءادَهُـش  ِهََعبْرَِأب  ِْهیَلَع  ُؤاج  َْول ال  : ) دننک هماقا  نآ  رب  دهاش  راهچ  هک  نیا  رگم 
. دشاب میظع  هللا ، دنع  یملع  ریغ  هب  لوق  ره  هک  دوش  یمن  هدافتسا  هیآ  زا  تسا و  یّصاخ  ملع  ریغ  هب  لوق  هب  طوبرم  هفیرش ، هیآ ي 

اج همه  هک  نیا  اّما  تسا ، مومذـم  ملع  ریغ  هب  لوق  هک  تسا  نآ  مینک  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ ي  نیا  زا  میناوت  یم  هک  يزیچ  تیاهن  نیاربانب 
. دوش یمن  هدافتسا  دشاب  تمرح  ّدح  رد 

نامه اریز  تسا ؛ لاسرا  ياراد  هّیفنح  نب  دمحم  ناشدنزرف  هب  مالسلا -  هیلع  نینمؤملاریما -  تیصو  هب  قودص  خیـش  دنـس  هک  نآ  هوالع 
: دنک یم  لقن  هرکذ » نّمع   » زا یسیع  نب  دامح  هدمآ ، هیقفلا  هرضحیال  نم  هخیشم ي  رد  هک  روط 

 - هنع هللا  یضر  یبأ -  نع  هتیور  دقف  هنع -  هللا  یـضر  هّیفنحلا -  نب  دّمحم  هنبال  مالـسلا -  هیلع  نینمؤملا -  ریمأ  هّیـصو  نم  هیف  ناک  ام  و 
اذه یف  ساّنلا  رثکأ  طلغی  و  مالسلا ،-  هیلع  هّللا -  دبع  یبأ  نع  هرکذ  نّمع  یـسیع ، نب  داّمح  نع  هیبأ  نع  مشاه ، نب  میهاربإ  نب  ّیلع  نع 
يور یسیع و  نب  داّمح  یقل  اّمنإ  نامثع و  نب  داّمح  قلی  مل  مشاه  نب  میهاربإ  و  نامثع ، نب  داّمح  یسیع  نب  داّمح  ناکم  نولعجیف  دانسالا 

(2). هنع

هیآ ي13. نامه ، - 1
ص513. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2
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ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  مدع  ای  تمرح  رد  مالک  هجیتن ي 

عطاق سرـض  هب  تایاور  تایآ و  تلـالد  هب  کّـسمت  اـب  میناوت  یمن  هک  دـش  نیا  روکذـم  تاـیاور  ّهلدا و  عومجم  زا  مـالک  هجیتن ي  سپ 
اب نیا  و  تسا . لکـشم  تسا ، مارح  یکوکـشم  لوق  ره  نتفگ  هک  نیا  هب  مازتلا  ًاعقاو  تسا و  مارح  قالطالا  یلع  ملع ، ریغ  هب  لوق  مییوگب 

. درک میهاوخ  رکذ  لیذ  رد  هک  دشاب  یم  يرابتعا  هجو  زا  نیع  ضمغ 

بذک تمرح  لیلد  هب  ملع  ریغ  هب  لوق  زا  بانتجا  موزل  یلامجا ، ملع  ياضتقم 

هراشا

تـسا نیا  دنا ، هدرک  دامتعا  هلمجلا  یف  نآ  هب  ءاهقف  زا  يدادعت  هدش و  رکذ  ملع  ریغ  هب  لوق  زا  بانتجا  موزل  رب  هک  يرگید  يرابتعا  هجو 
ضیقن ای  تسا  بذـک  ربخ  نیا  دوخ  ای  ٌمئاق » ٌدـیز   » رد ًالثم  تسا ؛ بذـک  عقاو و  قباطم  ریغ  شـضیقن  ای  شدوخ  يربخ  ره  میناد  یم  هک :

طایتحا و موزل  نآ  ياضتقم  تسا و  مارح  نآ  هب  رابخإ  بذـک و  ربخ ، ود  نیا  زا  یکی  هک  میراد  یلامجا  ملع  سپ  ٍمئاقب .» سیل  ٌدـیز   » نآ
. دشاب یم  ربخ  ود  زا  کی  ره  هب  رابخإ  زا  بانتجا 

ِنیفرط دـحا  رد  هک  تسا  یمکح  لصا  یّتح  ای  یعوضوم و  لصا  زا  رظن  فرـص  اب  یلامجا ، ملع  ياضتقم  هب  ود  ره  زا  باـنتجا  موزل  هتبلا 
ینامز هدرک ، تباصا  ود  نآ  زا  یکی  هب  یـسجن  هرطق ي  میناد  یم  هک  ینیَءاـنإ  زا  باـنتجا  لاـثم  ناونع  هب  دوش . یم  يراـج  یلاـمجا  ملع 

تساجن هقباس ي  تلاح  ءانإ  ود  زا  یکی  هک  تسا  مزال 
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هب یلیـصفت  ملع  هب  ّلحنم  یلامجا  ملع  هقباس ، تساجن  باحـصتسا  هجیتن  رد  تساجن و  هب  نیئانإلا  دحا  تیقوبـسم  اب  الإ  و  دـشاب ، هتـشادن 
تـساجن هب  راـبخإ  یّتـح  میناوـت  یم  و  تسا ، تـئارب  يارجم  هـک  دوـش  یم  رگید  فرظ  تساـجن  رد  يودـب  ّکـش  فرظ و  نآ  تساـجن 

. مینک هساجنلا  بحصتسم 

، دشاب مولعم  هقباس  تلاح  زین  دنتسین  یعرـش  مکح  يواح  هک  ٍمئاقب » سیل  ٌدیز   » و ٌمئاق » ٌدیز   » ربخ ود  نیا  زا  یکی  لثم  رد  رگا  لاقی : امبر 
باحـصتسا ار  نآ  میناوت  یم  دشاب ، هدوب  مایق  مدع  دیز  هقباس ي  تلاح  رگا  ًالثم  تسا ؛ زیاج  نآ  زا  رابخإ  دوش و  یم  يراج  باحـصتسا 

«. ٍمئاقب سیل  ٌدیز   » هک درک  رابخإ  ناوت  یم  ًادّبعت ، دیز  مایق  مدع  تابثا  اب  و  ناک » امک  نآلا  ًامئاق و  نکی  مل  ٌدیز  : » مییوگب هدرک و 

مایق ندوب  بذک  تابثا  ناوت  یمن  دیز  مایق  مدـع  باحـصتسا  اب  نوچ  تسا ؛ ضراعم  هب  التبم  یباحـصتسا  نینچ  هک  دـیآ  یم  رظن  هب  یلو 
ندوب كوکـشم  رطاخ  هب  دیز  مایق  زا  رابخإ  زاوج  هلاحمال  تسین . تّجح  باحـصتسا  تاتبثم  نوچ  درک ؛ تسا ، مایق  مدع  ضیقن  هک  دـیز 

زا رابخإ  هجیتن  رد  دیز و  مایق  مدع  باحـصتسا  يارجا  هک  اج  نآ  زا  و  دـشاب . یم  تئارب  يارجم  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخ  كوکـشم  مایق ،
دوش و یم  هّیلمع  هّیعطق ي  تفلاخم  هب  ّرجنم  دیز ، مایق  زا  رابخإ  رد  تئارب  يارجا  زین  و  دیز ، مایق  مدع 
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. دش دهاوخن  ّلحنم  یلامجا  ملع  هلحرم ، نیا  ات  دش و  دنهاوخ  طقاس  ود  ره  هلاحمال  درادن ،  (1) یناحجر يرگید  رب  یکی  يارجا 

دیز مایق  مدع  باحصتسا  تروص  رد  ٌمئاق » ٌدیز   » ندوب بذک  تابثا  رد  هرس -  سدق  ماما -  نایب 

هراشا

نآ دراد و  دوجو  دشاب ، تبثم  لصا  هک  نیا  نودب  ٌمئاق » ٌدیز   » ندوب بذک  تابثا  يارب  یهار  دیامرف : یم  هرس -  سدق  ماما -  موحرم  یلو 
هب رابخإ  هک  میراد  کش  نآلا  دوبن  مئاق  شیپ  تعاس  کی  نوچ  دوب  بذـک  ًاعطق  ٌمئاق » ٌدـیز   » هب راـبخإ  لـبق ، تعاـس  رد  مییوگب : هک  نیا 

(2). مینک یم  نآ  ندوب  بذک  باحصتسا  ریخ ، ای  تسا  بذک  دیز  مایق 

لـصا باحـصتسا  نوچ  دوش ؛ یم  مّدقم  باحـصتسا  هک  تسا  مولعم  تئارب ، نایرج  باحـصتسا و  نایرج  نیب  رما  نارود  رد  تلق : نإ  - 1
، دشاب دحاو  عوضوم  هک  تسا  ییاج  رد  تئارب  رب  باحصتسا  مدقت  تلق : تسا . تارامالا  شرف  لوصالا و  شرع  يریبعت  هب  تسا و  زرحم 

چیه دیز ) مایق  مدع  زا  رابخإ  هب  طوبرم  يرگید  دیز و  مایق  زا  رابخإ  هب  طوبرم  یکی  هک   ) هیف نحن  ام  دننام  دـشاب  دّدـعتم  عوضوم  رگا  اّما 
. دنتسه ئفاکتم  ود  ره  ّهلدا ي  نوچ  درادن ؛ یتیزم  يرگید  رب  مادک 

نکمی دـقف  اـّلإ  و  دراوـملا ، ضعب  یف  باحـصتسالا  نـع  رظنلا  عـطق  عـم  اذـه  ص80 : ج 2 ، ینیمخلا ،) ماـمإلل   ) هـمرحملا بساــکملا  - 2
امک نآلا  و  ابذـک ، ناک  اهعولطب  رابخإلا  ّنإ  لاقی : اهعولط  مدـعب  نیقیلا  دـعب  سمـشلا  عولط  یف  ّکش  اذإف  عوضوملا . زارحإل  هب  کّسمتلا 
همرح باحـصتساک  هقیداصم ، قّقحت  لبق  ّیلک  ناونع  یلع  ّيزیجنت  لب  ّیقیلعت  باحـصتساب  سیل  اذـه  و  همرحلا ، عوضوم  هب  حّـقنیف  ناـک 

عم یمکحلا  لصألا  يرجی  و  هناونع . يأ  فّلکملا  لعف  یلإ  عجری  يذـلا  هعمجلا  هالـص  بوجو  باحـصتسا  و  ابرلا ، لـکأ  رمخلا و  برش 
راـبخإلا نوک  تبثی  ـال  سمـشلا  عولط  مدـع  باحـصتسا  معن  اـمکح . یلاـمجإلا  ملعلا  ّلـحنیف  یّلک ، ناوـنع  یلع  یعوـضوملا  نع  ّضغلا 

موقی باحصتسالا و  يرجی  له  ملع  ریغب  لوقلا  همرحب  انلق  ول  اّمأ  و  هلأسملا . لصأ  یلإ  هبسنلاب  اذه  یفخی . امک ال  امّرحم ، ابذک و  عولطلاب 
اذإ اذه  هلیلدب . هماقم  همایق  نم  هّلحم  یف  انلق  امل  هنایرج ، رهاظلا  وأ ال ؟ هب  ربخی  اهعولط و  مدع  بحـصتسیف  هلیلدـب  یعوضوملا  ملعلا  ماقم 

، ّقحلا وه  امک  هّجحلا ، ماقملا  رئاظن  یف  هب  دارملا  ّنأب  انلق  نإ  اّمأ  و  ینادـجولا ، ملعلا  ملع  ریغب  لوقلا  همرح  ّهلدأ  یف  ذوخأملا  ملعلا  ّنأب  اـنلق 
. ملع ریغب  لوقلا  نع  هعوضوم  جارخإ  اهیلع و  هدورو  یف  لاکشإ  الف 
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هدرک باحصتسا  یقیلعت  وحن  هب  رگا  و  مینک ، باحصتسا  ار  نآ  ندوب  بذک  ات  میدرکن  دیز  مایق  هب  رابخإ  هک  شیپ  تعاس  دنچ  تلق : نإ 
رب یقیلعت  باحـصتسا  لاکـشا  تروص  نیا  رد  تسا ، بذک  مه  نآلا  سپ  دوب  بذـک  میدرک  یم  رابخإ  شیپ  تعاس  کی  رگا  مییوگب  و 

. تسین يراج  هدماین  عراش  ناسل  رد  قیلعت  هک  يدراوم  رد  باحصتسا  لقاّدح  هک  دوش  یم  دراو  نآ 

هیئزج هیضق ي  میهاوخب  هک  دوش  یم  دراو  یتروص  رد  یقیلعت  باحصتسا  لاکشا  دیامرف : یم  لاکـشا  نیا  هب  خساپ  رد  ماما  موحرم  تلق :
هیـضق ي وحن  هب  رگا  اّما  ناک .» امک  نآلا   » دوب و بذـک  میدرک ، یم  رابخإ  لبق  تعاس  رد  رگا  مییوگب : مینک و  باحـصتسا  ار  هیجراخ  و 

دوب بذک  یّلک ) وحن  هب  « ) ٌمئاق ًادیز  نأب  رابخإلا   » لبق تعاس  کی  مییوگب : مینک و  باحصتسا  نآ  قیداصم  قّقحت  زا  لبق  هیّلک 
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دیز مایق 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 421ناهفصا   هحفص 378 

http://www.ghaemiyeh.com


354 ص :

. تسا بذک  تعاس  نیا  رد  دیز  مایق  هب  رابخإ  سپ  تسین . دراو  لاکشا  نیا  ناک ،» امک  نآلا   » و

«. اهبوجو بحصتسنف  اهبوجو  یف  کشن  نآلا  روضحلا ) نمز  یف   ) هبجاو تناک  هعمجلا  هالص  : » مییوگب هک  تسا  نآ  ریظن  باحصتسا  نیا 
هیف نحن  ام  رد  تسا . هدروآ  ار  بجاو  قادصم  دناوخب ، یـسک  ره  تسا و  بجاو  هعمج  زامن  تبیغ ، نامز  رد  مییوگب  میناوت  یم  نیاربانب 

مّرحم بذک  بکترم  دنک  دیز  مایق  هب  رابخإ  یـسک  رگا  تسا و  بذک  مه  نآلا  سپ  دوب ، بذـک  شیپ  تعاس  رد  دـیز  مایق  هب  رابخإ  مه 
. تسا هدش 

 - هرس سدق  ماما -  موحرم  شیامرف  یسررب 

هعمج زاـمن  بوجو  تسا ؛ تواـفتم  هعمج  زاـمن  بوجو  باحـصتسا  لاـثم  اـب  هیف  نحن  اـم  مییوگ : یم  ماـما  موحرم  شیاـمرف  یـسررب  رد 
هدوب و یلقع  رما  کی  هک  ٌبذـک » ٌمئاق  ًادـیز  ّنأب  راـبخإلا   » فـالخرب تسا ، یعرـش  لوعجم  هدرک و  ناـیب  ار  نآ  عراـش  هک  تسا  یمکح 

رّوصت نآ  يارب  ناوت  یم  هک  يرثا  اهنت  هلب ،  (1). دشاب يراج  نآ  رد  باحصتسا  ات  درادن  مه  یعرش  رثا  تسین و  یعرش  لوعجم 

مئاق ًادـیز  نأـب  راـبخإلا   » رد تلق : تسا . راـبخإ  تمرح  نآ  دراد و  یعرـش  رثا  ٌبذـک » ٌمئاـق  ًادـیز  نأـب  راـبخإلا   » یّلک مکح  تلق : نإ  - 1
دارم اج  نیا  رد  یلو  دـشاب ، بذـک  دـناوت  یم  مه  ربخ  نیا  دوخ  هچ  رگ  دـشاب  بذـک  تسین  دارم  هک  ٌربخ  وه  اـمب  ربخ  نیا  دوخ  ٌبذـک »

« مئاق ًادیز  نأب  رابخإ   » ینعی نآ ، عوضوم  هاگره  هک  تسا  يا  هیقیقح  هیـضق ي  هیـضق ، نیا  ینعی  تسا ؛ نآ  قیداصم  رابتعا  هب  هکلب  تسین 
یم شقیداصم  رابتعا  هب  هیّلک  هیـضق ي  نیا  سپ  دوش . یم  بترتم  نآ  رب  ٌبذک »  » مکح دوش ، قّقحم  یئزج  وحن  هب  دـشوپب و  دوجو  سابل 
نآ سپ  تسا ، تبثم  دوـش  یم  هداد  نتم  رد  هـک  یحیـضوت  قـبط  يرثا  نـینچ  هـک  ییاـج  نآ  زا  دـشاب و  مارح  هجیتـن  رد  بذـک و  دـناوت 
رد مینک و  باحصتسا  ار  یّلک  وه  امب  یّلک  میتسناوت  یم  دوب  هدش  رکذ  عراش  ناسل  رد  هیضق  نیا  رگا  هلب  تسین . يراج  یّلک  باحـصتسا 

. درادن عرش  هب  یطبر  هک  تسام  طابنتسا  طقف  هدماین و  عراش  ناسل  رد  یمکح  نینچ  یلو  مینک ، راب  نآ  رب  تمرح  مکح  هجیتن 
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تـسا تبثم  لصا  وحن  هب  نوچ  مه  نآ  هک  تساه  نآ  تمرح  هب  مکح  هجیتن  رد  دـیز و  مایق  هب  رابخإ  قیداصم  ندوب  بذـک  تاـبثا  درک ،
. مینک بترتم  نآ  رب  باحـصتسا  نایرج  اـب  ار  رثا  نیا  میناوت  یمن   (1) تـسا تبثم  لصا  قیداصم ، رب  نآ  قابطنا  یّلک و  باحـصتسا  نوچ 

. تسین يراج  یباحصتسا  نینچ  نیاربانب 

دیز مایق  هب  رابخإ  شیپ ، تعاس  کی  لاح  ره  هب  تلق : نإ 

نیا سپ  مینک  تابثا  میهاوخب  قاتا ، رد  ّرک  دوجو  یّلک  باحـصتسا  اب  رگا  دـیامرف : یم  لئاسر  رد  يراصنا  خیـش  موحرم  هک  نیا  امک  - 1
هلاصأ نألف  لوألا  امأ  ص692 : ج2 ، لوصألا ، دئارف   � تسا . نآ  یلقع  همزال ي  اریز  تسا ؛ تبثم  لـصا  تسا ، ّرک  قاـتا  رد  دوجوم  بآ 

رکلا ءاقب  هلاصأ  یف  مدـقت  امک  تبثملا  لصألاب  لوقلا  یلع  ءانب  الإ  هیعوضوملاـب  افـصتم  یقاـبلا  رمـألا  اذـه  نوک  تبثی  ـال  عوضوملا  ءاـقب 
فـصوب عوضوملا  ءاقب  هلاصأ  امأ  لوألا و  مسقلا  مکح  مسقلا  اذه  مکحف  لوقلا  اذه  یلع  هیرکلا و  یلع  هؤاقب  كوکـشملا  هیرکلا  هتبثملا 

. هباحصتساب عراشلا  نم  مکحلا  ءاشنإل  مزالم  عوضوملل  هیعوضوملا  هفص  نأل  مکحلا  باحصتسا  ینعم  یف  وهف  اعوضوم  هنوک 
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. تسا يراج  باحصتسا  تسین و  دراو  نآ  رب  ندوبن  یعرش  لوعجم  ِلاکشا  رگید  نیاربانب  ناک .» امک  نآلا   » دوب و مارح 

یعرـش مکح  هب  رظن  اب  لقع  هکلب  هدرکن ، لعج  ار  نآ  عراش  تسا و  یعازتنا  رما  کی  مارح » دـیز  ماـیقب  راـبخإلا   » یّلک تراـبع  نیا  تلق :
ندوب مارح  تابثا  هّیّلک و  هّیـضق ي  نیا  باحـصتسا  هجیتن  رد  تسا . هدرک  رابتعا  ار  قوف  ترابع  دیز » مایق  مدع   » هب ملع  و  مارح » بذکلا  »

. دوب دهاوخ  تبثم  نآ ، قیداصم  زا  یکی 

یّلک باحـصتسا  قیبطت  مییوگب  دیاب  دـشاب ، تبثم  لصا  وحن  هب  شقیداصم  رب  دـیز ، مایق  هب  رابخإ  تمرح  یّلک  مکح  قیبطت  رگا  تلق : نإ 
. تسا تبثم  لصا  وحن  هب  مه  دشاب  بجاو  دارفا  کت  کت  رب  هک  نیفّلکم  زا  کی  ره  رب  تبیغ ، نامز  رد  هعمج  زامن  بوجو 

یعرش لوعجم  دوخ  هدومرف ، هیقیقح  هیـضق ي  وحن  هب  هک  هدوب  عراش  دوخ  نایب  ٌهبجاو » هعمجلا  هالـص   » یّلک مکح  هک  ییاج  نآ  زا  تلق :
نأب رابخإلا   » رد مکح  فالخ  هب  درادن ، یلکشم  شقیداصم  رب  یعرش  ياربک  قیبطت  سپـس  دوش و  یم  تباث  ًادّبعت  باحـصتسا ، اب  هدوب و 

. دوب دهاوخ  تبثم  شقیداصم  رابتعا  هب  تسین و  لوعجم  دوخ  هک  ٌمارح » ٌمئاق  ًادیز 

هچ نآ  قبط  میوش . یم  يدیدج  هلحرم ي  دراو  دندومرف ، هئارا  دـیز  مایق  زا  رابخإ  تمرح  تابثا  يارب  ماما ; هک  ار  یهار  ِّتیمامت  ِمدـع  اب 
باحصتسا اب  دیز  مایق  مدع  زا  رابخإ  وس  کی  زا  تشذگ ، ًالبق 
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نیاربانب تسا و  تئارب  يارجم  دـشاب  یم  همرحلا  كوکـشم  نوچ  دـیز  مایق  زا  رابخإ  رگید  يوس  زا  تسا و  زیاج  قباـس  نّقیتم  ماـیق  مدـع 
تفلاخم هب  ّرجنم  دیز ، مایق  زا  رابخإ  تمرح  زا  تئارب  و  دیز ، مایق  مدـع  زا  رابخإ  زاوج  دـیفم  ِباحـصتسا  ینعی  نّمؤم  لصا  ود  ره  نایرج 

. دوش یم  طقاس  لصا  ود  ره  راچان  هب  تسا ، بذک  ربخ  ود  زا  یکی  هک  تسا  مولعم  اریز  دش ؛ دهاوخ  هّیعطق  هّیلمع ي 

یم تسا ، هدوبن  ریگرد  لبق  هلحرم ي  رد  هک  دـشاب  یم  راتخم  يانبم  ربانب  یلوط  لصا  ياراد  دـیز  مایق  مدـع  زا  راـبخإ  هک  اـج  نآ  زا  اـّما 
. تسناد زیاج  ار  يربخ  نینچ  دیز ، مایق  مدع  زا  رابخإ  تمرح  زا  تئارب  يارجا  اب  ناوت 

ملع ریغ  هب  لوق  تمرح  رد  یلامجا  ملع  رب  ینتبم  يرابتعا  هجو  رد  راتخم  هیرظن ي 

هراشا

مییوگب و نخـس  رگید  هوحن ي  هب  ساسا  زا  دـیاب  دـسر  یم  رظن  هب  اّما  دوب . ناگرزب  یخرب  یّقلت  تیاعر  اب  میدرک  ریـس  اج  نیا  ات  هچ  نآ 
، ًاقباس مایق  مدع  هب  ملع  دوجو  اب  دـعب ، نامز  رد  دـیز  مایق  مدـع  رد  ِّکش  تروص  رد  مئاقب » سیل  ٌدـیز   » و ٌمئاق » ٌدـیز   » لثم رد  هک  نیا  نآ 

. درک تابثا  ار  نآ  زا  رابخإ  زاوج  هجیتن  رد  تسناد و  يراج  ار  دیز  مایق  مدع  باحصتسا  یّتح  ناوت  یمن 

یعرش مکح  دوخ  هن  دشاب و  یم  كوکشم  یعرش  مکح  عوضوم  هن  مادک  چیه  دیز  مایق  مدع  مایق و  هک  تسا  نآ  بلطم  هتکن ي  و 
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حـضاو ًالماک  تسین ، یعرـش  مکح  دیز  مایق  مدع  دـیز و  مایق  هک  نیا  اّما  دـشاب . یم  جراخ  باحـصتسا  هطیح ي  زا  ًاّلک  هلمجلاب  و  تسا ،
نآ مدع  ای  دیز  مایق  یلیلد  چـیه  رد  ضرفلا  یلع  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دـشاب  یمن  كوکـشم  یعرـش  مکح  عوضوم  هک  نیا  اّما  و  تسا .

« ٌمارح ُبذکلا   » و ٌلالح » ُقدصلا   » رد بذک »  » و قدص »  » تسا یعرـش  مکح  عوضوم  هچ  نآ  تسا و  هتفرگن  رارق  یعرـش  مکح  عوضوم 
رگا دوش : یم  نینچ  انعم  هک  دشاب  یم  ًابذاک  ای  ًاقداص  دیز  مایق  مدع  زا  رابخإ  ای  ًاقداص  ای  ًابذاک  دـیز  مایق  زا  رابخإ  نآ ، قیداصم  هک  تسا 
سپ دشاب . یم  زیاج  تسا  قدص  نوچ  دشاب ، عقاو  اب  قباطم  رگا  دـشاب و  یم  مارح  تسا  بذـک  نوچ  دـشاب ، عقاو  اب  قباطم  ریغ  ربخ ، نیا 

: دوش یم  نینچ  ّتیّلح  عوضوم  و  ٌمارح ،»  » دوش یم  نآ  ربخ  هک  ًابذاک » ٌمئاـق  ًادـیز  نأـب  راـبخإلا  : » تسا نینچ  تمرح  عوضوم  تقیقح  رد 
مئاقب سیل  ًادـیز  ّنأب  رابخالا  ، » بلـس فرط  رد  تمرح  عوضوم  نینچ  مه  ٌلالح .»  » دوش یم  نآ  ربخ  هک  ًاقداص » ٌمئاق  ًادـیز  نأـب  راـبخإلا  »
«. ٌلالح  » دوش یم  نآ  ربخ  هک  تسا  ًاقداص » مئاقب  سیل  ًادیز  ّنأب  رابخالا   » تیّلح عوضوم  و  ٌمارح »  » دوش یم  نآ  ربخ  هک  تسا  ًابذاک »

نیاربانب ًاقداص . فصو  هوالع ي  هب  تسا  دـیز  ماـیق  مدـع  زا  راـبخإ  ّتیّلح ، یعرـش  مکح  عوضوم  دـییامرف  یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 
دیز مایق  مدع  یعرش ، مکح  عوضوم  هک  دش  نشور 
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هک تسا  حـضاو  زین  مایق  مدـع  باحـصتسا  اب  رابخإ ، يارب  ًاقداص  فصو  تابثا  و  مینک ، باحـصتسا  ار  نّقیتم  هقباـس ي  تلاـح  اـت  تسین 
. عرش مکح  هب  هن  تسا  لقع  مکح  هب  دیز ، مایق  مدع  زا  رابخإ  يارب  قدص  فصو  توبث  اریز  تسا ؛ تبثم 

کلذ حیضوت 

مدع باحـصتسا  اب  ام  هک  یلاح  رد  عقاو ، هن  تسا  ربخ  فصو  بذـک  قدـص و  تسا و  بذـک  قدـص و  تیّلح ، تمرح و  مکح  عوضوم 
. دوب دهاوخ  قدص  نآ  زا  رابخإ  هک  تسا  نآ  عقاو  باحـصتسا  یلقع  رثا  هلب ، ربخ . هن  مینک ؛ یم  باحـصتسا  ار  عقاو  تقیقح  رد  دیز  مایق 

. دشاب يراج  دناوت  یمن  سپ  تسا ، یعرش  رثا  عوضوم  هن  دراد و  یعرش  رثا  هن  عقاولا  یف  دیز  مایق  مدع  باحصتسا  نوچ  نیاربانب 

لـصا هب  التبم  هک  نیا  نودب  ار  نآ  عوضوم  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  ٌمارح » بذکلا   » و ٌلالح » قدصلا   » رب هوالع  يرگید  مکح  تلق : نإ 
دوب و دـیز  مایق  مدـع  وحن  هب  قباس  رد  عقاو  هک  ییاـج  نآ  زا  و  هنع » راـبخإلا  زوجی  عقاولا  : » تسا نیا  نآ  درک و  باحـصتسا  دـشاب  تبثم 

. تسا دیز  مایق  مدع  وحن  هب  مه  نآلا  عقاو  مییوگ : یم  مینک و  یم  باحصتسا  ار  نامه  هن ، ای  هدرک  ادیپ  رییغت  مینک  یم  کش  نآلا 

. مینک دیز  مایق  مدع  زا  رابخإ  میناوت  یم  دوش و  یم  تسرد  باحصتسا  اب  هنع » رابخإلا  زوجی  عقاولا   » عوضوم نیاربانب 
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زا هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ًاصوصخ  هنع » رابخإلا  زوجیـال  عقاولا  ریغ  : » تفگ زین  بذـک  اـب  هطبار  رد  ناوت  یم  دـشاب  ماـمت  ناـیب  نیا  رگا  تلق :
. دشاب یم  بیذهت  رد  رایزهم  نب  یلع  هحیحص ي  نآ  دشاب و  یم  مکح  عوضوم  عقاو ، ریغ  دوش  یم  رهاظ  تایاور  یضعب 

َو َكاَذ  َناَک  اَم  ِهَّللا  َو  ِْهَیلِإ  مالسلا -  هیلع  َبَتَکَف -  ًاْئیَـش  َُهل  یِکْحَی  مالـسلا -  امهیلع  ٍرَفْعَج -  ِیبَأ  َیلِإ  ٌلُجَر  َبَتَک  َلاَق :  (1) راَیِزْهَم ُْنب  ُِّیلَع 
(2). ْنُکَی َْمل  اَم  َلوُقَی  ْنَأ  ِینَّمَغ  ُهَّنَِکل  َو  ِلاَوْحَْألا  َنِم  ٍلاَح  یَلَع  ِهَّللا  َو  َلُوقَأ  ْنَأ  ُهَرْکََأل  یِّنِإ 

نآ هک  تسا  تمرح  عوضوم  عقاو  ریغ  ینعی  نکی  مل  اـم  دـنک : هدافتـسا  ْنُکَی » َْمل  اَـم  َلوُقَی  ْنَأ  ِینَّمغ   » تراـبع زا  یـسک  تسا  نکمم  هک 
ِعقاو ریغ  نیا  تسا و  هدوب  دیز  مایق  عقاولا  ریغ  تفگ : ناوت  یم  هجیتن  رد  تسا . هدش  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هّصغ ي  رّدـکت و  ببـس  نانچ 

ود هلاحمال  دش و  دهاوخ  قبطنم  نآ  رب  هنع » رابخإلا  زوجیال  عقاولا  ریغ   » هّیضق ي ًارهق  مینک و  یم  باحصتسا  ار  یقادصم 

نب دمحم  نع  هّللا  دبع  وبا  خیشلا  هب  ینربخا  دقف  رایزهم  نب  یلع  نع  باتکلا  اذه  یف  هترکذ  ام  و  ص85 : هخیشملا ، ماکحألا ، بیذهت  - 1
دمحا نع  مهلک  سیردا  نب  دمحا  ییحی و  نب  دمحم  يریمحلا و  هّللا و  دبع  نب  دعـس  نع  نسحلا  نب  دـمحم  هیبا و  نع  نیـسحلا  نب  یلع 

. رایزهم نب  یلع  نع  فورعم  نبا  سابعلا  نع  دمحم  نب 
ص290. ج8 ، نامه ، - 2
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یلو یلّحمت . چیه  نودب  دش  دنهاوخ  يراج  یقادصم  ِعقاو  ریغ  ناونع  هب  دیز  مایق  باحـصتسا  عقاو و  ناونع  هب  دیز  مایق  مدع  باحـصتسا 
زا ام  طابنتسا  فرِـص  هکلب  تسا ، عراش  لِبق  زا  لوعجم  هنع » رابخإلا  زوجی  عقاولا   » هّیـضق ي ِلثم  دنک  تابثا  هک  درادن  دوجو  یلیلد  ًارهاظ 

رابخإ تمرح  عوضوم  عقاو » ریغ   » ناونع هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یمن  مه  روبزم  هحیحـص ي  زا  هک  نانچ  تسا ؛ لالح » قدصلا   » هّیـضق ي
زا یقادـصم  نآ ، زا  ربخ  هک  نآ  رابتعا  هب  تسا و  هّیـصخش  هّیـضق  دـنا و  هدوب  یّـصاخ  رما  قّقحت  یفن  ماـقم  رد  ترـضح  نوچ  دـشاب ؛ یم 

. تسا هدوب  بذک 

فوصوم و عومجم  سپ  تسا ، قداص  مئاقب » سیل  دـیز   » میتشاد نیقی  ًالبق  نوچ  دوب ؛ نّقیتم  ًاقباس  هقداص  هّیـضق ي  سفن  دوش  هتفگ  رگا 
. مینک یم  باحصتسا  ار  فصو 

ٌدیز  » هک دوب  نآ  باوج  هصالخ ي  تشذگ و  ًالبق  ٌمئاق » ٌدیز   » ندوب بذک  تابثا  رد  ماما ; مالک  یسررب  رد  نخـس  نیا  خساپ  مییوگ  یم 
نیا اّما  مییوگب . میهاوخ  یم  نونکا  هک  تسا  يرابخإ  رد  نخـس  نوچ  تسا ؛ هدوبن  ًالبق  هک  یجراـخ  یئزج و  وحن  هب  ًاـقداص » ٍمئاـقب  سیل 
وحن هب  رگم  درک  درف  تابثا  ناوت  یمن  یّلک  باحـصتسا  اب  نوچ  تسین ؛ دـیفم  هدوب ، قداص  ًالبق  دـیز  مایق  مدـع  زا  رابخإ  ِّیّلک  هک  بلطم 

. دشاب یم  يراج  یّلک  یئزج و  وحن  هب  مکح  باحصتسا  دروم  رد  نخس  نیمه  لثم  و  تبثم ، لصا 
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مکح عوضوم  هن  تسا و  یعرـش  مکح  هن  هک  مئاقب » دـیز  سیل   » و مئاق » دـیز   » لـثم رد  ّلـحنم  ریغ  یلاـمجا  ملع  ياـضتقم  هب  هجیتن  رد  و 
. درک تابثا  ار  نآ  زا  رابخإ  زاوج  باحصتسا ، مکح  هب  ناوت  یمن  ضیقن  ود  زا  یکی  هقباس ي  تلاح  نتسناد  اب  یتح  یعرش ،

صحف زا  دعب  مالسلا -  هیلع  موصعم -  زا  لعف  لوق و  رودص  مدع  باحصتسا  نایرج 

باحصتسا اب  ناوت  یم  بذک ، قدص و  رد  ّکش  تروص  رد  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم - لاعفا  لاوقا و  زا  رابخإ  رد  دیآ  یم  رظن  هب  یلب 
 - موصعم لوق  لعف و  سفن  اریز  درک ؛ تابثا  ار  لعفلا  مدع  ای  لوقلا  مدع  زا  رابخإ  زاوج  هدوب ، نّقیتم  لبق  زا  هک  لوق  ای  لعف  رودص  مدـع 

ْمَُکل َناک  ْدََقل   ) ياضتقم هب  عابّتا  موزل  ای  نْسُح  لثم  دشاب ؛ یم  هّیعرش  ماکحا  عوضوم  یـصخش  روما  ریغ  هب  تبـسن  لقادح  مالـسلا -  هیلع 
نع ینالفلا  لوقلا  مدع  سفن   » نیاربانب . (2)  ...( َلوُسَّرلا و اوُعیطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیطَأ   ) ياضتقم هب  تعاطا  موزل  )(1) و  ٌهَنَسَح ٌهَوُْسا  ِهللا  ُلوُسَر  ِیف 

ناوت یم  دوشب ، یعوضوم  یقیرط و  عطق  ماقم  مئاق  دناوت  یم  باحصتسا  هک  اج  نآ  زا  دوش و  یم  باحصتسا  مالسلا »-  هیلع  موصعملا - 
نع لوقلا  اذه  وا  لعفلا  اذه  رودص  مدع  : » تفگ

هیآ ي21. بازحا ، هروس ي  - 1
هیآ ي59. ءاسن ، هروس ي  - 2

زا دعب  مالسلا -  هیلع  موصعم -  زا  لعف  لوق و  رودص  مدع  باحصتسا  نایرج 
صحف
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دوبن رگا  و  اذـک ،» ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  لقی  مل  لوقی : نأ  فَّلکملل  زوجیف  نآلا ، قداص  مالـسلا -  هیلع  موصعملا - 
هب ملع  ریغ  هب  لوـق  دانـسإ  تمرح  رب  ّهلاد  ّهلدا ي  هطـساو ي  هـب  لقادـح  دوـب ؛ مارح  کـش ، ماـقم  رد  ینخـس  نـینچ  باحـصتسا ، ناـیرج 

 -. مالسلا مهیلع  نیموصعم -

؛ دومن مالـسلا -  هیلع  موصعم -  زا  لعف  ای  لوق  رودص  مدع  باحـصتسا  ناوت  یم  صحف  زا  دعب  اهنت  هک  درک  هّجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  یلب ،
دوب دنهاوخ  ضراعتم  اه  باحـصتسا  هلاحمال  تسا ، هدش  ضقن  اه  مدع  نیا  زا  يرایـسب  هک  نیا  هب  میراد  یلامجا  ملع  صحف ، نودب  اریز 

اب میناوت  یم  ًامکح ، ول  یلامجا و  ملع  لالحنا  صحف و  زا  دـعب  اهنت  نیارباـنب  تشاد . دـنهاوخن  ناـیرج  یـضتقم  ًالـصا  یلوق  رباـنب  هکلب  و 
. مینک لصاح  رودص  مدع  هب  تبسن  يدّبعت  ملع  مدع ، باحصتسا  يارجا 

مئاص هب  تبسن  مالسلا -  هیلع  موصعم -  هب  كوکشم  لوق  دانسإ  رد  هراّفک  بوجو  مدع 

 - موصعم هب  هدش  هداد  دانـسإ  كوکـشم  لوق  سفن  ندوب  بذک  تابثا  ناوت  یمن  باحـصتسا  نیا  اب  هک  درک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  هّتبلا 
هیلع موـصعم -  هب  ار  یکوکـشم  لوـق  يراد  هزور  رگا  نیارباـنب  تسا . تبثم  تشذـگ  نآ  حیـضوت  هک  ناـنچ  نوـچ  درک ؛ مالـسلا -  هیلع 

بوجو عوضوم  نوچ  تسناد ؛ بجاو  وا  رب  ار  هراّفک  ناوت  یمن  یلو  تسا  هدش  بکترم  ار  يزیاج  ریغ  لعف  دنچره  داد ، تبسن  مالسلا - 

هب تبسن  مالسلا -  هیلع  موصعم -  هب  كوکشم  لوق  دانسإ  رد  هراّفک  بوجو  مدع 
مئاص
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، ّتین رد  لالخا  رطاخ  هب  دیآ  یم  رظن  هب  یلب ، تسین . تباث  ًادّبعت  هن  ًانادجو و  هن  روکذـم  لوق  ندوب  بذـک  تسا و  بذـک  دّـمعت  هراّفک ،
فرط نیا  رد  رطفم  رگا  یّتح  هک  تسانعم  نیدب  دوش ، یم  بکترم  زّوجم  نودب  ار  فارطا  دحا  هک  یسک  اریز  دوش ؛ موص  نالطب  بجوم 

. دنک بانتجا  لاح  ره  رد  يرطفم  ره  زا  دشاب  هتشاد  دصق  دیاب  مئاص  هک  یلاح  رد  مهد ، یم  ماجنا  ار  نآ  نم  دشاب 

یلزا مدع  باحصتسا  اب  هطبار  رد  لضعم  کی  ّلح 

یخرب نایرج  هرابرد ي  يرگید  لضعم  میتفگ ، یعرش  مکح  عوضوم  ناونع  هب  ربخ  نتفرگ  رارق  ّتیفیک  لیلحت  رد  هچ  نآ  زا  لاح ، ره  هب 
دناوت یم  هأرم  ّتیـشرق  رد  ّکش  لثم  رد  یلزا  مدع  باحـصتسا  نایرج  اب  هطبار  رد  هک  تسا  یلاکـشا  هلمج ، زا  دوش . یم  ّلح  زین  لوصا 

رد دشاب ، یم  هّیسراف » اهنوک  مدع   » ًالثم باحصتسا  هب  ضَراعم  اّما  دراد  نایرج  هسفن  یف  ّتیشرق  مدع  باحصتسا  هچرگ  هک  دوش ، حرطم 
یم عفد  تسین ، مکح  عوضوم  هأرم  ندوب  هّیسراف  هک  نیا  ياعّدا  و  تسین . تبـسن  ود  زا  یکی  زا  یلاخ  هأرم  میراد  یلامجا  ملع  هک  ییاج 

تفلاـخم هب  ّرجنم  نوچ  باحـصتسا  ود  ره  يارجا  هلاـحمال  و  تسین . هّیـسراف  هأرم ، نیا  هک  درک  راـبخإ  ناوت  یم  لقادـح  هک  نیا  هب  دوش 
. درک دهاوخ  طقاست  دوش  یم  هّیلمع  هّیعطق ي 

ار رابخإ  زاوج  عوضوم  ناوت  یمن  هّیسراف » اهنوک  مدع   » باحصتسا اب  تشذگ ، هچ  نآ  قبط  رب  هک  تسا  نآ  لکشم  ّلح  هجو 
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مدـع  » باحـصتسا اب  قدـص  ناونع  تابثا  دـشاب و  یم  قدـصلا  وحن  یلع  هّیـسراف » اهنوک  مدـع   » رابخإ ّتیّلح ، عوضوم  نوچ  درک ؛ تابثا 
زا رابخإ  ناوت  یم  یلب ، دوش . یم  عازتنا  عقاو  اـب  لوق  تقباـطم  زا  هک  تسا  یلقع  مکح  قدـص ، ناونع  نوچ  تسا ؛ تبثم  هّیـسراف » اـهنوک 

. تسا مکح  ياراد  نآ ، زا  رابخإ  زاوج  مدع  زاوج و  زا  نیع  ضمغ  اب  ّتیشرق  سفن  نوچ  درک ؛ هأرم  ّتیشرق  مدع 
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  همان باتک 
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(1). میرک نآرق  .{ 1

1403 لّوا ، پاچ  یضترم ، رشن  دلج ،  2 ناسرخ ، رقاب  دمحم  حّحصم : قّقحم / یلع ، نب  دمحا  یـسربط ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  .{ 2
. ناریا دهشم  ه ق ،

مق 1416 ه ق ، موس ، پاچ  نایلیعامسا ، هسسؤم ي  رشان : دلج ،  4 یلع ، نب  داوج  يزیربت ، بساکملا ، یلع  قیلعتلا  یلإ  بلاطلا  داشرإ  .{ 3
. ناریا

مق 1375 ه ش ، لّوا ، پاچ  هغالبلا ، رشن  رشان : دلج ، کی  یلع ، نب  هللادبع  نب  نیسح  سیئرلا  خیش  انیـس ، نبا  تاهیبنتلا ، تاراشالا و  .{ 4
. ناریا

؛» رون يرتویپماـک  تاـقیقحت  هسـسؤم ي  ياـهرازفا  مرن  هعومجم   » رد دوجوم  نوتم  زا  هدافتـسا ، دروم  ياـه  باـتک  رثکا  هب  دانتـسا  رد  - 1
. تسا هدش  هدافتسا  روهشم  ياهرازفا  مرن  رگید  و  هرس »-  سدق  یناگیاپلگ - هللا  تیآ  ترضح  مالسلا -  مهیلع  تیبلا - لها  یهقف  مجعم  »

. دراد دوجو  بلاطم  لقن  رد  یئزج  هابتشا  لامتحا  اذل 
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راد رشان : دلج ، کی  تثعب ، هسسؤم ي  یمالسا  تاقیقحت  شخب  حّحصم : قّقحم / نسح ، نب  دّمحم  رفعج  وبا  یـسوط ، خیـش  یلامالا ، .{ 5
. ناریا مق  1414 ه ق ، لّوا ، پاچ  هفاقثلا ،

. ناریا نارهت  1376 ه ش ، مشش ، پاچ  یچباتک ، رشان : دلج ، کی  یمق ، هیوباب  نبا  یلع  نب  دّمحم  قودص ، خیش  یلامالا ، .{ 6

، لّوا پاچ  ءاطغلا ، فشاک  هسسؤم ي  رـشان : دلج ، کی  یفجن ، رـضخ  نب  رفعج  نب  نسح  ءاطغلا ، فشاک  عیبلا ، باتک  ههاقفلا  راونأ  .{ 7
. قارع فرشا  فجن  1422 ه ق ،

: رشان دلج ،  6 روفصع ، لآ  نسحم  حّحصم : قّقحم / دمحم ، نب  نیسح  ینارحب ، روفصع  لآ  عئارشلا ، حیتافم  حرـش  یف  عماوللا  راونألا  .{ 8
. ناریا مق  لّوا ، پاچ  هیملعلا ، ثوحبلا  عمجم 

نمحرلا دبع  دمحم  قّقحم : يزاریـشلا ، دمحم  نب  رمع  نب  هللا  دبع  دیعـس  وبأ  نیدلا  رـصان  يواضیبلا ، لیوأتلا ، رارـسأ  لیزنتلا و  راونأ  .{ 9
. نانبل توریب  1418 ه ق ، لّوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  رشان : دلج ، کی  یلشعرملا ،

: حّحـصم قّقحم / یقت ، دّـمحم  نب  رقاب  دّـمحم  یـسلجم ، هماّلع  مالـسلا ،-  مهیلع  راهطالا - همئالا  رابخا  رردـل  هعماجلا  راونالا  راـحب  .{ 10
. نانبل توریب  1410 ه ق ، لّوا ، پاچ  رشنلا ، عبطلا و  هسسؤم ي  رشان : دلج ،  111 ناقّقحم ، زا  یعمج 
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توریب رکفلا ، راد  رشان : دلج ،  3 یجرطم ، دومحم  قیقحت : میهاربإ ، نب  دمحم  نب  رصن  ثیللا  وبأ  یفنحلا ، يدنقرمـسلا  مولعلا ، رحب  .{ 11
. نانبل

1420 ه رکفلا ، راد  رشان : دلج ،  8 لیمج ، دمحم  یقدص  قیقحت : فسوی ، نب  دمحم  نایح  وبا  یـسلدنا ، ریـسفتلا ، یف  طیحملا  رحبلا  .{ 12
. نانبل توریب  ق ،

هچوک یلع  سابع  نب  نسحم  حّحصم : قّقحم / نسح ، نب  دمحم  رافـص ، مالـسلا ،-  مهیلع  دمحم - لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  .{ 13
. ناریا مق  1404 ه ق ، مود ، پاچ  یفجن ، یشعرم  هللا  هیآ  هناخباتک ي  تاراشتنا  دلج ، کی  یغاب ،

، متفه پاچ  یجناخلا ، هبتکم  رشان : دلج ،  4 نوراه ، مالسلا  دبع  حرش : قیقحت و  رحب ، نب  ورمع  نامثع  وبأ  ظحاج ، نییبتلا ، نایبلا و  .{ 14
. رصم هرهاق  1418 ه ق ،

، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  رـشان : دـلج ،  10 یلماعریـصق ، دمحا  قیقحت : نسح ، نب  دـمحم  یـسوط ، خیـش  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبتلا  .{ 15
. نانبل توریب 

/ قّقحم يدسا ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، همالع ي  هثیدحلا ،) ط -   ) هیمامإلا بهذم  یلع  هیعرشلا  ماکحألا  ریرحت  .{ 16
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. ناریا مق  1420 ه ق ، لّوا ، پاچ  مالسلا ،-  هیلع  قداص -  ماما  هسسؤم ي  رشان : دلج ،  6 يرداهبلا ، میهاربا  حّحصم :

: رشان دلج ،  2 يدـسا ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، همـالع ي  همیدـقلا ،) ط   ) هیماـمإلا بهذـم  یلع  هیعرـشلا  ماـکحألا  ریرحت  .{ 17
. ناریا دهشم  لّوا ، پاچ  مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم ي 

هزوح ي نیسّردم  هعماج ي  رشان : دلج ، کی  يرافغ ، ربکا  یلع  حّحصم : قّقحم / یلع ، نب  نسح  ینارح ، هبعـش  نبا  لوقعلا ، فحت  .{ 18
. ناریا مق  1404 ه ق ، مود ، پاچ  مق ، هیملع ي 

- تیبلا لآ  هسـسؤم  شهوژپ  هورگ  حّحـصم : قّقحم / يدسا ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، همالع  هثیدحلا ،) ط   ) ءاهقفلا هرکذت  .{ 19
. ناریا مق  1414 ه ق ، لّوا ، پاچ  مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم  رشان : دلج ،  14 مالسلا ،-  مهیلع 

 - مالسلا مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم  رشان : دلج ، کی  يدسا ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، همالع  همیدقلا ،) ط   ) ءاهقفلا هرکذت  .{ 20
. ناریا مق  1388 ه ق ، لّوا ، پاچ  ، 

مالـسالا ضیف  تافیلأت  رـشن  پاچ و  هسـسوم ي  رـشان : دـلج ، کـی  یقن ، یلع  دیـس  مالـسالا ، ضیف  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  همجرت و  .{ 21
. ناریا نارهت  1379 ه ش ، مجنپ ، پاچ  هیقف ،) تاراشتنا  )
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1380 ه لّوا ، پاچ  هیملع ، تاراشتنا  دلج ،  2 یتالحم ، یلوسر  مشاه  حّحصم : قّقحم / دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، یشایعلا ، ریـسفت  .{ 22
. ناریا نارهت  ق ،

1367 ه ش، مراهچ ، پاچ  باتکلا ، راد  رـشان : دلج ،  2 يرئازج ، يوسوم  بیط  دّیـس  قیقحت : یمق ، میهاربا  نب  یلع  یمقلا ، ریـسفت  .{ 23
. ناریا مق 

. رصم هرهاقلا  یبرعلا ، رکفلا  راد  رشان : دلج ،  16 سنوی ، میرکلا  دبع  بیطخلا ، نآرقلل ، ینآرقلا  ریسفتلا  .{ 24

؛ داشر دیـسلا  دمحم  دمحم ؛ دیـسلا  یفطـصم  قّقحم : ریثک ، نب  لیعامـسإ  ءادفلا  وبأ  نیدلا  دامع  یقـشمدلا ، میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  .{ 25
1412 ه ق، لّوا ، پاچ  ثارتلل ، خیـشلا  دالوأ  هبتکم  هبطرق و  هسـسؤم  رـشان : دلج ،  14 یقابلا ، دبع  دـمحأ  یلع  يوامجعلا و  لضف  دـمحم 

. رصم هزیجلا 

هزوح ي نیسردم  هعماج ي  رشان : دلج ، کی  مشاه ، ینیسح ، حّحـصم : قّقحم / هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  قودص ، خیـش  دیحوتلا ، .{ 26
. ناریا مق  1398 ه ق ، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع ي 

نارهت 1407 ه ق ، مراهچ ، پاچ  هیمالسإلا ، بتکلا  راد  رشان : دلج ، 10 نسح ، نب  دمحم  رفعج  وبا  یسوط ، خیـش  ماکحألا ، بیذهت  .{ 27
. ناریا
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، مود پاچ  رشنلل ، یضرلا  فیرشلا  راد  رشان : دلج ، کی  هیوباب ، نبا  یلع  نب  دمحم  قودص ، خیش  لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  .{ 28
. ناریا مق  1406 ه ق ،

. قارع فجن  لّوا ، پاچ  هیردیح ، هعبطم  رشان : دلج ، کی  دّمحم ، نب  دّمحم  يریعش ، رابخالا ، عماج  .{ 29

قارع فرشالا  فجنلا  نامعنلا ، هعبطم  رشان : رتنالک ، دمحم  دیس  قیقحت : دلج ، کی  یقارن ، يدهم  دّمحم  الم  تاداعسلا ، عماج  .{ 30

مهیلع تیبلا - لآ  هسـسؤم ي  حّحـصم : قّقحم / یلماع ، نیـسح  نب  یلع  یکرک ، یناث ، قّقحم  دـعاوقلا ، حرـش  یف  دـصاقملا  عماـج  .{ 31
. ناریا مق  1414 ه ق ، مود ، پاچ  مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم ي  رشان : دلج ، 13 مالسلا ،- 

ریمـس ماشه  قّقحم : یجرزخلا ، يراـصنألا  حرف  نب  رکب  یبأ  نب  دـمحأ  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبأ  یبرطقلا ، نآرقلا ، ماـکحأل  عماـجلا  .{ 32
. ناتسبرع ضایر  1423 ه ق ، لّوا ، پاچ  بتکلا ، ملاع  راد  رشان : دلج ، کی  يراخبلا ،

، دلج  24 رکاش ، دـمحم  دـمحأ  قّقحم : یلمآلا ، بلاغ  نب  ریثک  نب  دـیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم  يربط ، نآرقلا ، لیوأت  یف  نایبلا  عماج  .{ 33
. رصم هرهاق  1420 ه ق ، لّوا ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  رشان :
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، لّوا پاچ  یضرلا ، فیرشلا  تاروشنم  رشان : دلج ،  2 يدزی ، یلع  حّحصم : قّقحم / یقت ، دمحم  ازریم  يزاریش ، بساکملا ، هیـشاح  .{ 34
. ناریا مق  1412 ه ق ،

1406 ه ق، لّوا ، پاچ  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  رـشان : دلج ،  2 یفجن ، نیسحلا  دبع  نب  یلع  یناوریا ، بساکملا ، هیـشاح  .{ 35
. ناریا نارهت 

کی رد  بساکملا  یلع  یلوالا  هیشاحلا  اب  هارمه  . ) لّوا پاچ  دلج ، کی  یماما ، دمحم  يراسناوخ ، بساکملا ، یلع  هیناثلا  هیشاحلا  .{ 36
( تسا هدش  پاچ  دلج 

پاچ یمالسالا ، رشن  هسسوم ي  رـشان : دلج ، کی  نیـسحلا ، نیدلا  باهـش  نب  هللا  دبع  یلوم  يدزی ، قطنملا ، بیذهت  یلع  هیـشاحلا  .{ 37
. ناریا مق  1412 ه ق ، مود ،

یقت دـمحم  حّحـصم : قّقحم / میهاربا ، نب  دـمحا  نب  فـسوی  ینارحب ، روفـصع  لآ  هرهاـطلا ، هرتـعلا  ماـکحأ  یف  هرـضانلا  قئادـحلا  .{ 38
، لّوا پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رـشان : دلج ،  25 مرقم ، قازرلا  دبع  دیس  یناوریا و 

. ناریا مق  1405 ه ق ،

هزوح نیسردم  هعماج  رشان : دلج ،  2 يرافغ ، ربکا  یلع  حّحـصم : قّقحم / یمق ، هبوباب  نبا  یلع  نب  دّمحم  قودص ، خیـش  لاصخلا ، .{ 39
. ناریا مق  1362 ه ش ، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع ي  ي 
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فجن و هط  يدـهم  یناتـسرهش ؛ داوج  دیـس  یناسارخ ؛ یلع  حّحـصم : قّقحم / نسح ، نب  دـمحم  رفعج  وبا  یـسوط ، خیـش  فالخلا ، .{ 40
مق 1407 ه ق ، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیـسردم  هعماج ي  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  رـشان : دـلج ،  6 یقارع ، یبتجم 

. ناریا

، یضیف فصآ  حّحصم : قّقحم / یبرغم ، دمحم  نب  نامعن  نویح ، نبا  ماکحألا ، ایاضقلا و  مارحلا و  لالحلا و  رکذ  مالـسإلا و  مئاعد  .{ 41
. ناریا مق  1385 ه ق ، مود ، پاچ  مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم  رشان : دلج ،  2

مالسلا هیلع  يدهم -  ماما  هسردم ي  تاراشتنا  رشان : دلج ، کی  هللا ، هبه  نب  دیعس  يدنوار ، نیدلا  بطق  نیزحلا ،) هولس   ) تاوعدلا .{ 42
. ناریا مق  1407 ه ق ، لّوا ، پاچ  -، 

. نانبل توریب  1993 م ، رکفلا ، راد  رشان : دلج ،  8 لامکلا ، نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  یطویسلا ، روثنملا ، ردلا  .{ 43

، يوفطـصم نسح  رتکد  حّحـصم : قّقحم / زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  نب  دـمحم  ورمع  وبا  یّـشک ، لاجرلا ،) هفرعم  رایتخا   ) یـشکلا لاجر  .{ 44
. ناریا دهشم  1409 ه ق ، دهشم ، هاگشناد  رشن  هسسؤم ي  رشان : دلج ، کی 

دمحم ورمع  وبا  یّشک ، لاجرلا ،) هفرعم  رایتخا   ) یشکلا لاجر  .{ 45
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. ناریا مق  لّوا ، پاچ  دلج ،  2 ینیسح ، رقاب  دّمحم  داماد ، ریم  يدابآرتسا ، حراش : زیزعلا ، دبع  نب  رمع  نب 

، دلج کی  یناهفـصا ، یمویق  داوج  حّحـصم : قّقحم / نسح ، نب  دمحم  رفعج  وبا  یـسوط ، خیـش  باوبألا ،)  ) یـسوطلا خیـشلا  لاجر  .{ 46
. ناریا مق  1427 ه ق ، موس ، پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رشان :

، یناجنز يریبش  یسوم  دّیس  حّحصم : قّقحم / یلع ، نب  دمحا  نسحلاوبا  یشاجن ، هعیشلا ،) یفنصم  ءامسا  تسرهف   ) یـشاجنلا لاجر  .{ 47
ناریا مق  1407 ه ق ، مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسّردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رشان : دلج ، کی 

راد رـشان : يدـسا ، رهطم  نب  فـسوی  نب  نـسح  یّلح ، هماـّلع  لاـجرلا ،) لاوـحأ  هـفرعم  یف  لاوقـألا  هصـالخ   ) یّلحلا هماـّلعلا  لاـجر  .{ 48
. قارع فرشا  فجن  1411 ه ق ، مود ، پاچ  رئاخذلا ،

نارهت 1383 ه ق ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  رشان : دلج ، کی  دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا  یقرب ، تاقبطلا ،)  ) یقربلا لاجر  .{ 49
. ناریا

، یلالج ینیـسح  اضر  دمحم  دیـس  ححـصم : ققحم / هللا ، دبع  یبا  نب  دـمحا  يرئاضغ ، نبا  ءافعـضلا ،) باتک   ) يرئاضغلا نبا  لاجر  .{ 50
. ناریا مق  دلج ، کی 
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. ناریا نارهت  1383 ه ق ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  دلج ، کی  دواد ، نب  یلع  نب  نسح  یّلح ، دواد ، نبا  لاجر  .{ 51

/ قّقحم يربکع ، نامعن  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  دـیفم ، خیـش  هیددـع ،) هلاسر ي   ) لـصوملا لـها  تاـباوج  ددـعلا  باحـصا  یلع  درلا  .{ 52
. ناریا مـق  1413 ه ق ، لّوا ، پاچ  هرـس ،-  سدـق  دـیفم -  خیـش  هرازه ي  یناهج  هرگنک ي  رـشان : دـلج ، کـی  فجن ، يدـهم  حّحـصم :

( تسا هدش  پاچ  هرس -  سدق  دیفم -  خیش  تافنصم  هعومجم  زا  مهن  دلج  نمض  باتک  نیا  تاظحالم : )

پاچ مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم ي  رشان : دلج ،  2 ییابطابط ، دمحم  نب  یلع  دیس  يرئاح ، همیدقلا ،) ط   ) لئاسملا ضایر  .{ 53
. ناریا مق  لّوا ،

یلع ینامرک و  يوسوم  نیسح  حّحصم : قّقحم / یناهفصا ، یقت  دمحم  لّوا ، یسلجم  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  حرش  یف  نیقتملا  هضور  .{ 54
. ناریا مق  1406 ه ق ، مود ، پاچ  روبناشوک ، یمالسا  یگنهرف  هسسؤم ي  رشان : دلج ،  13 يدراهتشا ، هانپ 

: رشان دلج ،  10 رتنالک ، دـمحم  دیـس  حراش : یلماـع ، یلع  نب  نیدـلا  نیز  یناـث ، دیهـش  هیقـشمدلا ، هعمللا  حرـش  یف  هیهبلا  هضورلا  .{ 55
. ناریا مق  1410 ه ق ، لّوا ، پاچ  يرواد ، یشورفباتک 
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هب هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رـشان : دلج ،  3 دـمحا ، نب  روصنم  نب  دـمحم  یّلح ، سیردا  نبا  يواتفلا ، ریرحتل  يواحلا  رئارـسلا  .{ 56
. ناریا مق  1410 ه ق ، مود ، پاچ  مق  هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي 

2 یمق ، يراصنا  يدهم  حّحصم : قّقحم / یضترم ، هاش  نبا  نسحم  دمحم  یناشاک ، ضیف  ماکحألا ، قالخألا و  دئاقعلا و  یف  یفاشلا  .{ 57
. ناریا نارهت  1425 ه ق ، لّوا ، پاچ  ظوفحملا ، حوللا  رشن  راد  رشان : دلج ،

یلع دمحم  نیسحلا  دبع  حّحـصم : قّقحم / نسح ، نب  رفعج  نیدلا ، مجن  یّلح ، قّقحم  مارحلا ، لالحلا و  لئاسم  یف  مالـسإلا  عئارـش  .{ 58
. ناریا مق  1408 ه ق ، مود ، پاچ  نایلیعامسا ، هسسؤم  رشان : دلج ،  4 لاقب ،

. ناریا مق  1375 ه ش ، لّوا ، پاچ  هغالبلا ، رشن  دلج ،  3 نیدلا ، ریصن  هجاوخ  یسوط ، تاهیبنتلا ، تاراشالا و  حرش  .{ 59

، یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسؤم ي  رشان : دلج ،  4 میهاربا ، نب  دمحم  يزاریش ، نیدلا  ردص  اردص ، الم  یفاکلا  لوصأ  حرش  .{ 60
. ناریا نارهت  1383 ه ش ، لّوا ، پاچ 

نارهت 1383 ه ش ، لّوا ، پاچ  یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  رـشان : دلج ، کی  نیدـلا ، بطق  يزاریـشلا ، قارـشالا ، همکح  حرـش  .{ 61
. ناریا
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هسـسؤم ي رـشان : دـلج ، کی  یفجن ، یکلام  رـضخ  نب  رفعج  ءاطغلا ، فشاک  رهطملا ، نبا  همالعلا  دـعاوق  یلع  رفعج  خیـشلا  حرـش  .{ 62
1420 ه ق. ءاطغلا ، فشاک 

تاراشتنا رتفد  رشان : دلج ،  3 یهللارما ، نیسح  دمحم  حّحصم : قّقحم / میرکلا ، دبع  نب  یضترم  يدزی ، يرئاح  یقثولا ، هورعلا  حرش  .{ 63
. ناریا مق  1426 ه ق ، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالسا 

هبتکملا رشان : دلج ، 12 يوجاوخ ، دمحم  حّحصم : قّقحم / دمحا ، نب  حلاص  دمحم  یناردنزام ، هضورلا ،) لوصألا و   ) یفاکلا حرـش  .{ 64
. ناریا نارهت  1382 ه ق ، لّوا ، پاچ  هیمالسإلا ،

، بان رشن  دلج ،  5 یبلاط ، دوعسم  میدقت : قیقحت و  یلمآ ، هداز  نسح  هللا  تیآ  قیلعت : حیحصت و  يراوزبس ، قّقحم  هموظنملا ، حرـش  .{ 65
. ناریا نارهت  1369 ه ش ، لّوا ، پاچ 

تاراشتنا دلج ،  10 میهاربا ، لضفلاوبا  دـمحم  حّحـصم : قّقحم /  هللا ، هبه  نب  دـیمحلا  دـبع  دـیدحلا ، یبأ  نبا  هغـالبلا ، جـهن  حرـش  .{ 66
. ناریا مق  1404 ه ق ، لّوا ، پاچ  یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک ي 

. نانبل توریب  رکفلا ، راد  رشان : دلج ،  7 دحاولا ، دبع  نب  دمحم  نیدلا  لامک  یساویسلا ، ریدقلا ، حتف  حرش  .{ 67
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1410 ه ق، لّوا ، پاچ  نیبالملل ، ملعلا  راد  رـشان : دـلج ،  6 دامح ، نب  لیعامـسا  يرهوج ، هیبرعلا ،) حاحـص  هغللا و  جات   ) حاحـصلا .{ 68
. نانبل توریب 

. ناریا مق  1417 ه ق ، لّوا ، پاچ  هراتس ، هناخپاچ  رشان : دلج ،  2 نسحلا ، نب  دمحم  رفعج  وبا  یسوط ، خیش  هدعلا ، .{ 69

5 يراوزبس ، ینـسحم  دمحا  حّحـصم : قّقحم / ییابطابط ، مظاک  دـمحم  دیـس  يدزی ، یـشحملا ،)  ) يولبلا هب  معت  امیف  یقثولا  هورعلا  .{ 70
. ناریا مق  1419 ه ق ، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رشان : دلج ،

مق 1386 ه ق ، لوا ، پاچ  يرواد ، یـشورف  باتک  رـشان : دلج ، کی  یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  قودـص ، خیـش  عیارـشلا ، للع  .{ 71
. ناریا

رشن دلج ،  2 يدروجال ، يدهم  حّحصم : قّقحم / یمق ، هیوباب  نبا  یلع  نب  دّمحم  قودص ، خیش  مالسلا ،-  هیلع  اضرلا -  رابخا  نویع  .{ 72
. ناریا نارهت  1378 ه ق ، لّوا ، پاچ  ناهج ،

هیلع قداص -  ماما  هسـسؤم  رـشان : دـلج ، کی  ینیـسح ، یلع  نب  هزمح  هرهز ، نبا  یبلح ، عورفلا ، لوصألا و  یملع  یلإ  عوزنلا  هینغ  .{ 73
. ناریا مق  1417 ه ق ، لوا ، پاچ  مالسلا ،- 
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کی حصان ، دمحا  یلع  ینارهت و  هللا  دابع  حّحصم : قّقحم / نسحلا ، نب  دمحم  رفعج  وبا  یسوط ، خیش  هجحلل ،) هبیغلا  باتک   ) هبیغلا .{ 74
. ناریا مق  1411 ه ق ، لّوا ، پاچ  هیمالسإلا ، فراعملا  راد  رشان : دلج ،

هزوح نیسّردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  رـشان : دلج ،  2 نیما ، دمحم  نب  یضترم  يراصنا ، خیـش  لوصالا ، دئارف  .{ 75
. ناریا مق  1416 ه ق ، مجنپ ، پاچ  مق ، هیملع  ي 

: حّحـصم قّقحم / مالـسلا ،)-  هیلع  متـشه -  ماـما   ) یـسوم نب  یلع  هب  بوسنم  مالـسلا ،-  هیلع  اـضرلا -  ماـمإلا  یلإ  بوسنملا  هقفلا  .{ 76
. ناریا دهشم  1406 ه ق ، لّوا ، پاچ  مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم ي  رشان : دلج ، کی  مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم ي 

. ناریا نارهت  1388 ه ش ، موس ، پاچ  شورس ، تاراشتنا  دلج ، کی  اضر ، دمحم  دیس  يدزی ، یسّردم  قالخا ، هفسلف ي  .{ 77

هبتکملا رشان : دلج ، کی  مولعلا ، رحب  لآ  قداص  دّمحم  دیس  حّحصم : قّقحم / نسحلا ، نب  دّمحم  رفعج  وبا  یسوط ، خیش  تسرهفلا ، .{ 78
. قارع فرشا  فجن  لّوا ، پاچ  هیوضرلا ،

یمالسا تاراشتنا  رتفد  رشان : دلج ،  3 يدسا ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، همالع  مارحلا ، لالحلا و  هفرعم  یف  ماکحألا  دـعاوق  .{ 79
. ناریا مق  1413 ه ق ، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب  هتسباو 
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1378 ه ق، هّیمالـسا ، هّیملع ي  یـشورفباتک  رـشان : دلج ، کی  ینالیگ ، نسح  دـمحم  نب  مساقلا  وبا  یّمق ، يازریم  لوصألا ، نیناوق  .{ 80
. ناریا نارهت 

بتکلا راد  رـشان : دلج ،  8 يدـنوخآ ، دـمحم  يراـفغ و  ربکا  یلع  حّحـصم : قّقحم / بوقعی ، نب  دّـمحم  رفعج  وبا  ینیلک ، یفاـکلا ، .{ 81
. ناریا نارهت  1407 ه ق ، مراهچ ، پاچ  هیمالسالا ،

. ناریا مق  1429 ه ق ، لّوا ، پاچ  ثیدحلا ، راد  رشان : دلج ،  15 بوقعی ، نب  دمحم  رفعج  وبا  ینیلک ، یفاکلا ، .{ 82

1410 ه مود ، پاچ  ترجه ، رشن  دلج ،  8 ییاّرماس ، میهاربا  یموزخم و  يدهم  حّحـصم : قّقحم / دمحا ، نب  لیلخ  يدیهارف ، نیعلا ، .{ 83
. ناریا مق  ق ،

رتفد تاراشتنا  دلج ،  4 یفجن ، یکلام  رـضخ  نب  رفعج  ءاطغلا ، فشاک  هثیدـحلا ،) ط -   ) ءارغلا هعیرـشلا  تامهبم  نع  ءاطغلا  فشک  .{ 84
. ناریا مق  1422 ه ق ، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  یمالسا  تاغیلبت 

، لّوا پاچ  مالـسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسـسؤم  رـشان : دـلج ، کی  نیـسح ، نب  مظاک  دـمحم  یناسارخ ، دـنوخآ  لوصألا ، هیاـفک  .{ 85
. ناریا مق  1409 ه ق ،
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باتکلا راد  رـشان : دلج ،  4 دـمحأ ، نب  ورمع  نب  دومحم  مساـقلاوبأ  هللا ، راـج  يرـشخمزلا  لـیزنتلا ، ضماوغ  قئاـقح  نع  فاـشکلا  .{ 86
. نانبل توریب  1407 ه ق ، موس ، پاچ  یبرعلا ،

، دلج  15 بئاوجلا ، بحاص  سراف  دـمحا  حّحـصم : قّقحم / مرکم ، نب  دّـمحم  نیدـلا  لامج  لـضفلا  وبا  روظنم ، نبا  برعلا ، ناـسل  .{ 87
. نانبل توریب  1414 ه ق ، موس ، پاچ  رداص ، راد  رکفلا  راد  رشان :

: رشان دلج ،  8 یفـشک ، یقت  دـمحم  دیـس  حّحـصم : قّقحم / نسح ، نب  دـمحم  رفعج  وبا  یـسوط ، خیـش  هیماـمإلا ، هقف  یف  طوسبملا  .{ 88
. ناریا نارهت  1387 ه ق ، موس ، پاچ  هیرفعجلا ، راثآلا  ءایحإل  هیوضترملا  هبتکملا 

پاچ ورسخ ، رـصان  تاراشتنا  دلج ،  10 یغالب ، داوج  دّمحم  همّدـقم ي  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم  .{ 89
. ناریا نارهت  1372 ه ش ، موس ،

، هیمالسالا بتکلا  راد  رشان : دلج ،  2 ثدحم ، نیدلا  لالج  حّحـصم : قّقحم / دلاخ ، نب  دّمحم  نب  دمحا  رفعج  وبا  یقرب ، نساحملا ، .{ 90
. ناریا مق  1371 ه ق ، مود ، پاچ 

هریاد هسسوم ي  رشان : دلج ،  4 مرقملا ، قازرلادبع  دیس  قّقحم : يوسوم ، مساقلاوبا  دیس  ییوخ ، يرفعجلا ، هقفلا  یف  تارضاحم  .{ 91
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. ناریا مق  1429 ه ق ، لّوا ، پاچ  یمالسا ، هقف  فراعملا 

، مشش پاچ  هینیدلا ، تاعوبطم  هسسؤم ي  رشان : دلج ،  2 نسح ، نب  رفعج  نیدلا  مجن  یّلح ، قّقحم  هیمامإلا ، هقف  یف  عفانلا  رصتخملا  .{ 92
. ناریا مق  1418 ه ق ،

تاراشتنا رتفد  شهوژپ  هورگ  حّحصم : قّقحم / يدسا ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، همالع  هعیرشلا ، ماکحأ  یف  هعیشلا  فلتخم  .{ 93
. ناریا مق  1413 ه ق ، مود ، پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رشان : دلج ،  9 یمالسا ،

مشاه دیس  حّحصم : قّقحم / یقت ، دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  یسلجم ، هماّلع  مالسلا ،-  مهیلع  لوسرلا - لآ  رابخا  حرـش  یف  لوقعلا  هآرم  .{ 94
. ناریا نارهت  1414 ه ق ، مود ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلا  راد  رشان : دلج ،  26 یلوسر ،

، دلج کی  يدادغب ، يربکع  نامعن  نب  دمحم  نب  دّـمحم  دـیفم ، خیـش  یـسوطلا ،) رفعج  وبأ  اهلأس  یتلا  لئاسملا   ) هیـسوطلا لئاسملا  .{ 95
. ناریا مق  1413 ه ق ، لّوا ، پاچ  دیفم ، خیش  هرازه  یناهج  هرگنک ي  رشان :

28 مالـسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسـسؤم  حّحـصم : قّقحم / نیـسح ، ازریم  يرون ، ثّدـحم  لئاسملا ، طبنتـسم  لئاسولا و  كردتـسم  .{ 96
: رشان دلج ،
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. نانبل توریب  1408 ه ق ، لّوا ، پاچ  مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم 

نییقارن هرگنک ي  رـشان : دلج ، کی  يریبش ، یتدحو  نسح  دیـس  حّحـصم : ققحم / دمحا ، نب  دمحم  یلوم  یقارن ، ماکحألا ، قراشم  .{ 97
. ناریا مق  1422 ه ق ، مود ، پاچ  دمحا ، الم  يدهم و  الم 

ق، ه   1400 لّوا ، پاچ  یملعا ، رـشان : دـلج ، کی  مالـسلا ،-  امهیلع  دـمحم -  نب  رفعج  مشـش  ماـما  هب  بوسنم  هعیرـشلا ، حابـصم  .{ 98
. نانبل توریب 

. دلج  7 يدیحوت ، یلع  دّمحم  رّرقم : يوسوم ، مساقلا  وبا  دّیس  ییوخ ، بساکملا ،)  ) ههاقفلا حابصم  .{ 99

تاراشتنا رتفد  رشان : دلج ، کی  يرافغ ، ربکا  یلع  حّحصم : قّقحم / یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  قودص ، خیـش  رابخالا ، یناعم  .{ 100
. ناریا مق  1403 ه ق ، مق ، هیملع  هزوح  نیسّردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا 

. دلج  24 يوسوم ، مساقلاوبا  دّیس  ییوخ ، لاجرلا ، تاقبط  لیصفت  ثیدحلا و  لاجر  مجعم  .{ 101

، لّوا پاچ  یفجن ، یشعرم  هللا  هیآ  هناخباتک ي  تاراشتنا  دلج ،  3 یضترم ، هاش  نبا  نسحم  دمحم  یناشاک ، ضیف  عئارشلا ، حیتافم  .{ 102
. ناریا مق 

رقاب دمحم  حّحصم : قّقحم / ینیسح ، دمحم  نب  داوج  دیس  یلماع ، هثیدحلا ،) ط   ) همالعلا دعاوق  حرش  یف  همارکلا  حاتفم  .{ 103
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. ناریا مق  1419 ه ق ، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  رشان : دلج ،  23 یصلاخ ،

هرس سدق  دیفم -  خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  رشان : دلج ، کی  يدادغب ، يربکع  نامعن  نب  دمحم  نب  دّمحم  دیفم ، خیـش  هعنقملا ، .{ 104
. ناریا مق  1413 ه ق ، لّوا ، پاچ  -، 

. ناریا مق  1412 ه ق ، مراهچ ، پاچ  یضر ، فیرش  رشان : دلج ، کی  لضف ، نب  نسح  یسربط ، قالخألا ، مراکم  .{ 105

: حّحصم قّقحم / یلوفزد ، يراصنا  نیما  دمحم  نب  یـضترم  يراصنا ، خیـش  هثیدحلا ،) ط   ) تارایخلا عیبلا و  همرحملا و  بساکملا  .{ 106
. ناریا مق  1415 ه ق ، لّوا ، پاچ  يراصنا ، مظعا  خیش  تشادگرزب  یناهج  هرگنک ي  رشان : دلج ،  6 هرگنک ، رد  شهوژپ  هورگ 

داوج دمحم  حّحـصم : قّقحم / نیما ، دـمحم  نب  یـضترم  يراصنا ، خیـش  همیدـقلا ،) ط -   ) تارایخلا عیبلا و  همرحملا و  بساکملا  .{ 107
. ناریا مق  1411 ه ق ، لّوا ، پاچ  رئاخذلا ، راد  تاروشنم  رشان : دلج ،  3 ینیسح ، دمحا  دیس  یتمحر و 

: رشان دلج ،  2 هسسؤم ، شهوژپ  هورگ  حّحصم : قّقحم / يوسوم ، هللا  حور  دّیس  ینیمخ ، ماما  همرحملا ، بساکملا  .{ 108
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. ناریا مق  1415 ه ق ، لّوا ، پاچ  هرس ،-  سدق  ینیمخ -  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم ي 

هعماـج رد  هقف  شخب  حّحـصم : قّـقحم / يدـسا ، رهطم  نب  فـسوی  نب  نسح  یّلح ، همـالع  بهذـملا ، قـیقحت  یف  بـلطملا  یهتنم  .{ 109
. ناریا دهشم  1412 ه ق ، لّوا ، پاچ  هیمالسإلا ، ثوحبلا  عمجم  رشان : دلج ،  15 یمالسا ، ياه  شهوژپ 

رتفد رـشان : دلج ،  4 يراـفغ ، ربـکا  یلع  حّحـصم : قّـقحم / یمق ، هیوباـب  نب  یلع  نب  دّـمحم  قودـص ، خیـش  هیقفلا ، هرـضحیال  نم  .{ 110
. ناریا مق  1413 ه ق ، مود ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح ي  نیسّردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا 

1416 ه ق، موس ، پاچ  يوضترم ، رـشان : دـلج ،  6 ینیـسح ، دمحا  دیـس  حّحـصم : قّقحم / نیدـلا ، رخف  یحیرط ، نیرحبلا ، عمجم  .{ 111
. ناریا نارهت 

. نانبل توریب  1411 ه ق ، لّوا ، پاچ  رکفلا ، راد  رشان : دلج ، کی  نیدلا ، دعس  ینازاتفتلا ، یناعملا ، رصتخم  .{ 112

. یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  یلَذُهلا ، يدوعسملا  دلج ، کی  بهذلا ، جورم  .{ 113

لداع طوؤنرألا ؛ بیعش  قّقحم : دسأ ، نب  لاله  نب  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحأ  هللا  دبع  وبأ  ینابیشلا ، لبنح ، نب  دمحأ  دنسم  .{ 114
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. رصم هرهاق  1421 ه ق ، لّوا ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم ي  رشان : دلج ،  6 دشرم و ،... 

ق، ه   1421 لّوا ، پاـچ  هیملعلا ، بتکلا  راد  رـشان : دـلج ،  32 یمیمتلا ، رمع  نب  دـمحم  نیدـلا  رخف  يزارلا ، رخف  بـیغلا ، حـیتافم  .{ 115
. نانبل توریب 

ملعلا راد  رشان : دلج ، کی  يدواد ، ناندع  ناوفص  حّحـصم : قّقحم / بغار ، دّمحم  نب  نیـسح  یناهفـصا ، نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  .{ 116
. هیروس نانبل  1412 ه ق ، لّوا ، پاچ  هیماشلا ، رادلا 

: رشان دلج ،  3 یمالـسا ، تاراشتنا  رتفد  شهوژپ  هورگ  حّحـصم : قّقحم / نسح ، نب  رفعج  نیدـلا  مجن  یّلح ، قّقحم  هیاـهنلا ، تکن  .{ 117
. ناریا مق  1412 ه ق ، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع ي  هزوح ي  نیسردم  هعماج ي  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد 

، ترجه رشان : دلج ، کی  مالسالا ، ضیف  حّحصم : قّقحم / يوسوم ، نیسح  نب  دّمحم  یضر ، دّیس  حلاص ،) یحبـصلل   ) هغالبلا جهن  .{ 118
. ناریا مق  1414 ه ق ، لّوا ، پاچ 

1400 ه مود ، پاچ  یبرعلا ، باتکلا  راد  دلج ، کی  نسح ، نب  دـمحم  رفعج  وبا  یـسوط ، خیـش  يواتفلا ، هقفلا و  درجم  یف  هیاهنلا  .{ 119
. نانبل توریب  ق ،
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مهیلع تیبلا - لآ  هسسؤم ي  رشان : دلج ،  2 يدسا ، رهطم  نب  فسوی  نب  نسح  یّلح ، همالع ي  ماکحألا ، هفرعم  یف  ماکحإلا  هیاهن  .{ 120
. ناریا مق  1419 ه ق ، لّوا ، پاچ  مالسلا ،- 

1408 ه لّوا ، پاچ  مالسلا ،-  هیلع  يدهملا -  مامإلا  هسردم  رشان : دلج ، کی  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  یمق ، يرعـشا  رداونلا ، .{ 121
. ناریا مق  ق ،

رد ثیدح  شخب  حّحـصم : قّقحم / نسح ، نب  دـمحم  یلماعّرح ، هیمیدـقلا ،) ط   ) لئاسملا بختنم  همئألا  ماکحأ  یلإ  همألا  هیادـه  .{ 122
. ناریا دهشم  1412 ه ق ، لّوا ، پاچ  هیمالسإلا ، ثوحبلا  عمجم  رشان : دلج ،  8 یمالسا ، ياه  شهوژپ  هعماج ي 

زیربت 1375 ه ق ، لّوا ، پاچ  تاعالطا ، هناخپاچ  رشان : دلج ،  3 يدیهش ، حاتف  ازریم  يزیربت ، بساکملا ، رارسأ  یلإ  بلاطلا  هیاده  .{ 123
. ناریا

شهوژپ هورگ  حّحـصم : قّقحم / یمق ، هیوباب  نب  یلع  نب  دّـمحم  قودـص ، خیـش  نیملعتملا ، هیادـه  عورفلا  لوصالا و  یف  هیادـهلا  .{ 124
. ناریا مق  1418 ه ق ، لّوا ، پاچ  مالسلا ،-  هیلع  يداه -  ماما  هسسؤم ي  رشان : دلج ، کی  مالسلا ،-  هیلع  يداه -  ماما  هسسؤم ي 

 -، مالـسلا هیلع  یلع -  نینمؤملا  ریمأ  ماما  هناخباتک  رـشان : دـلج ، 26 یـضترم ، هاش  نب  نسحم  دـمحم  الم  یناـشاک ، ضیف  یفاولا ، .{ 125
. ناریا ناهفصا  1406 ه ق ، لّوا ، پاچ 
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هسسؤم حّحصم : قّقحم / نسح ، نب  دّمحم  یلماع ، ّرح  خیش  هعیرشلا ،) لئاسم  لیصحت  یلإ  هعیشلا  لئاسو  لیـصفت   ) هعیـشلا لئاسو  .{ 126
. ناریا مق  1409 ه ق ، لّوا ، پاچ  مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ  هسسؤم ي  رشان : دلج ،  30 مالسلا ،-  مهیلع  تیبلا - لآ 
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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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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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
... يرگشدرگ و 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

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

... SMS و 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  هارمه و ... 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
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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