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نایباهو مسجم  يادخ 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصایلع ، یناوضر ، هسانشرس : 
. یناوضر رغصایلع  نایباهو / مسجم  يادخ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 رعشمرشن ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
108 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

یسانشتیباهو ثحابم  هلسلس  تسورف : 
978-964-540-304-9 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  108 ؛  - 99 ص . همانباتک : تشاددای : 

خیرات هیباهو --  عوضوم : 
دیاقع هیباهو --  عوضوم : 

BP238/6/ر6خ4 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/524 ییوید :  يدنب  هدر 

2334988 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص1

هراشا
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ص6

هچابید

، لوحترپ خیرات  نیا  رد  تساههیرظن . اهتشادرب و  عونت  اهینوگرگد و  لوحت و  زا  هدنکآ  اهدورف و  زارف و  هارمه  یمالسا  هشیدنا  خیرات 
دـناهدش و هدرپس  یـشومارف  هب  يدـنچ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هدومن و  روهظ  یفلتخم  ینابم  اههزیگنا و  اب  نوگانوگ و  بهاذـم  اـههقرف و 

نیا اریز  تسا ؛ يرگید  ّرـس  ریـس و  ار  تیباهو  هقرف  نایم ، نیا  رد  اما  دـننیرفآشقن ، یمالـسا  عماوج  رد  نانچمه  لوحت  ریـس  اب  زین  یخرب 
هنارجحتم راوتـساان و  ياههشیدـنا  اـت  تسا  نآ  رب  تسین ، رادروخرب  یمالـسا  نارظنبحاـص  ناـیم  رد  يراوتـسا  هشیدـنا  زا  هکنآ  اـب  هقرف 

. دنالوبقب یمالسا  رکفت  هشیدنا و  رادنادیم  اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لیمحت  ناناملسم  ریاس  هب  ار  شیوخ 
داتسا هک  قیقحت  هتسیاب  تسا  يراک  هقرف  نیا  ياههشیدنا  لوحت و  ریس  اهزمر و  زار و  تخانش  ورنیا ، زا 
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ص7
زا يدـنمِهرهب  اب  هتخادرپ و  رکفت  نیا  ناهنپ  ادـیپ و  يایاوز  هب  ریدـقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر  رغـصایلع  ياقآ  باـنج  دـنمجرا 

. تسا هتخادرپ  هقرف  نیا  ياهشرگن  اههشیدنا و  يواکاو  هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم 
اب هدـیدرگ و  یفارحنا  هقرف  نیا  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  بجوـم  تاـقیقحت  هلـسلس  نیا  تسا  دـیما  ناـشیا ، تاـمحز  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمض 

. دوش هدوزفا  هعومجم  نیا  یفیک  ياقترا  رب  يدعب  ياهپاچ  رد  نارظنبحاص  نادنمشیدنا و  ياههاگدید  زا  يریگهرهب 
قیفوتلا یلو  هنا 

جح تاقیقحت  زکرم 
فراعم مالک و  هورگ 
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ص8

راتفگشیپ

www.Ghaemiyeh.comراتفگشیپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


9 ص :
ار نآ  هب  داقتعا  هک  تسا  دنوادخ  ندوب  مسج  میسجت و  هلأسم  ناحبس  دنوادخ  تافص  ثحبم  یمالسا  مالک  رد  یفالتخا  لیاسم  هلمج  زا 
هتشاد و قافتا  لاعتم  دنوادخ  تینامـسج  مدع  رب  یمالـسا  ياملع  رگید  هک  یلاح  رد  دناهداد . تبـسن  نایباهو  هیوشح و  ثیدح و  لها  هب 

. میهد رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  عوضوم  نیا  دراد  اج  کنیا  دناهدروآ . ثیدح  نآرق و  لقع و  زا  ياّهلدا  نآ  رب 

میسجت هب  لوق  هچخیرات 

هراشا
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10 ص :

هراشا

یلو تسا ، هدیـسر  زورما  عضو  هب  ات  هدنارذگ  ار  يراودا  میـسجت ، هب  داقتعا  هک  میربیم  یپ  نآ  زا  دعبو  مالـسا  زا  لبق  خـیرات  هظحالم  اب 
لوط رد  یعیـش  ياملعو  اهنآ  باحـصاو  هعیـش  ناماما  هک  یتسارح  اـب  ادـتبا ، زا  یعیـش  هعماـج  هک  تسا  نیا  دراد  یتقوشوخ  ياـج  هچنآ 

نونکا هچنآ  فسالا  عم  یلو  دنک ، خوسر  یمالسا  دیاقع  نیب  رد  میـسجت  هدیقع  هک  دناهتـشاذگن  هتـشاد  یمالـسا  لیـصا  دیاقع  زا  خیرات 
هچو هدـش  دراو  اجک  زا  هدـیقع  نیا  هکنیا  اما  تسا ، جـیار  ياهدـیقع  نایباهوو  هیفلـس  نیب  رد  هدـیقع  نیا  هک  تسا  نیا  مینکیم  هدـهاشم 

. میزادرپیم عوضوم  نیا  هب  کنیا  دراد . یسررب  هب  جایتحا  هک  تسا  یبلطم  تسا ، هدنارذگ  ار  ییاهنارود 
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11 ص :

دوهی رصع  لوا : هرود 

دندقتعم زینو  دناهدروآ  باسح  هب  ناسنا  لکـش  هب  ار  نآو  هتـسناد  مسج  ار  ادخ  دوهی ، هک  میربیم  یپ  مالـسا  زا  لبق  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
لطاب روصت  نیا  ّدر  رد  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا . دنزرفو  رسمه  ياراد  ادخ  هک 

: دیامرفیم
(3 نج : ( ) ًاَدلَو َو ال  ًۀَبِحاص  َذَخَّتا  اَم  انِّبَر  ُّدَج  یلاعَت  ُهَّنَأ  َو  )

. تسا هدرکن  باختنا  يدنزرفو  رسمه  دوخ  يارب  زگره  واو  ام ، راگدرورپ  تمظعاب  ماقم  تسا  دنلب  هکنیا  و 
(88 میرم : «. ) تسا هدیزگرب  دوخ  يارب  يدنزرف  نامحر  دنوادخ  دنتفگ : و  « ؛) ًاَدلَو ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو  : ) دیامرفیم زینو 

. دهد ناشن  اهنآ  هب  راکشآ  روط  هب  ار  دنوادخ  ات  دنتساوخ  ع )  ) یسوم ترضح  زا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 

هباحص رصع  مود : هرود 

رد لخاد  نارگیدو ، رابحالا  بعک  نوچمه  دندش ؛ ناملـسم  مالـسا  رب  دـیک  تهج  هب  هک  یناسک  زا  یخرب  طسوت  هک  دوهی  زا  هدـیقع  نیا 
. درک زاب  ناناملسم  نیب  رد  ار  دوخ  ياج  تعرس  هبو  دش ، مالسا 

(1) «. تفگیم نخس  نانآ  يارب  لیئارساینب  ياهباتک  زاو  درکیم  تسلاجم  ص )  ) ربمایپ باحصا  اب  رابحالا  بعک  : » دیوگیم یبهذ  . 1
، درک خوسر  ناناملسم  نیب  رد  تایلیئارسا  : » دیوگیم یناهبصا  خیـش  زا  ۀمظعلا »  » باتک قیقحت  همدقم  رد  يروفکرابم  هللا  ءاضر  رتکد  . 2

(2) دنادرگ .»...  زاب  هباحص  رصع  هب  ناناملسم  مولع  نیب  رد  ار  نآ  دورو  أدبم  ناوتیم  و 

ص 489. ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
ص 140. ج 1 ، ۀمظعلا ، - 2
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12 ص :
رکنم نآ  نتمو  فیعض  ثیدح  نیا  دنس  : » دیوگیم یثیدح  دنس  یسررب  يانثا  ردو  هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  رب  زین  ینابلا  نیدلارـصان  . 3

(1) دشاب .» دوهی  تایلعج  زا  ایوگ  تسا ،
: تفگ هک  هدرک  لقن  يدوهی  مالس  نب  هللادبع  زا  ولعلا »  » باتک رد  یبهذ  . 4

(2)  ... هیسرک یلع  هللا  يدی  نیب  سلجی  یتح  مکّیبنب  ءیج  ۀمایقلا  موی  ناک  اذإ 
 ... دنیشنیم وا  یسرک  يور  رب  دنوادخ  دزن  هکنیا  ات  دوشیم  هدروآ  امش  ربمایپ  دسر ، ارف  تمایق  زور  هاگره 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  لاعتم  دنوادخ  تمظع  هرابرد  يدوهی  هبنم  نب  بهو  زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا  نب  هللادبع  . 5
. هیمدقیف لعنلاک  یـسرکلاداع  دقو  یـسرکلا ، یلعل  ّلجوّزع  هیمدـق  ّنإو  یـسرکلا ، یفل  لکیهلا  ّنأو  لکیهلا  یفل  راحبلاو  تاوامـسلا  ّنإ 

(3)
رد لعن  دننامه  یسرکو  تسا  یسرک  يور  رب  ّلجوّزع  دنوادخ  مدق  ود  رهو  یسرک ، رد  لکیهو  تسا  لکیه  رد  اهایردو  اهنامسآ  انامه 

. ددرگیمرب اپ  ود 
: دیوگیم رجح  نبا  ظفاح  . 6

ص 249. مصاع ، یبا  نبا  ۀنسلا ، - 1
ص 446. ولعلا ، - 2

ص 477. ج 2 ، ۀنسلا ، - 3
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13 ص :
رومألا نم  اهیف  ربخی  ناکف  باتکلا ، لهأ  بتک  نم  ةریثک  بتک  كومریلا  ۀعقو  یف  هل  لصح  ناک  ّهنإف  صاعلا ؛ نب  ورمع  نب  هللادـبعکو  ... 

(1) ۀفیحصلا . نع  انثدحت  الو  ص )  ) ّیبنلا نع  انثّدح  هل : لاق  امبر  ۀباحصلا  ضعب  ناک  یتح  ۀبیغملا ،
ادیپ یسرتسد  اراصنو - دوهی  باتک - لها  بتک  زا  يرایـسب  ياهباتک  رب  كومری  هعقاو  رد  وا  اریز  صاع ؛ نب  ورمع  نب  هللادبع  دننامه  و 

ص)  ) ربمایپ زا  اـم  يارب  دـنتفگ : وا  هب  ضارتعا  رد  هباحـص  زا  یخرب  یتح  درکیم ، لـقن  دوب  یبیغ  راـبخا  زا  بتک  نآ  رد  هچنآ  هبو  درک ،
. هفیحص زا  هن  نک  لقن  ثیدح 

زیاج لئاسم  زا  یخرب  رد  هباحص  زا  یتعامج  دیلقت  « ؛ (2) لئاسملا » ضعب  یف  ۀباحصلا  نم  ۀعامج  دیلقت  زوجیال  ّهنإ  : » دیوگیم یبهذ  اذل 
«. تسین

: دیوگیم دیآیم ، رامش  هب  هریرهوبا  نادرگاش  زاو  هّتس  بتک  لاجر  زاو  نیعبات  ناگرزب  زا  هک  دیعس  نب  رسب  . 7
عمـساف موقی ، ّمث  بعک  نع  انثدـحیو  ص ،)  ) هللا لوسر  نع  ثّدـحیف  هریرهیبأ  سلاجن  انیأر  دـقل  هللاوف  ثیدـحلا ، نم  اوظفحتو  هللا  اوقتإ 

نع بعک  ثیدح  لعجیو  بعک  نع  هللا  لوسر  ثیدح  لعجی  انعم  ناک  نم  ضعب 

ص 532. ج 2 ، رجح ، نبا  حالص ، نبا  باتک  یلع  تکنلا  - 1
ص 105. ج 13 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 2
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14 ص :
(1) ص .)  ) هللا لوسر 

يارب وا  میدومنیم ، تسلاجم  هریرهوبا  اب  هک  میدرکیم  هدهاشم  دوخ  ام  دنگوس ! ادخ  هب  دیشاب ، هتشاد  ثیدح  رب  ظّفحتو  دیسرتب  ادخ  زا 
هک مدینـشیم  دـندوب  اـم  اـب  هک  دارفا  زا  یخرب  زا  نم  تساـخیمرب . هاـگنآ  تفگیم ، ثیدـح  راـبحالا  بعکو  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  اـم 

ص)  ) ادـخ لوسر  هب  دوـب  راـبحالا  بعک  زا  هک  ار  یثیدـحو  دادیم  تبـسن  راـبحالا  بعک  هب  دوـب ، ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  هک  ار  یثیدـح 
. درکیم بوسنم 

: تفگ هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  سنا  نب  کلام  . 8
ص)(2)  ) هللا لوسر  نع  هتثّدحو  ةاروتلا  نع  ینثدحف  هعم  تسلجف  رابحالا ، بعک  تیقلف  روطلا  یلإ  تجرخ 

زا نمو  تفگیم  ثیدـح  نم  يارب  تاروت  زا  وا  متـسشن ، وا  اب  مدومن ، تاـقالم  ار  راـبحالا  بعک  اـجنآ  ردو  متفر  روط  هوک  فرط  هب  نم 
. مدرکیم ثیدح  لقن  وا  يارب  ص )  ) ادخ لوسر 

. دش یمالسا  عبانم  دراو  لّوا  نرق  نامه  رد  تایلیئارسا  هک  دوشیم  هدافتسا  تاملکو  ثیداحا  نیا  زا 

لبنح نب  دمحا  ات  نیعبات  نامز  زا  موس : هرود 

هراشا

دیدپ  ههّبشمو  همّسجم  زا  يدیدج  رود  هباحص ، رصع  تشذگ  زا  دعب 

ص 175. ج 1 ، ملسم ، حیحص  - 1
ح 222. ةالصلل ، ءادنلا  باتک  کلام ، أطوم ، - 2
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هب ار  نآو  هدرک  ذخا  دوب ، هتفای  جاور  هباحص  رصع  رد  هک  ار  میسجت  ًاصوصخ  یلیئارـسا ؛ راکفا  ناناملـسم ، زا  یهورگ  رود  نیا  رد  دمآ .

ار ثیداحا  هنوگنیا  هک  دندش  ادیپ  يرایـسب  نایوار  نارود  نیا  رد  دندرک . ادـیپ  داقتعا  نآ  هبو  هتفریذـپ  يداقتعا  لوصا  زا  یلـصا  ناونع 
ناناملـسم نیب  رد  دروآ ، دـهاوخ  دـیدپ  دـیاقع  لاجم  رد  يرطخ  هچ  هکنیاو  كردو  لّمأت  هنوگچـیه  نودـب  دوب ، میـسجت  رد  حیرـص  هک 

: درک هراشا  دارفا  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دنتخاس ، رشتنم 

ق) 228 ه .  ) دامح نب  میعن  . 1

هدرک یفرعم  دراد ، يددعتم  یملع  ياهتیفرظ  هک  یناسک  زا  ینعی  ملعلا ؛» ۀـیعوا  نم   » ناونع هب   (1) ولعلا »  » باتک رد  ار  وا  یبهذ  هچرگ 
. دیآیم باسح  هب  نیعاّضو  زا  وا  هک  تسا  نآ  رما  تقیقح  یلو  تسا ،

(2) درکیم .» لعج  ثیدح  ّتنس ، تیوقت  رد  هک  دوب  یسک  وا  : » هتفگ وا  هرابرد  يدع  نبا  ظفاح 
دوخ شرع  زا  دنک ، ایند  نامـسآ  هب  لوزن  هدارا  دـنوادخ  هک  یماگنه  تسا ...« : هدـمآ  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  یطویـس  ظفاح 

(3) دمآ .» دهاوخ  نییاپ 

ص 450. ولعلا ، - 1
ص 2482. ج 7 ، ءافعضلا ، یف  لماکلا  - 2

ص 5. تاعوضوملا ، لیذ  - 3
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ق) 155 ه .  ) نامیلس نب  لتاقم  . 2

(1) تسین . یناهرب  چیه  هب  جایتحا  میسجت ، هب  لوق  رد  وا  ترهش  تهج  هب  اذلو  دوب ، دوخ  رصع  رد  همّسجم  خیش  وا 

ق) 114 ه .  ) هبنم نب  بهو  . 3

هراشا

(2) «. تسا باتک  لها  ياههفیحصو  تایلیئارسا  رد  وا  مولع  رتشیبو  تسا  مک  وا  راددنس  تایاور  : » دیوگیم وا  همجرت  رد  یبهذ 

ق) 255 ه .  ) یناتسجس ماّرک  نب  دّمحم  . 4

هن تسا  مسج  وا  هک  تسا  دنوادخ  دروم  رد  اهنآ  لوق  هیمارک  ياهتعدب  زا  هیمارک ...  خیش  مّلکتم ، دباع  : » دیوگیم وا  همجرت  رد  یبهذ 
(3) ماسجا .»...  دننام 

ق) 173 ه .  ) میرم یبا  نبا  حون  . 6

هراشا

. تسا هدرک  ذخا  هدوب ، میسجت  هب  روهشم  هک  نامیلس  نب  لتاقم  زا  ار  ریسفت  هک  هدش  هتفگ  وا  لاح  حرش  رد 

ق) 167 ه .  ) هملس نب  دامح  . 5

، دامح میسجت  ثیداحا  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  لقن  میسجت  دننامه  دنوادخ ؛ تافص  باب  رد  ار  يرایـسب  رکنم  ثیداحا  هک  تسا  یـسک  وا 
هیآ ریـسفت  رد  ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  وا  طسوت  هب  يذمرتو (5)  (4) دنـسملا »  » رد لبنح  نب  دمحا  هک  تسا  یتیاور 

: دومرف ِلَبَْجِلل ) ُهُّبَر  یَّلََجت  اَّمَلَف  )

ص 201. ج 7 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
ص 545. ج 4 ، نامه ، - 2

. مارک نب  دّمحم  همجرت  لادتعالا ، نازیم  - 3
ص 125. ج 3 ، دمحا ، دنسم  - 4

ح 3074. يذمرت ، حیحص  - 5
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هراشا هوک  هب  دوخ  تشگنارـس  اب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  اـنعم  نیا  هب  تفرگ .»...  ار  دوخ  کـچوک  تشگنارـس  ینعی  درک ؛ یّلجت  نینچنیا  »

. دومن یلجت  هدرک و 

میسجت هب  لوقو  هیوشح 

هب هک  هدـش  قـالطا  ثیدـح  لـها  زا  ياهّدـع  ربو  هیدَـمَح . نزو  رب  يرگیدو  هیرْهَد  نزو  رب  یکی  دوشیم : هدـناوخ  تروص  ود  هب  هیوشح 
. دنتشاد شیارگ  میسجتو  هیبشت 

: تسا لوق  دنچ  مان ، نیا  هب  نانآ  هیمست  هجو  هرابرد 
. تسا رپوت )  ) ّوشحم مسج ، اریز  دناهدوب ؛ میسجت  هب  دقتعم  نوچ  فلا )

دـندشیم و رـضاح  يرـصب  نسح  سرد  سلجم  رد  نانآ  نوچ  تسا ، سلجم  هیـشاح  اـی  راـنکو  بناـج  ياـنعم  هب  ءاـشح  هب  بوسنم  ب )
. دنهد ياج  سلجم  هیشاحو  رانک  رد  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  يو  دنتفگیم ، تسردان  نانخس 

: دیوگیم یناجرج  فیرش  دیس  ریم 
ثیداحألا یف  اهل  ساسأ  یتلا ال  ثیداحألا  نوشحی  مّهنأل  ۀیوشح ؛ ۀیوشحلا  تیّمسو 
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(1) عمسلاو . دیلاو  سفنلاب  یلاعت  هفیصوتو  هیبشتلاو  ربجلاب  نولوقی  ۀیوشحلا  عیمجو  لاق : ص .)  ) هللالوسر نع  ۀّیورملا 

ادخ لوسر  زا  هدش  تیاور  ثیداحا  رد  اهنآ  يارب  یـساساو  لصا  هک  دننکیم  هدافتـسا  یثیداحا  زا  نانآ  اریز  دـندیمان ؛ هیوشح  ار  هیوشح 
. دنمشچو شوگو  تسدو  سفن  نتشاد  هب  لاعتم  دنوادخ  فیصوتو  هیبشتو  ربج  هب  لئاق  هیوشح  مامت  دیوگیم : نینچمه  وا  تسین . (ص )

(2). دنناسارخ ءاّرق  زا  هوشح ، هب  بوسنم  نانآ  ج )
: تسا هتفگ  مّسجملا » ثیغلا   » باتک رد  يدَفَص 

بهذـم ردو  هیربج )  ) هیردـق هشیدـنا  یکلام ، بهذـم  ردو  هرعاشا  رکفت  یعفاش ، بهذـم  رد  دراد . هبلغ  یلزتعم  رّکفت  هیفنح ، بهذـم  رد 
(3) دراد . هبلغ  هیوشح  شور  هلبانح ،
: دیوگیم هیوشح  هرابرد  یناتسرهش 

تباث لاقتناو  تکرح  دوعـصو ، لوزن  ضاعباو ، اضعا  دـنوادخ  يارب  هدـش ، هیبشت  هب  لئاق  اراکـشآ  ثیدـح ، باحـصا  هیوشح  زا  ياهّدـع 
هدش سابتقا  دوهی  زا  تایاور  نیا  رثکا  هک  دناهداد ، تبسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ار  ساسایب  تایاور  نیا ، زا  هتشذگ  دناهدرک .

ص 341. یناجرج ، تافیرعتلا ، - 1
ص 42. ساربنلا ، - 2

ص 71. ج 3 ، مالسالا ، یحض  - 3
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(1) تسا . یلزاو  میدق  زین  نآ  تاملکو  تاوصاو  فورح  یتح  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  نآرق  هرابردو  تسا .

: دسیونیم یسلدنا  دشر  نبا 
هب قیدـصتلا  سانلا  فّلک  يذـّلا  هدوجوب  نامیإلا  ّنأ  ینعأ  لقعلا ، عمـسلا ال  وه  یلاعت  هللا  دوجو  ۀـفرعم  ۀـقیرط  ّنإ  اولاق : مّهنإـف  ۀـیوشحلا 

ۀقرفلا هذـهو  هیف . لقعلل  لخد  امم ال  کلذ  ریغو  داعملا  لاوحأ  هنم  یّقلتت  اـمک  ًاـنامیإ  هب  نمؤیو  عرـشلا  بحاـص  نم  یّقلتی  نأ  هیف  یفکی 
نم رهظی  کلذو  یلاعت ...  هللا  ۀفرعم  یلإ  ۀضیفم  عیمجلل  اهبصن  یّتلا  قیرطلا  یف  عراشلا  دوصقم  نع  ةرّصقم  اّهنأ  اهرمأ  نم  رهاظلا  ّۀلاضلا ،

(2). اهیلع صوصنم  ۀیلقع  ۀلدأب  هناحبس  يرابلا  دوجوب  قیدصتلا  یلإ  سانلا  یعد  ّهنإ  یلاعت  هللا  باتک  نم  ۀیآ 
هب فّلکم  مدرم  هک  ادـخ  دوجو  هب  نامیا  هار  اهنت  ینعی  لـقع ؛ هن  تسا  عمـس  لاـعتم  دـنوادخ  ِدوجو  ِتفرعم  هار  اـهنت  دـنیوگیم : هیوشح 

عرش  بحاص  زا  هک  تسا  ینامیا  نآ  دنشابیم ، نآ  هب  قیدصت 

صص 105 و 106. ج 1 ، یناتسرهش ، لحنلاو ، للملا  - 1
ص 134. دشر ، نبا  ّۀلدألا ، جهانم  نع  فشکلا  - 2
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20 ص :
، هارمگ هقرف  نیاو  دوشیم . هتفرگ  عرـش  زا  درادـن ، تیلخدـم  اـهنآ  رد  لـقع  هک  يروما  رگیدو  داـعم  لاوحا  هک  هنوگناـمه  دوش ؛ هتفرگ 

دماجنایم لاعتم  دـنوادخ  تفرعم  هبو  هدرک  بصن  مدرم  مامت  يارب  دـنوادخ  هک  ار  یهار  عراش  دوصقم  مهف  رد  هک  تسا  رهاـظ  ناـشرما 
يراب دوجو  قیدصت  هب  توعد  ار  مدرم  تایآ ، اریز  دوشیم ؛ هدافتـسا  لاعتم  دنوادخ  باتک  زا  يددعتم  تایآ  زا  بلطم  نیاو  دنرـصاق ... 

. تسا هدش  ّصن  اهنآ  رب  هک  هدرک  یلقع  هلدا  هب  یلاعت 
: تسناد بلطم  هس  ناوتیم  ار  هیوشح  هدیقع  لوصا 

. درادن هار  نآ  رد  زگره  لقعو  تسا  یعرش  ّصن  يداقتعا ، تفرعم  هب  ندیسر  يارب  هار  اهنت  . 1
. دنهد رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  هکنآ  نودب  دننکیم ، یلعجو  فیعض  ثیداحا  رب  دامتعا  دیاقع ، باب  رد  . 2

(1). دنیامنیم نآ  رهاظ  رب  لمح  هدمآ ، ثیداحا  رد  دیاقع  باب  رد  ار  هچ  ره  اذلو  دنلیوأت  فلاخم  . 3

همیمیت نبا  ات  لبنح  نب  دمحا  رصع  زا  مراهچ : رود 

. دنکیم ادیپ  همادا  هیمیت  نبا  رصع  اتو  هدش  عورش  هلبانحو  لبنح  نب  دمحا  نامز  زا  میسجتو ، هیبشت  راودا  زا  رود  نیا 
یلع ّدرلا   » ناونع تحت  ار  یباتک  زین  هلبانحو  تسا . هدرک  فیلأت  ۀنسلا »  » مان هب  هراب  نیا  رد  ار  یباتک  لبنح  نب  دمحا  نب  هللادبع 

ص 76. یعفاش ، دومحم  نسح  مالکلا ، ملع  ۀسارد  یلا  لخدملا  - 1
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. تسا میسجتو  هیبشت  ثیداحا  زا  رپ  باتک  ود  نیا  دناهداد . تبسن  شردپ  هب  ۀیمهجلا »

زا یخرب  هک  دندومن ، عمج  ار  میـسجتو  هیبشت  ثیداحا  نآ  ردو  هدرک  فیلأت  ار  يرایـسب  ياهباتک  طخ  نیا  ناوریپ  نارود ، نیا  لوط  رد 
: زا دنترابع  اهنآ 

. مرصا نب  شیشخ  ۀماقتسالا ،» باتک  . » 1
. لبنح نب  دمحا  نب  هللادبع  ۀنسلا ،» . » 2

. لاّلخلا ۀنسلا ،» . » 3
. خیشلا یبا  ۀنسلا ،» . » 4

. لاسع ۀنسلا ،» . » 5
. مصاع نب  رکبوبا  ۀنسلا ،» . » 6

. یناربط ۀنسلا ،» . » 7
. یناجریس لیعامسا  نبا  برح  ۀعامجلاو ،» ۀنسلا  . » 8

. ۀمیزخ نبا  دیحوتلا ،» . » 9
. هدنم نبا  دیحوتلا ،» . » 10

. یعازخ دبعم  نب  مکح  تافصلا ،» . » 11
. یمراد دیعس  نب  نامثع  ضقنلا ،» . » 12

. يّرجآ ۀعیرشلا ،» . » 13
. يرجس رصن  یبا  ۀنابإلا ،» . » 14

. هّطب نبا  ۀنابالا ،» . » 15
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22 ص :
. یضاق یلعی  یبا  تالیوأتلا ،» لاطبا  . » 16

ار مدرم  هار  نیا  زا  اذل  دـننک ، دوخ  هدـیقعمه  ار  یـسابع  هللااب  رداق  هفیلخ  دنتـسناوت  ق  لاس 408 ه . رد  ینعی  مجنپ ؛ نرق  لـئاوا  رد  هلباـنح 
. دندومنیم دیدهت  ار  درکیم  تفلاخم  نآ  اب  هک  نارگیدو  هیفنحو  هلزتعم  زا  سک  رهو  هدرک  دوخ  هدیقعمه 

نآ رب  ار  مدرمو  هدرک  تباتک  ار  نآ  هللااب  رداق  هفیلخ  دومن . فیلأت  ار  یباتک  دوخ  هدیقع  هرابرد  یجَرَک  دمحاوبا  همالع  : » دـیوگیم یبهذ 
روتـسد وا  تسا . دادغب  رد  هیعفاش  خیـش  ینییارفـسا ، دماحیبا  ماما  مایا  رخآ  ردو  مجنپ  هدص  لئاوا  رد  نیاو  دومن . رما  نآ  میلعت  ربو  عمج 

رد دیاقع  هلمج  زا  دوش . هداد  هبوت  دیاب  یجراخ ، ای  یـضفار  ای  یلزتعم  هچ  درادن ؛ تسا  باتک  نیا  رد  هچنآ  هب  داقتعا  هک  سک  ره  ات  داد 
: دوب نیا  باتک  نآ 

، دارأو ءاش  هیلع  رقتـساف  هیلإ  جایتحا  الب  شرعلا  قلخو  هتردقب ، ءیـش  ّلک  قلخف  هیوحی ، ناکم  الو  هعم  ءیـش  هدحو ال  ّلجو  ّزع  اّنبر  ناک 
(1) قلخلا . حیرتسی  امک  ۀحار  رارقتساال 

ار شرعو  دیرفآ ، دوخ  تردق  هب  ار  زیچ  ره  سپ  دـنکیمن . هطاحا  ار  وا  یناکمو  تسین  وا  هارمه  يزیچو  تسا  اهنت  ام  ّلجوّزع  راگدرورپ 
، درک قلخ  دشاب  هتشاد  جایتحا  نآ  هب  هکنآ  نودب 

ص 542. یبهذ ، ولعلا ، - 1
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تحارتسا قلخ  هک  هنوگنامه  تحار ، رارقتسا  وحن  هب  هن  دنک ، هداراو  دهاوخب  هک  هنوگنآ  تفرگ  رارق  رارقتـسا  وحن  هب  نآ  يور  رب  سپ 

. دنکیم ادیپ 
: دیوگیم ق  لاس 408 ه . ثداوح  رد  ریثا  نبا 

رد هرظانم  زا  ار  نانآو  داد  هبوت  هب  روتـسد  ار  فلاخم  تالاقمو  راتفگ  نابحاص  زا  نارگیدو  هعیـشو  هلزتعم  هللااب  رداق  هک  دوب  لاـس  نیا  رد 
(1) دومنیم . تبوقع  درکیم  نینچ  یسک  رگاو  دومن ، یهن  ناشدیاقع 

: دیوگیم ق  لاس 408 ه . ثداوح  رد  يزوج  نبا  ظفاح 
ق ه . لاـس 408  رد  هک  يربـط  نسح  نب  هللا  ۀـبه  ار  اـم  داد  ربـخ  داد ...  هبوـت  هب  روتـسد  ار  ناراذـگتعدب  رداـق ، هـک  دوـب  لاـس  نـیا  رد 

(2) دندرک ...  عوجر  راهظا  زین  نانآو  داد  هبوت  هب  روتسد  ار  هیفنحو  هلزتعم  ياهقف  هللااب ، رداق  نینمؤملاریما 
اب ار  دوخ  نیفلاخم  اذـلو  دـمآ  نانآ  کمک  هبو  تفرگ  رارق  هلبانح  رانک  رد  تسایـس  تسد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یخیرات  صوصن  نیا  زا 

نیا زا  هلبانح  ياملع  دنتفای . یتکوش  دوخ  ياربو  هداد  شرتسگ  ار  دوخ  دیاقع  قیرط  نیا  زاو  دندرک  نوریب  نادیم  زا  اهرازآو  تیذا  عاونا 
م 422  ) رامع نب  ییحی  دارفا  نیا  هلمج  زا  دنداتـسیا . يرکفو  یلمع  هلباقم  اب  نافلاخم  لباقم  ردو  هدرک  هدافتـسا  ءوس  دوخ  عفن  هب  تصرف 

شدوخ هک  تسا ، يوره  لیعامسا  یبا  مّسجم  خیش  هب  فورعم  هک  تسا  ق ) ه .

ص 305. ج 9 ، ریثا ، نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  - 1
ص 125. ج 15 ، يزوج ، نبا  مظتنملا ، - 2
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(1) دوب . لاعتم  دنوادخ  يارب  ّدح  رکنم  وا  اریز  مدرک ؛ نوریب  ناتسجس  زا  ار  ناّبح  نبا  نم  دیوگیم :

م  ) یلبنح یلعیوبا  یـضاق  نانآ ، هلمج  زا  هک  دـنداد  همادا  ار  دوخ  يرکف  ّطخو  هدرک  روهظ  يرگید  زا  سپ  یکی  یلبنح  ناماما  وا  زا  دـعب 
ّطخ تافص ، باب  رد  لیوأت  هیرظن  ربو  هدرک  لابند  ار  میسجتو  هیبشت  ثیداحا  لیوأتلا » لاطبا   » مان هب  یباتک  فیلأت  اب  وا  تسا . ق ) 458 ه .

. دیشک نالطب 
ّمذ : » ياهمان هب  هدیقع  نیا  هرابرد  ییاهباتک  فیلأت  اب  وا  دش . هار  نیا  هدنهد  همادا  ق ) م 629 ه .  ) یلبنح یسدقم  همادق  نبا  زین  وا  زا  دعب 

هدروآ شلاح  حرش  رد  ار  همادق  نبا  تافلؤم  یبهذ  دیشخب . ياهزات  ناج  میـسجتو  هیبشت  هدیقع  هب  ولعلا ،»  » و داقتعالا ،» ۀعمل   » و لیوأتلا ،»
. تسا هتفرگ  رارق  سرتسد  ردو  هدش  پاچ  نونکا  تافیلأت  نیا   (2) تسا .

دیاقع رد  وا  مالک  نکل  « ؛ (3) هبهذم »...  لهأ  نع  ةروهشملا  ۀقیرطلا  یلع  دئاقعلا  یف  همالک  نکل  : » دسیونیم وا  هرابرد  یسدقم  هماشوبا 
«. تسا شبهذم  لها  زا  روهشم  شور  رب 

: دسیونیم هرهزوبا  دّمحم  خیش 
نم نآرقلا  یف  ءاج  ام  ّلک  تابثإ  وه  فلسلا  بهذم  ّنأ  رّرقی  هیمیت  نبا  ّنإ 

. ناّبح نبا  همجرت  ص 114 ، ج 5 ، نازیملا ، ناسل  - 1
ص 168. ج 22 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 2

ص 139. نیتضورلا ، لیذ  - 3
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دقل یفرحلا ...  رهاظلابو  لیوأت  ریغ  نم  ًاضیا  کلذ  نم  ۀنـسلا  یف  ءاج  امو  ضغبو ، ۀّبحمو  دیو  هجوو  شرعلا  یلع  ءاوتـساو  ۀـّیتحتو  ۀـّیقوف 

ّنأ اوتبثأو  تقولا ، کلذ  یف  ءاملعلا  مهـشقانو  فلـسلا ، بهذـم  کلذ  ّنأ  اوعدأو  انّیب ، اـمک  يرجهلا  عبارلا  نرقلا  یف  ۀـلبانحلا  اذـهب  هقبس 
(1) ۀلاحمال ...  ۀّیمسجلاو  هیبشتلا  یلإ  يّدؤی  اذه  مهداقتعا 

رب ءاوتـساو  تیتـحتو  تیقوف  لـیبق  زا  تسا ؛ هدـمآ  نآرق  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  تاـبثا  فلـس  بهذـم  هک  درکیم  ریرقت  نینچ  هیمیت  نبا 
رد هلبانح  يأر ، نیا  هب  دوش ...  لیوأت  هکنآ  نودب  تسا ، هدمآ  لیبق  نیا  زا  ّتنـس  رد  هچنآ  زینو  ضغبو ، تبحمو  تسدو  تروصو  شرع 

املع تقو  نامه  رد  یلو  تسا . فلـس  بهذم  يأر  نیا  هک  دندرک  اعّداو  دش  نایب  هک  هنوگنآ  دنتفرگ  تقبـس  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق 
 ... دش دهاوخ  تیمسجو  هیبشت  هب  ّرجنم  ناشداقتعا  هک  دندومن  تابثاو  هدرک  هشقانم  نانآ  اب 

باهولادبع نب  دمحم  ات  هیمیت  نبا  رصع  زا  مجنپ : هرود 

دباییم . همادا  باهولادبع  نب  دّمحم  نامز  اتو  دوشیم  عورش  وا  نادرگاشو  هیمیت  نبا  نامز  زا  نارود  نیا 

.324 صص 322 - هرهزوبا ، هیمیت ، نبا  - 1
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ار اهنآو  هداد  رارق  صاخ  ياهمانربو  ساسا  نآ ، ياربو  درب  ثرا  هب  دوخ  ناگتشذگ  زا  ار  میسجت  هب  نیلئاقو  هلبانح  راکفا  لوصا  هیمیت  نبا 

. درک مظنم 
: دیوگیم دوخ  رب  هبشم  مسا  ندوب  صقن  در  رد  سیدقتلا » ساسا  ضقن   » مانهب دوخ  ياهباتک  زا  یکی  رد  يو 

(1) نیعباتلاو ...  ۀباحصلا  نم  دحأ  مالک  الو  ۀنسلاو  باتکلا  یف  ّمذب  رکذ  هل  سیل  ۀهبشملا  مساف  کلذک  ناک  اذإو 
تسا هدماین  نیعباتو  هباحـص  زا  کی  چیه  مالک  هنو  ّتنـسو  باتک  رد  تّمذم  هب  يدای  هیبشت  هب  نادقتعم  يارب  سپ  دشاب ، نینچ  هاگره  و 

...
: دیوگیم زین  رگید  ییاج  رد  وا 

یفنف ًاضارعأو ، ًاماسجأ  سیل  هتافـص  ّنأو  مسجب ، سیل  ّهنأ  اهتّمئأو  ۀـمألا  فلـس  نم  دـحأ  لوق  الو  هلوسر  ۀّنـس  ـالو  هللا  باـتک  یف  سیلو 
(2) لالضو . لهج  لقع ، الو  عرش  اهانعم  فنی  مل  ظافلأ  یفنب  عرشلاب  ۀتباثلا  یناعملا 

فلس زا  يدحا  مالک  رد  زینو  شلوسر  ّتنسو  ادخ  باتک  رد 

ص 109. ج 1 ، سیدقتلا ، ساسا  ضقن  - 1
صص 100 و 101. ج 1 ، سیدقتلا ، ساسا  ضقن  - 2
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یفن هب  عرـش  هب  تباـث  یناـعم  یفن  سپ  دنتـسین . ضرعو  مسج  وا  تافـص  هکنیاو  تسین ، مسج  دـنوادخ  هک  هدـماین  نینچ  تـما  ناـماماو 

. تسا تلالضو  ینادان  هدرکن ، یفن  ار  نآ  يانعم  لقعو  عرش  هک  یظافلا 

باهولادبع نب  دمحم  رصع  مشش : هرود 

. تسا وا  ناوریپو  يدجن  باهولادبعنب  دّمحم  نارود  هیبشت ، هب  لوق  راودا  زا  مشش  رود 
: دیوگیم هیمیت  نبا 

(1)  ... ۀمئألا فلسلا و  نم  دحأ  مالک  یف  فرعیال  اذهف  ۀمسجملا ، مذ  میسجتلا و  رکذ  اّماو 
 ... تسا هدشن  هتخانش  ناماما  ناینیشیپ و  زا  کی  چیه  مالک  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  همسجم ، تمذم  میسجت و  رکذ  اما  و 

: دیوگیم میسجت  هب  لوق  زا  عافد  رد  زین  وا 
لزنت و  هیلا ، ص )  ) دّـمحم جرعی  و  هیلا ، حورلا  ۀـکئالملا و  جرعت  ءاعدـلا و  یف  يدـیألا  عفرب  هیلا  راـشی  ّبرلا  نوـکی  نا  مزلتـسی  لاـق : ناو 

ۀنسلا  باتکلا و  اهب  قطن  یتلا  مزاوللا  نم  کلذ  وحن  و  نآرقلا ، هنم  لزنی  هدنع و  نم  ۀکئالملا 

ص 560. ج 2 ، ۀنسلا ، جاهنم  - 1
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(1). مزاللا اذه  ءافتنا  ملسنال  هل : لیق  اهانعم ؟ یف  ناکامو 

هراشا اعد  لاح  رد  اهتسد  ندرک  دنلب  اب  تراگدرورپ  يوس  هب  هک  دیآیم  مزال  میـسجت  هب  لوق  تروص  رد  هک  دنک  لاکـشا  یـسک  رگا 
نآرق وا  هیحان  زا  دـنیآ و  دورف  وا  بناج  زا  هکئالم  و  دور ، وا  يوس  هب  زین  ص )  ) دّـمحم و  دـنور ، ـالاب  وا  يوس  هب  حور  هکئـالم و  دوش و 

نیا ندوب  یفتنم  مییوگیم : وا  خـساپ  رد  تسانعم . نیا  هب  هچنآ  هدرک و  قطن  نآ  رب  تنـس  نآرق و  هک  یمزاول  زا  اهنیا  لاثما  و  دوش ، لزان 
. مینادیمن مّلسم  ار  مزال  روما 
: دیوگیم يرگید  ياج  رد  وا 

ظفلب نیمّلکتملا  ضعب  هینعی  يذـلا  وه  نوکی  نا  کـلذ  نم  مزل  اذا  و  ّقح ، وـه  ۀـمألا  فلـس  هیلع  عـمجا  ۀنـسلا و  باـتکلاب و  تبث  اـمف  ... 
(2) ّقح . ّقحلا  مزالف  مسجلا ،

تسادخ تیمسج  هب  فارتعا  هدیقع  نآ  همزال  رگا  و  دشابیم ، قح  تسا  نآ  رب  تما  عامجا  هدش و  تباث  تنـس  باتک و  هب  هچنآ  سپ  ... 
. تسا ّقح  ّقح ، همزال  اریز  درادن ؛ یلاکشا 

: دیوگیم هیمیت  نبا 
یلع ّهبر  هسلجی  هللا  لوسر  ًادّمحم  ّنا 

ص 560. ج 2 ، ۀنسلا ، جاهنم  - 1
ص 192. ج 5 ، يواتفلا ، - 2
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(1). هعم شرعلا 

. دناشنیم دوخ  رانک  شرع  يور  رب  ار  وا  شراگدرورپ  ادخ ، لوسر  دّمحم  انامه 
: دیوگیم شتسرپ  يارب  هلاسوگ  ذاختا  رد  لیئارساینب  هنتف  هرابرد  زین  وا 

نکل و  دسج ، اذ  هنوک  هب  هباع  امیف  رکذـی  ملف   (2) اًلِیبَس ) ْمِهیِدـْهَی  َو ال  ْمُهُمِّلَُکی  ُهَّنَأ ال  اْوَرَی  َْمل  َأ  : ) لاق هناحبـس  ّهنا  وه  و  ثلاـثلا : هجولا  ... 
صقن یلع  ّلدت  ۀیآلا  ّنا  ملعف  کلذ . رکذل  ًاصقن  ًابیع و  ندـب  اذ  هنوک  درجم  ناک  ول  و  الیبس ؛ مهیدـهیال  مهمّلکیال و  ّهنا  هب  هباع  امیف  رکذ 

(3)  ... ًاصقن ًابیع و  ندب  اذ  ءیشلا  نوک  ّنا  یلع  اهب  جتحی  نم  ۀجح 
ناشتیادـه تسار ]  ] هار هب  دـیوگیمن و  نخـس  ناـنآ  اـب   ] هلاـسوگ وا ] هک  دـننیبیمن  اـیآ  : ) دوـمرف ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا  موـس : هجو  ... 

نآ رب  هک  هچنآ  هلمج  زا  هکلب  هتفگن ، ار  هلاسوگ  ندوبدسج  ياراد  هدرک  شنزرس  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  دنوادخ  دیامنیمن ،)

ص 374. ج 4 ، يواتفلا ، عومجم  - 1
.148 فارعا : - 2

ص 220. ج 5 ، يواتفلا ، عومجم  - 3
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30 ص :
نتـسناد ادـخ  يارب   ] نتـشاد ندـب  درجم  رگا  و  دـنکیمن ، ناشتیادـه  دـیوگیمن و  نخـس  ناـنآ  اـب  هلاـسوگ  هک  تسا  نیا  هدرک  شنزرس 

ندـب دـیوگیم  هک  سکره  لالدتـسا  صقن  رب  دـنکیم  تلالد  هیآ  هک  دـش  هتـسناد  سپ  درکیم ، رکذ  ار  نآ  دوب  صقن  بیع و  هلاسوگ ]
 ... تسوا صقن  بیع و  يزیچ  نتشاد 

شرع و يور  رب  دنوادخ  انامه  « ؛ (1)« یـسرکلا شرعلا و  یلع  سلجی  هللا  ّنا  : » دیوگیم باهولادبع  نب  دّمحم  نب  نسح  نب  نامحرلادبع 
«. دنیشنیم یسرک 

«. دراد رارقتسا  دوخ  یسرک  يور  رب  دنوادخ  « ؛ (2) شرعلا » یلع  رقتسا  هللا  ّنا  : » دیوگیم نازوف  نب  حلاص 
: دیوگیم نایباهو  قباس  یتفم  زاب  نب 

(3) مومذملا . مالکلا  نم  هللا  نع  ءاضعالا  حراوجلا و  ۀیمسجلا و  یفن 
. تسا تسپ  نانخس  هلمج  زا  دنوادخ  زا  ءاضعا  حراوج و  تیمسج و  یفن 

: دیوگیم زین  و 
و ۀمایقلا - موی  ّبرلا - ءیجی  موی 

ص 356. نسح ، نب  نمحرلادبع  دیجملا ، حتف  - 1
ص 40 نازوف ، نب  حلاص  ۀیفلسلا ، - 2

ص 19. زاب ، نب  تافصلا ، لیوأت  یلع  ّدرلا  نم  تاهیبنتلا  - 3
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31 ص :
(1) هوعبت . هوفرع و  هقاس  نع  فشک  اذاف  مهنیب ، هنیب و  ۀمالعلا  یه  و  هقاس ، نع  نینمؤملا  هدابعل  فشکی 

رد تسا ، نانآ  وا و  نیب  ياهناشن  نیا  هک  دنکیم  فشک  شنمؤم  ناگدـنب  يارب  ار  شقاس  دـیآیم و  تمایق  زور  رد  راگدرورپ  هک  يزور 
. دننکیم يوریپ  وا  زا  هتخانش و  ار  وا  یگمه  هک  تسا  ماگنه  نیا 

: دیوگیم دوخ  ياواتف  رد  یباهو  ناثدحم  زا  ینابلا  نیدلارصان 
 ... دنهدیم تبسن  میسجتو  هیبشت  هب  ار  واو  هتسناد  هارمگ  دشاب  نآ  هب  دقتعم  هک  یسک  رهو  دنیادخ ، تیؤر  تمعن  رکنم  نارگیدو  هلزتعم 
هام دننام  ار  واو  هدرک  یّلجت  نانآ  رب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نآ  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  ياهّتنم  زا  هک  میراد  نامیا  ّتنـس  لها  ام  یلو 

. دننیبیم هدراهچ  بش 
: دیوگیم نیمیثع  حلاص  نب  دّمحم 

لاق امک  هللا ، هدـیقل  سفنلاب  الوق  ناک  ول  و  توصب ، نوکی  نا  ّدـبال  لوقلا  لصا  ّنال  توص ؛ فرحب و  ّهنا  و  لوقلا هللا ، تابثا  اذـه  یف  و  ... 
اذاف ، (2) ُهللا ) اَُنبِّذَُعی  َْول ال  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َنُولوُقَی  َو  : ) یلاعت

ص 130. ج 4 ، زاب ، نب  يواتف  ۀعومجم  - 1
هیآ 8. هلداجم ، - 2
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32 ص :
(1) توصب . نوکی  نا  ّدبالف  لوقلا  قلطا 

دیقم دـنوادخ  ار  نآ  دوـب  سفن  اـب  لوـق  رگا  و  دـشابیم . توـص  فرح و  اـب  شراـتفگ  هکنیا  تسادـخ و  يارب  لوـق  تاـبثا  نیا  رد  و  ... 
اب هارمه  دیاب  سپ  دوش  رکذ  قلطم  لوق  رگا  سپ  دننکیمن .) باذع  ار  ام  ارچ  ناشـسفن  رد  دنیوگیم  و  : ) دومرف هک  هنوگنامه  دروآیم ،

. دشاب توص 
قوف هللا  ّنا  : » دیوگیم عمتجملا » درفلا و  حالـصال  ۀیمالـسالا  تاهیجوتلا  لئاسر  ۀعومجم   » باتک رد  یباهو  ناگدنـسیون  زا  ونیز  دّـمحم 

(2) هقلخ » نم  لصفنم  هتاذب  شرعلا 
«. تسادج شقلخ  زا  هتفرگ و  رارق  شرع  يالاب  شتاذ  دنوادخ  انامه  « ؛

: دسیونیم میق  نبا  هینون  حرش  رد  ساّره  لیلخ  دّمحم 
، کلذک شرعلا  یلع  هللا  ۀیقوف  نوکتف  ناکملاب  ۀیسح  ۀیقوف  یه  و  تاوامسلا ، قوف  شرعلا  ّنا  رکذ  ّهنال  تاذلا ، ۀیقوف  یف  حیرـص  وه  و  ... 

(3). ۀبلغلا رهقلا و  ۀیقوف  یلع  انه  ۀیقوفلا  لمح  ًادبا  ّحصیال  و 
سپ تسا ، یناکم  یّسح  تیقوف  نیا  و  تساهنامسآ ، يالاب  شرع  هکنیا  هب  هدرک  رکذ  اریز  تاذ ؛ تیقوف  رد  تسا  حیرص  نیا  و  ... 

ص 72. نیمیثع ، حلاص  نب  دمحم  ةدیقعلا ، يواتف  - 1
ص 21. ۀیمالسالا ،...  تاهیجوتلا  لئاسر  ۀعومجم  - 2

ص 249. میق ، نبا  هینون  حرش  - 3
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33 ص :
. دومن هبلغ  رهق و  تیقوف  رب  لمح  ار  اجنیا  رد  تیقوف  هک  تسین  حیحص  زگره  و  تسا ، نینچ  نیا  زین  شرع  رب  ادخ  تیقوف 

: دیوگیم نیمیثع  نبا 
(1). هتاذب اهقوف  ّلجوزع  هللاو  هتحت ، ءایشألا  لک  و  ءیش ، ّلک  قوف  هتاذب  لاع  هللا  ّنا  وهف  تاذلا  ّولع  اّماف 

دنوادـخ و  تسوا ، ریز  تادوـجوم  ماـمت  و  تسا ، يزیچ  ره  يـالاب  یلاـع و  شتاذ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نـیا  هـب  نآ  سپ  تاذ ، ّوـلع  اـما 
. دشابیم ءایشا  مامت  يالاب  شتاذ  ّلجوّزع 

ادخ يوس  زا  تسد  هلیـسو  هب  ضبق  زا  نخـس  نآ  رد  هک  یثیدـح  رد  همیزخ  نبا  دـیحوتلا »  » باتک رب  دوخ  هقیلعت  رد  ساّره  لیلخ  دّـمحم 
: دسیونیم هدمآ ،

ضبقلا ّناف  ضبق ، اذامب  مهل : انلق  ماعنإلا . هتدارا  ببسب  يا  ۀیببـسلل ، انه  ءابلا  ّنا  اولاق : ناف  ۀمعنلاب . ۀیقیقحلا ال  دیلاب  نوکی  اّمنا  ضبقلا  ّناف 
 (2) ۀنسلا . باتکلا و  هب  حّرص  ام  توبثب  اوفرتعی  نا  ّالإ  مهسفنا  نم  اوفصنا  ول  مهل  صانم  الف  ۀلآ ، یلإ  جاتحم 

ص 33. نیمیثع ، نبا  یسرکلا ، ۀیآ  ریسفت  - 1
ص 63. دیحوتلا ، - 2
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34 ص :
زا ماـعنا  هدارا  ببـس  هب  ینعی  تسا ، تیببـس  يارب  اـجنیا  رد  ءاـب »  » هک دـنیوگب  رگا  سپ  تمعن ، هب  هن  تسا  یقیقح  تسد  هـب  ضبق  اـنامه 

دوـخ زا  رگا  ناـنآ  يارب  تسین  یهار  سپ  تسا ، ياهلیـسو  هب  جاـتحم  ضبق  اریز  هدرک ؛ ضبق  زیچ  هچ  هب  مییوـگیم : ناـنآ  هـب  دـنوادخ .
. تسا هدرک  حیرصت  نآ  هب  تنس  نآرق و  هک  هچنآ  توبث  هب  دننک  فارتعا  هکنآ  زج  دنهد  فاصنا 

: دیوگیم ْمِهیِْدیَأ ) َقْوَف  ِهللا  ُدَی   ) هیآ هرابرد  نینچمه  وا 
نوکت اّمنا  ۀـعیابملا  ّنا  کش  و ال  هلوسرل ، نیعیابملا  يدـیا  قوف  نوکت  هدـی  ّنا  اهیف  ربخی  هللا  ّناف  دـیلا ؛ تاـبثا  یف  ۀحیرـص  ۀـیآلا  هذـه  ... 

(1) ةردقلاب . الو  ۀمعنلا  ال  يدیألاب ،
و دشابیم ، شلوسر  ناگدننکتعیب  ناتسد  قوف  شتـسد  هک  دهدیم  ربخ  نآ  رد  دنوادخ  اریز  تسد ؛ تابثا  رد  تسا  حیرـص  هیآ  نیا  ... 

. تردق هب  هن  تمعن و  هن  دشابیم ، تسد  اب  تعیب  هک  تسین  یکش 
: دسیونیم نیمیثعلا  حلاص  نب  دّمحم 

نم صقن  اّهنا  دارملا  سیلف  لامـشلاب  يرخألا  دیلا  انفـصو  اذإ  و  يرخألا ، ریغ  ةدحاو  ّلک  و  کشالب ؛ ناتنثا  هناحبـس  هیدی  ّناف  ّلک ، یلعو 
(2) ینمیلا . دیلا 

ص 64. دیحوتلا ، - 1
ص 90. نیمیثع ، حلاص  نب  دمحم  ةدیقعلا ، يواتف  - 2
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35 ص :
رگید تسد  میدرک  فیـصوت  هاگره  و  تسا ، يرگید  ریغ  مادک  ره  کش و  نودب  تساتود  ناحبـس  دـنوادخ  تسد  انامه  لاح ، يا  یلع 

. دراد صقن  تسار  تسد  هب  تبسن  هک  تسین  نیا  نآ  يانعم  لامش  هب  ار 
: دسیونیم یباهو  نایتفم  زا  نیمیثعلا  حلاص  نب  دّمحم 

(1). ۀلوره یتأی  یلاعت  هللا  ّناب  نمؤن  نا  نم  عنام  يا  و  قئاللا ...  هجولا  یلع  ۀمیقلا  موی  هدابع  نیب  لصفلل  ًایقیقح  ًانایتا  یتأی  هللا  ّنا 
زا تسا  یعنام  هچ  و  تسا ...  قیال  هک  يوحن  هب  تمایق  زور  رد  شناگدـنب  ندرک  ادـج  تهج  هب  دـیآیم ، یقیقح  روط  هب  دـنوادخ  انامه 

. دیایب نانک  هلوره  لاعتم  دنوادخ  هکنیا 
: دیوگیم نینچمه  وا 

(2) ۀقیقح . تبثیف هللا  هللا ، یلع  ًاعنتمم  سیل  رهاظلا  اذه  و  ۀلوره ، هللا  نایتا  توبث  هرهاظ  ّناف  ... 
تباث یقیقح  روط  هب  دنوادخ  رب  اذل  دشابیمن ، عنتمم  دنوادخ  رب  رهاظ  نیا  و  تسا ، هلوره  تروص  هب  دنوادخ  ندـمآ  توبث  نآ  رهاظ  ... 

. دوشیم

ص 112. ةدیقعلا ، يواتف  - 1
ص 114. نامه ، - 2
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36 ص :
مـشچ ود  لاعتم  دنوادخ  يارب  هکنیا  هب  میراد  نامیا  ام  »(1) ؛» نیتیقیقح نیتنثا  نینیع  ّناب هللا  نمؤنو  : » دیوگیم نیمیثعلا  حـلاص  نب  دّـمحم 

«. تسا یقیقح 

رصاعم نایباهو  رصع  متفه : هرود 

داشراو توعدو  يواتفو  اهثحب  تئیه  رد  هک  یناسک  تسا . ناتسبرع  رصاعم  نایباهوو  هیفلس  نارود  هیبشتو ، میسجت  راودا  زا  متفه  هرود 
. وا يرکف  طخ  ناوریپو  ینابلا  نیدلارصان  دمحم  زینو  دنرادو  هتشاد  زوربو  روهظ 

رد دوخ  راکفا  لوصا  اب  ار  بالط  زا  نوگانوگ  ياههتسدو  هدرک  ریخست  ار  فلتخم  ياههاگـشناد  دناهتـسناوت ، رـضاح  رـصع  رد  دارفا  نیا 
. دنهد میلعت  اجنآ 

تنس لها  هاگدید  زا  نایباهو  میسجت 

هراشا

. دناهداد تبسن  هیمیت  نبا  هب  ار  نآ  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  دنراد  هراشا  ای  حیرصت  میسجت  رب  دوخ  ناشفالسا  نایباهو و  هکنیا  رب  هوالع 
: مینکیم هراشا  تارابع  یخرب  هب  کنیا 

هرهزوبا دّمحم  خیش  . 1

: دسیونیم هیمالسالا  بهاذملا  خیرات  باتک  رد  وا 
رد دننکیم ؛...  تباث  دـنوادخ  ربو  هدرک  تقیقح  رب  لمح  هدـش ، رکذ  دـنوادخ  يارب  تایاور  ای  نآرق  رد  هک  ار  ینأشو  تفـص  ره  هیفلس 

(2)  ... دش دهاوخ  لاعتم  دنوادخ  تیمسجو  هیبشت  هب  ّرجنم  لمع  نیا  هک  دناهدناسر  تابثا  هب  املع  هک  یلاح 
: دیوگیم نینچمه  وا 

، مالک ادن ، اضر ، طخـس ، بضغ ، ّتبحم ، لیبق  زا  هدـش ؛ دراو  دـنوادخ  فاصوا  دروم  رد  تایاور  ای  نآرق  رد  هچ  ره  هک  دـندقتعم  هیفلس 
، هجو شرع ، رب  رارقتسا  اهربا ، هیاس  رد  ندمآ  دورف 

صص 14 و 15. ۀعامجلا ، ۀنسلا و  لها  ةدیقع  - 1
.235 ص 232 - ج 1 ، هیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  - 2
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37 ص :
زین هیمیت  نبا  رظنو  يأر  دـشاب ...  شرهاظ  اب  فلاخم  هک  يریـسفتو  لیوأت  هنوگچـیه  نودـب  دوش ، لمح  شرهاـظ  رب  دـیاب  یگمه  تسد ،

(1) تسا . نیمه 

هطوطب نبا  . 2

: دیوگیم قشمد  هب  دوخ  همانرفس  رد  وا 
، قشمدب كاذ  ذا  تنک  و  ًائیـش . هلقع  یف  ّنا  ّالا  نونفلا ، یف  مّلکتی  ماشلا ، ریبک  ۀیمیت ، نب  نیدلا  یقت  ۀلبانحلا  ءاهقف  رابک  نم  قشمدب  ناکو 

ایندـلا ءامـسلا  یلإ  لزنی  هللا  ّنا  لاق : نا  همـالک  ۀـلمج  نم  ناـکف  مهرکذـی ، عماـجلا و  ربنم  یلع  ساـنلا  ظـعی  وه  ۀـعمجلا و  موی  هترـضحف 
(2) اذه ...  یلوزنک 

هکنآ زج  تفگیم ، نخـس  فلتخم  نونف  رد  هک  ماـش  گرزب  هیمیت ، نبا  نیدـلا  یقت  ماـن  هب  دوـب  یـصخش  هلباـنح  ناـگرزب  زا  قـشمد  رد 
عماج دجسم  ربنم  يور  رب  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  مدش  رضاح  وا  دزن  هعمج  زور  مدوب ، قشمد  تقو  نآ  رد  نم  تشاد . شلقع  رد  یلکـشم 

شتاملک هلمج  زا  دادیم . رکذت  ار  نانآ  درکیم و  هظعوم  ار  مدرم 

.235 صص 232 - ج 1 ، ۀّیمالسالا ، بهاذملاخیرات  - 1
.58 صص 57 - ج 1 ، هطوطب ، نبا  ۀلحر  - 2
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 ... میآیم نییاپ  ربنم  زا  نم  هک  هنوگنامه  دیآیم  دورف  ایند  نامسآ  هب  دنوادخ  هک  دوب  نیا 

يدرولا نبا  . 3

: دیوگیم يو 
(1). میسجتلا نم  هیلإ  بسن  امب  لقتعا  و  سلجم ، هل  دقع  رصم و  یلإ  خیشلا  یعدتسا 

ار وا  دوب  هدش  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  میـسجت  هب  لوق  تهج  هب  تشگ و  اپرب  یـسلجم  وا  يارب  دش و  هدـناوخارف  رـصم  هب   ] هیمیت نبا  خـیش ]
. دندومن ینادنز 

(2) دش .» ینادنز  میسجت  هب  لوق  تهج  هب  هیمیت  نبا  : » دیوگیم نینچمه  وا 

هفیلخ یجاح  هب  فورعم  یفنح  ینطنطسق  هللادبع  نب  یفطصم  . 4

: دیوگیم وا 
(3) (. ص  ) هللالوسر هیف  دعقی  ًاناکم  یلخا  دق  و  یسرکلا ، یلع  سلجی  یلاعت  هللا  ّنا  هتفص :) شرعلا و  باتک   ) هباتک یف  ۀیمیت  نبا  رکذ 
تهج هب  ار  یناکم  اهنت  دنیـشنیم و  یـسرک  يور  رب  لاعتم  دـنوادخ  هک  هدرک  رکذ  هتفـص ) شرعلا و  باتک   ) مان هب  شباـتک  رد  هیمیت  نبا 

. دراذگیم یلاخ  ص )  ) ادخ لوسر  نتسشن 

ص 363. ج 2 ، رصتخملا ، ۀمتت  - 1
. نامه - 2

ص 1438. ج 2 ، نونظلا ، فشک  - 3

يدرولا نبا  . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


39 ص :

یفلس رصاعم ، يریمح ، عنام  نب  یسیع  رتکد  . 5

: دیوگیم هیمیت  نبا  هرابرد  تسا  یبد  یمالسا  نوؤش  فاقوا و  هرادا  ّلک  ریدم  هک  وا 
اهعشبتسا روما  عئانش  هرعو و  قیاضم  یف  لوخد  مهبهذم و  ریغ  بهذمب  مهیلع  ءاعدا  و  ۀیلکلاب ، فلسلا  بهذمل  ۀیمیت  نبا  نم  كرت  اذهو 

، فلـسلا نم  دـحا  اهب  قطنت  مل  ۀنـسلا و  باتکلا و  یف  درت  مل  ۀعینـش  ًاظافلا  هعیاش  نم  فلاخملا و  اذـهل  انیأر  دـق  و  اهودعبتـسا . ءاملعلا و 
(1) حیرصلا . میسجتلا  نم  کلذریغ  فیکلا و  لاقتنالا و  توصلا و  ۀکرحلا و  زیحتلا و  ّدحلا و  ۀهجلا و  اوتبثا  ۀحارص و  ۀیمسجلا  اوتبثأف 

و فلس ، بهذم  زا  ریغ  یبهذم  ياعدا  فلس و  بهذم  هب  تبسن  یّلک  روط  هب  هیمیت  نبا  ضارعا  زا  تسا  ترابع  تقیقح  رد  بلطم  نیا  و 
فلاخم و نیا  زا  ام  و  دـناهدومن . رود  دوخ  زا  هتـسناد و  تشز  ار  اهنآ  املع  هک  يروما  تخـس . تسپ و  رایـسب  ییاهانگنت  رد  ندـش  دراو 

. تسا هدرکن  قطن  نآ  هب  فلس  زا  يدرف  زگره  دوشیمن و  تفای  تنس  باتک و  رد  هک  میدید  تشز  یظافلا  وا  ناوریپ 

ص 131. يریمح ، یسیع  رتکد  ۀیدقعلا ، میهافملا  حیحصت  - 1
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رب ار  تیمسج  ضراوع  رگید  فیک و  لاقتنا و  توص و  تکرح و  ناکم و  ّدح و  تهج و  زین  هدرک و  تباث  تحارص  هب  ار  تیمسج  نانآ 

. دننادیم تباث  وا 
: دیوگیم نینچمه  وا 

نا کلذب  عاطتـسا  اذا  هل  ودبیام  عبتی  لب  ۀمیقتـسم  ةدعاق  یلع  یـشمیال  همهف و  یف  یئاوشع  ۀیمیت  نبا  ّنا  کل  نّیبتی  ّهنا  اذه  نم  لصاحلاف 
(1) هبهذم . رصنی 

هک هچنآ  هکلب  دنکیمن  یشم  میقتسم  هدعاق  قباطم  تسا و  ییاوه  شمهف  رد  هیمیت  نبا  هک  دش  نشور  وت  يارب  هکنیا  بلاطم  نیا  لصاح 
. دیامنیم تعباتم  يوریپ و  اهنت  ار  دشابیم  شبهذم  دییأت  بجوم 

هدوف فیطللادبع  دیعس  ءادفلاوبا  . 6

: دیوگیم هیمیت  نبا  ّدر  رد  تسا  ندرا  رصاعم  ياملع  زا  هک  وا 
هیلع و انّدر  یف  نحن  و  ۀعدتبملا ، ۀیمارکلا  ۀمـسجملا و  بهذم  ةرـصن  یف  حیرـص  ّصن  لالـضلا و  بهذم  یف  حضاو  هبتک  امف  اندـنع  اّماو 

ۀقفاوم یلع  هتامّهوت  هراکفا و  ّدصل  انموجه  فقوتیال  همالکل  انضقن 

ص 135. نامه ، - 1
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(1) تاهیبنتلا . دودرلا و  نم  هب  موقت  امب  اهتلازا  یلاعت  هللا  نم  وجرن  ةواشغ ، هینیع  یلع  مهنم  ًاریثک  ّنا  ملعن  اّننا  لب  انل ، سانلا 

تعدب هیمارک  میسجت و  لها  بهذم  يرای  رد  حیرص  ّصن  هارمگ و  بهذم  اهنآ  یگمه  هک  تسا  حضاو  هتشون  وا  هک  ار  هچنآ  ام ، دزن  اّما 
فقوت ام  اـب  مدرم  تقفاوم  رب  وا  تاّـمهوت  راـکفا و  اـب  هلباـقم  هب  دوخ  موجه  رد  اـهنت  شمـالک  ضقن  وا و  رب  هیّدر  رد  اـم  و  تسا . راذـگ 

اب ار  نآ  هک  میهاوخیم  لاعتم  دـنوادخ  زا  اذـل  و  دـناهدنکفا ، ياهدرپ  ناشنامـشچ  يور  رب  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  مینادیم  هکلب  مینکیمن ،
. دیامن هلازا  دش  هتشون  هک  یتاهیبنت  اههیّدر و 

هدامح ینغلادبع  . 7

: دیوگیم نایباهو  ّدر  رد  وا 
دقتعی ّهنا  یلبنحلا  نیدلا  نیز  هنامز  ۀمالع  هلاق  امک  رفاک ، ۀیمیت  نبا  ّنا  يراخبلا : نیدـلا  ءالع  هنامز  ۀـمالع  هنع  لاق  ۀـیمیت  نبا  مهخیـش  ّنا 

ّهنال ۀیمیتنبا ؛ ریفکتب  روذعم  یکبسلا  مامالا  ّنا  لوقی : و  ۀیمیت ، نبا  رفک 

ص 6. هدوف ، دیعس  ۀیرمدتلا ، ۀلاسرلا  ضقن  - 1
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لاقو ِهللا .) ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَـخَّتا  : ) یلاعت هلوق  دـنع  هریـسفت  یف  يراصنلا  دوهیلاـب و  اههّبـش  ۀیمالـسالا و  ۀـمألا  رّفک 

(1) یلاعت . میسجتلا هللا  هیبشتلاب و  ۀنوحشم  هبتک  ّنا  بهذملا : ءاملع 
هک هنوگنامه  تسا ، رفاک  متح  روطهب  هیمیت  نبا  هتفگ : وا  هرابرد  يراخب  نیدلا  ءالع  شنامز  هماّلع  هک  تسا  یـسک  هیمیت  نبا  اهنآ  خـیش 

دوب یسک  وا  اریز  تسا ؛ روذعم  هیمیت  نبا  ریفکت  رد  یکبس  ماما  تفگیم : دوب و  هیمیت  نبا  رفک  هب  دقتعم  یلبنح  نیدلانیز  شنامز  هماّلع 
هدرک هیبشت  اراصن  دوهی و  هب  ِهللا ) ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا   ) هیآ ریـسفت  رد  ار  نانآ  هدومن و  ریفکت  ار  یمالـسا  تما  هک 

دنوادـخ هب  تبـسن  میـسجت  هیبشت و  هب  داقتعا  زا  رپ  ناشیا  ياهباتک  اریز  تسا ؛ قیدـنز  هیمیت  نبا  انامه  دـناهتفگ : بهذـم  ياملع  تسا .
. دشابیم لاعتم 

ق) م 1376 ه .  ) یعفاش یمازع  یعاضق  همالس  خیش  . 8

: دیوگیم هیمیت  نبا  ّدر  رد  وا 
ۀیمارکلا و  نم  هقبس  نّمم  میسجتلا  لها  مالسا  خیش  هیبشتلا و  لها  ۀضیب  نع  نیعفادملا  ماما  يرت  ّکنا  بجعلاو 

ص 23. نیرکنملا ، یلع  ّدرلا  نیرکاذلا و  لضف  - 1
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ۀجح نیمرحلا و  ماما  یمری  ۀیمیت ، نباب  فورعملا  میلحلادبع  نب  دـمحا  نوظفحی ، امیف  هقف  مهل  سیل  نوظفحی و  نیذـلا  نیثدـحملا  ۀـلهج 

(1)  ... يراصنلا دوهیلا و  نم  ًارفک  دشا  امّهناب  یلازغلا  مالسإلا 
هک ینکیم  هدهاشم  ار  لهاج  ناثدحم  قباس و  هیمارک  زا  میـسجت  لها  مالـسا  خیـش  هیبشت و  لها  تیثیح  زا  ناعفادم  ماما  وت  هکنیا  بیجع 

هیمیت نبا  هب  فورعم  میلحلادـبع  نب  دـمحا  هک  وا  دـنرادن . لمأت  مهف و  دـنیامنیم  ظفح  هچ  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـننکیم  ثیدـح  ظفح 
 ... تسا رتدیدش  اراصن  دوهی و  زا  شرفک  هک  دزاسیم  مهتم  ار  یلازغ  مالسالا  تجح  نیمرحلا و  ماما  تسا ،

ق) م 1400 ه .  ) یعفاش يدرک  نیما  دّمحم  نیدلا  مجن  . 9

: دیوگیم وا 
اّمم یلاعت ، هللا  قح  یف  ناکملا  ۀهجلا و  میـسجتلا و  هیبشتلاب و  لوقلا  نم  ۀیدوهی  عدـب  مالـسالا  لها  نیب  ۀیـضاملا  نورقلا  یف  تمجن  دـقف 

یتح مالسالا ...  لها  ضعب  یلع  ۀلفغلا  تلخد  و  هیلع ، مهدقحل  ًاذیفنت  مالسالا  ءادعا  يدیا  هتلمع 

ص 61. یعاضق ، همالس  نآرقلا ، ناقرف  - 1
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نب میلحلادبع  نب  دمحا  یعدی  لجر  دـی  یلع  ًارطخ  اهنع  لقتال  اهل  تاوخا  یلإ  شعتنت  عدـبلا  هذـه  تذـخا  نماثلا  نرقلا  لئاوا  تناک  اذإ 

ضرم هبلق  یف  وأ  ضرغ  هل  ناک  نم  ّالإ  هرصانی  نم  هرصع  یف  قبی  مل  یّتح  اهعفد  یف  ۀعامجلاو  ۀنسلا  لها  نم  ءاملعلا  ماقف  ینارحلا ، ۀیمیت 
(1) ... 

لاعتم يادخ  قح  رد  ناکم  تهج و  هب  داقتعا  میـسجت و  هیبشت و  هب  لوق  لیبق  زا  يدوهی  ییاهتعدب  مالـسا  لها  نیب  نیـشیپ  ياهنرق  رد 
زا یخرب  هک  یلاح  رد  دنزاس ، مکحم  مالسا  ّدض  رب  ار  دوخ  هنیک  ات  تسا ، هدوب  مالسا  نانمشد  ياههتخادرپ  هتخاس و  زا  هک  هتـشاد  دوجو 

رطخ هک  تفرگ  دوخ  هب  تروص  اهنآ  هیبش  يرگید  تروص  هب  اهتعدب  نیا  هک  متـشه  نرق  لیاوا  ات  دناهدوب ...  لفاغ  اهنآ  زا  مالـسا  لها 
ياملع هک  تفرگ ، ماجنا  یناّرح  هیمیت  نب  میلحلادبع  نب  دـمحا  مان  هب  يدرف  تسد  هب  اهراک  نیا  تسا . هدوبن  دوهی  ياهراک  زا  رتمک  اهنآ 

هک یسک  رگم  دنک  ترصن  يرای و  ار  وا  ات  دنامن  یقاب  یسک  وا  رصع  رد  هک  يروط  هب  دندرک ، مایق  اهنآ  لباقم  رد  تعامج  تنـس و  لها 
 ... تسا هدوب  ضرم  شبلق  رد  ای  هدوب و  ضرغ  ياراد 

ص 2. نآرقلا ، ناقرف  باتک  همدقم  - 1

ق) م 1400 ه .  ) یعفاش يدرک  نیما  دّمحم  نیدلا  مجن  . 9www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :

ق) م 829 ه .  ) یعفاش ینصح  ینیسح  دّمحم  نب  رکبوبا  نیدلایقت  . 10

: دیوگیم هیمیت  نبا  هرابرد  وا 
ّهنا کلذ  هلوق  ببـس  و  قلطم . قیدنز  ّهنا  نم  هنع  ۀمئألا  ضعب  هلاق  ام  هیف  برغتـسیال  ملعلا ، نم  رحب  ّهناب  فصوی  ناک  يذـلا  ۀـیمیت  نبا  ّنا 
هبتک ّنا  عم  هضعب ، وا  هتلاق  اـم  دـقتعی  رخآ  یف  و  اهّللـضی ، ۀـقرف و  رفکی  ةدـیدع  عضاوم  یف  ّهنا  یتح  داـقتعا  یلع  هل  فقی  ملف  همـالک  عبتت 

هللادبع لعجو  نیدحلملا ، نم  ّهنا  سابع و  نب  هللادبع  ریفکتو  نیخیشلاو  ص )  ) یبنلاب ءاردزالا  یلإ  ةراشالا  و  میسجتلاو ، هیبشتلاب  ۀنوحـشم 
(1) عدتبم ...  ّلاض  ّهنا  نیمرجملا و  نم  رمع  نب 

. دناهدیمان قلطم  قیدنز  ار  وا  ناماما  زا  یخرب  هکهچنآ  دسریمن  رظن  هب  بیرغ  و  دشیم ، فیصوت  ملع  زا  ییایرد  هب  هک  یسک  هیمیت ، نبا 
عـضاوم رد  هک  تسا  یـسک  وا  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدـش و  يریگیپ  وا  مـالک  هک  تسا  نیا  هیمیت  نبا  هراـبرد  راـتفگ  نیا  ببـس  و 

ياهقرف يرایسب 

ص 343. درمت ، هبش و  نم  هبش  عفد  - 1
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زا رپ  وا  ياهباتک  و  هتفریذـپ ، ار  نانآ  دـیاقع  نامه  رگید  ییاج  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هداد  ناـنآ  هب  یهارمگ  تبـسن  هدرک و  ریفکت  ار 
زا ار  رمع  نب  هللادـبع  و  تسا ، ساـبع  نب  هللادـبع  ریفکت  رمع و  رکبوبا و  و  ص )  ) ربماـیپ هب  صیقنت  تناـها و  میـسجت و  هیبشت و  هب  داـقتعا 

 ... تسا هدرک  یفرعم  نارازگ  تعدب  ناهارمگ و  نامرجم و 
: دیوگیم هیمیت  نبا  هرابرد  نینچمه  وا 

اوفلخ مه  نیذـلا  لادـبألا  راکنإب  و  نیخیـشلا ، ضیغبو  ص )  ) یبنلاب ءاردزـالا  میـسجتلا و  هیبشتلا و  یف  ةـالغلا  نم  هعاـبتا  ّهنا و  لـصاحلاو 
(1)  ... ةدحاو ۀظحل  یف  سانلا  مهقرحأل  اهب  اوقطن  ول  رخأ  یهاود  مهل  و  ءایبنألا ،

هک ییاهتیصخش  راکنا  و  رمع ، رکبوبا و  اب  ینمشد  و  ص )  ) ربمایپ هب  تناها  میـسجت و  هیبشت و  رد  نایلاغ  زا  شناوریپ  وا و  هکنیا  لصاح 
ار نانآ  مدرم  دنیوگب  نخس  دوخ  فادها  زا  رگا  هکدنتـسه  زین  يرگید  فادها  اههزیگنا و  ياراد  هک  دنـشابیم  دناهدوب ، ءایبنا  نانیـشناج 

. دنشکیم شتآ  هب  هظحل  کی  رد 

یکبس یضاق  . 11

، تسین یصاخ  تهج  رد  دنوادخ  هکنیا  رب  دیحوت  لها  : » دیوگیم وا 

ص 401. درمت ، هبش و  نم  هبش  عفد  - 1
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47 ص :
(1) «. هیمیتنبا دننامه  دنراد ؛ ذاش  لوق  هک  يدارفا  زا  یخرب  رگم  دناهدرک  قافتا 

يرشبلا میلس  خیش  . 12

: دیوگیم دشابیم ، دوخ  رصع  رد  رهزالا  ۀعماج  سیئر  هک  وا 
یلبنح یناّرح  هیمیت  نب  مالـسلادبع  نب  میلحلادبع  نب  دمحا  تسادخ . يارب  تهج  هب  لئاق  هک  هدش  هداد  تبـسن  وا  هب  هک  یناسک  هلمج  زا 

(2) تسا ...  یقشمد 

یعفاش یّکم  یمتیه  رجح  نبا  . 13

(3) «. تسا هدرک  تینامسجو  تهج  ياعّدا  وا  ّقح  ردو  هدرک  تراسج  دنوادخ  سدقم  تحاس  هب  تبسن  هیمیت  نبا  : » دیوگیم وا 

ادفلاوبا . 14

«. دندرک سبح  ینادنز  رد  ار  وا  دوب  میسجت  هب  لئاق  يو  هک  اجنآ  زاو  دش ، هداتسرف  ماش  هب  قشمد  زا  هیمیت  نبا  : » دیوگیم شخیرات  رد  وا 
 (4)

ص 43. ج 9 ، هیعفاشلا ، تاقبط  - 1
ص 72. یعاضق ، نآرقلا ، ناقرف  - 2

. رجح نبا  مظنملا ، رهوجلا  زا  لقن  هب  ص 130  بایترالا ، فشک  - 3
ق. هنس 705 ه . ثداوح  ءادفلایبا ، خیرات  - 4
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48 ص :

یمالسا رظنم  زا  میسجت 

دنوادخ زا  تیمسج  یفنو  نآرق 

. تساّربم تینامسجو  مسج  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  میربیم  یپ  هتکن  نیا  هب  ینآرق  تایآ  قیقد  هظحالم  اب 
: دیامرفیم دنوادخ  . 1

: دیدح ( ) ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهللا  َو  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  اهِیف  ُجُْرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َو  اْهنِم  ُجُرْخَی  ام  َو  ِضْرَألا  ِیف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی  )
(4

دیـشاب اجک  ره  تسامـش  اب  واو  دنادیم  ار  همه  دور ، الاب  هچنآو  دوش  لزان  نامـسآ  زا  هچنآو  دیارب  هچ  رهو  دور  ورف  نیمز  رد  هچ  ره  وا 
. تسا هاگآ  یبوخ  هب  دینک  هچ  ره  هبو 

، دراد ینأش  نینچ  هک  یـسکو  تسا ، ام  اـب  یناـکم  ره  رد  وا  هکنیا  دراد و  ناحبـس  دـنوادخ  دوجو  هعـس  رب  تلـالد  تحارـص  روط  هب  هیآ 
. دشاب یّلحم  رد  هدننک  لولح  ای  مسج  دناوتیمن 
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49 ص :
: دیامرفیم زینو  . 2

ْنِم ینْدَأ  َو ال  ْمُهُسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ِضْرَألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  )
(7 هلداجم : ( ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهللا  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  اُوناک  ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ 

مراهچ دنوادخ  هکنآ  زج  دنیوگن ، مه  اب  سک  هس  يزار  چـیه  تسا . هاگآ  نآ  رب  ادـخ  تسا ، نیمزو  اهنامـسآ  رد  هچنآ  هک  يدـیدن  ایآ 
زور سپ  دنـشاب ، اجک  ره  تساهنآ  اب  ادـخ  هکنآ  زج  رتشیب ، هنو  نآ  زا  رتمک  هنو  تساهنآ  مشـش  ادـخ  هکنآ  زج  سک  جـنپ  هنو  تساهنآ 

. تساناد ملاع  ِروما  هیلک  هب  ادخ  هک  تخاس  دهاوخ  هاگآ  ناشلامعا  هجیتن  هب  ار  همه  تمایق 
هنوگنیاو تسا . هارمه  سک  همه  ابو  دوجوم  اج  همه  رد  هکنیاو  دراد ، لاعتم  دـنوادخ  دوجو  هعـس  رب  تلالد  حوضو  روط  هب  زین  هیآ  نیا 

. تسا یلاخ  وا  زا  رگید  ناکم  یناکم ، رد  شدوجو  ابو  دراد  ناکم  هب  جایتحا  مسج  اریز  دشاب ؛ مسج  دناوتیمن  ییادخ 
: دیامرفیم نینچمه  . 3

(115 هرقب : ( ) ٌمِیلَع ٌعِساو  َهللا  َّنِإ  ِهللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْشَْملا  ِهِّلل  َو  )
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50 ص :
همه ربو  طیحم  اج  همه  هب  ادخ  دـیاهدروآ . يور  ادـخ  يوس  هب  دـینک  يور  هک  فرط  ره  هب  سپ  تسادـخ ، کلم  ود  ره  برغمو  قرـشم 

. تساناد زیچ 
. دراد دنوادخ  تیمسج  یفن  رب  تلالد  نیشیپ ، هیآ  دننامه  زین  هیآ  نیا 

(11 يروش : «. ) تسانیب ياونش  واو  تسین  وا  دننامه  يدوجوم  چیه  « ؛) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  : ) دیامرفیم زینو  . 4
. دوبیم اهنآ  هیبشو  ماسجا  ریاس  دننامه  دیاب  دوب ، مسج  دنوادخ  رگا  هک  تسا  حضاو  رپ 

(38 دمحم : «. ) دیدنمزاینو ریقف  امشو  تسا  زاینیب  قلخ  زا  دنوادخ  و  « ؛) ُءارَقُْفلا ُُمْتنَأ  َو  ُِّینَْغلا  ُهللا  َو  : ) دیامرفیم زینو  . 5
يراگزاس دـنوادخ  يانغ  اب  نیاو  تسا . دوخ  يازجا  هب  جاتحم  یبکرم  رهو  دوبیم ، ازجا  زا  بکرم  دوب ، مسج  دـنوادخ  رگا  هک  مینادیم 

. درادن
(2 دیدح : «. ) تسوا همه  دوجو  ناهنو  ادیپو  یتسه  رخآو  لّوا  « ؛) ُنِطاْبلا َو  ُرِهاَّظلا  َو  ُرِخآلا  َو  ُلَّوَألا  َوُه  : ) دیامرفیم نینچمه  . 6

هجیتن ردو  دشاب ، شقمع )  ) شنطاب ریغ  نآ  رهاظ  دـیاب  دوبیم  مسج  رگاو  هدرک ، یفرعم  نطابو  رهاظ  ار  دوخ  لاعتم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
. دشابن نطابو  رهاظ  وا  هک  دیآیم  مزال 

(103 ماعنا : «. ) دننکیمن كرد  ار  وا  اههدید  « ؛) ُراْصبَألا ُهُکِرُْدت  ال  : ) دیامرفیم زینو  . 7
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51 ص :
!؟ دننکن كاردا  ار  وا  اههدید  ارچ  دوب  مسج  دنوادخ  رگا  و 

تیب لها 

ادخ زا  تیمسج  یفنو 

: دیامرفیم یثیدح  رد  ع )  ) قداص ماما 
، هدشن دودـحم  تسانیب ، ياونـش  واو  تسین  وا  يارب  يدـننامه  درادـن ، یعالطا  شتیفیک  زا  رگید  یـسک  وا  زج  هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم 

مسج دنکیمن . هطاحا  ار  وا  يزیچو  هدرکن  كاردا  ار  وا  ساوحو  ناگدید  تشگ . دهاوخن  عقاو  سّـسجت  درومو  دوب  دهاوخن  سوسحمو 
(1) تسین ...  تروصو 

: دیامرفیم دنوادخ  فیصوت  رد  رگید  یثیدح  رد  زین  و 
رد ناصقنو  هدایز  تسین . یهانتمو  هدشن  ءزج  ءزج  تسا . روص  هدنهد  تروصو  ماسجا  هدـننک  مسج  وا  هکلب  تروص ، هنو  تسا  مسج  هن 

(2)  .. تسین قولخمو  قلاخ  نیب  یقرف  سپ  دنیوگیم ، هک  دشاب  هنوگنآ  دنوادخ  رگاو  درادن . هار  وا 
(3) دینکن .» ادتقا  وا  هبو  دیهدن  تاکز  وا  هب  دش  دنوادخ  تیمسج  هب  لئاق  سک  ره  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) يداهو داوج  ماما  زا 

میسجت هلأسم  رد  هعیش  ياملع  يارآ 

اهنآ تاملک  يالهبال  رد  ار  عوضوم  نیا  دراد  اج  اذل  دنهد ؛ تبسن  هعیش  ياملع  هب  ار  میسجت  هب  لوق  ات  دننآرب  نایباهو  هک  اجنآ  زا 

ص 104. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 106. نامه ، - 2

ص 101. قودص ، دیحوت  - 3
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52 ص :
: میبای یهاگآ  نآ  داسف  ای  تحص  زا  ات  مینک  یسررب 

عبت هب  هـک  ، (1) ةروصلاو » مسجلا  نع  یهنلا  باـب   » ناوـنع تحت  هدرک  دـقعنم  ار  یباـب  یفاـک »  » باـتک رد  ق ؛) 329 ه . / ) ینیلک خیـش  . 1
. دراد میسجت  هب  وا ، داقتعا  مدع  رب  تلالد  دوخ  نیا  تایاور ،

(2) ةروصالو .» مسجب  سیل  ّلجوّزع  هللا  ّنا  باب   » مان هب  دراد  یباب  دیحوت »  » باتک رد  ق ؛) 381 ه . / ) قودص خیش  . 2
: دیوگیم داقتعالا » حیحصت   » باتک رد  ق ؛) 413 ه . / ) دیفم خیش  . 3

. تسا هتفرگ  رارق  تبغر  درومو  هدش  رما  نآ  هب  هک  تسا  يزیچ  وا ، يارب  سیدقتو  هیزنتو  دـنوادخ  زا  هیبشت  یفنو  دـیحوت  رد  مالک  اما  و 
(3). دراد تلالد  نآ  رب  يرایسب  رابخاو 

. دوشیم زین  میسجت  لماش  دیفم  خیش  مالک  اذل  تسا ، هیبشت  رد  لخاد  میسجت  هک  مینادیم 
«. مسجب سیل  یلاعت  هللا  ّنا  یلع  لالدتـسالا  نم  لصف   » ناونع تحت  دراد  یباب  دئاوفلا » زنک   » باتک رد  ق ؛) 449 ه .  ) یکجارک حتفلاوبا  . 4

(4)»
هک درامش  یمرب  ار  یناسک  دنادیم ، مارح  ار  ناشراتشکو  هحیبذ  هک  یناسک  هلمج  زا  نایبتلا »  » ریسفت رد  ق ؛) 460 ه .  ) یسوط خیش  . 5

.106 صص 104 - ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 97. دیحوتلا ، - 2

ص 73. داقتعالا ، حیحصت  - 3
ص 37. ج 2 ، دئاوفلا ، زنک  - 4
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53 ص :
(2) تسا . هدروآ  رامش  هب  راّفک  هرمز  رد  ار  اهنآو  هدرک  همّسجم  تساجن  هب  مکح  هک  هنوگنامه   (1) دنامیسجت . هب  لئاق 

(3). تسا هدرک  نآ  مزاولو  مسج  زا  دنوادخ  هیزنت  هب  حیرصت  هقفلا » رهاوج   » رد ق ؛) 481 ه .  ) جاّرب نبا  یضاق  . 6
هدرک حـبذ  ار  نآ  مِّسجم  هک  هداد  یناویح  تسوپ  رد  زاـمن  تحـص  مدـع  هب  اوتف  نآرقلا » هقف   » باـتک رد  ق ؛) 573 ه .  ) يدـنوار بطق  . 7

(5) تسا دساف  بهاذم  زا  میسجت  دیوگیم : زین  رگید  ياج  ردو   (4). دنادیمن زیاج  زین  ار  نآ  هب  عافتناو 
میسجت هب  دقتعم  هک  هدش  یسک  هحیبذ  ندروخ  زاوج  مدع  هب  لئاق  نایبلا » عمجم  ریسفت   » رد يرمق ؛) يرجه  مشش  نرق   ) یـسربط خیـش  . 8

(6). تسا
مکح رد  ار  ههِّبـشمو  اـهنآو  تسا  هداد  همِّسجم  هدروـخمین  تساـجن  هـب  اوـتف  بـلطملا » یهتنم   » باـتک رد  ق ؛) 726 ه . / ) یّلح همـالع  . 9

«7»(7) تسا . هداد  اهنآ  همه  رفک  هب  مکحو  هتسناد  تالغو  بصاون 
« رشعلا لئاسرلا   » باتک رد  ق ؛) 841 ه .  ) یّلح دهف  نبا  . 10

صص 429 و 430. ج 3 ، نایبتلا ، - 1
ص 14. ج 1 ، طوسبملا ، - 2
ص 245. هقفلا ، رهاوج  - 3

ص 270. ج 2 ، ص 97 ؛ ج 1 ، نآرقلا ، هقف  - 4
ص 123. ج 1 ، نامه ، - 5

ص 271. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  - 6
ص 161. ج 1 ، بلطملا ، یهتنم  - 7
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(1) دنتساجن . هب  موکحمو  هدوب  رفاک  ناونع  رد  لخاد  هک  هدروآ  باسح  هب  یناسک  هلمج  زا  ار  همّسجم 

مدـع هب  زین  لئاسرلا »  » باتک ردو  تسا (2) ، هداد  اوتف  همّـسجم  تساجن  هب  دـصاقملا » عماج   » باـتک رد  ق ؛) 940 ه .  ) یکرک قّـقحم  . 11
(3) تسا هدرک  هراشا  دنوادخ  تینامسج 

رگیدو هیبشت  زا  یلاـعتو  كراـبت  دـنوادخ  هیزنت  ار  هعیـش  لوصا  هلمج  زا  يرمق ؛) يرجه  مهد  نرق  لـئاوا   ) یئاـسحا روهمج  یبا  نبا  . 12
(4) تسا . هدرمشرب  صئاقن 

ّهناو ال داحتالاو  لولحلاو  هیبشتلاو  ةروصلاو  مسجلا  یفن   » ناونع تحت  ار  یباب  راونالاراحب »  » باـتک رد  ق ؛) 1110 ه .  ) یسلجم همالع  . 13
ۀکرحلاو ناکملاو  نامزلا  یفن   » ناونع تحت  رگید  یباب  نآ  زا  دـعبو  تسا . هدومن  دـقعنم  ماهفالاو » لوقعلاو  ماـهوالاو  ساوحلاـب  كردـی 

(5) تسا . هدروآ  کلذ » یف  رابخالاو  تایآلا  لیوأتو  یلاعت  هنع  لاقتنالاو 
(6) تسا . هدرک  لالدتسا  دنوادخ  زا  بیکرتو  میسجت  یفن  رب  ءاطغلا » فشک   » باتک رد  ق ؛) 1228 ه .  ) ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش  . 14

حرش  » باتک رد  ق ؛) 1300 ه .  ) يراوزبس يداه  الم  جاح  . 15

ص 146. رشعلا ، لئاسرلا  - 1
ص 164. ج 1 ، دصاقملا ، عماج  - 2

ص 60. ج 1 ، یکرک ، لئاسر  - 3
. وا زا  لقن  هب  ص 347  همامالا ، یف  تارظانم  - 4

صص 287 و 309. ج 3 ، راونالاراحب ، - 5
صص 51 و 52. ج 1 ، ءاطغلا ، فشک  - 6
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55 ص :
دیاقع زا  یخرب  ّدـض  رب  ناهرب  هماقا  رب  ار  ناسنا  ماسجاو ، تاـقولخم  تافـص  زا  دـنوادخ  هیزنت  هکنیا  رب  دراد  حیرـصت  ینـسحلا » ءامـسالا 

(1) درک . دهاوخ  کمک  لطاب 
(2) تسا . هدومن  میسجت  هدیقع  نالطب  هب  حیرصت  ةراهطلا »  » باتک رد  ق ؛) 1413 ه .  ) ییوخ هللا  تیآ  . 16

. دنراد قافتا  نآ  مزاولو  مسج  زا  دنوادخ  هیزنت  رب  یگمه  هعیش ، ياملع  هک  دوشیم  هدافتسا  تارابع  نیا  زا 
باتک رد  یـسلجم  همالع  اهنتو  دراد ، میـسجت  مدـعرب  تلالد  هک  درب  میهاوخ  يرایـسب  ثیداحا  دوجو  هب  یپ  تاـیاور  هب  هعجارم  اـب  زین  و 

. تسا مّلسم  یلصا  هعیش  دزن  میسجت  مدع  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دوخ  نیاو  تسا ، هدروآ  هراب  نیا  رد  ثیدح   47 راونالاراحب » »

میسجت هب  لوق  رد  هعیش  ناگرزب  هب  ماهتا 

ياراد تسا  یمسج  دنوادخ  يارب  هکنیا  هب  دندقتعم  ینعی  دنامیسجت ؛ هب  لئاق  نانآ  هک  تسا  نیا  هدش  هدز  هعیـش  هب  هک  یتاماهتا  هلمج  زا 
نب سنویو  مکح  نب  ماشه  هدوب ، نایعیش  نیب  رد  دنوادخ  تیمسج  هب  لئاق  هک  یناسک  لّوا  دننکیم ، اعّدا  هنیمز  نیا  ردو  دودحو ...  داعبا 

. دنشابیم مود  نرق  رد  هعیش  ناگرزب  زا  رگید  یخربو  یّمق  نامحرلادبع 
: دیوگیم يرافق  رتکد 

ص 188. ج 1 ، ینسحلا ، ءامسالا  حرش  - 1
ص 77. ج 2 ، حیقنتلا ، - 2
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56 ص :
هدناسر تابثا  هب  ار  نیا  هک  تسا  یسک  لّوا  هیمیت  نبا  دیوگیم : هاگنآ  تسا . هتفرگ  همشچرس  هعیش  زا  نآ  بهذمو  میـسجت  راکفا  لصا 

(1) دشابیم . مکح  نب  ماشه  هدش ، دنوادخ  تینامسج  هب  لئاق  مالسا  رد  هک  یسک  لّوا  هتفگو :
: دیوگیم نینچمه  وا 

ره أجلمو  يوأم  عیشت  اریز  تسا ؛ هدرک  تیارـس  عیـشت  هب  اجنآ  زاو  هتـشاد  هقباس  دوهی  رد  شتاقولخم  هب  ناحبـس  دنوادخ  هیبشت  هجیتن : رد 
(2) دراد . نیملسمو  مالسا  هب  تبسن  ءوس  دصق  هک  تسا  یسک 

. مییامن كاپ  نآ  زا  ار  هعیش  نامادو  هدرک  یسررب  ار  تمهت  نیا  دراد  اج 

میسجت هب  لوق  زا  مکح  نب  ماشه  هئربت 

هراشا

، دـناهداد ماشه  هب  ار  میـسجت  تبـسنو  هدرک  کسمت  نآ  هب  اهنآ  هک  یلیلد  اـهنت  هک  مینکیم  هدـهاشم  نیفلاـخم  ياـهباتک  هب  هعجارم  اـب 
رارق یـسررب  دروم  هلحرم  ود  رد  ار  تبـسن  نیا  کنیا  ماسجالاک .» مسج ال  : » دومرف ادخ  هرابرد  هک  هدـش  تیاور  وا  زا  هک  تسا  ياهلمج 

داقتعا رب  تلالد  هلمج  نیا  ایآ  تبسن ، تحص  ضرف  رب  هکنآ  يرگیدو  ریخ ، ای  تسا  حیحـص  ایآ  هک  تبـسن  نیا  لصا  رد  یکی  میهدیم :
؟ ریخ ای  دراد  میسجت  هب  ماشه 

ص 20. ج 1 ، ۀنسلا ، جاهنم  ص 529 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  - 1
ص 530. ج 1 ، هعیشلا ، بهذم  لوصا  - 2
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57 ص :

تبسن لصا  یسررب  لوا : هلحرم 

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسین . تمهتو  ارتفا  زج  يزیچ  ماشه  هب  تبسن  نیا  هک  دنکیم  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  يدهاوش 
هک یناسک  دناهدوب . حرطم  تقیقحو  ّقح  میرح  زا  عفادـم  ناونع  هب  هک  هدـمآیم  باسح  هب  تیب : لها  ناماما  باحـصا  هلمج  زا  ماشه  . 1

نینچ هب  مهّتم  ار  وا  ناوـتیم  هنوـگچ  لاـح  دـناهدمآرب . ناـنآ  ياهههبـش  لاـطبا  ددـصردو  هدرک  یگداتـسیا  یفارحنا  طوـطخ  لـباقم  رد 
؟ تسا هدش  دراو  مالسا  جراخ  زا  هک  درک  ياهدیقع 

دوخ باحـصا  زا  یخرب  هیحان  زا  مه  نآو  بهذـم  نورد  زا  یلکـشم  اب  سنویو  ماشه  هک  درب  میهاوخ  یپ  یلاـجر  بتک  هب  هعجارم  اـب  . 2
هب لوق  هب  ار  وا  دنتـشاد  وا  هب  هک  يدسح  تهج  هب  اذـلو  دـننک  هدـهاشم  ار  ود  نآ  تلزنمو  ماقم  دنتـسناوتیمن  یخرب  اریز  دـندوب ؛ هجاوم 

. دنتخاس مهتم  میسجت 
وا : » دومرف ترضح  مدرک ؟ لاؤس  مکح  نب  ماشه  هرابرد  ع )  ) اضرماما زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  رفعج  نب  نامیلس  زا  دوخ  لاجر  رد  یشک 

(1) «. دش رازآو  تیذا  دنتشاد  وا  هب  هک  يدسح  تهج  هب  دوخ  باحصا  هیحان  زا  هک  دوب  هدننک  تحیصن  ياهدنب 
دروم ماما ، دزن  شبرقو  ردق  تلالج  تهج  هبو  هتفرگ  رارق  تیاعس  دروم  یتعامج  فرط  زا  زین  وا  باحصاو  نمحرلادبع  نب  سنوی 

ص 270. یشک ، لاجر  - . 1
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58 ص :
زا دراد ، وا  فارحنا  رب  تلالد  اـی  هدیـسر  وا  تّمذـم  رد  هک  ار  یتاـیاور  ناوتیم  يوق  لاـمتحا  هب  اذـلو  دوب . هتفرگ  رارق  بیقعتو  شنزرس 

. تسناد دارفا  نیمه  لعج 
یناتـسرهش دـمآیم . باـسح  هب  یلقع  فراـعم  زا  قیمع  ییاـیردو  هیماـما  نیملکتم  زا  یکی  یّنـسو ، هعیـش  فارتعا  هب  مکح  نب  ماـشه  . 3

هدیدان هلزتعم  اب  ار  وا  تارظانمو  ثحابم  ناوتیمن  دوب و  هدومن  رایـسب  روغ  لوصا ، ثحابم  رد  هک  دوب  یـسک  مکح  نب  ماشه  : » دـیوگیم
(2). تسا هتسناد  تسدربز  یمّلکتم  ار  وا  زین  یبهذ   (1) تفرگ .»

هب ار  یتمهت  نینچ  ناوتیم  تاریبعت  نیا  دوجو  اب  ایآ  دـناهدومن . دـیجمت  رایـسب  ار  وا  تیب : لـها  زا  عبت  هب  هعیـش  ناـگرزب  هکنآ  ًاـصوصخ 
؟ تسین وا  هب  ءارتفاو  تبسن  نیا  بذک  رب  يدهاش  وا  تلزنمو  ماقم  ایآ  داد ؟ تبسن  ماشه 

هب دارفا  نهذو  هدش  حرطم  یمالسا  ياههزوح  رد  هزاتو  هدوبن  ناسآ  رصع  نآ  رد  یبلسو  یتوبث  تافصو  دنوادخ  زا  ثحب  هک  اجنآ  زا  . 4
وا اذلو  هدیمهفن  تسرد  باستنا - تحـص  ضرف  رب  ار - وا  مالک  یهورگ  هک  دسریم  رظن  هب  یعیبط  اذـل  تسا ، هدوب  سونأمان  لئاسم  نیا 

. دننک مهتم  میسجت  هب  ار 
ایو هدرک  انعم  هب  لقن  ار  نآ  ای  ماسجالاک » مسج ال  : » هتفگ هک  هدرک  لایخ  عمتسم  یلو  ءایشالاک » ءیش ال  : » هتفگ ماشه  هک  تسا  نکمم 

صص 22 و 23. ج 2 ، لَصِفلا ، هیشاح  رد  لحنلاو  للملا  - 1
ص 543. ج 10 ، ءالبنلا ، مالعا  هریس  - 2
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59 ص :
ياهتبـسن ببـس  یـسک ، نانخـس  زا  طلغ  تارّوصتو  اهتشادرب  یهاگ  هک  مینادیم  و  تسا . نینچ  نیا  وا  مـالک  همزـال  هک  هدرک  لاـیخ 

. دوشیم وا  هب  اوران 
تافارحنا دوجو  اب  زگره  هک  یحدـم  تسا ، هتفرگ  رارق  ناماما : هیحان  زا  حدـم  دروم  ماـشه  هک  میربیم  یپ  مجارت  بتک  هب  هعجارم  اـب  . 5

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  درادن . يراگزاس  يدیاقع 
وت لثم  : » دومرف رگید  ییاـج  رد  زینو   (1) «. تسا بلقو  نابزو  تسد  هب  ام  رـصان  وا  : » دومرف وا  نأش  رد  ع )  ) قداص ماما  یثیدـح  رد  فلا )

(2) «. دیوگب دیاقع  مدرم  يارب  دیاب 
«. دـنادرگ مدـق  تباث  ار  وتو  دـناسر  عفن  دـیحوت  زا  وت  هب  دـنوادخ  ماشه ! يا  : » دومرفو هدرک  اعد  وا  ّقح  رد  نینچمه  ع )  ) قداص ماما  ب )

«3»(3)
تعیرشو هدیقع  تهج  رد  نید  میلعت  تهج  هب  ار  وا  ترـضح  دروآ ، نامیا  ع )  ) قداص ماما  تسد  هب  يرفاک  هکنآ  زا  دعب  ياهّصق  رد  ج )

(4). درپس مکح  نب  ماشه  هب 
: دومرف هک  هدیسر  مکح  نب  ماشه  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  زینو  د )

هدننکدییأت ام ، راتفگ  هدننک  لابندو  ام ، ّقح  رادمچرپ  مکح  نب  ماشه 

2 ص 172 و 173. ج 1 ، یفاک ، - 1
.283 صص 281 - يرولا ، مالعا  - 2

ص 221. قودص ، خیش  دیحوت ، ص 87 ؛ ج 1 ، یفاک ، - 3
.74 صص 72 - ج 1 ، یفاک ، - 4
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60 ص :
ار وا  هک  سک  رهو  هدرک  يوریپو  لاـبند  ار  اـم  دـنک  لاـبند  ار  شرثاو  وا  هک  سکره  تسا . اـم  نانمـشد  لـطاب  هدـننک  عـفدو  اـم ، قدـص 

(1). تسا هدرک  ار  ام  تمرح  کتهو  هدرک  ینمشد  ام  اب  دنک  وا  تمرح  کتهو  هدرک  تفلاخم 
(2) دهد .» رارق  تشهب  ار  وت  باوث  دنوادخ  : » دیامرفیم دنکیم ، ماشه  تجاح  ندروآ  رب  زا  دعب  هک  ییاعد  رد  ع )  ) مظاک ماما  ه )

(3) تسا . هدومن  ماشه  اب  یتسود  هب  رما  ع )  ) اضر ماما  یثیدح  رد  و )
هیحاـن زا  هک  هدوب  يرگتحیـصن  هدـنب  وا  دـنک ، تمحر  ار  وا  دـنوادخ  : » دوـمرفو هدرک  مّحرت  وا  رب  ع )  ) اـضر ماـما  رگید  یثیدـح  رد  ز )

(4) دش .» عقاو  رازآو  تیذا  دروم  دسح  تهج  هب  شباحصا 
نب زیزعلادبع  ربخ  دروم  نیا  رد  تسا  سب  تسا . هدـش  دراو  وا  شیاتـسو  حدـم  رد  یناوارف  تایاور  زین  نامحرلادـبع  نب  سنوی  دروم  رد 

»؟ میامن ذـخا  ار  منید  ملاعم  یـسک  هچ  زا  منک ، ترایز  ار  امـش  هشیمه  مناوتیمن  نم  مدرک : لاؤس  ع )  ) اـضر ماـما  زا  تفگ : هک  يدـتهم 
(5) ریگ .» ارف  نمحرلادبع  نب  سنوی  زا  : » دومرف ترضح 

؟ داد ار  یتبسن  نانچ  دناهتفرگ  رارق  تیب : لها  حدم  دروم  هنوگنیا  هک  يدارفا  نینچ  هب  ناوتیم  ایآ 

ص 128. ءاملعلا ، ملاعم  - 1
ص 270. یشک ، لاجر  - 2

صص 268 و 269. نامه ، - 3
ص 270. نامه ، - 4

ص 483 یشک ، لاجر  - 5
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61 ص :
زگره هک  میربیم  یپ  هدیسر  لاعتم  دنوادخ  تافصو  دیحوت  هرابرد  هک  نامحرلادبع  نب  سنویو  مکح  نب  ماشه  تایاور  هب  هعجارم  اب  . 6

: مینکیم هراشا  تایاور  هنوگنیا  زا  یخرب  هب  کنیا  درادن . يراگزاس  میسجت  هب  هدیقع  اب 
: دومرفو هدرک  داهشتسا  ع )  ) قداص ماما  مالک  هب  دش ، عقاو  نارفاک  زا  یکیو  وا  نیب  هک  ياهرظانم  رد  ماشه  فلا )

اونش تسا . انیبو  اونـش  دنکیمن ...  كرد  ار  وا  ماهوا  دوشیمن ، كرد  هناگچنپ  ساوح  هب  تسین ...  تروصو  مسج  دنوادخ  هکنآ  زج  ... 
(1) ییانیب ...  هلیسو  نودب  تسا  انیبو  ییاونش  هلیسو  نودب  تسا 

، درک لاؤس  نامسآ  هب  ص )  ) ربمایپ جورع  ّتلع  هرابرد  ع )  ) مظاکماما زا  وا  هک  هدمآ  تیاور  رد  زین  نامحرلادبع  نب  سنوی  دروم  رد  ب )
يراج وا  رب  نامزو  هدشن  فیصوت  ناکم  هب  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  انامه  : » دومرف ترضح  دوشیمن ؟ ناکمهب  فیـصوت  دنوادخ  هکنآ  اب 

(2) ددرگیمن .»... 
ترضح زا  ار  تیاور  نیا  ماما  باوج  هب  داقتعا  اب  اذلو  تسا . میسجت  مدع  هب  لئاق  ماما ، باوج  هب  داقتعاو  ماما  زا  لاؤس  اب  زین  سنوی  سپ 

. دنکیم لقن  ع )  ) رفعج نب  یسوم 

مالک یسررب  مود : هلحرم 

هراشا

هب ماهتا  نیا  باستنا  لصا  هک  میدناسر  تابثا  هب  هتشذگ  ثحب  رد 

.250 صص 243 - قودص ، خیش  دیحوت ، - 1
ص 175. نامه ، - 2
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62 ص :
هب هک  میتسه  ياهلمج  یـسررب  ددـصرد  نآ  توبث  ضرف  رب  لاـح  تسا . هدوب  ساـساو  هیاـپیب  نامحرلادـبع  نب  سنویو  مکح  نب  ماـشه 

مسج ال : » تسا هدرک  فیـصوت  هنوگنیا  ار  دـنوادخ  وا  هکنیا  نآو  دـناهدرک ، میـسجت  هب  داقتعا  هب  مهتم  ار  وا  ماشه  هب  نآ  باستنا  تهج 
«. ماسجالاک

، تسین یفاـک  تغل  هب  عوـجر  هملک  کـی  اـی  هلمج  کـی  مهف  يارب  هکنیا  نآو  دـیامنیم ، يرورـض  هتکن  کـی  هـب  هّجوـت  زیچ  ره  زا  لـبق 
حالطـصا رگید  ترابع  هب  درک . هظحالم  ار  ملکتم  دصق  دیاب  هکلب  دـشاب ، هدـش  رداص  صـصختم  کی  زا  ترابع  نیا  هک  یتقو  ًاصوصخ 

. دیمهف ار  نآ  تغل  هب  هعجارم  اب  ناوتیمن  هک  دنکیم  هدارا  ار  ییانعم  شمالک  زا  مّلکتم  یهاگ  اریز  درک ؛ هدهاشم  ار  صاخ 
هدارا ار  صاخ  يانعم  دناهداد ، تبسن  وا  هب  هک  ياهلمج  نیا  زا  مکح  نب  ماشه  ایآ  هک  میوریم  بلطم  نیا  غارس  هب  هتکن  نیا  رکذ  اب  لاح 

؟ تسا هدومن  هدارا  مسج »  » هملک زا  ار  يوغل  يانعم  نامه  ایو  هدرک 
هیزنت اب  هک  تسا  هدرک  هدارا  ار  یـصاخ  دوصقمو  انعم  ماسجالاکال » مسج   » هلمج نتفگ  رد  ماشه  هک  میربیم  یپ  صاخ  نیارق  هدهاشم  اب 
. تسا تباثو  سفن  هب  مئاق  ئش  دوجوم و  مسج »  » هملک زا  وا  دوصقم  هکنیا  نآو  دراد ، يراگزاس  زین  نآ  مزاولو  تیمسج  زا  دنوادخ 

هدرک لقن  مکح  نب  ماشه  زا  نییمالـسالا » تالاقم   » باتک رد  وا  تسا . هدرک  لقن  مسج »  » يارب ماشه  زا  ار  اـنعم  نیمه  يرعـشا  نسحلاوبا 
ار  هسفنب  مئاقو  ءیشو ، دوجوم ، هدارا  مسج »  » هملک زا  مراتفگ  رد  نم  تفگیم : ًامئاد  وا  تسا . دوجوم  وا  هک  تسا  نیا  مسج  يانعم  هک :
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63 ص :
(1). ماهدرک

(2). دوش هتفگ  مسج »  » هک تسا  نیا  هب  ءیش  تابثا  هک  دناهدرک  نامگ  ود  نیا  هک  هدرک  لقن  سنویو  ماشه  زا  زین  یشک 
زین يرگید  نیارق  ریبعت . فالتخا  رد  زج  درادـن ، یقرف  چـیه  انعم  ثیح  زا  نارگید  اـب  دـنوادخ  هطبار  رد  سنویو  ماـشه  يأر  هکنیا  هجیتن 

. دروآ باسح  هب  انعم  نیمه  رب  دهاش  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو 

یظفل هنیرق  . 1

ياـنعم زا  ار  مسج »  » هملک ناوتیم  هک  هدرب  راـک  هب  ار  ياهملک  نآ  لاـبند  هب  یلو  هدرک ، تینامـسج  هب  فصتم  ار  دـنوادخ  هچرگ  ماـشه 
ریاس دننام  هن  تسا  یمسج  ینعی  ماسجالاک ؛» مسج ال  : » هدومرف دوخ  هلمج  رد  اریز  تخاس ؛ نومنهر  يرگید  يانعم  هبو  هداد  رییغت  يوغل 

. دراد ماشه  دزن  مسج »  » هملک زا  یصاخ  يانعم  هدارا  رب  تلالد  دوخ  نیاو  ماسجا .

یجراخ هنیرق  . 2

ياعّدـم رب  هک  درب  میهاوخ  یپ  زین  یجراـخ  هنیرق  هظحـالم  اـب  هدـش ، هداد  تبـسن  مکح  نب  ماـشه  هب  هک  ماـسجالاک » ـال  مسج  وه   » ریبـعت
فاّلع هب  ماشه  تسا . هتفگ  فاّلع  اب  هّجاحم  رد  یناتـسرهش ، لقن  ربانب  ار  هلمج  نیا  اریز  درادن ؛ يراگزاس  میـسجت  هب  داقتعا  ینعی  مصخ ؛

هک  تسا  نیا  فرح  نیا  همزال  ملع ، هب  تسا  ملاع  دنوادخ  ییوگیم  وت  دیوگیم :

ص 304. نییمالسالا ، تالاقم  - 1
ص 284. یشک ، لاجر  - 2
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64 ص :
(1) ماسجا ؟ ریاس  لثم  هن  تسا  مسج  دنوادخ  هک  ییوگیمن  وت  ارچ  سپ  دشاب  مدرم  هیقب  دننامه  شملع  دنوادخ 

روطنیا دنک . نایب  ار  دوخ  هدیقع  هکنیا  هن  تسا ، فاّلع  اب  هلباقمو  هضراعم  ددصرد  ماشه  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  ریبعت  هنوگنیا  زا 
؛ دـشاب فاّلع  ناحتما  وا  دـصق  هک  تسا  نکمم  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  داقتعا  ار  نآ  دـیوگیم  يزیچ  هضراـعم ، ماـقم  رد  سک  ره  هک  تسین 

. تسا هدیمهف  ار  بلطم  نیمه  زین  یناتسرهش  هک  هنوگنامه 
رد لخاد  هک  دـشاب  هدـش  رداص  یماگنه  وا  زا  فرح  نیا  هک  تسا  نکمم  دوش ، هدافتـسا  مسجت  هب  هدـیقع  تراـبع  نیا  زا  هک  ضرف  رب  و 
رد لوخد  زا  دعب  یلو  دنمیـسجت ، هب  لئاق  هیمهج  اریز  تسا ؛ هتفای  تیاده  دّمحملآ : تکرب  هب  هک  هدوب  نآ  زا  لبقو  هدوب  هیمهج  بهذـم 

. تسا هدرک  هلباقم  میسجت  اب  نانآ  زا  يوریپ  هب  تیبلها : بتکم 

مسج يانعم  رد  فالتخا  . 3

. تسا هدش  عقاو  فالتخا  نآ  يانعم  ردو  هدوب  یحالطصا  ظفل  مسج »  » هملک هکنیا  رب  دنراد  حیرصت  نیقیرف  زا  نیملکتم 
(2) دناهدرک . فالتخا  لوق  هدزاود  ات  مسج )  ) هملک رد  نیملکتم  : » دیوگیم ّتنس  لها  ناماما  زا  يرعشا  نسحلاوبا 

مسج ظفل  رد  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  : » دیوگیم هیمیت  نبا 

ص 23. ج 2 ، یناتسرهش ، لحنلاو ، للملا  - 1
ص 301. نییمالسالا ، تالاقم  - 2
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65 ص :
(1) «. دراد دوجو  يونعمو  یظفل  ياهعازن 

: دیوگیم رگید  ییاج  رد 
یناعم یهاگ  هک  دنتـسه  یحالطـصا  یظافلا  اـهنیاو  دراد ، دوجو  لاـمجاو  ماـهبا  اـهنآ  رد  هک  تسا  یظاـفلا  تهجو " زیحو  مسج  ظـفل "

(2) دوشیم هدارا  اهنآ  زا  یعّونتم 
دناهتفرگ (3) دوجوم »  » ای سفن » هب  مئاق   » ار نآ  زا  دوصقمو  قالطا  ار  مسج  ظفل  هک  دنتسه  یناسک  دارفا  نآ  هلمج  زا  : » دیوگیم زین  و 

(4) تسا . هدومن  ریسفت  ملاع  رد  تاذ  هب  مئاق  ار  مسج »  » هملک زین  ق ) 926 ه .  ) ییحیوبا مالسالا  خیش 

عیاش یترابع  ماسجالاک » مسج ال  . » 4

ياملع نیب  رد  عیاش  یترابع  هدش ، هداد  تبسن  ماشه  هب  هک  ماسجالاکال » مسج   » هلمج هک  میربیم  یپ  ّتنـس  لها  ياهباتک  هب  هعجارم  اب 
. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا . ّتنس  لها 

رب اهنآ  نیعباتو  هلبانحو  تسین . ماسجا  ریاس  هیبش  هک  تسا  یمسج  وا  دندقتعم : قلاخ  هرابرد  مالسا  لها  زا  يرایـسب  : » دیوگیم هیمیت  نبا 
(5) دنداقتعا .» نیا 

ص 136. ج 2 ، ۀنسلا ، جاهنم  - 1
ص 298. ج 5 ، ةدیقعلا ، یف  ۀیمیت  نبا  يواتفو  لئاسرو  بتک  - 2

ص 430. ج 4 ، حیحصلا ، باوجلا  - 3
ص 71. ۀقیقدلا ، تافیرعتلاو  ۀقینالا  دودحلا  - 4

ص 25. ج 1 ، ۀیمهجلا ، سیبلت  نایب  - 5
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66 ص :
: دیوگیم مزح  نبا 

هابتـشا هب  ادخ  رب  يراذگ  مسا  رد  یلو  تسا ، هدرکن  اطخ  هدـیقع  رد  ماسجا  ریاس  لثم  هن  یلو  تسا  مسج  دـنوادخ  دـیوگیم : هک  یـسک 
(1) تسا . هدیسرن  وا  زا  هک  هدرک  يراذگمان  یمسا  هب  ار  دنوادخ  اریز  تسا ؛ هتفر 

(2) تسین »...  يزیچ  وا  ربو  تسا  روذعم  دشاب  هدننک  لیوأت  ای  لهاج  رگا  تسا ، مسج  وا  راگدرورپ  دیوگب : سک  ره  : » دیوگیم زین  و 
: دیوگیم زین  هیمیت  نبا 

ار نآ  دیامن  ریسفت  لطاب  هب  رگا  دیامن ، ریسفت  ار  نآ  مّلکتم  هکنآ  ات  دنک  تابثا  ای  یفن  دناوتیمن  یسک  ار  مسج )...  لثم   ) ظافلا هنوگنیا 
(3) دیامن . تابثا  ار  نآ  دنک  ریسفت  ّقح  هب  رگاو  دنک  ّدر 

: دیوگیم رگید  ییاج  رد 
یفن ادـخ  زا  ارنآ  هک  یناسک  اب  ناـنآ  عازن  دـناهدیمان ، مسج »  » ار واو  دـننکیم  هّزنم  نیقولخم  اـب  تهباـشم  زا  ار  دـنوادخ  هکیناـسک  نآ 

(4) تسا . یظفل  دننکیم ،
يوغل تیمـسج  يانعم  هب  میـسجت  تمهت  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هدـش ، هداد  تبـسن  مکح  نب  ماـشه  هب  هک  ياهلمج  نیا  زا  باوج  اـب 

رد مجارتو  لاجر  بتک  رد  هک  دنامیم  یتارابع  اهنت  تسین . اور  ماشه  رب  زگره 

ص 120. ج 2 ، لَصِفلا ، - 1
ص 249. ج 3 ، نامه ، - 2

ص 299. ج 5 ، ةدیقعلا ، یف  ۀیمیت  نبا  يواتف  لئاسرو و  بتک  - 3
ص 431. ج 4 ، حیحصلا ، باوجلا  - 4
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67 ص :
هب ایو  میداد  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  هک  تسا  ماسجالاک » مسج ال   » فورعم هلمج  نآ  هب  دانتـسا  تهج  هب  ای  هک  تسا  هدیـسر  وا  تّمذم 

. تسا هدش  رکذ  دناهتشاد  وا  اب  هک  يدسحو  تموصخ  تهج 

ماشه تّمذم  رد  تایاور  یسررب 

، تسا هدیـسر  وا  هرابرد  میـسجت  تبـسن  تهج  هب  هک  درب  میهاوخ  ماشه  تّمذم  رد  یتایاور  هب  یپ  لاجرو  مجارت  ياهباتک  هب  هعجارم  اب 
: داد اهنآ  هب  يددعتم  ياهباوج  ناوتیم  یلو 

(1). دنافیعض دنس  ثیح  زا  تایاور  نیا  بلغا  . 1
هدیسر ناماما  زا  ماشه  تلزنمو  ماقمو  تلیضف  رد  هک  ياهضیفتـسمو  هحیحـصتایاوراب  تسامک  ناشدادعت  هکنیا  رب  هوالع  تایاورنیا  . 2

. دنراد هضراعم  تسا ،
هب یلو  هتـشاد  ملاسو  حیحـص  ياهدـیقع  هچرگ  ماـشه ؛ هک  اـنعم  نیا  هب  دومن ، يوغلو  یظفل  میـسجت  رب  لـمح  ار  تاـیاور  نآ  ناوتیم  . 3

رارق داقتنا  دروم  دنرب ، راک  هب  هعیش  ّدض  رب  ار  نآو  هداد  رارق  کسمتسم  ار  نآ  هعیش  نانمـشد  هدش  ببـس  هک  يریبعت  ندرب  راک  هب  تهج 
. تسا هتفرگ 

هچرگ دناهداد ، رارق  دقنو  تّمذم  دروم  هدش  هداد  تبسن  ماشه  هب  هک  ار  هدیقعو  رکف  نیا  لصا  هعیـش ، ناماما  هک  مییوگب  تسا  نکمم  . 4
اریز تسا ؛ شنزرـس  درومو  لطاب  ًاعطق  دشاب ، هدز  ار  یفرح  نینچ  ماشه  هک  ضرف  رب  انعم  نیا  هب  دناهتـشادن . لوبق  ماشه  هب  ار  نآ  باستنا 

هدرک رطخ  ساسحا  هعماج  رد  ماما  میسجت ، هیرظن  هعاشا  تهج  هب 

.315 صص 313 - ج 2 ، ییوخ ،/ هللا  تیآ  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ك : ر . - 1

ماشه تّمذم  رد  تایاور  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 114زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


68 ص :
هابتـشا دـنزب  ار  فرح  نیا  هک  سک  ره  دـیهدیم ، تبـسن  ماشه  هب  ار  يزیچ  نینچ  امـش  هچرگ  دـنامهفب  مدرم  هب  هک  تسا  نآ  ددـصردو 

. تسین ماشه  ّدر  ای  دییأت  ددصرد  ماما  تهج  نیمه  هب  تسا . هدرک 

میسجت هرابرد  تنس  لها  ياملع  هاگدید 

میسجت هرابرد  یکلام  يولع  نب  دمحم  هاگدید  . 1

: دیوگیم هراب  نیا  رد  وا 
بسنی وا  عافترا ، ضرع و  لوط و  وذ  دسج  ّهنا  یلاعت  كرابت و  هیف  دقتعی  نمک  کلذ  و  كرشم ؛ وهف  قولخملا  ۀفصب  قلاخلا  فصو  نمو 

. لوطلا وا  قلخلاب  داحتالا  هیلا 
يذلا و  لیلدـلا . اهدری  ۀـلطاب  ماهوا  کلت  و  کلذ ، ریغ  یلإ  رون  وا  ءاوه  وا  دامج  نم  اما  ًامـسج  دوجوم  لک  ّنا  نوهقفیال  نیذـلا  لیختیو 

. ثداوحلا ۀهباشم  نع  هزنم  ّلجوّزع  قحلا  ّنا  هقیقحتب : لسرلا  تءاج  و  لیلدلا ، لوقعلا و  هرقت 
مـسجملا ّنا  یف  قحلا  لهأ  نیب  فالخ  الو  ندـعم ، وأ  بشخ  وأ  رجح  نم  ًامنـص  دـبعی  نم  نیب  هدـبعی و  ًامـسج  لـیختی  نم  نیب  قرف  ـالو 

امناو اهءاوتسا ، الو  اهئیجم  الو  داسجالا ، لوزن  سیل  ّهنا  یهیدبف  ءاوتسا  لوزن و  ءییجم و  نم  هنأش  ّزع  قحلل  بسن  امو  هب ، رفاک  هبرب  لهاج 
 ... لاثمالا هبشلا و  نع  هزنملاب  قیلت  روما  یه 

و ۀمولعملا ، ۀحراجلا  ریغ  یه  ْمِهیِْدیَأ ،) َقْوَف  ِهللا  ُدَی  : ) یلاعت هلوق  یف  دیلا  ّنا  یف  مهنیب  فالخ  ۀنسلا ال  لها  ّنا  امکو 
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69 ص :
هلوزن و لوقن : نا  بجیف  اهفرعن ، یتلا  عبـصالا  اهفرعن و  یتلا  قاسلا  اهفرعن و  یتلا  دـیلا  ریغ  یهف  کـلذ ، وحن  عبـصالا و  قاـسلا و  کلذـک 

. اهئاوتسا اهئیجم و  و  داسجألا ، یف  فورعملا  لوزنلا  ریغ  هءاوتسا  هئیجم و 
تافـص نع  هزنملا  یهلالا  ءییجملا  لوزنلاب و  قحلا  لها  نمآ  دق  و  ّلض . دـقف  ینامـسجلا  ءاوتـسالا  ءییجملا و  لوزنلا و  قحلل  تبثا  نمو 
شرعلا یلع  یهلالا  ءاوتسالاب  اونمآ  و  ناکم . یلإ  ناکم  نم  لاقتنالاب  ینامسجلا  ءییجملا  لوزنلاب و  اورفک  و  ثودحلا ، تامس  ماسجألا و 

. فّیکم ریغ  ّهناف  یهلالا  ءاوتسالا  اما  فیکم ، ماسجألا  نم  فورعملا  ءاوتسالا  ّنال  ماسجالا ؛ نم  فورعملا  ءاوتسالاب  اورفکو 
. نیعباتلا ۀباحصلا و  نم  ۀمألا  ریخ  اهیلع  ناک  یتلا  ۀحیحصلا  ۀیفلسلا  ۀقیرطلا  یه  هذهو 

سیل وأ  ًامسج  لوقنال  لوقیف : اهیف  ککشتی  وأ  نیرتفملا - ءارتفا  نع  هزنت  قحلل - ۀیمسجلا  تبثی  وه  و  فلسلا ، یلإ  باستنالاب  رتتسا  ام  اّمأ 
(1) رهاظ ...  قافن  اذه  و  هیلع ، ۀیمسجلا  زیوجتب  یلاعت  كرابت و  قحلل  هبشم  وهف  مسجب 

يدسج یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دوش  دقتعم  هک  یسک  ینعی  تسا ؛ كرشم  وا  دنک  فیصوت  قولخم  تفص  هب  ار  قلاخ  هک  یسک  ره  و 

.10 صص 7 - یکلام ، يولع  نب  دمحم  هللاوه ، - 1
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. دهد قلخ  رد  لولح  ای  قلخ  اب  داحتا  تبسن  وا  هب  ای  تسا ، عافترا  ضرع و  لوط و  ياراد 

تالایخ اهنیا  و  اهنیا ، ریغ  ای  رون  ای  اوه  اـی  داـمج ، زا  تسا ؛ مسج  يدوجوم  ره  دـننکیم  ناـمگ  دـنرادن  قیمع  مهف  هک  یناـسک  زا  یخرب 
ّلجوّزع قح  هکنیا  دناهدرک : قیقحت  نالوسر  دنکیم و  ریرقت  ار  نآ  لیلد  لوقع و  هک  هچنآ  و  دیامنیم . ّدر  ار  اهنآ  لیلد  هک  تسا  یلطاب 

. تسا ثداح  تادوجوم  اب  تهباشم  زا  هزنم 
. دتسرپیم ار  ندعم  ای  بوچ  ای  گنس  زا  یتب  هک  یسک  نیب  و  دنکیم ، تدابع  ار  نآ  هدرک و  لایخ  ار  یمسج  هک  یسک  نیب  تسین  یقرف 
هب هچنآ  و  تسا ، رفاک  وا  هب  هدوب و  شراگدرورپ  هب  لهاج  هدرک  ضرف  مسج  ار  ادخ  هک  یصخش  هکنیا  رد  تسین  قح  لها  نیب  یفالخ  و 

و مسج ، هب  ندمآ  دورف  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  نتفرگ ، رارق  و  ندمآ ، دورف  و  ندمآ ، زا  هدش  هداد  تبـسن  تسا - زیزع  شنأش  هک  قح -
 ... دشاب لاثم  تهابش و  زا  هزنم  يادخ  هب  قیال  هک  تسا  يروما  هکلب  تسین ، مسج  هب  نتفرگ  رارق  ندمآ و 

تـسد زا  ریغ  تساهتسد ) يالاب  ادـخ  تسد  : ) لاعتم دـنوادخ  لوق  رد  دـی »  » هکنیا رد  تسین  تنـس  لها  نیب  یفـالخ  هک  هنوگناـمه  و 
هک یتشگنا  میـسانشیم و  هک  یقاس  میـسانشیم و  هک  تسا  یتسد  زا  ریغ  نآ  سپ  نآ ، لاـثما  تشگنا و  قاـس و  نینچمه  و  تسا ، مولعم 

. تساهدسج اب  نتفرگ  رارق  ندمآ و  لوزن و  زا  ریغ  نتفرگ  رارق  ندمآ و  لوزن و  مییوگب : هک  تسا  بجاو  سپ  میسانشیم ،
نتفرگ رارق  ندمآ و  و  ندمآ ، دورف  قح  يارب  هک  سکره  و 
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تافـص زا  هزنم  هک  يوحن  هب  دـناهدروآ ، نامیا  یهلا  ندـمآ  لوزن و  هب  قح  لها  و  تسا . هدـش  هارمگ  متح  روط  هب  دـنک  تباـث  ینامـسج 

و دنشابیم . رفاک  دریگیم  تروص  رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  لاقتنا  اب  هک  ینامسج  ندمآ  لوزن و  هب  و  تسا ، ثودح  ياههناشن  ماسجا و 
یمـسج فورعم  ءاوتـسا  اریز  دـنرفاک ؛ دریگیم  تروص  مسج  اـب  هک  فورعم  ءاوتـسا  هب  یلو  دـنراد ، ناـمیا  شرع  رب  یهلا  ءاوتـسا  هب  زین 

. تسا تیفیک  نودب  یهلا  ءاوتسا  اما  دراد ، تیفیک 
. دناهدوب نآ  رب  نیعبات  هباحص و  زا  تما  نیرتهب  هک  تسا  فلس  حیحص  هقیرط  نامه  نیا  و 

تبسن تسا - هزنم  ناگدننز  ارتفا  تمهت  زا  هک  قح - هب  ار  تیمـسج  دناهدرک و  یفخم  فلـس  هب  باستنا  كال  رد  ار  دوخ  هک  یناسک  اما 
كرابت و قح  نانآ  تسین ، مسج  مییوگیم : هن  میوشیم و  تیمـسج  هب  لئاق  هن  ام  دنیوگیم : و  دنیامنیم ، کیکـشت  نآ  رد  ای  دنهدیم ،

. تسا يراکشآ  قافن  نیا  و  وا ، رب  تیمسج  زیوجت  رد  دناهدرک  هیبشت   ] قلخ هب  ار ] یلاعت 

میسجت هرابرد  هعامج  نب  نیدلاردب  هاگدید  . 2

: دیوگیم وا 
هذهب عدتبا  دقف  ۀقیقح ، يوتـسا  لاق : وا  هتاذـب  يوتـسا  لاق : نیثدـحملا و  تافـص  نم  مهفیام  هقح  یف  ءاوتـسالا  لعج  نمف  کلذ  تبث  اذإ 

یف تبثت  مل  یتلا  ةدایزلا 
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(1) مهب ...  يدتقملا  ۀمئألا  نم  دحا  نع  الو  ۀنسلا 

هدـیمهف ثداـح  تادوجوم  تافـص  زا  هک  هنوگنآدـنک  تباـث  ار  ءاوتـسا  ادـخ  قـح  رد  هک  سکره  سپ  دـش ، تباـث  بلطم  نیا  نوـچ  و 
تباث تنـس  رد  هک  یتدایز  نیا  اب  هتـشاذگ  تعدب  وا  هدش ، رقتـسم  یقیقح  روط  هب  دیوگب : ای  هتفای ، رارقتـسا  شتاذ  هب  دـیوگب : دوشیم و 

 ... تسا هدیسرن  هدش  ادتقا  اهنآ  هب  هک  یناماما  زا  کی  چیه  زا  هدشن و 

. وا زا  لقن  هب  ص 178  ّولُعلا ، - 1
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میسجت هیرظن  شیادیپ  لماوع 

میسجت هب  ماوع  لیم  . 1

. دنک لح  تیّدام  هاگدید  زا  ار  زیچ  همه  دشوکیم  اذل  دراد ، ار  تیّدامو  تعیبط  کنیع  دوخ  مشچ  هب  هکنآ  تهج  هب  رشب  اریز 

لیطعت رد  نداتفا  زا  فوخ  . 2

. درک دس  ار  نآ  يولج  هیزنت ، هب  لوق  اب  ناوتیم  هک  تسا  يرگطارفا  لوق  نیا  نکل 

دوهی گنهرف  زا  رّثأت  . 3

لها نیرـصبتسم  زا  ياهّدع  هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  تسا ؛ هتفر  نخـس  رایـسب  دنوادخ  ندوب  مسج  زا  میدـق  دـهع  رد  اریز 
. دناهدرک رشتنم  ار  دوخ  دیاقع  یمالسا  هعماج  رد  قیرط  نیا  زاو  هدش  کیدزن  تفالخ  هاگتسد  هب  باتک 

: دسیونیم لحنلاو  للملا  باتک  رد  یناتسرهش 
مامت هک  دندرک  دراو  یمالسا  دیاقع  رد  هیبشتو  میسجت  صوصخ  رد  ار  یناوارف  ثیداحا  دندوب ، هدش  ناملسم  هک  دوهی  زا  يرایسب 
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«1  » (1). تسا هدوب  تاروت  زا  هتفرگرب  اهنآ 

: دیوگیم ق ) 1303 ه .  ) يرصم یعفاش  لدعلا  ناوضر  خیش 
ۀّیباهولا ۀفئاطلا  سیئر  وهو  ًاحبقو ، ۀفاخـس  هیلع  دازو  هیمیت  نبا  عبتو  رـشع  یناثلا  نرقلا  یف  باهولادـبع  نب  دّـمحم  هیمیتنبا  دـعب  رهظ  ّمث 

(2) هللا ...  مهّحبق 
حیبقو فیخـس  ياهفرح  نآ  ربو  درک  لابند  ار  هیمیت  نبا  ّطخ  وا  درک . روهظ  مهدزاود  نرق  رد  باهولادبع  نب  دّمحم  هیمیت ، نبا  زا  دـعب 

 ... دنادرگ حیبق  ار  نانآ  دنوادخ  تسا ، هیباهو  هفیاط  سیئر  وا  دومن . هفاضا  ار 
: دیوگیم یعفاش  فاّقس  یلع  نب  نسح 

" باتکو لبنح  نب  دمحا  نب  هللادبعل  ۀنسلا " باتکک " تافصلا  عوضوم  یف  ةریثک  ًابتک  اوجّورو  نویباهولا  رـشن  دقف  هیبشتلاو  میـسجتلا  اّمأ 
هیمیت  نبا  بتک  نم  ثحابملا  هذه  اهیف  اولقن  ةریثک  ًابتک  کلذ  یف  مهؤاملع  ّفلأو  یمرادلا . نامثعل  یسیرملا " رشب  یلع  ّدرلا 

ص 117. ج 1 ، لحنلاو ، للملا  - 1
ص 384. نیدلا ، دعاوق  ۀفرعمل  نیجاتحملا  ۀضور  - 2
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(1)  .. مههابشأو میقلا  نباو 

نب هللادبع  زا  ۀنسلا " باتک " دننامه  دنتخاس ؛ جیورت  تافـص  عوضوم  رد  ار  يدایز  ياهباتکو  هتخاس  رـشتنم  نایباهو  ار  هیبشتو  میـسجت 
دندومن فیلأت  يرایـسب  ياهباتک  هراب  نیا  رد  نایباهو  ياملعو  یمراد . نامثع  زا  یـسیرملا " رـشب  یلع  ّدرلا  باتکو " لـبنح ، نب  دـمحا 

 ... دندرک لقن  نارگیدو  میق  نباو  هیمیت  نبا  ياهباتک  زا  ار  ثحابم  نیا  اهنآ  ردو 

ص 43. فاقس ، یلع  نب  نسح  ۀیخیراتلا ، اهروذجو  ۀیساسألا  اهراکفأ  ۀیباهولا  ۀیفلسلا  - 1
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یثیدح عبانم  رد  تایلیئارسا  ذوفن 

هراشا

دنتسناوتن هک  یماگنه  اراصنو  دوهی  زا  باتک  لها  زا  یخرب  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  تافو  زا  دعب  هک  میربیم  یپ  خیرات  هب  هعجارم  اب 
میقتـسم ریغ  قیرط  زا  ار  دوخ  میلاعت  هدز ، هبرـض  مالـسا  هرکیپ  رب  يرگید  هار  زا  دنتفرگ  میمـصت  دنـشاب ، هتـشاد  ورردور  هلباقم  مالـسا  اب 

ابو هدش  کیدزن  افلخ  تفالخ  هاگتـسد  هب  اهنآ  فسالاعم  دندومن . لابند  ار  فدـه  نیا  دوخ  ندروآ  مالـسا  هار  زا  نانآ  دـنهد . شرتسگ 
. دندومن هدایپ  هعماج  رد  يوبن  ّتنـس  ناونع  هب  ار  یلیئارـسا  راکفاو  هدرک  ذوفن  مدرم  نیب  رد  دـندومن  ادـیپ  هک  ییارجا  تناضحو  تنامض 

. داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  ار  مهم  عوضوم  نیا  کنیا 

تایلیئارسا هژاو 

. ددرگیم قالطا  دوشیم ، تیاور  یلیئارسا  عبنم  زا  هک  ياهثداح  ای  ناتساد  هبو  تسا ، هیلیئارسا  عمج  تایلیئارسا ، هژاو 
: دسیونیم یبهذ  رتکد 

يدوهی گنر  رهاظ  هب  تایلیئارسا )  ) هژاو هچرگ  دناهتفگ : یخرب 
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رتریگارفو رتهدرتـسگ  ییاـنعم  نآ  دارم  یلو  دریگیمرب ، رد  دوشیم  یمالـسا  هزوـح  دراو  يدوـهی  گـنهرف  قـیرط  زا  هک  ار  هچنآو  دراد 

يدوهی گـنهرف  ود  ره  رب  بیلغت  باـب  زا  تایلیئارـسا »  » بیترت نیدـب  دوشیم . لـماش  دراد  یحیـسم  يدوهی و  هغبـص  هک  ار  هچنآو  تسا 
شرتسگ نارود  ات  مالسا  روهظ  زاغآ  زا  نانآ  تسا ؛ رادروخرب  يرتشیب  ترهش  زا  صوصخ  نیا  رد  دوهی  نکل  دوشیم . قالطا  یحیـسمو 

. دناهتشاد شزیمآو  تدوارم  ناناملسم  اب  نارگید  زا  رتشیب  ملاع ، دالب  هب  نآ 
: دسیونیم يدنله  سانشرواخ  نتولف ، ناف 

نرق زا  اراصنو  دوهی  هک  ییاههناسفاو  دیاقع  زا  هتسد  نآ  هژیو  هب  یمالسا ؛ ریغ  دیاقع  یمامت  رب  ار  تایلیئارسا »  » هژاو یمالسا ، نادنمـشناد 
(1) دناهدومن . قالطا  دناهدرک ، مالسا  نید  دراو  يرجه  لوا 

نآرق طسوت  نایدوهی  یفرعم 

هراشا

هدرکن ادـیپ  لیم  نانآ  هب  یـسک  ات  تسا ، هداد  ربخ  نانآ  ینطاب  تاین  زاو  هدـمآرب  دوهی  یعقاو  هرهچ  نتخاس  ـالم  رب  ددـصرد  میرک  نآرق 
: مینکیم هراشا  دوهی  موش  تاین  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا . هداد  روتسد  نانآ  زا  يرود  هب  اذل  و  ددرگن . فرحنمو 

یهلا مالک  فیرحت  يارب  دوهی  شالت  . 1

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

ص 109. ۀیبرعلا ، ةدایسلا  - 1
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(75 هرقب : ( ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ُهُولَقَع  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  ِهللا  َمالَک  َنوُعَمْسَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  َناک  ْدَق  َو  ْمَُکل  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َنوُعَمْطَتَف  َأ  )

دندرکیم فیرحت  ار  نآ  ندیمهف ، زا  سپو  دندینـشیم  ار  ادخ  نانخـس  نانآ  زا  یهورگ  هکنیا  اب  دنروایب  نامیا  امـش  هب  دیراد  راظتنا  ایآ 
! دنتشاد زین  یهاگآو  ملع  هک  یلاح  رد 

دوهی ینمشدو  يزوتهنیک  . 2

رادشه نانآ  موش  ياههشقنو  اهگنرین  هب  تبـسن  ار  نامیا  لها  هدرک ، یفّرعم  ناناملـسم  نمـشد  نیرتتخـسرس  ار  دوهی  موق  میرک  نآرق 
: دهدیم

(82 هدئام : ( ) اوُکَرْشَأ َنیِذَّلا  َو  َدوُهَْیلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَوادَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِجََتل  )
. تفای یهاوخ  ناکرشمو  دوهی  ار  نانمؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرتنمشد  ًاملسم 

ص)  ) ربمایپ تماقا  زا  سپو  دندوب  رادروخرب  یهّجوت  لباق  يداصتقاو  یعامتجا  تیعقوم  زا  هنیدـم  رد  مالـسا  روهظ  زا  لبق  نانآ  هوالع  هب 
هیلع هئطوتو  يرگهلیح  ددـصرد  لـیلد  نیا  هب  دـنداد . تسد  زا  ار  دوـخ  تیعقوـم  تقیقح  ردو  دـندرک  يّدـج  رطخ  ساـسحا  هنیدـم ، رد 

ناناملسم
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80 ص :
(1) دنداد . یهارمهو  یتسود  تسد  ناکرشم  اب  رما  نیا  ردو  دندمآرب 

: دیوگیم هتسناد و  مالسا  هب  نانآ  رهاظتو  اراصنو  دوهی  نادنمشناد  هلیحو  رکم  ار  تایلیئارسا  یلصا  للع  زا  یکی  هیروبا  دومحم 
نییآ هب  رهاظ  رد  هدـش ، لّسوتم  بیرفو  گنرین  هب  دوخ  دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب  دـندوب ، ناناملـسم  نمـشد  نیرتتخـسرس  هک  نایدوهی 
هماج ناناملـسم  ّدض  رب  ار  دوخ  گنرین  قیرط  نیا  زا  ات  دنتـشاد  ناهنپ  دوخ  نییآ  يارو  رد  ار  دوخ  تاینو  دصاقمو  دـندروآ  يور  مالـسا 

تایاور رد  ّسد  لعج و  هب  هک ...  دندوب  مالـس  نب  هللادـبعو  هبنم  نب  بهو  رابحالابعک ، اهنآ  نیرترگهلیحو  نیرتكریز  دـنناشوپب . لمع 
(2) دنتخادرپ . يوبن 

دوهی تساوخ  ناناملسم ، دادترا  . 3

: هدومرف ناحبس  دنوادخ 
(109 هرقب : ( ) ُّقَْحلا ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکنامیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو  )

نانآ يارب  قح  هکنیا  اب  دننادرگزاب ، رفک  لاح  هب  ندروآ  نامیا  زا  سپ  ار  امـش  هک  دندرکیم  وزرآ  دسح  يور  زا  باتک  لها  زا  يرایـسب 
. دوب هدش  نشور  اًلماک 

.43 صص 42 - نآرقلا ، تایلیئارسا  - 1
ص 145. ۀّیوبنلا ، ۀنسلا  یلع  ءاوضا  - 2
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81 ص :

باتک لها  زا  ندش  رود  . 4

(68 ماعنا : ( ) ِهِْریَغ ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اِنتایآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  َو  )
. دنزادرپب يرگید  نخس  هب  ات  نادرگرب  يور  نانآ  زا  دنریگیم ، ازهتسا  هب  ار  ام  تایآ  هک  يدید  ار  یناسک  هاگره  و 

دیسرپن باتک  لها  زا  . 5

(22 فهک : ( ) ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْمِهِیف  ِْتفَتْسَت  َو ال  ًارِهاظ  ًءاِرم  اَّلِإ  ْمِهِیف  ِراُمت  الَف  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی  ام  ْمِِهتَّدِِعب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  )
وگم نخس  لیلد  اب  زج  نانآ  دروم  رد  سپ  دننادیمن ، ار  نانآ  دادعت  كدنا ، یهورگ  زج  تسا . رتهاگآ  ناشدادعت  زا  نم  راگدرورپ  وگب :

. نکم لاؤس  نانیا  هرابرد  نانآ  زا  سک  چیه  زاو 

تسین ریغ  هب  يزاین  نآرق  دوجو  اب  . 6

(51 توبکنع : ( ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  يرْکِذ  َو  ًۀَمْحََرل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َو  َأ  )
یتسرد هب  دوش . توالت  نانآ  رب  هتـسویپ  هک  میدرک  لزان  وت  يارب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  ام  هک  تسین  یفاک  نانآ  يارب  هزادـنا  نیمه  ایآ 

. تسا نامیا  لها  يارب  تربعو  دنپ  زینو  گرزب  یتمحر  نآ ، رد  هک 

دوهی زا  يریگارف  زا  یهن 
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82 ص :
لاؤسو باتک  لها  زا  يریگارف  زا  دوخ  باحـصا  ندرک  رود  ددـصرد  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  هک  میربیم  یپ  تاـیاور  هب  هعجارم  اـب 

. تسا هدوب  نید  روما  رد  نانآ  زا  ندرک 
(1) تسا .» هدومن  یهن  باتک  لها  بتک  تئارق  زا  ص )  ) ربمایپ : » دیوگیم ریثا  نبا 

نانآ درک . دـنهاوخن  تیادـه  زگره  ار  امـش  نانآ  اریز  دـینکن ؛ لاؤس  یبلطم  چـیه  دروم  رد  باتک  لها  زا  : » دومرف دوخ  باحـصا  هب  زین  و 
(2) دندومن .» هارمگ  ار  ناشدوخ 

: دیوگیم باّطخ  نب  رمع 
ناـمیا نآ  هبو  هدـش  لزاـن  امـش  رب  هک  ار  هچنآ  هکلب  ریگن  ارف  ار  نآ  دومرف : مدرک ؟ لاؤـس  تاروـت  يریگارف  هراـبرد  ص )  ) ادـخلوسر زا 

(3). دیریگب دای  ار  دیاهدروآ 
: دیوگیم هریرهوبا 

باتک لها  دومرف : ص )  ) ادخلوسر دندرکیم . ریسفت  مالسا  لها  يارب  یبرع  هب  ار  نآو  هدناوخیم  یناربع  تغل  هب  ار  تاروت  باتک  لها 
(4) ْمُْکَیلِإ » َلِْزنُأ  ام  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهللاِاب  اّنَمآ  : » دییوگب هکلب  دینک ، بیذکت  هن  قیدصت و  هن  ار 

امشو ام  رب  هچنآو  ادخ  هب  « ؛

ص 235. ج 1 ، ۀباغلا ، دسا  - 1
ص 17. ج 1 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 342 ؛ ج 1 ، لامعلا ، زنک  ص 281 ؛ ج 13 ، يرابلا ، حتف  - 2

ص 370. ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 3
ص 160. ج 8 ، يراخب ، حیحص  - 4
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83 ص :
«. میدروآ نامیا  هدش  لزان 

لاؤس ار  يزیچ  باتک  لها  زا  ءیـش » نع  باتکلا  لها  اولأست  ال   » ناونع تحت  ار  یباـب  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
. تسا هدومن  زاب  دینکن ،

ثیدح شراگن  تیعونمم 

هفیلخ هژیو  هب  افلخ ؛ طسوت  هک  تسا  ص )  ) ربمایپ تایاور  شراگنو  لقن  تیعونمم  نایرج  مالـسا ، ردص  خیرات  خلت  ياهدادـخر  زا  یکی 
هک تسا  نیا  ثیداـحا  خـیرات  تشونرـس  رد  يوبن  ثیدـح  نیودـتو  شراـگن  رد  ریخأـتو  عنم  نیا  ياهدـمایپ  زا  تسا . هدـمآ  دـیدپ  مود 

رـشن يارب  نداد  نادـیم  رابنایز  راـثآ  نیا  زا  یکی  تسین . ناربج  لـباق  هجو  چـیه  هب  هک  دـش  یمالـسا  گـنهرف  هّجوتم  یناوارف  ياـهنایز 
. دوب یمالسا  هعماج  نیب  رد  تایلیئارسا  شرتسگو 

: دسیونیم يرکسع  هماّلع 
رب لماک  روط  هب  ار  یلیئارـسا  تایاور  لقن  باب  درک ، دودسم  ار  ص )  ) ربمایپ زا  ثیدـح  لقن  باب  افلخ  بتکم  هک  ینامز  نامه  زا  ًاملـسم 
دش هداد  هزاجا  يدوهی  رابحالابعکو  ینارـصن  يراد  میمت  دننام  يدارفا ؛ هب  هک  تفرگ  تروص  لکـش  نیدب  رما  نیاو  دوشگ . نانآ  يور 

(1) دنهد . شرتسگ  ناناملسم  نایم  رد  دوخ  لیم  هب  ار  یلیئارسا  ثیداحا  ات 

تاروت تامیلعت  هب  مود  هفیلخ  تیانع 

ص 57. ج 2 ، نیتسردملا ، ملاعم  - 1
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84 ص :
. تسا هتشاد  تاروت  هب  تبسن  یصاخ  تیانع  باّطخ  نب  رمع  هک  تسا  نیا  یخیرات  تامّلسم  زا 

(1). دناوخب زور  هنابش  ار  تاروت  ات  داد  هزاجا  رابحالا  بعک  هب  باّطخ  نب  رمع  هک  دناهدروآ  نارگیدو  مزح  نبا 
شتروص هک  یلاح  رد  ص )  ) ترـضح دش ، نآ  ندناوخ  لوغـشمو  دروآ  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  ار  تاروت  همجرت  باّطخ  نب  رمع  يزور 

تـشاد هفیظو  دوب  هدنز  یـسوم  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ماهدروآ ، ینارونو  كاپ  یتایآ  تاروت  ضوع  رد  نم  دومرف ...« : دوب ، هتفرگ  مه  رد 
(2) دنک .» تعباتم  ارم  ات 

اب ار  اهنآ  کی  کی  ص )  ) ربمایپ دروآ ، ص )  ) ادـخلوسر دزن  دوب ، هتـشون  يدوهی  کی  هک  ار  تاروت  زا  يرادـقم  يزور  باّطخ  نب  رمع 
(3) دیورن .» اهزیچ  نیا  لابند  هب  : » دومرف هاگنآ  دومن . كاپ  دوخ  ناهد  بآ 

دننامه نانآ ؛ زا  یخربو  دنتفرگیم . ارف  مولع  باتک  لها  زا  ّرمتسم  روط  هب  هباحـص ، ریهاشم  زا  یخرب  هک  دناهدرک  لقن  نارگیدو  یطویس 
نیمه هبو  تشاد ، دـمآو  تفر  نانآ  دزن  رتشیب  هباحـص  همه  زا  رمع  دـنتفریم . تشاد  مان  هکـسام »  » هک اـهنآ  سرادـم  هب  باّـطخ  نب  رمع 

 (4) دنتشادیم . تسود  ار  وا  باتک  لها  لیلد 

ص 53. ج 2 ، ملعلا ، نایب  عماج  ص 217 ؛ ج 1 ، لَصِفلا ، - 1
ص 281. ج 13 ، يرابلا ، حتف  ص 387 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  - 2
ص 136. ج 5 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 334 ؛ ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 3

ص 123. ج 2 ، ملعلا ، نایب  عماج  ص 90 ؛ ج 1 ، روثنملا ، رد  - 4
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85 ص :
(1) دومنیم . تاروت  عامتسا  اهنآ  زاو  دمآیم  دوهی  دزن  هب  ّبترم  رمع  هک  دنکیم  لقن  یطویس 

نیا ادـخ ! لوسر  يا  : » درک ضرعو  دـمآ  ص )  ) ادـخلوسر دزن  هب  تاروت  زا  ياهخـسن  اب  باّـطخ  نب  رمع  هک  هدرک  لـقن  رباـج  زا  یمراد 
رییغت لاح  رد  ص )  ) ادخلوسر تروص  هک  یلاح  رد  دومن  نآ  ندناوخ  هب  عورش  رمع  درک . توکس  ترضح  تسا .» تاروت  زا  ياهخـسن 
هدومن رییغت  ص )  ) ادـخلوسر تروص  هنوـگچ  هک  ینیبیمن  اـیآ  دننیـشنب ! تیازع  هب  هدرمناوـج  ياـهردام  : » تفگ رمع  هب  رکبوـبا  دوـب .

 ...«. شلوسر بضغو  وا  بضغ  زا  ادخ  رب  هانپ  : » تفگو درک  رظن  ص )  ) ادخلوسر تروص  هب  رمع  تسا »؟
: دومرف ترضح  هاگنآ 

روط هب  دیتخاسیم  اهر  ارمو  هدرک  تعباتم  ار  واو  دشیم  راکـشآ  امـش  يارب  یـسوم  رگا  تسوا ، تسد  هب  دّمحم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق 
(2) دومنیم . تعباتم  ارم  متح  روط  هب  درکیم  كرد  ارم  تّوبنو  دوب  هدنز  وا  رگاو  دیدشیم . هارمگ  میقتسم  هار  زا  متح 

: دومرفو دومن  هدـهاشم  مناتـسد  رد  ار  نآ  ص )  ) ادـخلوسر مدرک . یـسیونهخسن  ار  باتک  لها  زا  یباتک  نم  دـیوگیم : باّـطخ  نب  رمع 
!!« میازفیب دوـخ  ملعهب  نآ  طـسوتهب  اـت  ماهدوـمن  خاسنتـسا  باـتک  لـها  زا  هک  تسا  یباـتک  : » متفگ وا  هب  رمع »!؟ يا  تسیچ  باـتک  نـیا  »

ص)  ) ادخلوسر

ص 21. ج 1 ، لوزنلا ، بابسا  - 1
ص 48. ج 2 ، روثنملا ، رد  ص 115 ؛ ج 1 ، یمراد ، ننس  - 2
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86 ص :
(1) تسا .» هدش  اطع  نآ  متاوخو  ملک  عماوج  نم  هب  : » دومرف دش ...  كانبضغ 

هب دـندوب  رفن  لهچ  هک  نانآ  دوب . باّـطخ  نب  رمع  دروآ . مالـسا  ناـنآ  زا  هک  یـسک  نیرخآ  هک  هدرک  تیاور  رمع  مالـسا  هراـبرد  یمثیه 
. متـشاد ار  سدقملاتیب  هب  نتفر  دصق  اریز  منک ؛ عادو  وا  اب  ات  مدـمآ  ادـخلوسر  دزنهب  دـیوگیم : رمع  دـندرک . تکرح  نیکرـشم  فرط 

تراجت يارب  ایآ  يوریم ؟ هچ  يارب  : » دومرف ترضح  سدقملاتیب »! يوس  هب  : » مدرک ضرع  يوریم »؟ اجک  : » دومرف نم  هب  ص )  ) ربمایپ
رد ندروآ  ياج  هب  زامن  تعکر  کی  : » دومرف ترـضح  مرازگ .» زامن  اجنآ  رد  مهاوخیم  یلو  ریخ ، : » متفگ ینکیم »؟ رفـس  راید  نآ  هب 

(2)« تسا رتهب  اجنآ  رد  زامن  رازه  زا  اجنیا 
يدـش هدامآ  هک  هاگ  ره  نک ، هدامآ  ار  دوخو  ورب  : » تفگ رمع  تفرگ . نذا  سدـقملاتیب  هب  نتفر  تهج  هب  باّـطخ  نب  رمع  زا  یـصخش 

(3) روآ .» باسح  هب  هرمع  دوخ  يارب  ار  اجنآ  هب  نتفر  : » تفگو دمآ  وا  دزن  رمع  دش ، هدامآ  هک  وا  هد .» ربخ  ارم 
کیبل : » تفگیم دـشیم  سدـقملاتیب  دراو  هک  یماگنه  باّطخ  نب  رمع  هک  هدـش  ثیدـح  نم  رب  : » دـیوگیم ریبز  نب  هللادـبع  نب  داـبع 

(4) «. کیبل مهّللا 

ص 408. ج 2 ، نازیملا ، ناسل  - 1
ص 5. ج 4 ، دئاوزلا ، عمجم  - 2

ص 146. ج 14 ، لامعلا ، زنک  - 3
ص 41. ج 5 ، یقهیب ، ننس  - 4
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87 ص :
(1) «. دروآ ياج  هب  هدجسو  دناوخ  تئارق  بارحم  نآ  رد  وا  میدش ، دوواد  بارحم  دراو  باّطخ  نب  رمع  اب  نم  : » دیوگیم دیبع  میرمیبا 

: دناهدرک لقن  يرهز  باهش  نبا  زا  تنس  لها  نیخّروم 
. دـندرک ذـخا  نانآ  زا  ار  بقل  نیا  ناناملـسمو  دـنداد ، ار  قوراف »  » بقل رمع  هب  هک  دنتـسه  یناسک  لوا  باتک  لها  هک  هدیـسر  ربخ  اـم  هب 

(2) دشاب . هدرک  قالطا  وا  رب  ار  بقل  نیا  ص )  ) ادخلوسر هک  هدیسرن  ام  هب  زگرهو 
: دیوگیم ریثکنبا 

شوگ وا  نانخس  هب  رمع  اسب  هچ  دومن . شمیدق  بتک  زا  رمع  يارب  ثیدح  لقن  هب  عورش  وا  دروآ . مالـسا  رمع  تموکح  رـصع  رد  بعک 
رد دـندرکیم ، لـقن  دوب ، وا  دزن  هک  لـطابو  حیحـص  زا  ار  هچنآ  مدرم  اذـل  دادیم . تصخر  وا  موـلع  عامتـسا  هب  زین  ار  مدرمو  دادیم ، ارف 

(3) دنتشادن . وا  فرح  کی  هب  یّتح  یجایتحا ، چیه  تّما  نیا  هک  یلاح 

رابحالا بعک  راکفا  ریثأت 

: دنکیم لقن  میعنوبا 
ناحبس تفگ : دروخیم ، هنایزات  هک  ماگنه  نآ  رد  درم  نآ  دوب ، وا  دزن  بعک  هک  یلاح  رد  دزیم  قالش  ار  يدرم  يزور  رمع 

ص 144. ج 8 ، لامعلا ، زنک  - 1
ممألا خـیرات  ص 133 ؛ ج 7 ، ۀـیاهنلاو ، ۀـیادبلا  ص 30 ؛ يزوـج ، نبا  باّـطخ ، نـب  رمع  خـیرات  ص 193 ؛ ج 3 ، يربـکلا ، تاـقبطلا  - 2

ص 267. ج 3 ، كولملاو ،
ص 17. ج 4 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 3
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88 ص :
هک یـسک  هب  مسق  تفگ : بعک  دـش ؟ وت  هدـنخ  ثعاب  زیچ  هچ  تفگ : وا  هبرمع  دـیدنخ . بعک  نک . اـهر  ار  وا  تفگ : دـالج  هب  رمع  هللا !

(1) تسا . باذع  زا  یفیفخت  هللا » ناحبس   » انامه تسا  وا  تسد  هب  مناج 
وا رمع  هفیلخ .» هکلب  : » تفگ بعک  هاشداپ »؟ ای  یباییم  هفیلخ  ارم  بعک ! يا  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  وت  : » تفگ بعک  هب  باّطخ  نب  رمع 

(2) «. تسا اهنامز  نیرتهب  زا  وت  نامزو  افلخ ، نیرتهب  زا  ياهفیلخ  ادخ  هب  : » تفگ بعک  داد . مسق  ار 
هک تشهب  رد  ییاهرـصق  : » تفگ وا  تـسیچ »؟  (3) ٍنْدَـع ) ِتاَّنَج  ْمُْهلِخْدَأ  َو   ) هیآ رد  ندـع »  » زا دارم  بعک ! يا  : » تـفگ بـعک  هـب  رمع 

(4) دنوشیم .» نکاس  لدع  ناماماو  ناقیّدص  ناربمایپ و 
يّدـح هچ  اـت  هک  نک  لـقن  ثیدـح  میارب  تفگ : وا  هب  رمع  دـش . دراو  باّـطخ  نب  رمع  رب  يزور  راـبحالا  بعک  هـک  هدرک  لـقن  یطوـیس 

ِیف ْمُکَکَلَـس  ام  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هداد  ربخ  نآ  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  تفگ : بعک  دـباییم ؟ دادـتما  تمایق  رد  دّـمحم  تعافش 
: تفگ سپس   (5) َرَقَس .)

ار ینیکسم  زگرهو  هدرواین  ياج  هب  زامن  زگره  هک  دسریم  یناسک  هب  وا  تعافش  هکنیا  ات  دنکیم  تعافش  نانچ  زور  نآ  رد 

صص 389 و 390. ج 5 ، ءایلوالا ، ۀیلح  - . 1
ص 567. ج 12 ، لامعلا ، زنک  - 2

.8 رفاغ : - 3
ص 347. ج 5 ، روثنملا ، ّرد  - 4

.42 رثدم : - 5
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89 ص :
(1)  ... دناهدرواین نامیا  داعم  هب  زگرهو  هدادن  ماعط 

. ددرگیمن نیدحلمو  راّفک  لماش  ص )  ) ربمایپ تعافش  مینادیم  ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
زا دوب . باّطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  ددرگ ، نکاس  هرّونم  هنیدم  رد  ات  درک  بلط  رابحالا  بعک  زا  هک  یسک  نیلوا  هدرک ، تیاور  دعـس  نبا 

(2) درک یفّرعم  ملاع  ناونع  هب  ار  واو  داد  رارق  وا  سلجم  لها  زا  ار  دوخ  رمع  دنامب . یقاب  هنیدم  رد  تساوخ  وا 
هتـشاد يأر  هب  داهتجا  هکنآ  زج  درادـن  ار  تفالخ  تیحالـص  یـسک  : » تفگ باّطخ  نب  رمع  هب  بعک  هک  دـنکیم  لـقن  دـیدحلا  یبا  نبا 

(3) دشاب .»
(4) دندرکیم . یهارمه  ار  وا  مالس  نب  هللادبعو  يراد  میمتو  رابحالا  بعک  ماش ، هب  رمع  رفس  رد  هک  هدرک  لقن  يرصم  نیما  دمحا 

اجک رد  وت  رظن  قبط  تفگیم : بعک  هب  هک  مدینش  باّطخ  نب  رمع  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  مدآ  نب  دیبع  زا  شدنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا 
رمع دوب »!! دهاوخ  وت  رس  تشپ  سدق  مامت  تروص  نآ  رد  اریز  زامن ؛ هرخـص  تشپ  یهاوخیم  ارم  يأر  رگا  : » تفگ بعک  مرازگ ؟ زامن 

(5) «. دوب مهاوخ  اهيدوهی  دننام  نم  تروص  نیا  رد  : » تفگ
حبص ره  هبعک  هک  دنکیم  لقن  رابحالا  بعک  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ص 285. ج 6 ، نامه ، - 1
ص 115. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 2
ص 115. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 3

ص 150. مالسالا ، رجف  - 4
ص 38. ج 1 ، دمحا ، دنسم  - 5
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90 ص :
(1). دنکیم هدجس  سدقملاتیب  يارب  ماگنه ،

: دنکیم لقن  دیدحلا  یبا  نبا 
هک ع )  ) یلع مسا  هب  درک ، حرط  تفـالخ  دـیدناک  ناونع  هب  ار  يدارفا  یماـسا  دومن ، تروشم  تفـالخ  رما  رد  بعک  اـب  رمع  هک  یماـگنه 

(2) دیزرو . تفلاخم  نآ  رما  رد  وا  نتشاد  هرهبو  تماماو  تفالخ  اب  تّوقو  تّدش  هب  بعک  دیسر 
: دنکیم لقن  یناهفصا  میعنوبا 

وا يارب  ار  ینآرق  تایآ  یناعمو  دهد  تراشب  دـنک ، هظعوم  ار  وا  ات  درکیم  تساوخرد  رابحالابعک  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  مود  هفیلخ 
رمع تاملک  رد  بعک  هب  باطخ  ار ، ام  هدب  تراشب  انرّشب » ، » ار ام  ناسرتب  انفّوخ » ، » ار ام  نک  ثیدح  انثّدح »  » ریظن يریباعت  دیامن . حیرشت 

(3). دوشیم هدید 
تایقلخ تافص ، زا  یخرب  دروم  رد  تاروت  ییوگشیپ  هرابرد  زینو  رمع  ياههشیدنا  دییأتو  اهدرکلمع  هیجوت  رد  بعک  زا  يرایسب  تایاور 

. تسا هدش  لقن  وا  ندشهتشک  نامز  یتحو  لیاضفو 
: تفگ يو  هب  تشاد  رمع  اب  هک  یتاقالم  رد  رابحالا  بعک 

ار مدرم  هتفرگ ، رارق  منهج  ياهرد  زا  يرد  رب  وت  هک  میباییم ، تاروت  باتک  رد  ار  وت  مان  ام  تسا  وا  تسد  هب  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس 
. ایند زا  هک  هاگنآ  اّما  يرادیم . زاب  نآ  هب  ندش  دراو  زا 

ص 136. ج 1 ، روثنملا ، ّرد  - 1
ص 81. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  - 2

ص 365. ج 5 ، ءایلوالا ، ۀیلح  - 3
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91 ص :
(1) دش دنهاوخ  دراو  خزود  هب  مدرم  هراومه  تمایق  زور  ات  يورب 

رابحالا بعک  زا  نیملسم  يریذپریثأت 

(2) دندومنیم .» ذخا  درکیم ، لقن  یلیئارسا  بتک  زا  هک  ار  یبلاطم  رابحالا  بعک  زا  ّرمتسم  روط  هب  مدرم  : » دنکیم لقن  یبهذ 
(3) «. تسا فورعم  رابحالا  بعک  زا  هباحص  ناگرزب  زا  يرایسب  ذخا  : » دسیونیم یناّتک 

، يرعـشا یـسوموبا  هدربوبا  لیبق : زا  دناهدومن ؛ رکذ  ار  دناهدرک  لقن  تیاور  اراصنو  دوهی  ياملع  زا  هک  یناسک  یماسا  تنـس  لها  ياملع 
نب دیعـس  کلام ، نب  فوع  راـسی ، نب  ءاـطع  صاـع ، نب  ورمع  نب  هللادـبع  ریبز ، نب  هللادـبع  رمع ، نب  هللادـبع  باّـطخ ، نب  رمع  هریرهوبا ،

، سنا ثرح ، نب  هللادـبع  لّفغم ، نب  هللادـبع  بهو ، نب  هللادـبع  بشوه ، نب  رهـش  دـیزی ، نب  ءاطع  غاـبن ، نب  حور  یفوا ، نب  ةرارز  بیـسم ،
(4)  ... نامیلس و نب  لتاقم  ءادردیبا ، هلظنح ، نب  هللادبع 

: دیوگیم دعس  نب  ریشب 
ادخ  لوسر  زا  وا  هک  میدرک  هدهاشم  هریرهوبا ، اب  تسلاجم  ماگنه  ام  دنگوس ! ادخ  هب  دیشاب . هتشاد  اورپ  ثیدح  زاو  دیسرتب  ادخ  زا 

صص 13 و 23. ج 6 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 262 ؛ ج 3 ، دعس ، نبا  تاقبط  - 1
ص 18. ج 1 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص 489 ؛ ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 2

ص 327. ج 2 ، ۀیرادالا ، بیتارتلا  - 3
صص 110 و 117 و 154 ریسفتلا ، بتک  یف  اهرثاو  تایلیئارسالا  ص 439 ؛ ج 8 ، بیذهتلا ، بیذهت  صص 160 و 201 ؛ مالسالارجف ، - 4

و 160 و 161 و 168.
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92 ص :
ادخلوسر ثیدح  هک  مدینـشیم  دندوب  ام  اب  هک  یخرب  زا  نم  تساخیمرب . سپـس  درکیم . لقن  تیاور  بعک  زا  زینو  تفگیم ، ثیدح 

(1) دادیم . رارق  ص )  ) ادخلوسر ثیدح  ياج  هب  ار  بعک  ثیدحو  بعک  ثیدح  ياج  هب  ار  (ص )
: دسیونیم هیروبا  دومحم  خیش 

ياههلیح دندیمهف  هک  یماگنه  دناهدوب . مالس  نب  هللادبعو  هبنم  نب  بهوو  رابحالابعک  رکمو ، يرگهلیح  ثیح  زا  نانهاک  نیا  نیرتيوق 
نید فیرحت  ددصرد  ادتبا  رد  دندروخ . ار  ناشلوگو  هدومن  دامتعا  اهنآ  هب  ناناملسم  دندومن . باختنا  غورد  هب  ار  مالسا  هدش ، شاف  نانآ 
تهج هب  هک  یماگنهو  دندرگ . نآ  فعض  ببس  ات  دندرک  دراو  ار  ماهواو  تافارخ  مالسا  نید  لوصا  رد  هک  وحن  نیا  هب  دندمآرب ؛ مالسا 

هب ار  یتائارتفا  دنهاوخیم  هچنآ  ثیدح ، لقن  هطیح  رد  دورو  اب  ات  دندمآرب  ددـصرد  دـندنام ، زجاع  نآ  فیرحت  زا  نآرق  نیودـتو  ظفح 
نیا رب  ار  نانآ  ص )  ) ربمایپ ثیدح  نیودت  عنم  عوضوم  دنزاس . رشتنم  ناناملـسم  نیب  رد  ار  نآو  هداد  تبـسن  مالـسا  ربمایپ  هب  ثیدح  مسا 

يزیچو درک . ادیپ  ذوفن  یمالسا  ثیدح  رد  تایلیئارـساو  دوملت  ياههصق  زا  ياهفیاط  هک  دوب  نانآ  هطـساو  هبو  دومن ...  کمک  ءوس  تین 
 (2) دیدرگ . مالسا  یخیراتو  ینید  رابخا  زا  یئزج  تایاور  نیا  هک  تشذگن 

ص 17. ج 1 ، ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  - 1
ص 145. ۀیدّمحملا ، ۀنسلا  یلع  ءاوضا  - 2
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93 ص :
: دسیونیم يرصم  نیما  دمحا 

نانآ دندرک . ادیپ  طابترا  حیرجنبا  اب  زین  نیعباتو  هدرک  ادـیپ  طابترا  مالـس  نب  هللادـبعو  رابحالابعکو  هبنم  نب  بهو  اب  هباحـص  زا  یخرب 
ار اهنآ  نآرق  تایآ  نمـض  رد  زین  نانآو  هدرک  لقتنم  نیعباتو  هباحـص  هب  دنتـشاد  نآ  یـشاوحو  حورـشو  لیجناو  تاروت  زا  یتامولعم  هک 

(1) دش . تفای  ناوارف  ثیداحاو  تفرگ  رارق  عبانم  زا  یعبنم  روما  نیا  تهج  نیا  زا  اذلو  دندرک ، وگزاب 
رابحالا بعک  هب  دـندرکیم  فالتخا  رگیدکی  اب  ینآرق  تایآ  ریـسفت  ای  تئارق  هراـبرد  هک  یماـگنه  هباحـص  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد 

(2) دندرکیم . هعجارم 
تیبلها نانآ ، سأر  ردو  هباحـص  ناگرزب  هب  عوجر  ياج  هب  نانآ  تسا . هدوب  شتامیلعتو  وا  هب  باّطخ  نب  رمع  هجوت  لـیلد  هب  همه  اـهنیا 

!! دنتسنادیم دوخ  عجرم  ار  راّکمو  لصالايدوهی  یصاخشا  تراهطو : تمصع 

؟ تسیک رابحالا  بعک 

: دیوگیم رابحالا  بعک  لاح  حرش  رد  یبهذ 
زا رمع  مایا  رد  وا  تسا . هدروآ  مالسا  ص )  ) ادخلوسر تافو  زا  دعب  سپـسو  هدوب  يدوهی  لصا  رد  هک  تسا  یـسکو  دنمـشناد  همالع  وا 

. دومن تسلاجم  ص )  ) دّمحم باحصا  ابو  دش  هنیدم  دراو  نمی 

ص 139. ج 2 ، مالسالا ، یحض  - 1
ص 375. ج 5 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 347 ؛ ج 5 ، روثنملا ، ّرد  - 2
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94 ص :
 ... تفگیم ثیدح  هیلیئارسا  بتک  زا  نانآ  يارب  ًامئادو 

لاثما نیعبات ؛ زا  یهورگ  زا  زینو  تسا . یعبات  زا  یباحـص  تیاور  لیبق  زا  نیاو  دـناهدرک . لقن  ثیدـح  وا  زا  سابعنباو  هیواعمو  هریرهوبا 
(1) تسا . هدمآ  یئاسنو  يذمرتو  دووادیبا  ننس  رد  یتیاور  وا  زا  دناهدرک . لقن  تیاور  لسرم  روط  هب  نارگیدو  راسی  نب  ءاطع 

: دسیونیم زین  رانملا » ریسفت   » بحاص اضر  دیشر  دّمحم 
، دنتـسه نانآ  نیرتزابگنرین  نیرتراکایرو و  دارفا  نیرتدب  رابحالابعکو ، هبنم  نب  بهو  دننکیم  تیاور  تایلیئارـسا  هک  یناسک  نایم  زا 

زیخاتـسر اههنتف ، نانآ ، ماوقاو  یهلا  ناربمایپ  شنیرفآ  نوماریپ  یخیراـتو  يریـسفت  ياـهباتک  رد  هک  تسین  ياهفارخ  چـیه  هک  يروط  هب 
. دراد دوجو  نآ  رد  يرثا  رفن  ود  نیا  زا  هکنیا  رگم  دشاب ، هدمآ  ترخآ  ملاعو 

نانآ لاثما  ایو  ود  نیا  رابخا  هب  تبـسن  نیعبات  هباحـص و  زا  یخرب  بیرف  زا  دـیابن  یـسکو  تسا  یهابور  زا  ییاـپ  ّدر  یناـبایب  ره  رد  يرآ ،
(2) دناهدوبن . نمیا  وگغورد  صخش  قیدصت  زا  موصعم  ناربمایپ  یتح  رشب  دارفا  زا  کی  چیه  اریز  دوش ؛ ینادرگرسو  تشهد  راچد 

ص 489. ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
ص 541. ج 27 ، رانملا ، - 2
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95 ص :

نامثع رصع  رد  رابحالا  بعک  شقن 

نآ رد  ایآ  دزادرپب  ار  شلام  تاکز  یـسک  رگا  : » تفگ وا  هب  نامثع  دش . رـضاح  نامثع  سلجم  رد  يزور  رذوبا  هک  هدرک  لقن  يدوعـسم 
يا یتفگ  غورد  : » تفگ هاگنآ  دز ، بعک  هنیس  رب  یمکحم  تشم  رذوبا  نینمؤملاریما »! ای  ریخ  : » تفگ بعک  تسا »؟ يرگید  يارب  یّقح 

: درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  يدوهی .» دنزرف 
َلاْملا یَتآ  َو  َنیِِّیبَّنلا  َو  ِباتِْکلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهللاِاب  َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل  )

اذِإ ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  ِباقِّرلا  ِیف  َو  َنِیِلئاَّسلا  َو  ِلـِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيَوذ  ِهِّبُح  یلَع 
(177 هرقب : ( ) اوُدَهاع

هلبق هرابرد  امـش ، يوگوتفگ  مامت  و  دـینک ]؛ برغم   ] ای قرـشم و ] يوس  هب  ار  دوخ  يور  ، ] زامن ماـگنه  هب  هک ] تسین  نیا   ] اـهنت یکین ]،
، زیخاتـسر زورو  ادـخ ، هـب  هـک  تـسا  یـسک   ] راـکوکین و  یکین ] هـکلب  دـیزاس ؛[  نآ  فورــصم  ار  دوـخ  تـقو  هـمهو  دـشاب ؛ نآ  رییغتو 

نادنواشیوخ هب  دراد ، نآ  هب  هک  ياهقالع  همه  اب  ار ،  ] دوخ لامو ] هدروآ ؛ نامیا  ناربمایپو ، ینامسآ ،[  باتکو ] ناگتشرفو ،
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96 ص :
نینچمه و ] دزادرپیم ؛ ار  تاکزو  درادیم  اـپرب  ار  زاـمن  دـنکیم ؛ قاـفنا  ناـگدربو ، نـالئاسو  هار  رد  ناگدـناماوو  نانیکـسمو  ناـمیتیو 

. دننکیم افو  دنتسب - دهع  هک  یماگنه  هب  دوخ - دهع  هب  هک  یناسک  ]
بعک مینک »؟ اطع  زین  امـش  هب  نآ  زاو  هدرک  فرـصم  دوخ  روما  ردو  میرادرب  لاملا  تیب  زا  ار  یلام  هک  دراد  یلاکـشا  ایآ  : » تفگ نامثع 
.»... !؟ ییوگب نخس  ام  نید  رد  هک  هداد  تأرج  وت  هب  زیچ  هچ  يدوهی ! يا  : » تفگو دز  وا  هنیس  رب  اصع  اب  رذوبا  درادن .» یلاکـشا  : » تفگ

(1)
دایز ردق  نآ  دندروآ ، وا  دزن  لاوما  زا  ار  يرهز  فوع  نب  نامحرلادبع  ثراو  هکرت  زور  نآ  رد  هک  دنکیم  لقن  رگید  ياج  رد  يدوعسم 

يزاوننامهمو دادیم  هقدـص  اریز  مراد ؛ نامحرلادـبع  ّقح  رد  ریخ  دـیما  نم  : » تفگ نامثع  دـش . لئاح  صخـش  نآو  ناـمثع  نیب  هک  دوب 
«. دراذگ ياج  هب  ار  ثرا  رادقم  نیا  زین  رخآ  ردو  درکیم 

: تفگو دز  وا  رس  ربو  دیشک  ار  اصع  رذوبا  نینمؤملاریما ! يا  یتفگ  تسار  : » تفگ رابحالابعک 
!؟ تسا هداد  ترخآو  ایند  ریخ  وا  هب  دنوادخ  هک  ییوگیم  هدراذگ  ياج  هب  دوخ  زا  ار  لاوما  نیاو  هدرم  هک  یـسک  هب  يدوهی ! دـنزرف  يا 

ياـج هب  دوـخ  يارب  طاریق  کـی  هک  یلاـح  رد  مریمب  هکنیا  هـب  دزاـسیمن  دونـشوخ  ارم  دوـمرفیم : هـک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  ... 
. ماهدراذگ

صص 239 و 240. ج 2 ، بهذلا ، جورم  - 1
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97 ص :
(1). نادرگرب نم  زا  ار  تیور  تفگ : نامثع 

میسجت هب  لوقو  رابحالا  بعک 

میعن نبا  هک  تسا  نیا  دراد ، تیدوهی  زا  یمالـسا  هعماج  هب  لاعتم  دـنوادخ  هرابرد  میـسجت  هب  داقتعا  دورو  رب  تلالد  هک  ياّهلدا  هلمج  زا 
: تفگ هک  هدرک  لقن  رابحالابعک  زا  شباتک  رد 

دنلب وا  يوس  هب  اههوک  هاگنآ  مراذـگیم . وت  رب  ار  دوخ  ياضعا  زا  یخرب  نم  دومرفو : دـنکفا  يرظن  نیمز  يوس  هب  لاعتم  دـنوادخ  انامه 
(2) تسا ...  نم  قلخ  رشحمو  نم  ماقم  نیا  دومرفو : تشاذگ  نآ  رب  ار  دوخ  مدق  هاگنآ  دش ، راخ  وا  يارب  اههرخصو  هدش 

قلخ شتسد  اب  ار  تاروتو  مدآ  تسا : هدرکن  قلخ  ار  زیچ  هس  زج  شتسد  اب  دنوادخ  : » تفگ هک  هدرک  لقن  بعک  زا  شریسفت  رد  یناعنص 
(3) «. دومن سرغ  شتسد  اب  ار  تشهبو  درک 

رد دندرک ؛ عضو  هیبشتو  میسجت  لئاسم  رد  ار  يرایسب  ثیداحا  دندوب ، هدومن  رایتخا  مالـسا  هک  يرایـسب  نایدوهی  : » دیوگیم یناتـسرهش 
(4) دوب .» تاروت  زا  هتفرگرب  اهنآ  همه  هک  یلاح 

: دسیونیم تنس  لها  ياملع  زا  يرثوک 
تافارخ  زا  هچنآ  نانآ  زا  دعبو  دندومن  مالسا  راهظا  نیدشار  دهع  رد  سوجم  ياهدبومو  اراصن  نابهارو  دوهی  رابحا  زا  ياهدع 

ص 340. ج 2 ، نامه ، - 1
ص 20. ج 6 ، ءایلوالا ، ۀیلح  - 2

ص 37. ج 2 ، یناعنص ، ریسفت  - 3
ص 117. ج 1 ، لحنو ، للم  - 4
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98 ص :
(1) دندرک . رشتنم  یمالسا  هعماج  رد  دوب 

يرادلا میمتو  هبنم  نب  بهو 

. دندش راتفرگو  التبم  ینارصن  يراد  میمتو  يدوهی  هبنم  نب  بهو  نوچمه  باتک ؛ لها  زا  يرگید  دارفا  هب  رابحالا  بعک  زا  دعب  ناناملسم 
درک رـشتنم  هعماج  رد  ار  تایلیئارـسا  ياهباتک  زا  يرایـسبو  دـش  دـّلوتم  نامثع  تفالخ  رخآ  رد  ینامی  هبنم  نب  بهو  : » دـیوگیم یبهذ 

(2) ...«
: دیوگیم نینچمه  وا 

شثیدحو دومن . فرـص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  غیلب  تیانع  وا  دوب . رایـسب  وا  دزن  باتک  لها  ملع  زا  دش ، دـلوتم  لاس 34  رد  نمی ، لها  ملاـع 
(3). تسا ماّمه  شردارب  هطساو  هب  ملسمو ) يراخب   ) نیحیحص رد 

هک وا  تسا . هتشاد  تنس  لها  رداصم  رد  باتک  لها  گنهرفو  ثارت  رشن  رد  ییازسب  تیعقوم  هک  تسا  یموس  تیصخش  زین  يرادلا  میمت 
(4). دیوگب هصق  هداتسیا  مدرم  يارب  هک  داد  هزاجا  وا  هب  رمع  دروآ . مالسا  يرجه  مهن  لاس  هنیدم  رد  دوب ، ینارصن  یصخش 

: دومرف ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  دوخ  حیحص  رد  يراخب 

ص 30. يرتفملا ، نییبت  همدقم  - 1
صص 352 و 353. ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  - 2
صص 100 و 101. ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  - 3

ح 29448. ص 281 ، ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 4
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99 ص :
هک دنک  نینچ  تساوخ  هک  میرم ، نب  یسیع  زج  هب  دز  دهاوخ  تدالو  ماگنه  نانآ  يولهپ  هب  شتشگنا  ود  اب  ناطیش  ار  مدآ  نادنزرف  مامت 

(1). درب ورف  باجح  رد  ار  وا  ادخ 
يراگزاس ادخ  باتک  رهاظ  اب  اریز  تسا ؛ هدش  لقن  ینارـصن  يرادـلا  میمت  لاثما  يدارفا ؛ زا  هریرهوبا  طسوت  ثیدـح  نیا  دایز  لامتحا  هب 

: دومرف هک  درادن 
(42 رجح : ( ) َنیواْغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  ّالِإ  ٌناْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يدابِع  َّنِإ  )
. دننکیم يوریپ  وت  زا  هک  یناهارمگ  رگم  تفای ، یهاوخن  ّطلست  مناگدنب  رب 

: دسیونیم يرصم  نیما  دمحا 
ياهتفه وا  ات  داد  هزاجا  نامثع  يو  زا  سپو  دزادرپب  هصقو  هظعوم  داریا  هب  هعمج  زامن  ياههبطخ  زا  شیپ  ات  داد  هزاجا  يراد  میمت  هب  رمع 

(2) دهد . همادا  راک  نیا  هب  رابود 
(3). دومنیم دای  هنیدم ،» دارفا  نیرتهب  « ؛» ۀنیدملا لها  ریخ   » ترابع اب  وا  زاو  درکیم  مارتحا  رایسب  يراد  میمت  هب  رمع 

يذوفن راکفا  زا  یخرب 

: لیبق زا  تسا ؛ هدش  دراو  نانآ  عبانم  هب  باتک  لها  زا  نانآ  يارآو  دیاقع  زا  یخرب  هک  میربیم  یپ  هیفلس  ياهباتک  هب  قیقد  هعجارم  اب 

ص 125. ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 160. مالسالا ، رجف  - 2

ص 473. ج 3 ، هباحصلا ، زییمت  یف  ۀباصالا  - 3
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100 ص :
. میسجتو هیبشت  هدیقع  . 1

تاروت رد  هک  تسا  یترابع  همجرت  نیا  هک  دـیرفآ ،» دوخ  تروص  رب  ار  مدآ  دـنوادخ  « ؛» هتروص یلع  مدآ  هللا  قلخ  : » فورعم ثیدـح  . 2
. تسا هدمآ 

. تسا هتسشن  اهنامسآ  يالاب  یگرزب  شرع  ربو  هدوب  مجح  ياراد  دنوادخ  هکنیا  هب  داقتعا  . 3
. ربج هب  داقتعا  . 4

تیب لها  هسردم  هلباقم 

باتک لها  گنهرف  اب 

اجنیا رد  تسا . نآ  رب  هاوگ  نیرتهب  قودص  دـیحوت  باتک  هک  دناهتـشاد  يدـج  هلباقم  میـسجت  هب  لوق  تایلیئارـسا و  گنهرف  اب  تیب : لها 
: دوشیم افتکا  تیور  دنچ  رکذ  هب  طقف 

رد نانآ  دننک ، دایز  ار  ثیدحو  ملع  نانآ  هطساو  هب  ات  هدوب  اراصنو  دوهی  ثیداحا  لابند  هب  هک  دنیاملع  زا  یخرب  : » دومرف ع )  ) قداص ماما 
(1) دناشتآ .» زا  مجنپ  هقبط 

خاروس دوهی  فالخ  رب  ار  نیسحو  نسح  مدنزرف  شوگ  ود  : » دومرف س )  ) همطاف ترـضح  هب  هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  قودص / خیش 
(2) «. نک

: دیوگیم نینچمه  قودص  خیش 

ص 108. ج 2 ، راونالاراحب ، - 1
ص 70. ۀیادهلا ، - 2
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101 ص :
تئارق زا  دعب  هک  تسین  زیاجو  َنیَِملاْعلا .) ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : ) دـیوگب نآ  رـس  تشپ  دـیاب  دـش ، غراف  هحتاف  تئارق  زا  رازگزامن  هک  یماگنه 

(1) دنیوگیم . اراصن  ار  هملک  نیا  اریز  نیمآ ؛» : » دیوگب باتکلا  ۀحتاف 
: دیوگیم هفیلخ  نب  دیزی 

اب هک  یلاح  رد  ار  وت  دومرف : نم  هب  نآ  زا  دعب  دومن . هدـهاشم  مدرازگیم  زامن  هبعک  رود  هلَطُرب  سابل  اب  هک  یلاح  رد  ارم  ع )  ) قداص ماما 
(2) تسا . دوهی  يز  زا  اریز  شوپن  هبعک  رود  ار  سابل  نیا  مدومن . هدهاشم  يدرکیم  فاوط  هلَطُرب  سابل 

ص 390. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
ص 381. ج 1 ، زومرلا ، فشک  - 2
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102 ص :
همانباتک

. میرک نآرق  * 
.. 1

. يرافق یلع  نب  هللادبع  نب  رصان  .، 2
(، ۀیخیراتلا اهروذجو  ۀیساسألا  اهراکفأ   ) ۀیباهولا ۀیفلسلا 

ثارتلل ۀیرهزالا  بتکم  یقشمد ، یصحم  نیدلا  یقت  درمتو ، هّبش  نم  هبش  عفد 
، ۀیدقعلا میهافملا  حیحصت 
، ۀیمالسالا بهاذملا  خیرات 

ۀعیشلا بهذم  لوصا 
ءاوضألا راد  توریب ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا 

. یبرعلا رکفلا  راد  ههراق ، هرهزوبا ، دمحم  . 3
ق. 1419 ه . مالسلا ، راد  رصم ، لوا ، پاچ  يریمح ، یسیع  . 4

. ضایر زاب ، نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  خیش  تافصلا ، لیوأت  یلع  ّدرلا  نم  تاهیبنتلا  . 5
6.
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103 ص :
ق. 1419 ه . ۀمصاعلا ، راد  ضایر ، مود ، پاچ  هیمیت ، نبا  حیسملا ، نید  لّدب  نمل  حیحصلا  باوجلا  . 7

ق. 1423 ه . يوونلا ، مامالا  راد  ندرا ، لوا ، پاچ  فاقس ، یلع  نب  نسح  .. 8
. نطولا راد  ضایر ، نازوف ، نب  حلاص  ۀیفلسلا ، . 9

. ۀبطرق ۀسسؤم  سلدنأ ، ۀعامجلاو ، ۀنسلا  لهأ  ةدیقع  . 10
1992 م. ۀنسلا ، ۀبتکم  رصم  نیمیثع ، حلاص  نب  دمحم  ةدیقعلا ، يواتف  . 11

. مالسلا راد  ضایر ، نسح ، نب  نامحرلادبع  دیجملا ، حتف  . 12
. یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یعاضق ، همالس  نآرقلا ، ناقرف  . 13

ق. 1391 ه . هیروس ، هدامح ، ینغلادبع  نیرکنملا ، یلع  ّدرلاو  نیرکاذلا  لضف  . 14
ق. 1419 ه . رکفلا ، راد  توریب ، هفیلخ ، یجاح  نونظلا ، فشک  . 15

. یئوخلا مامالا  ۀسسؤم  ییوخ ، مساقلاوبا  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  . 16
ق. 1425 ه . يزارلا ، راد  لوا ، پاچ  ةدوف ، دیعس  ۀیریمدتلا ، ۀلاسرلا  ضقن  . 17
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زکرم هرابرد 

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

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

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

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

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

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

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

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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