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تیباهو راذگناینب  باهولا  دبع  نب  دمحم 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصایلع ، یناوضر ، هسانشرس : 
. یناوضر رغصایلع  فلوم  تیباهو /) راذگناینب   ) باهولادبعنبدمحم روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
88 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

3 یسانشتیباهو ؛ ثحابم  هلسلس  تسورف : 
7-270-540-964-978 لایر : 11500 کباش : 

( مود پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
(. اپیف )1388: لوا پاچ  تشاددای : 

 . مود پاچ  تشاددای : 
.88 [ - 87 .] :ص همانباتک تشاددای : 

1206ق.  - 1115 دمحم ، باهولادبع ، نبا  عوضوم : 
دیاقع هیباهو --  عوضوم : 

BP207/6/ر55م3 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/416 ییوید :  يدنب  هدر 

2111798 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا
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هچابید
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ص9
، 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 
؛ ناناملـسم سدـقم  زکرم  ود  رب  طلـست  رطاخ  هب  اما  تسین ، رادروخرب  یمالـسا  نارظنبحاص  نایم  رد  يراوتـسا  هشیدـنا  زا  هکنآ  اـب  هقرف 

رادنادیم اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لیمحت  ناناملـسم  ریاس  هب  ار  شیوخ  هنارجحتم  راوتـساان و  ياههشیدنا  ات  تسا  نآ  رب  هنیدم ، هکم و  ینعی 
. دنالوبقب یمالسا  رکفت  هشیدنا و 

رغصایلع ياقآ  بانج  دنمجرا  داتسا  هک  قیقحت  هتسیاب  تسا  يراک  هقرف  نیا  ياههشیدنا  لوحت و  ریس  اهزمر و  زار و  تخانـش  ورنیا ، زا 
هب ریدقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر 
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10 ص :
هتخادرپ هقرف  نیا  ياهشرگن  اههشیدـنا و  يواکاو  هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم  زا  يدـنمِهرهب  اب  هتخادرپ و  رکفت  نیا  ناهنپ  ادـیپ و  ياـیاوز 

. تسا
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 

فراعم مالک و  هورگ 
جح تاقیقحت  زکرم 

راتفگشیپ

هراشا
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 11 ص :
نب دّمحم  نآ ، سّسؤم  هب  بوسنم  هقرف  نیا  تسا . تیباهو »  » هب موسوم  ياهقرف  هتفرگ ، رارق  نیملسم  رثکا  لباقم  رد  هک  ییاههقرف  زا  یکی 
هبش رد  ار  هیمیت  نبا  راکفا  دیاقع و  نامه  يرگیفلس ، دیحوت و  يایحا  ياعّدا  اب  هک  تسا  یسک  وا  تسا . يدجن  نامیلـس  نب  باهولادبع 
دراد اـج  تسا . هدـنام  ياـج  رب  نونکاـت  هدزاود  نرق  زا  هقرف  نیا  تشگ . اـهنآ  راـکفا  يرجم  زین  دوعـس  لآ  هدرک ، هداـیپ  ناتـسبرع  هریزج 

. مینک ثحب  هقرف  نیا  سسؤم  هرابرد 
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12 ص :

باهولادبع نب  دّمحم  لاح  حرش 

هراشا
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13 ص :
رد هنییع »  » دوخ رهـش  رد  ار  یکدوک  نارود  تفر . اـیند  زا  ق  لاس 1206 ه . رد  دش و  دـلوتم  ق  لاس 1111 ه . رد  باهولادبع  نب  دّـمحم 

يارب تخادرپ . مولع  يریگارف  هب  هنییع »  » ياـملع دزن  دـش و  یلبنح  هیملع  هزوح  دراو  یتدـم  زا  دـعب  درک . يرپـس  دـجن  هژیو  هب  زاـجح و 
لاس جنپ  هرصب و  رد  لاس  راهچ  دومن ؛ یمالـسا  ياهروشک  هب  ترفاسم  هب  عورـش  نآ  زا  دعب  دش . هرّونم  هنیدم  دراو  دوخ ، سورد  لیمکت 

مق ناهفصا و  هب  يرفـس  هاگ  نآ  دنام . لاس  ود  نادمه  رد  لاس و  کی  ناتـسدرک  رد  درک ؛ ترفاسم  زین  ناریا  هب  و  دومن . تماقا  دادغب  رد 
، دوب هدومن  فاکتعا  دوخ  هناـخ  رد  هک  هاـم  تشه  زا  دـعب  تشگزاـب . زاـجح  دوخ ، روشک  هب  فّوصت ، هفـسلف و  يریگارف  زا  دـعب  دومن و 

. دومن زاغآ  ار  دوخ  توعد  دمآ و  نوریب 
. دوبن یضار  وا  زا  شردپ  هک  یلاح  رد  دنام ؛ اجنآ  رد  ردپ  تافو  ات  و  درک ، ترجه  هلمیرح »  » رهش هب  شردپ  اب 
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ص14
دوب هیمیت  نبا  دـیاقع  نامه  تقیقح  رد  دوب و  ناناملـسم  هماع  فـالخ  رب  هک  ار  دوخ  یفارخ  دـیاقع  باهولادـبع ، نب  دّـمحم  هک  اـجنآ  زا 

. درک رارف  هنییع »  » دوخ رهش  هب  هک  دنشکب  ار  وا  دنتساوخ  شردپ  توف  زا  دعب  تخاسیم ، رشتنم 
دیکأت يارب  و  دزاس . رشتنم  برعلا  ةریزج  رد  ار  شدیاقع  راکفا و  دناوتب  ات  دنک  يرای  ار  وا  رمعم ، نب  دمح  نب  نامثع  رهـش ، ریما  دش  رارق 

جاودزا قاثیم و  نیا  نانآ  نیب  فالتخا  تهج  هب  نکل  دروآرد . باهولادبع  نب  دّمحم  حاکن  هب  ار  هرهوج  شرهاوخ  هنییع  ریما  قاثیم ، نیا 
. درک رارف  باذک ، هملیسم  رهش  هیعرد »  » هب دنک  رورت  ار  وا  ریما  هکنیا  سرت  زا  اذل  و  درواین . ماود 

دومن و بارخ  ار  باّطخ  نب  دیز  ربق  دمآرب و  دوخ  راکفا  دیاقع و  يارجا  ددـصرد  رهـش  ریما  کمک  هب  دوب  هنییع »  » رد هک  عقوم  نامه  زا 
دـش رارق  درک . تاقالم  دوب ، رهـش  نآ  ریما  هک  دوعـس - لآ  دج  دوعـس - نب  دّـمحم  اب  زین  هیعرد »  » رد دـش . بوشآ  هنتف و  هب  ّرجنم  رما  نیا 

. دیامن دییأت  ار  شتموکح  زین  وا  ضوع ، رد  دنک و  يرای  ار  وا  مه  دوعس  نب  دّمحم 
رفک و هب  مکح  هک  دوب  نیا  وا  راک  نیلّوا  دروآرد . وا  حاکن  هب  ار  دوخ  نارتخد  زا  یکی  قاـثیم ، نیا  دـییأت  تهج  هب  زین  دوعـس  نب  دّـمحم 
، هتــشک يداــیز  دادــعت  هـلمح  نآ  رثا  رد  درک . قـیوشت  هـنییع »  » هـب هـلمح  يارب  ار  دوعــس  لآ  سپــس  داد و  هـنییع »  » ریما رورت  كرش و 

يرای ترـصن و  مسا  هب  ار  دوخ  تکرح  نایباهو  هک  دوب  هنوگنیا  دندومن . زواجت  مه  ناش  سیماون  هب  دـش و  ناریو  تراغ و  ناشیاههناخ 
. دندرک عورش  نآ  رهاظم  كرش و  تعدب و  اب  هبراحم  دیحوت و 

باهولادبع نب  دّمحم  لاح  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 99زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :
رب دنوشیم و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هب  لسوتم  نانآ  هکنیا  ماهتا  هب  دومنیم ؛ ریفکت  انثتـسا ، نودب  ار ، ناناملـسم  همه  باهولادبع  نب  دّمحم 

(1) دننکیم و ....  تعافش  بلط  ایلوا  زا  دننکیم و  رفس  روبق  ترایز  دصق  هب  دنزاسیم و  هاگراب  دبنگ و  دوخ  يایلوا  روبق 
زا نآ ، رهاظم  و  كرش » «، » تعدب  » یفن دیحوت و  شرتسگ  هناهب  هب  هدرک و  یـشکرکشل  رگید  ياهنیمزرـس  هب  هنییع »  » رب يزوریپ  زا  سپ 

ار نانآ  دیاقع  هک  يرهش  ره  و  دندش ، روهلمح  قارع ، هیروس و  یحاون  زاجح و  نمی و  لثم  نآ ؛ فارطا  دجن و  نیمزرس  هب  نیملسم  نایم 
(2) دندیشکیم . نوخ  كاخ و  هب  ار  شدارفا  هدرک ، تراغ  درکیمن  لوبق 

نادرم زا  رفن  دصیـس  هجیتن  رد  دندرکن ، تعیب  نانآ  اب  مدرم  دوخ ، دیاقع  ندرک  هضرع  و  اسحأ »  » یلاوح زا  لوصف »  » هیرق هب  دورو  زا  سپ 
(3) دندرب . تراغ  هب  ار  نانآ  تورث  لاوما و  هتشک ، ار  هیرق 

هک ییاج  ات  دندومن . دونـشخ  ار  رامعتـسا  دـندش و  نیملـسم  نایم  يریگرد  ّتتـشت و  فالتخا و  داجیا  ثعاب  نشخ ، راکفا  نیا  اب  نایباهو 
هدش هدروآ  ناغمرا  هب  مدرم  يارب  هک  تسا  ینید  نیرتاهبرپ  نیرتیلاع و  نیا  : » دـیوگیم تیباهو  تعیرـش  فیـصوت  رد  نوزروک » درول  »

(4) تسا .»
نیقرشتسم و یلو  تسا  هتفر  ایند  زا  باهولادبع  نب  دّمحم  هکنیا  اب 

قرشتسم هک  ییاج  ات  دنتسه ، وا  راکفا  زا  عافد  ددصرد  ًامئاد  نارگرامعتسا 

. نالحد ینیز  ۀیباهولا ، هنتف  باهولادبع ؛ نب  نامیلس  ۀیهلالا ، قعاوصلا  یسولآ ؛ دجن ، خیرات  ك : ر . - 1
ص 341. نیرشعلا ، نرقلا  یف  برعلا  ةریزج  - 2

ص 51. ج 1 ، ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  خیرات  - 3
ص 78. مالسالا ، ۀحفاکمل  ۀیرامعتسالا  تاطّطخملا  - 4
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ص16
(1) دیامنیم . کیرحت  وا  راکفا  زا  تعباتم  هب  ار  مدرم  هدناوخ و  زاجح  ربمایپ  ار  وا  ریهست » دلوج   » يدوهی

دمحم شدنزرف  یفارحنا  دیاقع  اب  باهولادبع  تفلاخم 

: دسیونیم دجنلا » خیرات  یف  دجملا  ناونع   » باتک رد  رشب  نبا 
لاوقألا و یف  كرـشلا  عدـبلا و  نم  لاهجلا  لـعفی  اـم  رکنی  هیلع و  أرقی  هیبا  دـنع  سلج  ءـالمیرح  دـلب  یلإ  لـصو  دـمحم  خیـشلا  ّنا  اّـملف 

ماقاف دلبلا ، یف  سانلا  نیب  هنیب و  عقو  کلذک  و  مالک ، هیبا  نیب  هنیب و  عقو  یتح  تاروظحملا ، عیمجل  کلذـل و  راکنالا  هنم  رثک  و  لاعفألا ،
دزن دیـسر  ءالمیرح  رهـش  هب  دّمحم  خیـش  نوچ   (2) ةوعدـلاب . نلعأ  مث  ۀنـس 1153 ، یف  باهولادـبع  هوبا  یفوت  یتح  نینـس ، کـلذ  یلع 
نانآ دایز  و  درک ، راکنا  ار  دندادیم  ماجنا  راتفر  لاوقا و  رد  كرش  اهتعدب و  زا  نالهاج  هک  ار  هچنآ  دومن و  لیصحت  هب  عورـش  شردپ 

شردپ ات  دوب  اهلاس  رما  نیا  رب  وا  تفرگرد . عازن  رهش  مدرم  نیب  وا و  نیب  نینچمه  دش ، عازن  شردپ  وا و  نیب  هکنآ  ات  دومنیم ، راکنا  ار 
. دومن ینلع  ار  دوخ  توعد  هاگنآ  دومن ، تافو  لاس 1153  رد  باهولادبع 

باهولادبع نب  دمحم  نامیپ  نیلوا 

ارم رگا  : » تفگ وا  هب  دش و  نامیپ  مه  رمعم  نب  دمح  نب  نامثع  هنییع »  » ریما اب  دش  درط  ءالمیرح »  » زا باهولادبع  نب  دّمحم  هکنآ  زا  دعب 

ص 105. مالسالا ، ۀحفاکمل  ۀیرامعتسالا  تاطّطخملا  - 1
ص 8. ج 1 ، رشب ، نبا  دجملا ، ناونع  - 2
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17 ص :
«. دش یهاوخ  کلام  ار  دجن »  » ینک يرای 

نم : » تفگ ریما  هب  باهولادبع  نب  دّمحم  زین  ماگنه  نآ  دروآرد و  وا  حاکن  هب  ار  رمعم  نب  هللادـبع  رتخد  هرهوج  شیومعرتخد  هنییع  ریما 
(1) دشخب .» وت  هب  ار  نآ  فارطا  دجن و  دنوادخ  هک  مراودیما 

« دجن  » هب ترجه  هب  فیلکت 

هک دوب  یتعدب  نیا  و  دنک ، ترجه  دجن »  » نیمزرـس هب  ات  درکیم  مزلم  دـیورگیم  وا  بهذـم  هب  هک  ار  یـسک  ره  باهولادـبع  نب  دّـمحم 
. دادن ماجنا  قزرا  نب  عفان  زج  یسک 

: دیوگیم تسا  يدجن  یباهو  دوخ  هک  رشب  نبا 
نوذـخأی لیللا  یف  اوناکف  ًادـیدش ، ءالتبا  اولتبا  ۀـجاح و  ّدـشا  شیع و  قیـضا  یف  اوناک  اهونطوتـسا  ۀـیعردلا و  یلإ  رجاه  نم  رجاه  اّـمل  و 

نورجاهملا هیلا  رجاه  اّـمل  خیـشلا -/- ناـک  و  ةرکاذـملا ...  ثیدـحلا و  سرد  یف  خیـشلا  دـنع  نوسلجی  راـهنلا  یف  و  نوفرتحی ، ةرجـألا و 
نطو ار  اجنآ  دندیسر و  هیعرد »  » هب دنتـشاد  ترجه  دصق  هک  نانآ  نوچ   (2) هیلا . نوجاتحیام  مهتنوؤمل و  هتمذ  یف  ریثکلا  نیَّدـلا  لّمحتی 

هدرکیم و راک  بش  رد  نانآ  دنتشاد . يدیدش  يالتبا  هدربیم و  رس  هب  جایتحا  تدش  رد  یگدنز و  هقیضم  رد  دندومن ، دوخ 

ص 9. ج 1 ، دجملا ، ناونع  توریب ؛ ۀیلهالا ، ۀبتکملا  پاچ  ص 36 ، یبلیف ، هللادبع  دجن ، خیرات  - 1
ص 15. ج 1 ، دجملا ، ناونع  - 2
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وا يوس  هب  نارجاهم  نوچ  خیش -/- و  دندشیم ...  رـضاح  هرکاذم  ثیدح و  سرد  خیـش و  سرد  سلجم  هب  زور  رد  دنتفرگیم و  ترجا 

. درکیم نیمأت  ار  نانآ  يرورض  جراخم  تفرگ و  دوخ  همذ  هب  ار  يرایسب  نید  دندرک  ترجه 

دارفا رفک  رب  نتفرگ  رارقا  باهولادبع و  نب  دمحم 

: تفگیم وا  هب  نیتداهش  هب  رارقا  زا  دعب  دنک  دراو  شنید  رد  ار  یسک  تساوخیم  نوچ  : » دسیونیم نالحد  ینیز  دمحا 
رباکا نم  ۀعامج  هل  یمسی  و  نالف - نالف و  یلع  دهشا  و  نیرفاک ، اتام  امّهنا  کیدلاو  یلع  دهشا  و  ًارفاک ، تنک  ّکنا  کسفن  یلع  دهـشا 

رب هدب  یهاوگ   (1) ۀنس . ۀئامتس  ذنم  ۀمألا  ریفکتب  حرصی  ناک  و  مهلتقب . رما  ّالا  و  مهلبق ، اودهـش  ناف  ًارافک ؛ اوناک  مّهنا  نیـضاملا - ءاملعلا 
نـالف نـالف و  رب  هدـب  یهاوگ  و  دـناهتفر ، اـیند  زا  رفاـک  زین  ود  نآ  هک  هدـب  یهاوگ  ترداـم  ردـپ و  رب  زین  و  يدوب ، رفاـک  وـت  هک  تدوـخ 

هب روتـسد  هنرگو  درکیم ، لوبق  دـندادیم  یهاوگ  نانآ  رگا  دـناهدوب ، رفاک  نانآ  هک  دربیم - ار  نیـشیپ  ياملع  زا  یتعامج  مان  صخش -
. دومنیم شیپ  لاس  دصشش  زا  تما  ریفکت  هب  حیرصت  وا  و  دادیم . نانآ  لتق 

باهولادبع نب  دمحم  توعد  نامز  رد  دجن »  » مدرم تیعقوم 

یلو تسا ، هدادیم  قوس  كرـش  هب  ار  مدرم  هک  هدوـب  مکاـح  مدرم  ماوـع  رب  صاـخ  یتیعـضو  باهولادـبع  نب  دـمحم  توـعد  ناـمز  رد 
ناوتیمن 

لاس 1986 م. لوبناتسا ، پاچ  ص 227 ، ج 2 ، مارحلا ، دلبلا  ءارما  نایب  یف  مالکلا  ۀصالخ  - 1
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19 ص :
. درک هسیاقم  نامز  نآ  اب  دشابیم  مکاح  مومع  رب  هک  ار  نامز  رصع و  نیا  رد  تیعقوم 

: دیوگیم دجن » خیرات   » باتک رد  نایباهو  نارادفرط  زا  ماّنغ  نب  نیسح  خیش 
یلع اوفکعف  ۀباحـصلا ، ضعب  روبق  ۀـیعردلا  یف  ةویرق  یف  ّنا  نومعزی  اوناک  میقم ...  لوه  میظع و  رما  کلذ  نم  دـجن  دالب  یف  ناـک  دـقف 

اّمناکف هللا ؛ نم  مهجئاوح  ۀیبلت  یلإ  عرـسا  مّهنا  نونظی  مه  مهیلا و  اوبرقتف  ۀبهر ، ًافوخ و  هللا  نم  مهرودـص  یف  مظعا  اهلها  راص  اهتدابع و 
 ... َنوُدَتْهُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ  ًامئاد : مهباوج  ناک  اّمناک  و  َنوُدیُِرت ، ِهللا  َنُود  ًۀَِهلآ  ًاکِْفئَأ  هلوقب : یلاعت  مهانع 

هب و نوکربتی  لاعفألا و  حـبقا  هدـنع  نولعفی  لاّـحفلاب و  فورعملا  لـخنلا  رَکذ  رفکی  ثیح  ءادـفلا ، ةدـیلب  نوتأـی  لاـجرلا  ءاـسنلا و  ناـکو 
ًاجوز دـیرا  لوحفلا  لحف  ای  لوقت : اهبرک و  اهنع  جّرفی  نا  وجرت  اهیدـیب  همـضتف  جاوزلا  نع  ترخأت  اذا  ةأرملا  هیتأت  تناکف  هیف . نودـقتعی 

نم ملـسی  هّلعل  ًارکذ  ةأرملا  تدلو  اذا  اهیلع  قَرَخلا  نوقلعی  اهب و  نوکربتیف  ۀیفرطلا ، ةرجـش  باتنت  سانلا  نم  فئاوط  تناک  و  لولحلا . لبق 
. توملا

تحاصف و اهملظی  نا  ۀقـسفلا  ضعب  دارا  ریمألا ، تنب  یمـست  ةأرمأل  لبجلا  یف  هقلخ  یلاعت  هللا  ّنا  نومعزی  ریبک  راغ  ۀـیعردلا  لفـسا  یفو 
زبخلا و  محللا و  راغلا  کلذ  یلإ  نولسری  اوناکف  ءوسلا ، کلذ  نم  اهراجاف  ریبکلا ، یلعلا  نذاب  راغلا  اهل  قلفناف  هللا ، تعد 
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ص:20
رد هک  دـندرکیم  ناـمگ  ناـنآ  دوب ....  اـجرباپ  یفوخ  میظع و  يرما  عوـضوم  نیا  زا  دـجن  ياهرهـش  رد   (1) ایادهلا ...  فونـصب  نوثعبی 

ادـخ زا  رتگرزب  ناشیاهلد  رد  اجنآ  لـها  هدروآ و  يور  اـهنآ  شتـسرپ  هب  اذـل  و  تسا ، هباحـص  زا  یخرب  ياـهربق  هیعرد )  ) رد هویرق ) )
. ادـخ هب  هجوت  زا  دوشیم  هدروآرب  رتعیرـس  ناشتاجاح  هک  دـندرکیم  نامگ  هتـسج و  برقت  ناـنآ  هب  و  سرت ، فوخ و  تهج  زا  دـندوب 

نانآ خـساپ  ایوگ  و  دـینکیم ) هدارا  ار  دـنوادخ  زا  ریغ  ینایادـخ  تمهت  يور  زا  ایآ   ) شلوق هب  هدرک  دـصق  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  ایوگ 
( .... مینکیم يوریپ  نانآ  ياهراک  زا  ام  میتفای و  یلمع  رب  ار  نامناردپ  ام  : ) دوب نیا  ًامئاد 

ماجنا ار  اهراک  نیرتحـیبق  نآ  رانک  و  دوب ، دایز  لاّحف  هب  فورعم  اـمرخ  زا  رن  ناـتخرد  هک  دـندمآیم  ءادـفلا ) ةدـیلب   ) هب نادرم  ناـنز و  و 
ود اب  دـمآیم و  تخرد  نآ  دزن  داتفایم  ریخأت  شجاودزا  زا  ینز  هاـگره  دنتـشاد . داـقتعا  نآ  هب  دنتـسجیم و  كربت  نآ  هب  دـندادیم و 
وت زا  لاـس  ناـیاپ  زا  لـبق  نم  اـهرن ! رن  يا  تفگیم : دوش و  فرط  رب  شايراـتفرگ  هک  تشاد  دـیما  تفرگیم و  دوـخ  هب  ار  نآ  شتـسد 

. مهاوخیم يرسمه 
هاگره دـندرکیم . نازیوآ  نآ  هب  اههچراپ  دنتـسجیم و  كربت  نآ  هب  دـندمآیم و  هیفرط )  ) تخرد غارـس  هب  تبون  هب  مدرم  زا  یفیاوط  و 

. تفاییم تاجن  گرم  زا  راک  نیا  اب  ایوگ  دییازیم ، رسپ  ینز 
دنوادخ هک  دندرکیم  نامگ  دوب ، یگرزب  راغ  هیعرد )  ) نییاپ رد  و 

ق. 1415 ه . توریب ، قورشلا ، راد  پاچ  صص 14 و 15 ، دجن ، خیرات  - 1
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ص21
وا دـنیامن ، ملظ  وا  هب  ات  دـندوب  هدرک  هدارا  قساف  دارفا  زا  یخرب  هک  ریمـالا ،) تنب   ) ماـن هب  هدرک  قلخ  ینز  يارب  هوک  نآ  رد  ار  نآ  لاـعتم 

نذا هب  راغ  ماگنه  نآ  رد  تسا ، هدناوخ  ار  ادخ  هدروآرب و  دایرف 
نوگانوگ يایاده  دنداتسرفیم و  نان  تشوگ و  راغ  نآ  يوس  هب  نانآ  و  داد . هانپ  يراوشد  نآ  زا  ار  نز  دش و  هتفاکـش  ریبک  یلع  يادخ 

 ... دندومنیم لاسرا 
هب ناوتیمن  ار  نیا  یلو  دناهدوب  كرـشم  ًاعقاو  باهولادبع  نب  دمحم  رـصع  مدرم  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  مانغ  نب  دـمحم  مالک  زا 

. دنرادن هتشادن و  ایلوا  هب  تبسن  دولآكرش  هدیقع  هچرگ  دومن ، مدرم  مامت  كرش  هب  یلک  مکح  داد و  میمعت  نارگید 

توعد رد  باهولادبع  نب  دمحم  يوردنت 

: دسیونیم باهولادبع  نب  دمحم  توعد  هرابرد  ۀیباهولا » ةوعدلا   » باتک رد  بیطخ  میرکلادبع  داتسا 
ملـسلل لعجیال  اذه  لثم  و  فّرطت ، دانعب و  سانلا  اهاقلی  نا  ًایعیبط  ناکف  تالاغملا ، فرطتلا و  عباطب  ۀـعوبطم  ۀـفینع  ةداح  ةوعدـلا  تأدـب 

 ... نیلباقتملا نیفرطلا  نیب  الاجم 
عدب و نم  مهنید  یلع  اولخدا  امب  مالـسالا  نع  اوخلـسنا  دـق  نییباهولا  رظن  یف  ًاعیمج  نوملـسملاف  هّلک ، یمالـسالا  عمتجملا  راکناب  تأدـب 

ضعب اذـه  یف  و  هللااب ، كرـشلا  نم  نول  اذـه  و  حالـصلا ، مهیف  دـقتعی  نّمم  یتوملا  روبق  یلع  بابقلا  عفر  و  هللاریغب ، لسوتلاک  تاثدـحم ؛
 ... وغللا ۀغلابملا و  نم  ریثک  هیف  نکل  و  قحلا ،
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22 ص :
فرحنا نم  لک  لعجی  و  مهتوعد ، یف  مالـسالا  رـصحی  يذلا  راطإلا  اذه  یف  مهتوعد  نویباهولا  حضو  نا  دعب  اذـه  ثدـحی  نا  دـبال  ناک 

ًاحضاو اذه  دجن  و  داحلإلا ، رفکلا و  لخادم  یف  الخاد  مالسالا ، نع  ًافرحنم  اهنع 
هب یعیبط  و  دوب ، ولغ  يرگطارفا و  زا  یتعیبط  اب  تدش و  اب  هارمه  يدـنت و  اب  وا  توعد  عورـش   (1) نیّیباهولا . ءاملع  اهّفلا  یتلا  بتکلا  یف 

فرط ود  نیب  ار  یلاجم  حلـص  يارب  توعد  هنوگنیا  لثم  و  دـنیامن ، دروخرب  تدـش  دانع و  اب  وا  توعد  ربارب  رد  مدرم  هک  دیـسریم  رظن 
 ... دراذگیمن لباقتم 

اهتعدب و هکنآ  تهج  هب  دناهدش  ادج  مالسا  زا  نایباهو  رظن  رد  ناناملـسم  مومع  دش و  عورـش  یمالـسا  عمتجم  مامت  راکنا  اب  وا  توعد 
هب داقتعا  نانآ  قح  رد  هک  یناگدرم  ياهربق  رب  اهدبنگ  ندرک  دنلب  ادـخ و  ریغ  هب  لسوت  دـننامه  دـناهدومن ؛ لخاد  ناشنید  رد  ار  یثداوح 

. تسا وغل  هغلابم و  زین  يرایسب  قح و  اههتفگ  نیا  زا  یخرب  تسادخ . هب  كرش  زا  یگنر  نیا  و  دنراد ، حالص 
دوخ توعد  رد  رـصحنم  ار  مالـسا  هدرک و  نشور  عوضوم  نیا  رد  ار  دوـخ  توـعد  ناـیباهو  هکنآ  زا  دـعب  دـشیم  هتفگ  بلطم  نیا  دـیاب 

ار بلطم  نیا  و  دناهدومن ، داحلا  رفک و  ياههار  رد  لخاد  هتشادنپ و  مالسا  زا  فرحنم  هدرک  ادیپ  فارحنا  نآ  زا  هک  ار  سکره  و  هتسناد ،
. میباییم یبوخ  هب  حوضو و  روط  هب  دناهتشون  یباهو  ياملع  هک  ییاهباتک  رد  ام 

باهولادبع نب  دمحم  دض  رب  ناناملسم  شروش 

صص 74 و 75. ۀیباهولا ، ةوعدلا  - 1
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23 ص :
: دسیونیم باهولادبع  نب  دمحم  درکلمع  هرابرد  بیطخ  میرکلادبع  داتسا 

نم ریثک  مده  کلذ  الت  مث  باطخلا ، نب  دیز  ربق  یلع  ۀماقملا  ۀبقلا  مدهف  باهولادـبع ، نب  دـمحم  ةوعدـلا  بحاص  لمعلا  اذـه  أدـب  دـقو 
سامتلا امهب و  حسمتلا  نیب  سانلا و  نیب  اولواحف  ۀفیرشلا ، ۀبعکلا  یلإ  میرکلا و  لوسرلا  ربق  یلا  اذه  زواجت  مث  نیعباتلا ، ۀباحـصلا و  بابق 

نوسدقیال مّهنال  مالسالا ؛ یلع  ًابرح  نییباهولا  هلجا  نم  اّودع  و  ناکم ، لک  یف  نیملـسملا  ةرئاث  راثا  يذلا  وه  کلذ  ناک  و  امهنم ، ۀکربلا 
نب دـیز  ربق  يور  رب  هک  يدـبنگ  و  درک ، عورـش  باهولادـبع  نب  دـمحم  توعد  بحاـص  ار  راـک  نیا   (1) هتامرح . نورقویال  هتاسدـقم و 

زواجت نیا  زا  هاگنآ  درک . بیرخت  ار  نیعبات  هباحـص و  زا  يرایـسب  ياهدبنگ  نآ  لابند  هب  دومن و  بیرخت  ار  دـندوب  هدرک  بصن  باطخ 
، دنیوجن كربت  ود  نآ  هب  هدیشکن و  ود  نآ  هب  تسد  ات  تفرگ  ار  مدرم  ولج  دش و  فیرش  هبعک  و  ص )  ) میرک ربمایپ  ربق  ضرعتم  هدرک و 
هک ارچ  دندومن ؛ یقلت  مالـسا  ّدض  رب  یگنج  ناونع  هب  ار  نایباهو  راک  دننک و  شروش  ياهقطنم  ره  رد  ناناملـسم  ات  دش  ثعاب  راک  نیا  و 

. دنرادیمن ساپ  ار  نآ  ياهتمرح  هدرامشن و  مرتحم  ار  مالسا  تاسدقم  نانآ 

نیملسم نیب  فالخ  داجیا  باهولادبع و  نب  دمحم 

ص 93. ۀیباهولا ، ةوعدلا  - 1
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24 ص :
: دسیونیم بیطخ  میرکلادبع  داتسا 

نیملـسملا و روهمج  نیب  فالخلا  ةَّوُه  تعّـسو  دق  كرـشلا  بساور  نم  ۀیمالـسالا  ةدیقعلا  ۀیقنت  یف  ّولغلا  اذه  ۀغلابملا و  هذـه  ّنا  لوقنو :
ناناملسم مومع  نیب  فالتخا  فاکش  كرش  تابوسر  زا  مالسا  هدیقع  يزاسکاپ  رد  يوردنت  هغلابم و  نیا  مییوگیم : ام  (1) و  نیّیباهولا .

. تسا هداد  تعسو  ار  نایباهو  و 

باهولادبع نب  نامیلس 

« ریدـس  » رهـش رد  و  تشگ ، ءالمیرح »  » رهـش رد  تواضق  یلوتم  دـش و  دـلوتم  هنییع »  » رهـش رد  تسا  باهولادـبع  نب  دـمحم  ردارب  هک  وا 
(2) تفای . تافو  هیعرد »  » رهش رد  تسج و  تماقا 

: دیوگیم وا  هرابرد  یلع  نب  دمحم  زیزعلادبع 
دقف هتئوانم ...  هتموصخ و  بیلاسا  تددعت  و  ةوعدلا ، ةاداعم  یف  مامالا - خیشلا  قیقـش  ق -) ت 1208 ه .  ) باهولا دبع  نب  نامیلس  یعسو 

مل و  ةوعدلا ، عابتا  نع  ءالمیرح  لها  صوکن  اهراثآ  نم  ناک  باهولادـبع ) نب  دـمحم  یلع  ّدرلا  یف  باطخلا  لصف   ) اهامـس ۀـلاسر  ّفلا 
هذه قدص  نم  ۀنییعلا - یف  ملعلا - یعدی  نم  ضعب  کش  باتراف و  ۀـینییعلا ، یلا  باتکلا  راثآ  تزواجت  لب  ّدـحلا ، اذـه  دـنع  رمألا  فقی 

(3) اهتحص . ةوعدلا و 

ص 103. ۀیباهولا ، ةوعدلا  - 1
ص 302. ج 1 ، ماّسبلا ، حلاص  نب  نمحرلادبع  نب  هللادبع  نورق ، ۀتس  لالخ  دجن  ءاملع  - 2

ص 281. ج 1 ، باهولادبع ، نب  دمحم  تافلؤم  ۀعومجم  41 ؛ صص 40 - نیئوانملا ، يواعد  - 3
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25 ص :
رد ینوگانوگ  ياهبولسا  زا  و  دومن ، ششوک  باهولادبع ] نب  دمحم   ] توعد اب  ینمشد  رد  ماما - خیـش  ردارب  باهولادبع - نب  نامیلس 

لصف  ) مان هب  ار  ياهلاسر  وا  درک ...  هدافتسا  وا  اب  ینمشد  تموصخ و 
نب دـمحم  توـعد  ناوریپ  نیب  زا  ءـالمیرح " یلاـها " جورخ  نآ  راـثآ  زا  هک  دوـمن  فیلأـت  باهولادـبع ) نـب  دـمحم  رب  ّدر  رد  باـطخلا 

رد هنییع " رد " ملع  نایعدـم  زا  یخرب  و  دیـسر ، هنییع " هب " وا  باتک  راثآ  هکلب  دـشن  فقوتم  دـح  نیا  اـت  وا  رما  تسا . هدوب  باهولادـبع 
. دندومن کش  توعد  نیا  تحص  قدص و 

: دسیونیم نیمیثع  نب  هللادبع  خیش 
یف هتلیسو  تناک  و  اهتلود ، ةوعدلا و  یلع  جورخلاب  ۀنییعلا  لها  عانقإل  ًادهج  لذب  اّمنا  و  ءالمیرح - هتدلب - یلع  نامیلـس  طاشن  رـصتقی  مل 
" ءالمیرح شرهش " رب  نامیلـس  ياهتیلاعف   (1) ةدـیقعلا ...  لئاسم  یف  دّـمحم  هیخا  ءارآ  ضقانت  ءارآ  هنمـض  ًاباتک  مهیلا  لسرا  نا  کـلذ 

راک نیا  رد  وا  هلیسو  و  دنک ، نآ  تلود  توعد و  نیا  دض  رب  جورخ  هب  عناق  ار  هنییع " یلاها " ات  دومن  ناوارف  ششوک  هکلب  دوبن  روصحم 
 ... دوب فلاخم  يداقتعا  لیاسم  رد  دمحم  شردارب  ءارآ  اب  هک  دوب  هتفهن  یئارآ  نآ  رد  هک  داتسرف  نانآ  يارب  ار  یباتک  هک  دوب  نیا 

: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  ناوریپ  هب  باطخ  وا 

ص 61. باهولادبع ، نب  دمحم  خیشلا  - 1
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26 ص :
اِنتَِهلآ اوُکِراَتل  اَّنِإ  َأ  َنُولوُقَی  َو  َنوُِربْکَتْـسَی * ُهللا  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  نیذـلا  یف  تلزن  تاـیآب  مکلالدتـسا  نم  بجعأـب  اذـه  سیل  نکلو 

يرْخُأ (2) ًۀَِهلآ  ِهللا  َعَم  َّنَأ  َنوُدَهْشََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  مهل : لاقی  نیذلا  ٍنُونْجَم (1) و  ٍرِعاِشل 
ّنا هللا و  ّالا  هلا  نا ال  نودهـشی  نیذـلا  یلع  اهنولزنت  تایآلا و  هذـهب  نّولدتـسی  اذـه  عم  و  ًادِحاو (3) ، ًاهلِإ  َۀَِـهلآلا  َلَعَج  َأ  نولوقی : نیذـلاو 
هب امش  لالدتـسا  زا  رتبیجع  نیا  یلو   (4) هللا ...  عم  دبعی  نا  قحتـسی  دحا  ام  نولوقی : و  کیرـش ، نم  ام هللا  نولوقی  و  هللا ، لوسر  ًادّـمحم 

هدننکِكرت ام  ایآ  دـنیوگیم : دـنزرویم و  ّربکت  هللا  ّالا  هلا  ال  دوش : هتفگ  نانآ  هب  هاگره  هک   ) هدـش لزان  یناسک  هرابرد  هک  تسین  یتایآ 
يرگید نایادخ  دـنوادخ  اب  انامه  هک  دـیهدیم  یهاوگ  امـش  ایآ  : ) دـنیوگیم هک  یناسک  و  میـشاب ،) ینونجم  رعاش  تهج  هب  نامنایادـخ 

رب هدرک و  لالدتـسا  تایآ  نیا  هب  لاـح  نیا  اـب  و  تسا ) هدروآ  باـسح  هب  ادـخ  کـی  ار  نایادـخ  اـیآ  : ) دـنیوگیم هک  یناـسک  و  تسا .)
چیه دنیوگیم : درادن و  یکیرش  هنوگچیه  دنوادخ  دنیوگیم : دنهدیم و  ص )  ) دمحم تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهش  هک  یناسک 

 ... دنزاسیم قبطنم  درادن ، ار  ادخ  اب  شتسرپ  قاقحتسا  سک 
: دیوگیم يریفکت  نایباهو  دقن  رد  نینچمه  وا 

35 و 36. تافاص : - 1
.19 ماعنا : - 2
.19 ماعنا : - 3

ص 11. ۀیهلالا ، قعاوصلا  - 4
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ص27
یبنلا تعمس  لاق : ضر - نایفس - یبا  نب  ۀیواعم  نع  ۀحیحص  یف  يراخبلا  يور  ام  هومترفک  نم  ریفکت  یف  مکلوق  نالطب  یلع  ّلدی  اّممو 
یتأی وا  ۀعاسلا  موقت  یتح  ًامیقتسم  ۀمألا  هذه  رما  لازیال  و  یطعی ، هللا  مساق و  انا  اّمنا  و  نیدلا ، یف  ههقفی  ًاریخ  هب  هللا  دری  نم  : ) لوقی (ص )

(. یلاعت هللا  رما 
تلازام اهب  نورفکت  یتلا  رومألا  هذه  ّنا  مولعم  و  رهدلا . رخآ  یلإ  ًامیقتـسم  لازیال  ۀمالا  هذه  رما  ّنا  ربخا  ص )  ) یبنلا ّنا  هنم : لیلدلا  هجو 

ۀمألا هذـه  رما  نکی  مل  ناثوألل ، دـباع  لیعافألا  کلت  نم  ًائیـش  لـعف  نم  يربکلا و  مانـصألا  یه  تناـک  ولف  دـالبلا ، تـألم  ةرهاـظ  ًامیدـق 
دراد دـینکیم  ریفکت  ار  ناـنآ  هک  یناـسک  ریفکت  رد  امـش  راـتفگ  نـالطب  رب  تلـالد  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا  (1) و  ًاسکعنم . لب  ًامیقتـسم ،

هک ار  یسک  ره  : ) دومرف هک  مدینش  ص )  ) ربمایپ زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  زا  شحیحص  رد  يراخب  هک  تسا  یثیدح 
میقتسم تما  نیا  رما  هشیمه  و  دیامنیم ، اطع  ادخ  ماهدننکمیـسقت و  نم  انامه  و  دنادرگ ، هیقف  نید  رد  ار  وا  دراد  وا  هب  ریخ  دصق  دنوادخ 

(. دسرب لاعتم  دنوادخ  رما  ای  هدش  اپرب  تمایق  هکنیا  ات  دوب  دهاوخ 
ار يروما  نیا  هک  تسا  مولعم  و  دوب ، دهاوخ  میقتسم  خیرات  نایاپ  ات  هشیمه  تما  نیا  رما  هک  هداد  ربخ  ص )  ) ربمایپ هکنیا  نآ  تلالد  هجو 

مدرم هک  ار  ییاهراک  دشاب و  گرزب  ياهتب  اهنیا  رگا  و  تسا ، هدوب  رپ  اهرهش  رد  مایالا  میدق  زا  دینکیم  ریفکت  ار  مدرم  نآ  هب  امش  هک 

ص 41. ۀیهلإلا ، قعاوصلا  - 1
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ص28
. دشاب ههاریب  هکلب  دشابن  میقتسم  تما  نیا  رما  هک  دیآیم  مزال  تساهتب ، تدابع  تقیقح  رد  دنهدیم  ماجنا 

: دیوگیم نینچمه  وا 
نا مکیلع  یـشخا  تسل  ّینا  : ) لاقف ربنملا  دعـص  ص )  ) یبنلا ّنا  رماع  نب  ۀـبقع  نع  نیحیحـصلا )  ) یف ام  مکبهذـم  نالطب  یلع  ّلدـی  اّممو 

. ثیدحلا اهیف )...  اوسفانت  نا  ایندلا  مکیلع  یشخا  نکل  يدعب و  اوکرشت 
هفاخی و مل  ناثوألا و  دبعت  هتمأ  ّنا  نمأ  ّهنا  ثیدحلا  اذه  یف  هب  ربخا  اّمم  و  هتّما ...  یلع  عقیام  عیمجب  ربخا  ص )  ) یبنلا ّنا  هنم  ۀلالدلا  هجو 

لقن رماع  نب  ۀبقع  زا  نیحیحـص " رد " هک  تسا  یتیاور  دراد  امـش  بهذم  نالطب  رب  تلالد  هک  يروما  هلمج  زا  (1) و  کلذب ...  مهربخا 
هک مسارهیم  ایند  زا  امـش  رب  هکلب  دیوش ، كرـشم  نم  زا  دعب  هک  مسرتیمن  امـش  رب  نم  : ) دومرف تفر و  ربنم  يالاب  ص )  ) ربمایپ هک  هدش 

 ...(. دینک عازن  نآ  رد 
هداد ثیدـح  نیا  رد  هک  ییاهربخ  هلمج  زا  و  هداد ...  ربخ  دوشیم  عقاو  شتما  نیب  رد  هچنآ  ماـمت  هب  ص )  ) ربماـیپ هکنیا  نآ  تلـالد  هجو 

 .... تسا هداد  ربخ  نآ  هب  درادن و  فوخ  نیا  زا  دنوش و  تسرپ  تب  هک  تسا  ناما  رد  شتما  زا  هکنیا 
: دیوگیم وا 

هدبعی نا  سیأ  دق  ناطیشلا  ّنا  : ) لاق ّهنا  ص )  ) یبنلا نع  هللادبع  نب  رباج  نع  هحیحص  یف  ملسم  يور  ام  مکبهذم  نالطب  یلع  ّلدی  اّممو 
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ص29
لوسر لاق  لاق : دوعسم  نبا  نع  یقهیبلا  یلعیوبا و  هحّحص و  مکاحلا و  يور  و  مهنیب .) شیرحتلا  یف  نکل  و  برعلا ، ةریزج  یف  نولـصملا 

. تاقبوملا یه  تارّقحملاب و  کلذ  نود  امب  مهنم  یضر  نکل  و  برعلا ، ضرأب  مانصألا  دبعت  نا  سئی  دق  ناطیشلا  ّنا  (: ) ص  ) هللا
ناطیشلا سیأ  دوعسم : نبا  ثیدح  یف  و  برعلا . ةریزج  یف  نولـصملا  هدبعی  نا  سیأ  دق  ناطیـشلا  ّنا  ربخا  لوسرلا  ّنا  ۀلالدلا : هجو  لوقا :

ربق یلع و  ربق  هیفیذلا  عضوملا  ۀلجدلا  نود  نم  قارعلا  اهلوح و  ام  ةرصبلا و  ّناف  مکبهذم ؛ فالخب  وه  و  برعلا ، ضرأب  مانـصألا  دبعت  نا 
، زاجحلا اهّلک و  عضاوملا  هذـه  ّنا  مکبهذـم  و  برعلا ، ضرا  نم  کلذ  ّلک  زاجحلا ، اهّلک و  نمیلا  کلذـک  و  امهنع ، هللا  یـضر  نیـسحلا 

ثیداحألا هذه  و  رافک ...  اهّلک  و  مانـصألا ، تدبع  و  اهیف ، ناطیـشلا  دبع  اهّلک  عضاوملا  هذه  ّنا  مکبهذـم  و  برعلا ، ضرا  نم  کلذ  لک 
لقن هللادبع  نب  رباج  زا  شحیحص  رد  ملسم  هک  تسا  یتیاور  دراد  امش  بهذم  نالطب  رب  تلالد  هک  يروما  هلمج  زا  (1) و  مکبهذم . درت 
نانآ نیب  عازن  زا  یلو  دـننک ، شتـسرپ  ار  وا  برعلا  ةریزج  رد  نرازگزامن  هک  هدـش  سویأم  ناطیـش  انامه  : ) دومرف ص )  ) ربماـیپ هک  هدرک 

ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  یقهیب  یلعیوبا و  زین  هدومن و  حیحـصت  ار  نآ  مکاح و  هدرک  تیاور  و  تسا .) هدـشن  سویأم 
هب ینعی  نآ  زا  رتمک  هب  نانآ  زا  و  هدش ، سویأم  عطق  روط  هب  دنوش  تدابع  برع  نیمزرس  رد  اهتب  هکنیا  زا  ناطیـش  انامه  : ) دومرف (ص )

رب  باقع  هک  کچوک  ناهانگ 
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ص30
(. تسا هتشگ  یضار  تسا  تباث  نانآ 

هدـش سویأم  دـننک  شتـسرپ  ار  وا  برعلا  ةریزج  رد  نارازگزامن  هکنیا  زا  ناطیـش  هک  هداد  ربخ  ص )  ) ربمایپ هکنیا  تلالد  هجو  میوگِیم :
رد  اهتب  هکنیا  زا  ناطیش  هک  تسا  هدمآ  دوعسم  نبا  ثیدح  رد  و  تسا .

، هلجد نییاپ  زا  قارع  نآ و  یلاوح  هرـصب و  اریز  تسامـش ؛ بهذـم  فـالخ  رب  نیا  و  تسا . هدـش  سویأـم  دـنوش  تداـبع  برع  نیمزرس 
برع نیمزرـس  زا  اهناکم  نیا  مامت  زاجح ، نمی و  روشک  ماـمت  زین  تسا و  اـمهنع - هللا  یـضر  نیـسح - ربق  یلع و  ربق  نآ  رد  هک  ییاـج 

رب ّدر  ثیداحا  نیا  یلو  دنرفاک ...  نانآ  همه  دنوشیم و  تدابع  اهتب  ناطیـش و  عضاوم  نیا  مامت  رد  هک  تسا  نآ  امـش  بهذم  و  تسا ،
. دشابیم امش  بهذم 

: دیوگیم شردارب  ناوریپ  ّدر  رد  وا 
وه اذه  ّنا  هللا ، ریغل  حبذ  وا  هل  رذن  وا  ًاتیم  وا  ًابئاغ  اعد  اذا  هلوسر  هدبع و  ًادمحم  ّنا  هللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشی  يذلا  ملـسملا  ّنا  مکل  نیا  نم 
حبذ نم  اولوقی : مل  و  دـترم ، وهف  هللا  ریغ  نم  بلط  نم  ملعلا : لها  لقی  مل  همد ...  هلام و  ّلح  هلمع و  طبح  هلعف  نم  يذـلا  ربکألا  كرـشلا 

ار ص )  ) ربمایپ تلاسر  تیدوبع و  ادخ و  تینادـحو  هب  تداهـش  هک  یناملـسم  هک  هدـش  تباث  امـش  يارب  اجک  زا   (1) دـترم . وهف  هللا  ریغل 
نآ یـسک  رگا  هک  تسا  يربکا  كرـش  نیا  دیامن ، حبذ  ادخ  ریغ  يارب  ای  هدرک  رذن  وا  يارب  ای  دنز  ادص  ار  ياهدرم  ای  بئاغ  رگا  دهدیم 

ریغ زا  هک  یسک  دناهتفگن : ملع  لها  دوشیم !؟ لالح  شنوخ  لام و  هدش و  طبح  شلمع  دهد  ماجنا  ار 
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ص31 
. دوشیم دترم  دنک  حبذ  ادخ  ریغ  يارب  هک  یسک  دناهتفگن : تسا و  دترم  دنک  بلط  ادخ 

ص)  ) ربمایپ هب  داریا 

: دسیونیم باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد  نالحد  ینیز  نبدمحا 
ۀغل یف  وه  و  شراط ،)  ) ّهنا لوقی : نا  اهنمف  دـیحوتلا ؛ یلع  ۀـظفاحملا  هدـصق  ّنا  معزی  ۀـفلتخم و  تاراـبعب  ًاریثک  ص )  ) یبنلا صقتنی  ناـک 

وا ریمألا  هلـسری  يذلا  شراطلاک  ّهنا  هرما  ۀـیاغ  يا  بتک ؛ لماح  ص )  ) ّهنا هدارمف  نیرخآ ، یلإ  موق  نم  لسرملا  صخـشلا  ینعمب  قرـشملا 
ۀیحلا لتق  یف  اهب  عفتنی  اّهنال  دّمحم ، نم  ریخ  هذه  ياصع  لوقی : ناک  هعابتا  ضعب  ّنا  یتح  فرصنی . مث  هایا ، مهغلبیل  سانأل  هرما  یف  هریغ 

تارابع اب  تاقوا  زا  يرایسب  رد  ص )  ) ربمایپ هب  وا   (1) یضم . دق  شراط و  وه  اّمنا  و  الـصا ، عفن  هیف  قبی  مل  و  تام ، دق  دمحم  اهوحن و  و 
« شراط  » ربمایپ تفگیم : هکنیا  هلمج  نآ  زا  و  تسا ، دـیحوت  رب  تظفاـحم  شفدـه  هک  دومنیم  ناـمگ  درکیم و  دراو  صقن  نوگاـنوگ 

لماـح وا  هک  تسا  نیا  وا  دارم  و  رگید . موـق  هب  یموـق  زا  هدـش  هداتـسرف  تسا  یـصخش  ياـنعم  هب ] هنیدـم   ] قرـش تـغل  رد  نآ  و  تـسا ،
دـناسرب و نانآ  هب  ات  مدرم  يارب  يرما  ندـناسر  رد  تسا  يرگید  ای  ریما  ناسرمایپ  دـننامه  وا  هکنیا  شرما  تیاـهن  ینعی  تسا ، ییاـههمان 

نتشک رد  نآ  هب  اریز  تسا ؛ دّمحم  زا  رتهب  نم  ياصع  نیا  دنتفگیم : شناوریپ  زا  یخرب  یتح  ددرگرب .

ص 145. نالحد ، ینیز  نب  دمحا  ۀیباهولا ، یلع  درلا  یف  ۀینسلا  رردلا  - 1
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. تسا هتفر  هک  تسا  یناسرمایپ  وا  هکلب  هدنامن  یقاب  اًلصا  یعفن  وا  رد  هدرم و  دّمحم  هک  یلاح  رد  دوشیم  هتفرگ  کمک  نآ  لثم  رام و 

نایباهو تایانج  زا  عافد  اضر و  دیشر 

: دیوگیم نانآ  درکلمع  هیجوت  رد  هدمآرب و  فئاط  مدرم  هب  تبسن  نایباهو  تراغ  لتق و  زا  عافد  ددصرد  اضر  دیشر  دّمحم 
ییاطخ ناـنآ  زا  رگا   (1) دـیلولا . نب  دـلاخ  رماب  اوملـسا  ۀـعامج  اولتق  نیذـلا  ۀباحـصلاک  مهنم ؛ ریخ  مه  نّمم  عقو  دـقف  أطخ  مهنم  عقو  نا 

لتق هب  دیلو  نب  دـلاخ  روتـسد  هب  ار  یتعامج  هک  هباحـص  نوچمه  دـناهدوب ؛ رترب  نانآ  زا  هک  هدزرـس  اطخ  یناسک  زا  متح  روط  هب  دـنزرس 
. دندناسر

ددصرد دنتفرگ  ینامثع  تلود  تسد  زا  ار  زاجح  هک  دوب  ناتـسلگنا  کمک  اب  نایباهو  هک  دـش  نشور  اضردیـشر  يارب  هک  یماگنه  یلو 
: دیوگیم هدمآرب و  نایباهو  زا  داقتنا 

دیقی نا  نودب  اهیف  هلالقتـساب  فارتعالا  هدالب و  نیومت  نم  هنع  ینغ  ام ال  دـجن »  » بحاص لانی  نا  ناکمإلا  یف  ناک  ّهنا  نآلا  ّنظن  اّننا  معن ،
دوخ يرورـض  هتـساوخ  هب  دوش و  دجن  بحاص  تسناوتیم  وا  هک  مینکیم  نامگ  هزورما  ام  يرآ ،  (2) ةدهاعملا . هذـه  یف  رکذ  امب  هسفن 

. دنادب هدرک  هدهاعم  نآ  رد  هچنآ  هب  دیقم  ار  شدوخ  هکنآ  نودب  دسرب  نآ  رد  شلالقتسا  هب  فارتعا  اهرهش و  يزاسکاپ  نامه  هک 

نیملسم ریفکت  باهولادبع و  نب  دمحم 

هراشا

ص 88. اضر ، دیشر  زاجحلا ، نویباهولا و  - 1
ص 111. نامه ، - 2
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33 ص :
اعّدم نیا  تابثا  يارب  تسا . ریفکت  رد  يرگطارفا  ولغ و  باهولادبع ، نب  دّمحم  نانآ  سیئر  ناشسأر  رد  نایباهو و  تایـصوصخ  هلمج  زا 
بلطم ات  مینکیم  هعجارم  تسا ، هدنز  وا  مان  هب  هقرف  نیا  هک  یـسک  و  هیمیت ) نبا  راکفا  دّدجم   ) باهولادـبع نب  دّـمحم  ياههلاسر  هب  اهنت 

. دوش نشور  رتشیب 
هتشاد و ولغ  نیملـسم  ریفکت  رد  وا  هک  دربیم  یپ  میـصق  لها  هب  شاهلاسر  زج  هب  دنکیم ، هعجارم  خیـش  ياههلاسر  بتک و  هب  هک  یـسک 

مـساق نب  دّمحم  نب  نمحرلادـبع  زا  ۀینـسلا » رردـلا   » باتک رد  ًابلاغ  اههلاسر  اهباتک و  نیا  تسا . هداد  رارق  عیـسو  رایـسب  ار  ریفکت  هریاد 
: مینکیم رکذ  مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  باتک  نآ  زا  سردآ  رکذ  اب  ار  ییاههنومن  ام  اذل  و  تسا ، هدمآ  يدجن  یلبنح 

دیحوت رد  باهولادبع  نب  دمحم  ياعدا 
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ص34
: دیوگیم باهولادبع  نب  دّمحم 

ام یخیاشم  کلذـکو  هب ، هللا  ّنم  يذـّلا  ریخلا  اذـه  لبق  مالـسإلا ، نید  فرعأ  الو  هللا ، ّالإ  هلإ  ینعم ال  فرعأ  تقولا ال  کـلذ  یف  اـنأو  ... 
هخیاشم نم  معز  وأ  تقولا  اذه  لبق  مالسالا  ینعم  وأ  هللا  ّالإ  هلإ  ینعم ال  فرع  ّهنأ  ضراعلا  ءآملع  نم  معز  نمف  کلذ ، فرع  لجر  مهنم 

ار هللا  ّالا  هلا  ـال  ياـنعم  تقو  نآ  رد  نم   ... (1) هیف . سیل  امب  هسفن  حدـمو  سانلا  یلع  سبلو  يرتفاو  بذـک  دـقف  مکلذ ، فرع  ًادـحأ  ّنأ 
سک چیه  مخیاشم  نیب  رد  زین  و  تشاذگ . ّتنم  نم  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  يریخ  نیا  زا  لبق  مدیمهفیمن ، ار  مالسا  نید  زین  متسنادیمن و 

يانعم ای  هدـیمهف و  ار  هللا  ّالا  هلا  يانعم ال  هک  دـنک  نامگ  ضراع " ياملع " زا  سک  ره  سپ  دـنک . كرد  ار  انعم  نیا  هک  تشادـن  دوجو 
هبتشم مدرم  رب  ار  رما  هتسب و  ارتفا  غورد و  دناهدیمهف ، ار  انعم  نیا  خیاشم  زا  يدحا  هک  هدرک  نامگ  ای  هتخانش ، تقو  نیا  زا  لبق  ار  مالـسا 

. تسین وا  رد  هک  هداد  تبسن  يزیچ  هب  ار  شدوخ  تسا و  هدرک 
وا اهنت  و  تسا ، هدوب  شتوعد  شدوخ و  زا  لبق  مدرم  مامت  رفک  هب  دـقتعم  وا  هک  دوشیم  هدافتـسا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  تراـبع  نیا  زا 

. تسا هدیمهفن  ار  دیحوت  هملک  يانعم  سک  چیه  دیحوت ، هب  وا  توعد  زا  لبق  و  تسا . هدروآ  ار  دیحوت  هک  هدوب 

باهولادبع نب  دمحم  دزن  كرش  دیحوت و  ياهرایعم 

هراشا

ص 51. ج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
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35 ص :
رارق نانآ  یهاگـشناد  یملع و  ياههزوح  سرادـم و  ّصاخ  هّجوت  دروم  نآ  مجح  یکچوک  اب  هک  نایباهو  يارب  مهم  ياهباتک  هلمج  زا 

نید و رد  ّولغ  رفک و  يارب  ار  ییاهنازیم  اهرایعم و  باتک  نیا  رد  وا  تسا . باهولادـبع  نب  دّـمحم  رثا  تاهبـشلا » فشک   » باـتک هتفرگ ،
بلاطم زا  یخرب  هب  یلامجا  يرذگ  دراد  اج  اذل  تسا . هداد  تبسن  كرـش  رفک و  هب  ار  نیملـسم  ریاس  اهرایعم ، نآ  اب  هدرک و  رکذ  كرش 

. میشاب هتشاد  باتک  نیا 

لّوا رایعم 

هراشا

: دیوگیم باهولادبع  نب  دّمحم 
هموق یلإ  هللا  هلـسرأ  ع ،)  ) حون مهلّوأف  هدابع  یلإ  هللا  مهلـسرأ  نیذـّلا  لسرلا  نید  وهو  ةدابعلاب  هللا  دارفإ  وه  دـیحوتلا  ّنأ  هللا  کمحر  ملعإ 
نداد صاصتخا  نامه  دیحوت  هک  دنک - تمحر  ار  وت  دـنوادخ  نادـب -  (1) ًارـسنو ...  قوعیو  ثوغیو  ًاعاوسو  ًادو  نیحلاصلا  یف  اولغ  اّـمل 

هک دـشابیم  حون  ناـنآ  لوا  سپ  داتـسرف . شناگدـنب  يوس  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نـالوسر  نید  نآ  و  تسا . ادـخ  يارب  تداـبع 
رسن قوعی و  ثوغی و  عاوس و  ّدو و  دننامه  ار  نانآ  هدرک و  ولغ  ناحلاص  هرابرد  نانآ  هک  یماگنه  داتـسرف . شموق  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ 

 ... دنداد رارق 

خساپ

ياراد  هکلب  تسین ؛ تدابع  رد  دیحوت  هب  رصحنم  اهنت  دیحوت ، ًالّوا :

ص 49. تاهبشلا ، فشک  - 1
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36 ص :
نآرق رد  ناحبـس  دـنوادخ  و  تدابع . رد  دـیحوت  تیبوبر و  رد  دـیحوت  تیقلاـخ ، رد  دـیحوت  تیهولا ، رد  دـیحوت  لـیبق : زا  تسا  یلحارم 
برعلا ةریزج  رد  ماسقا  نیا  زا  كرـش  هک  دیآیم  تسد  هب  اجنیا  زا  تسا و  هدرک  رکذ  ار  یتایآ  دـیحوت ، عاونا  زا  مادـک  ره  هرابرد  میرک 

. تسا هدرک  دیحوت  ماسقا  هب  هراشا  نآ  لباقم  رد  دنوادخ  هک  هدوب  عیاش 
تب وا  موق  اریز  دـنک ؛ توعد  كرـش  زا  ندـش  اهر  ادـخ و  تدابع  هب  ار  نانآ  اـت  داتـسرف  شموق  يوس  هب  ار  حون  ناحبـس  دـنوادخ  ًاـیناث :

. دنشاب هدرک  ولغ  دوخ  تما  ناحلاص  هرابرد  هکنیا  هن  دندیتسرپیم ،
نیا هن  رگم  دیآیم . باسح  هب  تب  شتسرپ  دننامه  اهنآ  حاورا  هب  هثاغتـسا  نانآ و  هب  لسوت  ناحلاص و  زا  نتـسج  كّربت  لیلد  هچ  هب  ًاثلاث :

. تسین ریثأت  رد  لالقتسا  كرش و  یصاخشا  نینچ  تین  رد  زگره  درک . هعجارم  دارفا  تین  هب  دیاب  تسا و  تاین  هب  لامعا  هک  تسا 
. دینک هعجارم  باتک  نیا  زا  یهلا » يایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا   » و كّربت »  » ثحبم هب  رتشیب  ندش  نشور  يارب 

مود رایعم 

هراشا

: دیوگیم باهولادبع  نبا 
مهّنکلو هللا  نورکذیو  نوقّدصتیو  نوّجحیو  نودّبعتی  موق  یلإ  هلسرأ  نیحلاصلا ، ءالؤه  روص  رـسک  يّذلا  وهو  ص )  ) دّمحم لسرلا  رخآو 

لثم هدنع ؛ مهتعافش  دیرنو  هللا - یلإ  برقتلا  مهنم  دیرن  نولوقی : هللا - نیبو  مهنیب  طئاسو  نیقولخملا  ضعب  نولعجی 

مود www.Ghaemiyeh.comرایعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 99زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


ص37
نآ ياـهتروص  هک  تسا  یـسک  وا  تسا . ص )  ) دّـمحم ربماـیپ  نـیرخآ  (1) و  نیحلاصلا . نم  مهریغ  ساـنأو  میرمو  یـسیعو  ۀـکئالملا 
رکذ دـندادیم و  هقدـص  دـندروآیم و  ياج  هب  جـح  هدرکیم و  تدابع  هک  داتـسرف  یموق  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  درک . درخ  ار  ناحلاص 

هب بّرقت  دصق  اهنآ  زا  ام  دنتفگیم : دندادیم و  رارق  ّلجوّزع  يادخ  دوخ و  نیب  هلیسو  ار  نیقولخم  زا  یخرب  نانآ  یلو  دنتفگیم ؛ يادخ 
زا اهنیا  زا  ریغ  يدارفا  میرم و  یـسیع و  هکئالم و  دـننامه  میراد ؛ ادـخ  دزن  تعافـش  ياضاقت  اـهنآ  زا  و  میراد ، ار  ّلـجوّزع  يادـخ  يوس 

. ناحلاص

موس رایعم 

خساپ

راّفک دیوگیم : وا  دنک . ریفکت  ار  ناناملسم  دناوتب  نآ  رب  ینتبم  ات  هدرک  میسرت  شیرق  راّفک  زا  ار  یعقاو  ریغ  شوخ و  تروص  ناشیا  ًالّوا :
یناسک اهنآ  تسا ؟ هدوب  نینچ  نیا  هنوگچ  شیرق  هللا !! ناحبـس  دندوب !!...  ادخ  رکذ  هقدص و  جح و  ندروآ  ياج  هب  تدابع ، لها  شیرق 

هب و  دنتـشادن . نامیا  خزود  تشهب و  ثعب و  تمایق و  زور  هب  دندرکیم . رابکتـسا  هللا » ّالا  هلا  ال  : » دییوگب دشیم : هتفگ  هاگره  هک  دـندوب 
، انز رمخ ، برش  دنتشکیم . ار  رگیدمه  دندومنیم و  ملظ  رگیدکی  هب  هدرکیم و  تدابع  ار  اهتب  دنتـشادن . نامیا  يربمایپ  هب  یّلک  روط 

نامز نآ  رد  شیرق  باهولادبع ، نب  دّمحم  فرح  قباطم  ایآ  دندادیم ، ماجنا  ار  تامرحم  عاونا  و  يراوخابر ،
؟ دوب اهنآ  هب  هثاغتسا  طئاسو و  هب  هّجوت  تشاد  هک  یلکشم  اهنت 

صص 49 و 50. تاهبشلا ، فشک  - 1
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ص38
نذا و نودب  يراک  دـنیادخ و  حـلاص  ناگدـنب  نانآ  هکنیا  هب  داقتعا  اب  دـنکیم ، تعافـش  بلط  یهلا  يایلوا  ایبنا و  زا  هک  یـسک  ایآ  ًایناث :

هکئالم ای  ناتب  زا  یتساوخرد  نینچ  رگا  ناکرـشم  تسا ؟ اهتب  زا  ناکرـشم  تعافـش  تساوخرد  دـننامه  دـنهدیمن ، ماجنا  یهلا  تیـشم 
. دنتسنادیم ریبدت  رد  لقتسم  ار  نانآو  هتـسیرگن  اهنآ  هب  یلالقتـسا  دید  اب  دندوب ؛ هدرک  ادیپ  اهنآ  هرابرد  هک  هدوب  يولغ  تهج  هب  دنتـشاد 

یهلا تیشم  نذا و  هب  وا  قح  رد  ار  نآ  لامعا  ياضاقت  هداد ، وا  هب  ار  يونعم  یماقم  دنوادخ  هک  یصخش  زا  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  هنرگو 
ناـنآ هک  هدوب  تهج  نیا  زا  دـنکیم ، تّمذـم  ناـتب  رد  تعافـش  هب  داـقتعا  تهج  هب  ار  مالـسا  ردـص  ناکرـشم  میرک  نآرق  رگا  و  مینکب .

اَّلِإ ْمُهُُدبْعَن  ام  دیامرفیم : نانآ  لوق  زا  ناحبـس  دنوادخ  اذل  دـندرکیم . تدابع  اهنآ  لامعا  تعافـش و  ياضاقت  تهج  هب  ار  دوخ  ياهتب 
(3 رمز :  ...«. ) دننک کیدزن  ادخ  هب  ار  ام  هکنیا  رطاخ  هب  رگم  میتسرپیمن  ار  اهنیا  هک ] دوب  نیا  ناشلیلد  [ ...« ؛ یْفلُز ِهللا  َیلِإ  انُوبِّرَقِیل 

. دندوب لئاق  اهتب  ّقح  رد  ار  يداقتعا  نینچ  دنوادخ  تیشم  هدارا و  لباقم  رد  یلالقتسا  دید  اب  ماقم  نیا  رد  نانآ  یهگناو 
. دوش هعجارم  هثاغتسا »  » و تعافش »  » ثحب هب  بلطم  رتشیب  ندش  نشور  تهج  هب 

ایلوا زا  نآ  تساوخرد  تعافـش و  هب  نیملـسم  داقتعا  هب  سایق  ناوتیمن  ار  ع )  ) میرم یـسیع و  ترـضح  درومرد  نایحیـسم  داـقتعا  ًاـثلاث :
ترضح تیهولا  دّسجت و  هب  لئاق  نانآ  میرک ، نآرق  خیرات و  یهاوگ  قباطم  اریز  درک ؛

. دندوب میرم  حیسم و 
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ص39
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  اذل 

(116 هدئام : ( ) ِهللا ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای  ُهللا  َلاق  ْذِإ  َو  )
!؟ دینک باختنا  ادخ  زا  ریغ  دوبعم  ناونع  هب  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگیم : میرم  نب  یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  هاگنآ  و 

...
: دیامرفیم زین  و 

(73 هدئام : ( ) ٌدِحاو ٌهلِإ  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  ٍۀَثالَث  ُِثلاث  َهللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل  )
 ... تسین هناگی  دوبعم  زج  يدوبعم  دندش ، رفاک  نیقی  هب  زین ]  ] تسادخ هس  زا  یکی  دنوادخ ، دنتفگ : هک  اهنآ 

هراشا

: دیوگیم باهولادبع  نبا 
هنم حلـصیال  یلاعت - هللا - ّقح  ضحم  داقتعإلاو  برقتلا  اذه  ّنأ  مهربخیو  میهاربإ - نید  مهنید - مهل  دّدجی  ص )  ) ًادّمحم یلاعت  هللا  ثعبف 

نامه هک  ار  مدرم  نید  ات  داتسرف  ار  ص )  ) دّمحم لاعتم  دنوادخ  سپ   (1) امهریغ . نع  الضف  لسرم  یبنالو  بّرقم  کلمل  الو  هریغل  ءییش 
وا  زا  ریغ  سک  چیه  يارب  و  تسا ، لاعتم  يادخ  قح  اهنت  داقتعا  بّرقت و  نیا  هک  دهد  ربخ  نانآ  هب  و  دنک ، دیدجت  تسا  میهاربا  نید 

ص 50. تاهبشلا ، فشک  - 1
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ص40
. ود نیا  زا  ریغ  هب  دسر  هچ  ات  لسرم  یبن  هن  بّرقم و  هتشرف  يارب  هن  درادن ؛ تیحالص 

خساپ

حلاص دارفا  هک  اجنآ  زا  هکلب  دـنیوجیمن ؛ ادـخ  ریغ  هب  بّرقت  یهلا ، ياـیلوا  زا  تعافـش  بلط  هثاغتـسا و  لّـسوت و  كّربت و  اـب  ناناملـسم 
يوس هب  رما  تیاهن  رد  یقیقح و  یلـصا و  بّرقت  هک  میدقتعم  ام  دنوش . کیدزن  ادخ  هب  ات  هداد  رارق  هطـساو  ار  نانآ  دـنیادخ  دزن  بّرقتم 

هب نانآ  ياعد  اب  هارمه  هک  مینکیم  یعـس  حلاص  دارفا  هب  لّسوت  اب  ام  و  تسا ، ناگراچیب  مدرم و  هدنهد  هانپ  هک  تسا  وا  اهنت  تسا و  ادخ 
«. دییوجب وا  هب  بّرقت  يارب  ياهلیسو  و  « ؛ َۀَلیِـسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  هک  تساذل  و  میوش . کیدزن  رتشیب  لاعتم  يادخ 

(35 هدئام : )
: دیامرفیم ناهانگ  ششخب  يارب  ص )  ) ربمایپ نداد  رارق  هطساو  موزل  رد  زین  و 

(64 ءاسن : ( ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  )
شزرمآ بلط  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  هب  دندراذگ ] اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ] دندرک متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و 

. دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و 
دوخ ردپ  دزن  نانآ  دیامرفیم : دنکیم  اهنآ  ینامیشپ  هب  هراشا  دنکیم و  لقن  ار  ع )  ) فسوی ترضح  ناردارب  هصق  هک  یماگنه  نآرق  ارچ 

هدمآ بوقعی 
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ص41
(97 فسوی : «. ) میدوب راکاطخ  ام  هک  هاوخب  ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردپ ! « ؛) َنِیئِطاخ اَّنُک  اَّنِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  : ) دنتفگ و 

دیحوت و نایعاد  زا  هک  بوقعی  ترـضح  ارچ  تسا ، كرـش  دـهاوخب  شزرمآ  دـنوادخ  زا  هک  وا  زا  تساوخرد  هطـساو و  دزن  ندـمآ  رگا 
؟ درکن عنم  تساوخرد  اضاقت و  عون  نیا  زا  ار  دوخ  نادنزرف  تسا  یتسرپتب  كرش و  كرت 

مراهچ رایعم 

هراشا

: دیوگیم نینچمه  وا 
وه ّالإ  ییحیالو  وه ، ّالإ  قزریال  ّهناو  هل ، کیرـشال  هدـحو ، قلاخلا  وه  هللا  ّنإ  نودهـشی  شیرق - رافک  ینعی  نوکرـشملا - ءـآلوهف  اـّلإو  ... 
 ... هرهقو هفّرـصت  تحتو  هدیبع  مهّلک  اهیف  نمو  عبـسلا  نیـضرألاو  ّنهیف  نمو  تاومـسلا  عیمج  ّنأو  وه ، ّالإ  رمألا  ّربدیالو  وه ، ّالإ  تیمیالو 

يزور اهنت  درادن و  ییاتمه  کیرش و  هک  تسا  یقلاخ  اهنت  دنوادخ  هک  دندادیم  یهاوگ  شیرق  رافک  ینعی  ناکرشم ؛ نآ  هنرگو   ... (1)
اهنآ رد  هک  سک  ره  اهنامـسآ و  مامت  و  تسوا . اهنت  ملاع  نیا  ّربدم  زین  و  دنکیمن ، هدنز  دناریمیمن و  وا  زج  یـسک  زین  تسا و  وا  ناسر 

. دنیوا هطلس  نامرف و  تحت  وا و  هدنب  یگمه  تسا  اهنآ  رد  هک  سک  نآ  ره  هناگتفه و  ياهنیمز  تسا و 

خساپ

ص 7. تاهبشلا ، فشک  - 1
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ص42
ناـنآ هراـبرد  ناحبـس  دـنوادخ  رگا  و  دناهتـشاد . لوـبق  ار  تیقلاـخ  رد  دـیحوت  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  ناکرـشم  هک  تـسین  موـلعم  اـًلّوا :

: دیامرفیم
(25 نامقل : ( ) ُهللا َُّنلوُقََیل  َضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  )

. ادخ دنیوگیم : همه  درک ؟ قلخ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  ینک  لاؤس  نانآ  زا  رگا  و 
. دنراد داقتعا  نآ  هب  ترطف  نطابرد و  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ 

روط هب  رگید  طـئاسو  اـهتب و  دـندوب  دـقتعم  هک  دوـب  نآ  نارگید  شیرق و  كرـش  تلع  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیآ  زا  یخرب  زا  ًاـیناث :
. دشاب یهلا  تیشم  هدارا و  تحت  ترصن و ...  قزر و  زا  معا  ناشفرصت ؛ هکنیا  نودب  دنشابیم ، ملاع  نیا  رد  فّرصت  کلام  لقتسم ،

: دیامرفیم ناحبس  دنوادخ 
(17 توبکنع : ( ) ًاقْزِر ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ِهللا ال  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  )

. دنتسین امش  يارب  یقزر  چیه  کلام  دینکیم ، شتسرپ  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ 
. دندرکیم تدابع  ار  اهنآ  اذل  دنتسه و  نانآ  يزور  قزر و  کلام  طئاسو ، نیا  هک  دندوب  دقتعم  ناکرشم  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

: دیامرفیم رگید  هیآ  رد  زین  و 
ِیف ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  َنوُِکلْمَی  ِهللا ال  ِنُود  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  )
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(22 أبس : ( ) ِضْرَألا ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا 

هزادنا هب  اهنآ  هک ] ارچ  دنیاشگیمن ، امـش  راک  زا  یهرگ  زگره  اهنآ  ! ] دیناوخب دـیرادنپیم  دوخ ] دوبعم   ] ادـخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  وگب :
. دنتسین کلام  نیمز  اهنامسآ و  رد  ياهرذ 

: دیوگیم یعفاش  فاّقس  یلع  نب  نسح 
نم ۀصیـصخ  وأ  ۀیبوبرلا  داقتعإ  یه  ۀـیبلقلاف : ۀـیبلاقو ، ۀـیبلق  ناعون  نذإ  یهف  ًابلاقو ، ًابلق  عوضخلا  یـصقأب  نایتالا  اهانعم  ًاعرـش  ةدابعلا  ّنإ 
مایق نم  ۀـیرهاظلا  عوضخلا  عاونأب  نایتإلا  یه  ۀـیبلاقلاو : کلذ . هیف  دـقتعا  نمل  ۀئیـشملا  ذوفنو  ررـضلا  وأ  عفنلاـب  لالقتـسإلاک  اهـصئاصخ 
ًاعرـش ةدابع  عوضخلا  کلذ  نکی  مل  داـقتعإلا  کـلذ  نودـب  اـهنم  دـحاوب  یتأ  نإـف  یبلقلا ، داـقتعإلا  کـلذ  عم  اـهریغو  دوجـسو  عوکرو 
یبلق یبلاق . یبلق و  تسا ؛ عون  ود  تدابع  سپ  تسا . یبلاق  یبلق و  عوضخ  تیاهن  ماجنا  يانعم  هب  عرش  رد  تدابع   (1) ًادوجس ...  ناکولو 

. ررض عفن و  رد  لالقتسا  لثم  تسا ؛ نآ  صئاصخ  زا  ياهصیصخ  ای  تیبوبر  هب  داقتعا  نآ ،
هاگره اذـل  تیبوبر . هب  یبلق  داقتعا  اب  هارمه  تسا  لامعا  نیا  ریغ  دوجـس و  عوکر ، مایق ، زا  معا  يرهاظ ؛ عوضخ  عاونا  ماجنا  نآ ، یبلاق  و 

دشاب دوجس  یبلاق  لمع  نآ  هچرگ  دوشیمن  بوسحم  تدابع  ًاعرـش  دهد ، ماجنا  تیبوبر  هب  یبلق  داقتعا  نودب  ار  یبلاق  لامعا  نیا  یـسک 
...

ص 34. دیحوتلا ، دّدع  نمل  دیدنتلا  - 1
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. دشابیم فسوی  ربارب  رد  شنادنزرف  بوقعی و  هدجس  مدآ و  رب  هکئالم  هدجس  تشادرب ، نیا  دهاش  و 

: دیوگیم یکلام  ناحرف  نب  نسح 
ماحفإلا باب  نم  اهب  اوفرتعإ  اّمنإ  نیکرـشملا  ّنأ  اورکذو  ءآملعلا ، ضعب  اهنع  باـجأ  دـق  نوکرـشملا  اـهب  فرتعإ  یّتلا  فارتعـإلا  اذـه  ّنإ 
مهرّکذی نأ  ص )  ) هّیبن هللا  رمأی  کلذـلف  فارتعإلا . اذـه  مزاولب  اوتأل  مهفارتعإ  یف  نیقداص  اوناک  ولو  عانتقإلا ، باب  نم  سیلو  عاطقنإلاو ،

مّهنأو نوبذاک  مّهنأـب  مهّخبوی  ّلـجو  ّزع  هللا  ّنأـکف  نورّکذـت ) ـالفأ  لـق  ( ) نوقتت ـالفأ  لـقف  : ) یلاـعت هلوق  یف  اـمک  فارتعـإلا  اذـه  مزاولب 
باوـج هنوـگنیا  نآ  زا  اـملع  زا  یخرب  ار  دـناهدرک  رارقا  نآ  هب  ناکرـشم  هک  یفارتـعا  نیا   (1) ًاقزارو ...  ًاقلاخ  ّلجو  ّزع  هللااـب  نونمؤیـال 

نیا هب  ندیـسر  ندـش و  عناق  باب  زا  هن  دنتـشاد ، يراچان  يور  زا  ندـش و  ور  هیـس  رابجا و  باـب  زا  ار  فارتعا  نیا  ناکرـشم  هک  دـناهداد 
رما ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دندشیم . زین  نآ  مزاول  هب  مزتلم  دندوب ، قداص  روما  نیا  هب  ناشفارتعا  رد  رگا  و  بلطم .
سپ تسا . هدمآ  نورّکذـت » الفا   » و نوقتت » الفا   » دـنوادخ لوق  رد  هک  هنوگنامه  دـهد ؛ رکذـت  فارتعا  نیا  مزاول  هب  ار  نانآ  هک  دـنکیم 

. دنرادن نامیا  ادخ  تیقزار  تیقلاخ و  هب  زگره  دنیوگیم و  غورد  ناشیاعّدا  رد  هک  دنکیم  خیبوت  ار  نانآ  ّلجوّزع  دنوادخ  ایوگ 

باهولادبع نب  دمحم  دزن  ریفکت  هرتسگ 

هراشا

ص 48. یکلام ، ناحرف  نب  نسح  ًایبن ، سیل  ۀیعاد و  - 1
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ص:45
: دومن هصالخ  هتسد  راهچ  رد  ناوتیم  ار  وا  ياهریفکت  تسا و  هدرکیم  ریفکت  نوگانوگ  تاریبعت  اب  ار  ناناملسم  باهولادبع  نب  دمحم 

قطانم یلاها  ریفکت  . 1

قطانم مامت  یلاها  ریفکت  فلا )

باسح هب  نیکرـشم  دالب  هرمز  رد  دوشن ، وا  توعد  تعاطا و  رد  لخاد  هک  يرهـش  روشک و  ره  هک  دوب  نیا  باهولادبع  نب  دّمحم  داقتعا 
(1) تسا . هدرکن  انثتسا  تهج  نیا  رد  ار  يرهش  چیه  و  دیآیم .

قطانم یخرب  یلاها  ریفکت  ب )

: هلمج زا  تسا ؛ هدرک  ریفکت  هدرب و  مسا  صوصخ  روط  هب  ار  قطانم  زا  یخرب  باهولادبع  نب  دّمحم 
« ودب  » یلاها ي ك -

(2) دنیامن . ملکت  نیتداهش  هب  هچرگ  تسین ؛ نانآ  دزن  مالسا  زا  ییوم  هزادنا  هب  دنتسه و  اراصن  دوهی و  زا  رترفاک  نانآ  دیوگیم : يو 
« مشو  » یلاها ود -

(3) تسا . هدرک  ریفکت  ار  نآ  ماوع  املع و  زا  مشو ؛»  » یلاها مامت  وا 

77 و 86. ، 75 ، 64 صص 12 ، ج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
118 و 119. صص 117 ، ج 8 ، صص 113 و 114 ؛ ج 10 ، صص 2 و 238 ؛ ج 9 ، نامه ، - 2

ص 77. ج 2 ، نامه ، - 3
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« ریدس  » یلاها هس -

(1) تسا . هدرک  ریفکت  ماوع ، املع و  زا  معا  زین ؛ ار  ریدس »  » یلاها مامت  وا 
« ءاسحأ  » یلاها راهچ -

«. دنتسرپیم ار  اهتب  شدوخ  نامز  رد  ءاسحا  انامه  « ؛ (2) مانصألا » نودبعی  هنامز  یف  ءآسحألا  ّنإ  : » دیوگیم وا 
« هزنع  » هلیبق جنپ -

«. دنروآیمن نامیا  تمایق  هب  نانآ  « ؛ (3) ثعبلاب » نونمؤیال  مّهنإ  : » دیوگیم هلیبق  نیا  یلاها  هرابرد  وا 
« ریفظ  » هلیبق شش -

(4) تسا . هدرب  راک  هب  ار  ریبعت  نیمه  زین  نانآ  هرابرد  وا 
« هیعرد هنییع و   » هلیبق تفه -

(5) تسا . هدرک  ریفکت  دندوب ، شراکفا  وا و  نیضراعم  زا  هک  ار  هیعرد  هنییع و  یلاها  زا  شناوریپ  همه  میحس و  نبا  وا 
هکم لها  ریفکت  تشه -

: دیوگیم هدرک و  ریفکت  ار  هکم  لها  وا 

ص 77. ج 2 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 54. ج 2 ، نامه ، - 2

ص 113. ج 10 ، نامه ، - 3
. نامه - 4

ص 57. ج 8 ، نامه ، - 5
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ینید نامه  ص -)  ) ادخ لوسر  نامز  ات  وا  نیرـصاعم  ینعی  هکم - یلاها  نید  انامه   (1) هنع . راذنإلاب  هللا  لوسر  ثعب  يذـّلا  وه  مهنید  ّنإ 

. دش نآ  زا  مدرم  ندناسرت  هب  ثوعبم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا 
دجن یلاها  هب  یتسرپتب  تبسن  هن -

(2) دنتسرپیم . ار  نآ  دنوادخ  ياج  هب  مدرم  هک  تسا  یتب  شنامز  رد  دجن  قطانم  زا  ياهقطنم  ره  رد  هک  تسا  یعّدم  يو 

بهاذم ناوریپ  ریفکت  . 2

هیماما ریفکت  فلا )

«. تسا رفاک  شدوخ  دنک ، کش  نانآ  رفک  رد  سک  ره  و  « ؛ (3) رفاک » وهف  مهرفک  یف  ّکش  نمو  : » دیوگیم هدرک و  ریفکت  ار  هیماما  وا 
حیرـص روط  هب  هیمیت  نبا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدومن  لوبق  ار  نآ  هدرک و  لقن  یـسدقم  زا  ار  بلطم  نیا  باهولادـبع  نب  دّـمحم 

رفاک ار  هیماما  اهنت  هن  باهولادبع  نب  دّمحم  یلو  تسا ، هتـسنادن  رفاک  ار  نانآ  اّما  هدرک  یفرعم  راذـگتعدب  ناملـسم  هورگ  اهنت  ار  هیماما 
رفاک ار  هعبرا  بهاذـم  عابتا  زا  تاضق  املع و  زین  نارگید و  هرعاشا و  لیبق  زا  ار ؛ شدوخ  دـیاقع  اب  فلاخم  نیملـسم  ماـمت  هکلب  دـنادیم 

. درادنپیم

اهقف هقف و  ملع  هب  كرش  تبسن  ب )

ص 291. ج 9 ، ص 86 ؛ ج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 193. نامه ، - 2
ص 369. نامه ، - 3

بهاذم ناوریپ  ریفکت  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 99زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


ص48
دندقتعم هدیمهف ، وا  هک  يزیچ  نآ  زا  ریغ  اهقف  هک  دوب  هدرک  جاجتحا  وا  رب  هک  یـسیع  نبا  هب  باطخ  دوخ  همان  رد  باهولادبع  نب  دّـمحم 

: دیوگیم سپس  ِهللا .) ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا  : ) دسیونیم وا  باوج  رد  ار  هیآ  نیا 
یف ًافالخ  نیرسفملا  نیب  ملعأ  ًابابرأ ال  مهذاختاو  ًاکرش  هللا  هاّمس  يّذلا  وهو  هقفلا )  ) هنومست يّذلا  اذهب  هدعب  نم  ۀّمئألاو  هللا  لوسر  اهرّسف 
هقف نیا  و  دناهدرک . ریسفت  دیاهتشاذگ ، هقف " ار " نآ  مسا  امش  هک  يزیچ  نیمه  هب  وا  زا  دعب  ناماما  ادخ و  لوسر  ار  هیآ  نیا   (1) کلذ ... 
نیب انعم  نیا  رد  یفالخ  نم  تسا . هدرک  یفرعم  ادخ  زا  ریغ  یبر  ندیزگرب  ار  نآ  ندرک  لابند  هدـیمان و  كرـش  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا 

 ... منادیمن نیرسفم 

نیملکتم ریفکت  ج )

، دوشیم هدافتسا  یمالـسا  نیملکتم  نیمه  وا  مالک  رهاظ  زا  (2) و  تسا . هدرک  نیملکتم  ریفکت  رب  عامجا  ياعّدا  باهولادبع ، نب  دّـمحم 
رگا هک  یلاح  رد  دـناهدرک . ریفکت  ار  نیملکتم  زین  نانآ  هک  هداد  تبـسن  نارگید  یقهیب و  ینطقراد و  یبهذ و  هب  وا  راّفک . زا  ناـملکتم  هن 
لاح حرش  هدرک و  همجرت  هک  ار  یمالـسا  نیملکتم  زا  يرایـسب  هچ  هک  دربیم  یپ  دنک  هعلاطم  ار  یبهذ  ءالبنلا » مالعا  ریـس   » باتک ناسنا 

هب هکنآ  نودب  تسا ، هدرک  رکذ  ار  نانآ 

ص 59. ج 2 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 53. ج 1 ، نامه ، - 2
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ص49 
رفک هب  ار  نانآ  همه  ناوتیمن  یلو  هدش ، هدید  ییاهشزغل  اطخ و  یمالک ، ياههقرف  یخرب  زا  يرآ ، دشاب . هدرک  هراشا  اهنآ  زا  یکی  رفک 

. درک مهّتم 

دوخ نارصاعم  نیشیپ و  ياملع  ریفکت  . 3

مالسا ياملع  هب  كرش  تبسن  فلا )

: دیوگیم هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  دیتاسا  خیاشم و  مالسا و  ياملع  رگید  ییاج  رد  وا 
نید نیب  نانآ   (1) حیحـص . نید  مهدنع  ورمع  نید  لب  برعلل ، هعـضو  يّذلا  یحل  نب  ورمع  نیدو  ص )  ) دّـمحم نید  نیب  اوّزیمی  مل  و  ... 

. تسا یحیحص  نید  نانآ  دزن  ورمع  نید  هکلب  دناهدادن ؛ زییمت  درک ، عضو  ار  نآ  برع  يارب  هک  یحل  نب  ورمع  نید  و  ص )  ) دّمحم
هب ار  یتسرپتب  هک  یـسک  نیلّوا  : » دیوگیم وا  دیهد . ارف  شوگ  دنکیم  لقن  ماشه  نبا  هک  ياهّصق  هب  تسیک ، یحل  نب  ورمع  هکنیا  اّما  و 

تدابع ار  اـهتب  هک  دـید  ار  یناـمدرم  تشاد ، ماـش  یـضارا  زا  ءاـقلب  هب  هک  يرفـس  وا  دوب .» یحل  نب  ورمع  درک  دراو  نآ  فارطا  هکم و 
ناراب و ناـنآ  زا  هاـگره  مینکیم و  تداـبع  ار  اـهنآ  هک  تسا  ییاـهتب  نیا  : » دـنتفگ وا  باوج  رد  دومن ، لاؤس  لـمع  نیا  زا  دـندرکیم .

«. دننکیم يرای  ار  ام  هداد و  ناراب  ام  هب  میهاوخیم  ترصن 
دوخ اب  ات  دیهدیمن  ام  هب  ناتب  نیا  زا  ایآ  : » تفگ نانآ  هب  یحل  نب  ورمع 

ص 51. ج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
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هبعک ماب  تشپ  رب  ار  نآ  دروآ و  هکم  هب  تشادرب و  لبه »  » مان هب  یگرزب  تب  دوخ  اب  وا  مینک »؟ تداـبع  ار  اـهنآ  هدرب و  برع  نیمزرـس  هب 

(1) درک . توعد  نآ  تدابع  هب  زین  ار  مدرم  داد و  رارق 
؛ مدرم ماوع  هب  دـسر  هچ  ات  دراد ، دوخ  دـیتاسا  خویـش و  یتح  نیملـسم و  ياملع  حیرـص  ریفکت  رب  تلالد  باهولادـبع  نب  دّـمحم  ترابع 
هن هدوب  یحل  نب  ورمع  نید  رب  تسا و  رفاک  دشاب  دقتعم  نآ  هب  دیوگب و  هدیمهف  وا  هک  ار  هچنآ  فالخ  دیحوت  باب  رد  هک  سک  ره  ینعی 

یهلا و يایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا  كّربت و  هب  داقتعا  تهج  هب  هداد  تبسن  ناشیاملع  ناناملسم و  مومع  هب  هک  ار  يرفک  يرآ  مالسا . نید  رب 
. تسا دیاقع  زا  رگید  یخرب 

میحس نب  نامیلس  ریفکت  ب )

تسا هدمآیم  باسح  هب  هیمیت  نبا  دّلقم  هدوب و  هلبانح  زا  یکی  هک  میحس  نب  نامیلس  خیش  هب  باطخ  دوخ  همان  رد  باهولادبع  نب  دّمحم 
: دیوگیم

ّکنإ ًاراهنو ... !! الیل  نیدلا  اذه  ةوادع  یف  نادهتجم  كوبأو  تنأ  قافنلاو ... !! كرشلاو  رفکلاب  نوحّرصم  كابأو  تنأ  ّکنا  کل  رکذن 
وت و متح  روط  هب  هک  مهدیم  رّکذت  وت  هب  نم   (2) مکرفک !! هیف  مکباتک  اذهو  مالسالا ... !! یلع  رفکلا  راتخم  ملع ، یلع  ّلاض  دناعم  لجر 

رفک هب  حیرصت  تردپ 

ص 79. ج 1 ، ماشه ، نبا  ۀیوبنلا ، ةریسلا  - 1
ص 31. ج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 2
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يراد هک  یملع  اب  وت  انامه  دـیراد ... !! نید  نیا  ینمـشد  رد  ار  شـشوک  تیاهن  زور  هنابـش  تردـپ  وت و  دـیاهدرک ... !! قافن  كرـش و  و 

!! دنکیم تباث  ار  امش  رفک  هک  تاهتشون  تسا  نیا  و  ياهدومن ... !! رایتخا  مالسا  رب  ار  رفک  و  یشابیم ، هارمگ  دناعم و  يدرم 

میرکلادبع نب  دمحا  ریفکت  ج )

: تشون نینچ  نآ  رد  داتسرف و  ياهمان  وا  رب  خیش  تخادرپ ، تفلاخم  هب  باهولادبع  نب  دّمحم  خیش  اب  میرکلادبع  نب  دمحا  نوچ 
هارمگ ار  نارگید  مانغ و  نبا  وت   (1) نیکرشملا ...  عابتاب  کسفن  یلع  مهتدهـشأو  میهاربإ  ۀّلم  نم  تأّربتو  هریغو  مانغ  نبا  یلع  تحط  ... 

 ... یتسه ناکرشم  وریپ  هک  یتفرگ  دهاش  تدوخ  رب  ار  نانآ  یتسج و  يّربت  میهاربا  ّتلم  زا  يدرک و 

یبرع نبا  ریفکت  د )

دنکن ریفکت  ار  وا  سک  ره  : » دـیوگیم تسا و  هدرک  یفرعم  نوعرف  زا  رترفاـک  ار  وا  هدرک و  ریفکت  ار  یبرع  نبا  باهولادـبع ، نب  دّـمحم 
(2) تسا .» رفاک  دشاب ، هتشاد  کش  وا  رفک  رد  سک  ره  : » دیوگیم وا  یتح  تسا .» رفاک  شدوخ 

يزار رخف  ینمض  ریفکت  ه )

نسحی ًاباتک  ّفلأ  اذه  يزارلا  ّنإ  : » دیوگیم هدرک و  ریفکت  ار  ریبکلا » ریسفتلا   » فورعم ریسفت  بحاص  يزار  رخف  باهولادبع ، نب  دمحم 
هیف

ص 64. ج 10 ، ۀینسلا ، ردلا  - 1
ص 25. نامه ، - 2
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«. تسا هدرمش  بوخ  ارناگراتس  تدابع  نآ  رد  هدرک و  فیلأت  ار  یباتک  يزار  رخف  « ؛ (1) بکاوکلا » ةدابع 

. تسا هدرک  ءایشا  رگید  اهتعارز و  رب  اهنآ  ریثأت  ناگراتـس و  دیاوف  هب  هراشا  نآ  رد  هک  هتـشون  یباتک  يزار  رخف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
. تسا هدیمهف  یتسردان  يانعم  نینچ  وا  زا  باهولادبع  نب  دّمحم  یلو 

قلطم نبا  قلافع و  نبا  فیطللادبع ، نبا  ریفکت  د )

: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم 
قلافع نبا  فیطللادبع و  نبا  اّما   (2) مالسإلا . یلإ  مهبرقأ  وه  زوریف  نباو  دیحوتلل ... ! ۀبابـسف  قلطم  نباو  قلافع  نباو  فیطللادبع  نبا  اّمأف 

. تسا رتکیدزن  مالسا  هب  نانآ  همه  زا  زوریف  نبا  و  دندیحوت ... !! هدنهدمانشد  نانیا  قلطم  نبا  و 
. تسا هدوب  هیزوج  میق  نبا  هیمیت و  نبا  ناوریپ  زا  هدوب و  هلبانح  زا  یصخش  زوریفنبا  هک  هدرک  فارتعا  وا  دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
هدرک جراخ  مالسا  تلم  زا  ار  وا  هک  دراد  یمیظع  رفک  وا  « ؛ (3) ۀلملا » نم  جرخم  ربکأ  ًارفک  رفاک  : » دیوگیم وا  هرابرد  رگید  ییاج  رد  و 

«. تسا
دزن ینـس  هعیـش و  زا  رگید  ياملع  عضو  لاح و  دشابیم ، نینچ  نیا  تسا  هیزوج  میق  نبا  هیمیت و  نبا  ناوریپ  زا  هک  وا  تیعـضو  رگا  لاح 

. دنادیم ادخ  تسا ؟ هنوگچ  وا 

ناناملسم ریفکت  . 4

مدرم بلاغ  هب  داعم  راکنا  تبسن  فلا )

ص 355. ج 10 ، ۀینسلا ، ردلا  - 1
ص 78. نامه ، - 2
ص 63. نامه ، - 3
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(1) تسا . هدرک  یفرعم  تمایق  ثعب و  رکنم  ار  مدرم  بلاغ  رگید  ییاج  رد  وا 

ناناملسم رثکا  ریفکت  ب )

اب تفلاخم  شدیاقع و  اب  ندرکن  یهارمه  تهج  هب  ار  ناناملـسم  رثکا  بلاغ و  ینعی  مظعا ؛ داوس  رگید  ییاج  رد  باهولا ، دبع  نب  دّمحم 
(2) تسا . هدرک  ریفکت  اه ، نآ 

نوچ دنشاب ، هدوب  دّحوم  یگمه  هچرگ  هدرک ؛ ریفکت  ار  دناهدرک  یهارمه  شنانمـشد  اب  هدیمان و  جراوخ  ار  شناوریپ  هک  یناسک  یتح  وا 
(3) دننکیم . راکنا  ار  وا  توعد 

دوخ رصاعم  ناناملسم  ریفکت  ج )

: دیوگیم دوخ  رصع  مه  ناناملسم  هرابرد  باهولادبع  نب  دّمحم 
ّنأ فرع  همهف  داج  نإـف  ةاـنمو !! يّزعلاو  تـاللاو  ًارـسنو  قوعیو  ثوغیو  لـبه  اـّلإ  ةدوبعملا  ۀـهلآلا  نم  فرعی  ـال  ناـمزلا  لـهأ  نم  ریثکو 

 (4) اهنم . مهوحنو  ةدیدحوبأو  سیردإو  ناسمش  لثم  اهوحنو  رجحلاو  رجشلاو  رشبلا  نم  مویلا  ةدوبعملا  تاماقملا 

ص 43. ج 10 ، ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 8. نامه ، - 2

ص 63. ج 1 ، نامه ، - 3
ص 117. نامه ، - 4
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یتسرد مهف  رگا  دنسانشیمن . ار  تانم  يّزع و  تال و  رسن و  ثوغی و  لبه و  زج  هب  هدش  هدیتسرپ  نایادخ  زا  نامز  نیا  لها  زا  يرایـسب  و 

هدیدحوبا سیردا و  هام و  دیشروخ و  زا  اهنیا  وحن  گنس و  تخرد و  رشب و  زا  دوشیم ، هدیتسرپ  زورما  هک  یتاماقم  دندیمهفیم  دنتـشاد 
. تسا اهتب  نامه  تدابع  لیبق  زا  اهنیا ، وحن  و 

مدرم كرش  زا  رتنییاپ  رایـسب  شیرق ، رافک  كرـش  هجرد  « ؛ (1) مویلا » سانلا  نم  ریثک  كرـش  نود  شیرق  رافک  كرـش  : » دـیوگیم يو 
«. تسا زورما 

: دیوگیم نینچمه  وا 
هک یماگنه   (2) ص .)  ) یبنلا مهلتاق  نیّذلا  نیکرـشملا  نم  ًاکرـشو  ًارفک  مظعأ  مّهنأ  تملع  سانلا  رثکأ  هیلع  ام  تملعو  اذـه  تملع  اذإف 
هک تسا  ینیکرـشم  زا  رتشیب  نامز  نیا  دارفا  كرـش  رفک و  هک  یمهفیم  دـننآرب ، مدرم  رثکا  هک  ار  هچنآ  یتسناد  یتسناد و  ار  بلطم  نیا 

. تخادرپ لاتق  هب  نانآ  اب  ص )  ) ربمایپ
: دیوگیم رگید  ییاج  رد  وا 

یلع نورصی  مویلا  مهلتاقن  ام  بلاغک  ًادناعم ، ًاربکتسم  ّرـصأو  ۀجحلا  هیلع  تماقو  ۀجحملا  هل  تحـضوو  ّقحلل  انتوعد  هتغلب  نم  ّالإ  رّفکنال 
هک ار  یناـسک  رگم  مـینکیمن  ریفکت  اـم   (3) تامرحملاو ...  رئابکلا  لاعفأب  نورهاـظتیو  تاـبجاولا  لـعف  نم  نوعنتمیو  كارـشالا  کـلذ 

هدیسر نانآ  هب  ام  ّقح  توعد 

ص 120. ج 1 ، ۀینسلا ، ردلا  - 1
ص 160. نامه ، - 2
ص 234. نامه ، - 3
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55 ص :
رارـصا دوخ  هدیقع  رب  دانع  رابکتـسا و  يور  زا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، هدش  مئاق  نانآ  رب  تجح  هدش و  حـضاو  نانآ  رب  لیلد  ناهرب و  و 
تابجاو ماجنا  زا  دنراد و  رارـصا  دوخ  ندیزرو  كرـش  رب  دارفا  نیا  میگنجیم . نانآ  اب  هزورما  ام  هک  یناسک  بلاغ  دـننامه  دـندزرویم ؛

 ... دنیامنیم رهاظت  هریبک  تامرحم  لاعفا  هب  هدرک و  عانتما 
باسح هب  كرـش  يو  لایخ  هب  هک  تسا  روما  رگید  یهلا و  يایلوا  حاورا  هب  هثاغتـسا  كربت و  نامه  ندـیزرو ، كرـش  زا  ناـشیا  دوصقم 

. دنیآیم

باهولادبع نب  دمحم  هرابرد  تنس  لها  ياملع  هاگدید 

هراشا
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هراشا
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؛ دـناهدرک دـقن  ار  ناشراکفا  هتفرگ و  عضوم  اهنآ  یفارحنا  دـیاقع  دـض  هتـسویپ  تنـس  لها  هتـسجرب  ناملاع  تیباـهو ، شیادـیپ  ناـمز  زا 

: دیوگیم رصاعم  نایباهو  زا  نیمیثع  نب  هللادبع  رتکد  هکنانچ 
ۀباتکلا طاشنلا  کلذ  هجوا  ۀـمدقم  یف  و  بناوجلا ، فلتخم  ناـک  ۀـیدجنلا  ۀـضراعملا  طاـشن  ّنا  ماـمالا ، خیـشلل  ۀیـصخشلا  لـئاسرلا  نیبت 
دنکیم نشور  باهولادبع  نب  دمحم  ماما  خیش  یـصخش  ياههلاسر   (1) ۀباتکلا ...  کلت  ةرثک  يری  لئاسرلا  هذـه  یف  لمأتملا  و  اهدّـض .

ییاههتـشون اهباتک و  اهتیلاعف ، نیا  همه  همدقم  رد  و  تسا ، هدوب  هبناجهمه  هدرتسگ و  دـجن  نیمزرـس  رد  وا  ناضراعم  ياهتیلاعف  هک 
 ... درب دهاوخ  اههتشون  نیا  ترثک  هب  یپ  دنک  لمأت  اههلاسر  نیا  رد  هک  یسک  و  تسا ، هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  وا  ّدض  رب  هک  هدوب 

ص 32. نیئوانملا ، يواعد  - 1
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: دوشیم هراشا  اهيریگعضوم  نیا  زا  یشخب  هب  ور ، نیا  زا 

زوریف نب  هللادبع  نب  دّمحم  . 1

هدوب يدایز  نادرگاش  دیتاسا و  ياراد  وا  هدیزگ . ینکـس  دجن  رد  یلو  دش  دلوتم  ق  لاس 1142 ه . ءاسحا  رد  هک  تسا  دجن  ياملع  زا  وا 
(1) تسا . هتفای  تافو  هرصب  رد  ق  لاس 1216 ه . رد  هتشاد و  تراهم  مولع  زا  يرایسب  نونف  رد  و 

: دسیونیم وا  هرابرد  نیئوانملا » يواعد   » باتک رد  فیطللادبعلا  یلع  نب  دمحم  زیزعلادبع 
ةوعدلا و هذه  موصخ  دحا  هحدم  اذل  فصویال ، ًاّدح  ةوعدلا  هذهل  هتـضهانم  هتبراحم و  تغلب  دق  زوریف - نب  دـمحم  مصخلا - اذـه  نکلو 
و تسین ، فیصوت  لباق  هک  هدیسر  يّدح  هب  توعد  نیا  ّدض  رب  وا  مایق  ینمـشد و  زوریف - نب  دمحم  نمـشد - نیا  نکل  (2) و  دادحلا . وه 

. تسا هدرک  حدم  ار  وا  دادح  ینعی  توعد  نیا  نانمشد  زا  یکی  اذل 
: دیوگیم زوریف  نب  هللادبع  نب  دّمحم  هرابرد  نینچمه  وا 

نم و  رکملا ، دیکلا و  عاونا  فلتخمب  اهل  داک  و  اهدـشا ، ۀـضهانم و  عنـشا  مامالا  خیـشلا  ةوعد  ق ) ت 1216 ه .  ) زوریف نب  دـمحم  ضهانو 
ناونعب ةوعدلا  هذه  یلع  ّدرلا  یف  ًاباتک  ّفلا  ّهنا  هدیک  ۀلمج 

ص 882. ج 3 ، دجن ، ءاملع  - 1
ص 36. نامه ، - 2
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هتشاد و ار  تضهن  مایق و  نیرتدیدش  نیرتعینش و  ماما  خیـش  توعد  ّدر  رب  زوریف  نب  دمحم   (1) ۀیباهولا .) یلع  ّدرلا  یف  ۀیضرملا  ۀلاسرلا  )
در رد  هیـضرم  هلاـسر   » ناوـنع اـب  توـعد  نیا  ّدر  رد  ار  یباـتک  هکنیا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  تـسا  هدوـمن  شـشوک  هار  نـیا  رد  یقیرط  ره  زا 

. تسا هدرک  فیلأت  تیباهو »

دادح نسح  نب  دمحا  نب  يولع  . 2

نب دـمحم  زا  هک  یفیرعت  رد  وا  دـشابیم . یتافیلأت  ياراد  و  تسا ، هدـش  دـلوتم  ق  لاس 1232 ه . رد  هک  هدوب  تومرـضح »  » ياـملع زا  وا 
: دیوگیم دراد ، یلبنح  زوریف  نب  هللادبع 

ضعبل ًاهجو  يأر  امّلک  ثیبخلا ، اذـه  ۀـعدب  ءافطا  یف  هللا  ةاضرم  ءاغتبا  ًادـهتجم  ماق  اّمل  یلبنحلا ، زوریف  هللادـبع  نب  دـمحم  خیـشلا  ّرد  هللاو 
نب هللادبع  نب  دمحم  خیش  دنوادخ   (2) یعدبلا . باهولادبع  نبا  هلوقی  وا  هملعیامل  ًافلاخم  ناک  اذا  هجولا  کلذ  عبت  ۀعبرالا  بهاذملا  لها 

ره و  دیشوک . هدومن و  مایق  دنوادخ  يدونشخ  تهج  هب  ثیبخ  نیا  تعدب  ندرک  شوماخ  رد  هنوگچ  هک  دهد  ریخ  يازج  ار  یلبنح  زوریف 
لابند ار  وا  دوب  رازگتعدب  باهولادبع  نب  دمحم  ءارآ  اب  فلاخم  هک  یتروص  رد  دـیدیم  ار  هعبرا  بهاذـم  لها  زا  یتیـصخش  هک  نامز 

. دومنیم

ص 146. نیمیثعلا ، هرکف ، هتایح و  بهولادبع ، نب  دمحم  خیشلا  ص 42 ؛ نیئوانملا ، يواعد  - 1
ص 60. دادح ، يولع  يدجنلا ، یعدبلا  هبش  ّدر  یف  مالظلاءالجو  مانألا  حابصم  - 2
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ص60
: دسیونیم باهولادبع  نب  دمحم  هرابرد  زین  وا 

یلع دهشا  و  نیرفاک ، اتام  امّهنا  کیدلاو  یلع  دهشا  و  ًارفاک ، تنک  ّکنا  کسفن  یلع  دهـشا  هل : لوقی  هنید  یف  لخدی  نا  لجرلا  دارا  اذا 
رب تفگیم : وا  هب  دوش  وا  نید  دراو  ات  تساوخیم  یسک  هاگره   (1) هلتق . ّالا  هلبق و  کلذب  دهش  ناف  راّفک ، مّهنا  ینالفلا  ینالفلا و  ملاعلا 

ملاع نالف  ملاـع و  نـالف  رب  دـناهتفر و  اـیند  زا  رفاـک  ود  نآ  هک  هد  یهاوگ  ترداـم  ردـپ و  رب  زین  ياهدوب و  رفاـک  وت  هک  هد  یهاوگ  دوخ 
. دیناسریم لتق  هب  ار  وا  هنرگو  درکیم  لوبق  ار  وا  دادیم  ار  اهیهاوگ  نیا  رگا  وا  دنرفاک . هک  هد  یهاوگ 

: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  درکلمع  نیا  زا  داقتنا  رد  وا 
لوقت ةدـیدع  نینـس  نم  نیملـسملا  تاوما  یلع  يدـجنلا  اهیا  تیدـعت  یتح  نیکرـشم  مهلعجت  نا  ءایحألاب  یـضرتال  فیک  يدـجنلا ! اهیا 

تیاضر اههدنز  هب  هنوگچ  يدجن ! يا   (2) نیحلاصلا ...  مهب  يدتقم  ۀمئا  نیققحملا و  ءاملعلا  رباکا  نم  ًاسانا  تنیع  یتح  نیّلـضم ، نیلاض 
هارمگ و هک  ییوگیم  هدرک و  زواجت  زین  هتـشذگ  يدامتم  نایلاس  نیملـسم  تاوما  رب  هکنیا  ات  یتسناد  كرـشم  ار  ناـنآ  هکنیا  رد  يدادـن 

 ... ياهتفر هناشن  ار  دناهدوب  حلاص  مدرم و  يادتقم  هک  یناماما  نیققحم و  ياملع  ناگرزب  زا  يرایسب  هک  يدح  هب  ات  دناهدننکِهارمگ ،

ص 5. مانألا ، حابصم  - 1
ص 22. نامه ، - 2
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ص61
: دیوگیم ناناملسم  رب  ناکرشم  تایآ  قابطنا  رد  نایباهو  ّدر  رد  زین  وا 

ُْلق ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس  َنوُمَْلعَت * ُْمْتنُک  ْنِإ  اهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَألا  ِنَِمل  ُْلق  : ) یلاعت هلوقک  نیملسملا  ریفکت  یلع  ۀمیرکلا  تایآلا  نم  هب  لدتسا  ام  اّماو 
َنوُرَّکَذَت (1) الَف  َأ 

اما (2) و  رفاکلا . ملـسملا و  نیب  ۀبـسانم  يأـف  ص ،)  ) لوسرلا نآرقلل و  نیرکنملا  راـفکلا  قح  یف  تلزن  اـّمنا  یه  تاـیآلا ، نم  اهدـعبام  و 
نآ رد  هچنآ  نیمز و  تسیک  يارب  وگب  : ) لاعتم دـنوادخ  لوق  دـننامه  هدـش  لالدتـسا  ناناملـسم  ریفکت  رب  اـهنآ  هب  همیرک  تاـیآ  زا  هچنآ 

نآرق رکنم  رافک  قح  رد  تایآ  نیا  تایآ . زا  نآ  دعب  ام  و  دیوشیمن ) رکذتم  ایآ  وگب : ادخ . دـنیوگب : هک  تسا  دوز  دـینادیم . رگا  تسا 
. رفاک ناملسم و  نیب  یتبسانم  هچ  سپ  تسا ، هدش  لزان  ص )  ) ادخ لوسر  و 

: دیوگیم ناناملسم  هب  نایباهو  ماهتا  ّدر  رد  وا 
اّمنا و  ماتلا ، یقیقحلا  قلخلا  نم  یلاعت  كرابت و  قحلا  بانج  یف  نودقتعیام  مهیف  نودـقتعیال  مّهناف  ءایلوألا ، ءایبنألا و  اومّظع  امهم  ءالؤه 

هک هچ  ره  ناناملسم   (3) هناحبـس . لعفلا هللا  لصألا و  ّنا  نودقتعی  و  ًازاجم ، مهل  هنوبـسنی  و  یئزج ، رما  یف  هللادنع  مهل  ۀهاجولا  نودـقتعی 
یقیقح قلخ  زا  دندقتعم  یلاعت  كرابت و  قح و  بانج  هرابرد  ار  هچنآ  نانآ  هرابرد  یلو  دننک  میظعت  ار  ایلوا  ناربمایپ و 

84 و 85. نونمؤم : - 1
. راصتخا اب  ، 18 صص 17 - مانألا ، حابصم  - 2

ص 5. نامه ، - 3
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ص62
تبـسن زاجم  باـب  زا  اـیلوا  هب  ار  نآ  دنتـسه و  یئزج  رما  رد  دـنوادخ  دزن  ناـنیا  نتـشاد  تهاـجو  هب  دـقتعم  هکلب  دنـشابیمن  دـقتعم  ماـت ،

. تسا ناحبس  يادخ  يارب  لعف  لصا و  هک  دندقتعم  دنهدیم و 
: دیوگیم زین  وا 

نب دـمحم   ] يدـجن صن  اـما   (1) بکرملا . هـلهج  ۀعیرـشلا و  بـتک  یلع  هئارتـفا  نـمف  رباـکألل ، ًاـقلطم  رذـنلا  عـنمب  يدـجنلا  ّصنلا  اـّماو 
. دیآیم باسح  هب  وا  بکرم  لهج  تعیرش و  ياهباتک  رب  وا  تاماهتا  زا  نیا  ناگرزب ، يارب  قلطم  روط  هب  رذن  عنم  هب  باهولادبع ]

یلع رکنملا  قنعل  رتابلا  فیـسلا   » ناونع اب  وا  باتک  نیلوا  هک  تسا ، هدرک  فیلأت  وا  توعد  باهولادـبع و  نب  دـمحم  ّدر  رد  باتک  ود  وا 
اهب ّلضا  یتلا  يدـجنلا  یعدـبلا  هبـش  ّدر  یف  مالظلا  ءالج  مانألا و  حابـصم   » ناونع اـب  ار  يرگید  باـتک  نآ  زا  دـعب  و  تسا (2) ، رباکألا »

ریرقت باهولادـبع و  نب  دـمحم  توعد  رب  ّيدر  یلـصف  ره  رد  هدـش و  نیودـت  لـصف  هدـفه  رد  باـتک  نیا  تسا . هدرک  فیلأـت  ماوـعلا ،»
هدـمآرب ناحلاص  تارازم  ایلوا و  روبق  رب  يانب  ایلوا و  حاورا  هب  هثاغتـسا  زاوج  ریرقت  ددـصرد  باتک  نآ  رد  وا  تسوا ، اب  فلاخم  ثحاـبم 

. تسا
: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  هرابرد  وا 

ناسلب ال  لاحلا ، ناسلب  اهنئارق  هیلع  رهظت  ةوبنلا و  يوعد  رمضی 

ص 44. مانألا ، حابصم  - 1
ص 2. نامه ، - 2
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ص63
یعدا نم  رابخا  ۀـعلاطمب  ًاعلوم  هرما  لوا  یف  ناک  باهولادـبع  نبا ]  ] ّنا نم  ءاملعلا  هرکذام  کلذـب  دهـشی  و  سانلا . هنع  رفنت  الئل  لاقملا ،

هب تشاد و  توبن  ياـعدا  دوخ  نورد  رد  وا   (1) مهبارضا . يدسألا و  ۀحیلط  یسنعلا و  دوسألا  حاجس و  باّذکلا و  ۀملیـسمک  ًابذاک  ةوبنلا 
هب دناهدرک  رکذ  املع  هک  تسا  يزیچ  نآ  دهاش  دـنوشن . رازیب  وا  زا  مدرم  هکنیا  ات  راتفگ ، نابز  هب  هن  تشگیم  رهاظ  نآ  نئارق  لاح  نابز 

حاجـس و باّذک و  هملیـسم  لیبق  زا  توبن  نیغورد  نایعدم  رابخا  هعلاطم  هب  يرایـسب  قوش  شرما  لئاوا  رد  باهولادـبع  نب  دـمحم  هکنیا 
. تشاد اهنآ  لاثما  يدسا و  هحیلط  یسنع و  دوسا 

: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  هرابرد  زین  وا 
رما یف  سانا  یلإ  لسری  يذـلا  شراطلاک  ّهنا  هرما  ۀـیاغ  ّنا  ینعمب  شراط ، ّهنا  هلوق : اهنم  ۀـفلتخم ، تارابعب  ًاریثک  ص )  ) یبنلا صقتنی  ناـک 
قبی مل  تام و  دق  دّمحم  و  اهوحن ، ۀیحلا و  لتقب  اهب  عفتنی  اّهنال  ص ،)  ) دّمحم نم  ریخ  ياصع  لوقی : مهضعب  ناک  و  فرـصنی . مث  مهغلبیف 
ّذأتی و  ص )  ) یبنلا یلع  ةالصلا  هرکی  ناک  ّهنا  کلذ  نم  و  ۀعبرألا ، بهاذملا  دنع  رفکی  اذهب  و  یضم . شراطلا و  وه  اّمنا  و  الـصا ، عفن  هیف 

لئالد  ) قرحا کلذل  و  ۀعمجلا ، ۀـلیل  ربانملا  یلع  اهب  نایتإلا  نم  عنم  و  هلعفی ، نم  يذؤی  ربانملا و  یلع  اهب  رهجلا  نع  یهنی  اهعامـس و  نم 
یلع ةالصلا  بتک  نم  هریغ  و  تاریخلا )

ص 4. مانألا ، حابصم  - 1
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ص64
نآ زا  درکیم ، دراو  صقن  ص )  ) ربمایپ هب  نوگانوگ  تارابع  اب  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  وا   (1) ۀعدب . کلذ  ّنا  يوعدب  رتست  و  ص )  ) یبنلا

مدرم يوس  هب  يراک  تهج  هب  هک  تسا  ناسرمایپ  صخـش  دننامه  وا  راک  تبقاع  ینعی  تسا ، شراط  ص )  ) دّمحم هک  تسوا  هتفگ  هلمج 
تسا رتهب  ص )  ) دّمحم زا  نم  ياصع  دنتفگیم : اهنآ  زا  یضعب  و  دوشیم . فرصنم  سپس  دیامنیم و  غالبا  ار  شرما  دوشیم و  هداتسرف 
انامه و  دوشیمن ، دنمهرهب  یـسک  وا  زا  زگره  هدرم و  متح  روط  هب  دّمحم  یلو  مربیم ، هرهب  نآ  لاثما  رام و  نتـشک  رد  نآ  هلیـسو  هب  اریز 

وا هکنیا  هلمج  زا  و  تسا . هدش  ریفکت  هعبرا  بهاذم  مومع  دزن  هک  تسا  تهج  نیدب  و  تسا . هتفر  هدمآ و  هک  تسا  یناسرمایپ  دننامه  وا 
هک یسک  درکیم و  یهن  اهربنم  رب  تاولـص  هب  رهج  زا  دشیم و  تیذا  نآ  ندینـش  زا  تشاد و  تهارک  ار  ص )  ) ربمایپ رب  نداتـسرف  دورد 

باتک تهج  نیدـب  درکیم و  عنم  ربنم  يالاب  هعمج  ياهبش  رد  تاولـص  نداتـسرف  زا  و  دومنیم ، تیذا  ار  وا  دادیم  ماـجنا  ار  راـک  نیا 
. دادیم ماجنا  تسا  تعدب  هکنیا  هناهب  اب  ار  راک  نیا  دنازوس ، ار  ص )  ) ربمایپ رب  تاولص  باتک  زا  اهباتک  رگید  و  تاریخلا ) لئالد  )

: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  هرابرد  نینچمه  وا 
رد ندز  رات  تفگیم : وا   (2) ربانملا . یلع  ص )  ) یبنلا یلع  ةالصلابرّکذی  یجانی و  نّمم  ًامثا  لقا  ۀئطاخلا  تیب  یف  ۀبابرلا  ّنا  لوقی : ناکو 

تسا رتمک  شهانگ  هراکدب  نز  هناخ 

ص 4. مانألا ، حابصم  - 1
ص 67. نامه ، - 2
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ص65
. دنکیم ربانم  يالاب  رب  ار  ص )  ) ربمایپ رب  تاولص  رکذ  هدرک و  اوجن  هک  یسک  زا 

: دیوگیم زین  وا 
نیرتگرزب زا  (1) و  ًاریبک . ًاولع  نیرفاکلا  نیدحاجلا و  لوق  نع  هللا  یلاعت  يرابلل ، میـسجتلا  یف  سوردلا  هدقع  يدجنلا  عدـب  مظعا  نمو 

يرترب نارفاک  نارکنم و  راتفگ  زا  هک  ییادخ  دوب ، دنوادخ  میسجت  هرابرد  ییاهسرد  نیودت  باهولادبع ] نب  دمحم   ] يدجن ياهتعدب 
. دراد يدایز 

ار وا  لاقتنا  تکرح و  ادخ و  میسجت  راهظا  وا  لاح  نیع  رد  « ؛ (2) لاقتنالا » ۀکرحلا و  میسجتلا و  رهظا  کلذ  عمو  : » دیوگیم نینچمه  وا 
«. دومن

ناودع نب  نمحرلادبع  نب  زیزعلادبع  . 3

دمحم رـصاعم  يو  تساههلاسر . زا  یخرب  رعـش و  ناوید  ياراد  و  تفرگارف ، ار  يرایـسب  مولع  دش و  دـلوتم  مشو »  » رد هیثیثا »  » هیرق رد  وا 
(3) تفای . تافو  میظع »  » يداو رانک  هنیدم  زا  شعوجر  زا  دعب  ق  لاس 1179 ه . رد  وا  دوب . باهولادبع  نب 

: دیوگیم فیطللا  دبعلا  یلع  نب  دمحم  زیزعلادبع 
عطقلا نم  تاسارک  ۀینامث  وحن  یف  ۀلاسر  ّفلاف  خیشلل ، ةوادعلاب  ق ) ت 1179 ه .  ) ناودع نب  نمحرلادبع  نب  زیزعلادبع  رهاج  دقو 

ص 13. مانألا ، حابصم  - 1
ص 23. نامه ، - 2

ص 473. ج 2 ، دجن ، ءاملع  ص 681 ؛ ۀلباولا ، بحسلا  - 3
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ص66
ینمـشد هب  راکـشآ  ینلع و  روـط  هب  خیـش  اـب  ناودـع  نب  نمحرلادـبع  نب  زیزعلادـبع   (1) باهولادـبع . نب  دـمحم  خیـشلا  اهب  ّدر  ریغـصلا 

. دومن فیلأت  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  ّدر  رد  کچوک  تمسق  تشه  رد  ار  ياهلاسر  وا  تخادرپ .

یمیمت یبیهولا  دمحا  نب  دبرم  . 4

و دش ، راید  نآ  یضاق  تفر و  قشمد »  » هب شناد  يریگارف  تهج  هب  دش و  دلوتم  ءالمیرح »  » رهش رد  دوب ، باهولادبع  نبا  رصاعم  هک  يو 
(2) دیسر . لتق  هب  ۀبغر »  » رهش رد  ق  لاس 1171 ه . رد 

: دیوگیم وا  هرابرد  تسا  باهولادبع  نب  دمحم  تخسرس  ناعفادم  زا  هک  فیطللا  دبعلا  یلع  نب  دمحم  زیزعلادبع 
، نمیلا یف  ءاعنـص  یلإ  بهذ  نا  هلیلـضت  هتوادع و  نم  غلب  ةوعدلا و  ءادـعا  نم  ءالمیرح  لها  نم  یمیمتلا  یبیهولا  دـمحا  نب  دـبرم  ناکو 

نب دبرم   (3) اهنزو . یلع  يرخا  ةدیصقب  هحدم  ضقنی  ماسبلا - يأر  یلع  یناعنصلا - لعج  اّمم  باهولادبع ، نب  دمحم  خیـشلا  ةوعد  ةّوشف 
هک دیـسر  يدـح  هب  وا  توادـع  ینمـشد و  و  دوب ، باهولادـبع ] نب  دـمحم   ] توعد نانمـشد  زا  ءالمیرح  یلاـها  زا  یمیمت  یبیهو  دـمحا 

وا توعد  اب  هلباقم  هب  راید  نآ  رد  دومن و  نمی  ياعنص  هب  يرفس 

.39 صص 38 - نیئوانملا ، يواعد  - 1
ص 947. ج 3 ، دجن ، ءاملع  - 2

ص 948. نامه ، - 3
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ياهدیصق هب  هدوب  هدورس  باهولادبع  نب  دمحم  حدم  رد  هک  ار  ياهدیصق  یناعنـص  ات  دش  ثعاب  ماسب  يأر  رب  انب  هک  يّدح  هب  ات  تخادرپ 

. دنک لّدبم  وا  ّدر  رد  نآ  نزو  مه 
(1) تسا . هدرک  حرش  ۀبوتلا » تایبا  حرش  یف  ۀبوحلا  وحم   » ناونع اب  ریمالا  میهاربا  نب  فسوی  شاهون  ار  هدیصق  نیا 

یقیتع دمحا  نب  فیس  . 5

: دیوگیم وا  هرابرد  یلع  نب  دمحم  زیزعلادبع  تسا  ق  لاس 1189 ه . يافوتم  باهولادبع و  نب  دمحم  رصاعم  وا 
نب دـمحم  خیـشلا  یلع  ّدر  یتلا  دودرلا  عمج  ّهناب  هئادـع  یّلجتی  و  ق ) ت 1189 ه .  ) یقیتعلا دمحا  نب  فیـس  ةوعدلا  هذـهل  نیئوانملا  نمو 

و تسا ، یقیتع  دمحا  نب  فیـس  باهولادبع ] نب  دـمحم  توعد   ] توعد نیا  نانمـشد  هلمج  زا  (2) و  ًامخض . ًارفـس  تناکف  باهولادبع ،
یگرزب باتک  هک  دومن  عمج  باتک  کی  رد  ار  باهولادـبع  نب  دـمحم  خیـش  رب  ياههیدر  ماـمت  هک  هدرک  ادـیپ  یّلجت  نیا  رد  وا  ینمـشد 

. دش

ق) ت 1304 ه .  ) نالحد ینیز  نب  دمحا  . 6

هدوـب هکم  رد  اـهیعفاش  یتـفم  هـک  وا  تـشگ . سیردـت  ءاـتفا و  رما  یلوـتم  راـید  نآ  رد  دـش و  دـلوتم  هـکم  رد  ق  لاـس 1232 ه . رد  وا 
ّدر رد  ار  ییاهباتک 

ص 75. باقنلا ، فشک  - 1
ص 40. نیئوانملا ، يواعد  - 2
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نیا تسا . ۀیباهولا » یلع  ّدرلا  یف  ۀینـسلا  رردـلا   » باتک اهنآ  هلمج  زا  هک  هدرک  فیلأت  باهولادـبع  نب  دـمحم  صوصخلا  یلع  نایباهو و 

« ۀیمالـسالا تاحوتفلا   » وا رگید  باتک  زین  و  مارحلا » دـلبلا  ءارما  یف  مالکلا  ۀـصالخ   » وا باتک  نمـض  رد  دـش و  عبط  راـب  نیدـنچ  باـتک 
. دشابیم دوجوم 

: دسیونیم وا  یباهو  ّدض  ياهتیلاعف  هرابرد  ینامعن  روظنم  دمحم 
مکاح اشاب  یلع  دمحم  ُتاوق  نییباهولا  تصقا  ام  دعب  هتعامج  باهولادـبع و  نب  دـمحم  خیـشلا  ّدـض  ۀـیاعد  زکرم  زاجحلا  ضرا  تراص 

دش وا  تعامج  باهولادبع و  نب  دمحم  خیش  دض  رب  توعد  زکرم  زاجح  نیمزرس   (1) ۀینامثعلا ...  ۀموکحلا  نم  زاعیا  یلع  كاذنآ  رصم 
. دندنار نوریب  ار  نایباهو  ینامثع  تلود  روتسد  اب  نامز  نآ  رد  رصم  مکاح  اشاپ  یلع  دمحم  ياوق  هکنآ  زا  دعب 

: دیوگیم نایباهو  هرابرد  نالحد  ینیز 
ناکرا مک  ًاموی : نامیلـس  هوخا  هل  لاق  و  لیلق . لک  نم  لقا  مهمعز  یلع  نودحوملا  راصف  نولوقی ، امیف  مهعبت  نم  ّالا  ًادحوم  نودـقتعیالف 
سداس نکر  كدنع  اذه  ملسمب ، سیلف  کعبتی  مل  نم  سداسلا  ۀتس ، اهتلعج  تنا  لاقف : ۀسمخ ، لاقف : باهولادبع ؟ نب  دمحم  ای  مالـسالا 

ره زا  نانآ  نامگ  هب  نادحوم  اذل  و  دنک ، يوریپ  دـنیوگیم  هچنآ  رد  ار  نانآ  هکنآ  زج  دـننادیمن  يدـحوم  ار  یـسک  نانآ   (2) مالسالل .
ناکرا باهولادبع )! نب  دمحم  يا  : ) تفگ وا  هب  يزور  نامیلس  وا  ردارب  دنرتمک . يزیچ 

. دنه ناقرفلا ، ۀبتکم  پاچ  ، 27 صص 26 - باهولادبع ، نبدمحم  خیشلا  دض  ۀفثکم  تایاعد  - 1
.43 صص 42 - ۀیباهولا ، یلع  ّدرلا  یف  ۀینسلا  رردلا  - 2
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يوریپ ار  وت  یـسک  رگا  هک  ینادیم  نیا  ار  نآ  نیمـشش  ياهداد و  رارق  ات  شـش  ار  اهنآ  وت  تفگ : وا  ات . جنپ  تفگ : تسات ؟ دـنچ  مالـسا 

. تسا مالسا  يارب  مشش  نکر  وت  دزن  نیا  تسین و  ناملسم  درکن 
: دیوگیم هدوب ، اهیعفاش  یتفم  هکم  رد  نایباهو و  روهظ  رصاعم  هک  وا 

یف ناسنا  لخد  اذا  و  کلذ . یف  هوعبتف  باهولادبع ، نب  دمحم  کلذب  حرـص  نم  لوا  و  ۀنـس ، ۀئامتـس  ذنم  ۀمألا  ریفکتب  نوحرـصی  اوناکو 
(1) ّجحلا . کنع  طقستالف  كرشم  تنا  اهتلعف و  یلوألا  کتجح  ّناف  ًایناث ؛ ّجح  هل : نولوقی  کلذ  لبق  مالـسالا  ۀجح  ّجح  دق  ناک  هنید و 
و تسا ، باهولادبع  نب  دمحم  دومن  بلطم  نیا  هب  حیرصت  هک  یسک  لوا  و  دننکیم ، شیپ  لاس  دصـشش  زا  تما  ریفکت  هب  حیرـصت  نانآ 
وا هب  دوب  هدروآ  ياـج  هب  جـح  نآ  زا  لـبق  هک  یلاـح  رد  دـشیم  دراو  وا  نید  هب  یـسک  رگا  و  دـندرک . تعباـتم  رما  نیا  رد  وا  زا  نارگید 

. ددرگیمن طقاس  وت  زا  هدوب و  كرش  لاح  رد  ياهدروآ  ياج  هب  هک  یلوا  جح  هک  ارچ  روآ ؛ ياج  هب  جح  هرابود  دنتفگیم :
: دیوگیم زین  وا 

و ۀـنجلا ، هلف  ًاکرـشم  لتق  نم  و  قـالطإلا ، یلع  كرـشم  قاـبطلا  عبـسلا  تحت  وه  اـم  عیمج  و  نیدـلا ، یلإ  مکوعدا  ّینا  مهل : لوقی  ناـکو 
(2) ۀنئمطم . لوقلا  اذهب  مهسوفن  تراص 

توعد نید  هب  ار  امش  نم  تفگیم : نانآ  هب  باهولادبع  نب  دمحم 

ص 50. ۀیباهولا ، یلع  ّدرلا  یف  ۀینسلا  رردلا  - 1
ص 46. نامه ، - 2
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دناسرب لتق  هب  ار  یکرـشم  سک  ره  و  دناكرـشم ، قلطم  روط  هب  دنتـسه  نامـسآ  هقبط  تفه  ریز  هک  يدارفا  مامت  و  میوگیم ]: ، ] منکیم

. دوب نئمطم  راتفگ  نیا  هب  نانآ  سوفن  و  دوشیم . بجاو  وا  رب  تشهب 
: دیوگیم نایباهو  ّدر  رد  وا 

تایآ زا  يرایسب  تایآ  ضرعتم  نانآ   (1) نینمؤملا . یلع  اهولمحف  نیکرشملا ، یف  تلزن  یتلا  نآرقلا  تایآ  نم  ةریثک  تایآ  یلإ  اودمعو 
. دنا هدومن  لمح  نانمؤم  رب  ار  اهنآ  هدش و  لزان  ناکرشم  هرابرد  هک  دناهدش  نآرق 

: دیوگیم زین  و 
درک کسمت  یتایآ  هب  ناناملـسم  ریفکت  رد  وا   (2) نیدحوملا . یلع  اهلمحف  نیکرـشملا ، یف  تلزن  تایآب  نیملـسملا  ریفکت  یف  کّسمتو 

. دومن لمح  نادحوم  رب  ار  نانآ  هدش و  لزان  ناکرشم  هرابرد  هک 
: دیوگیم شناوریپ  وا و  هرابرد  هدوب  باهولادبع  نب  دمحم  رصاعم  هک  نالحد  ینیز 

ص)  ) یبنلا یلع  یّلـص  ًانّذؤم و  ناک  یمعا و  ناک  ًاحلاص  الجر  ّنا  یتح  ناذـألا  دـعب  رباـنملا  یلع  ص )  ) یبنلا یلع  ةالـصلا  نم  نوعنمیو 
اوناکام کل  ُتعبتت  ول  و  لتُقف . لتُقی  نا  هب  رمأف  باهولادبع  نب  دّمحم  یلإ  هب  اوتاف  مهنم ، عنملا  ناک  نا  دعب  ناذألا  دعب 

ص 32. ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 51. نامه ، - 2
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يالاب رب  ص )  ) ربمایپ رب  نداتسرف  دورد  زا  ار  مدرم  نانآ   (1) ۀیافکلا . ردقلا  اذه  یف  و  قاروألا ، رتافدلا و  تألمل  کلذ  لاثما  نم  هنولعفی 

ناذا زا  دعب  ص )  ) ربمایپ رب  نآ  زا  مدرم  عنم  زا  دعب  دوب  نذؤم  روک و  هک  حلاص  يدرم  هک  يدـح  هب  ات  دـندومنیم ، عنم  ناذا  زا  دـعب  ربانم 
نیا زا  هک  ار  ییاهراک  وت  يارب  نم  رگا  دنناسرب . لتق  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  دندروآ و  باهولادبع  نب  دّمحم  دزن  ار  وا  دوب ، هداتسرف  دورد 

. دنکیم تیافک  وت  يارب  رادقم  نیمه  یلو  دش ، دهاوخ  رپ  اهنآ  زا  اهقرو  اهرتفد و  منک  وگزاب  دناهداد  ماجنا  لیبق 
: دیوگیم نینچمه  وا 

معز و  کلذک . رمألا  ناک  و  هاقـشا ، هدـعبا و  نم  هب  هللا  ّلضی  وا  اذـه  ّلضیـس  نولوقی : ۀـنیدملاب  باهولادـبع  نبا  خـیاشم  نم  ریثک  ناکو 
ذنم كرـشلا  یلع  اوناک  سانلا  ّنا  و  كرـشلا ، نم  يربتلا  دیحوتلا و  صالخا  هعدتبا  يذلا  بهذملا  اذهب  هدارم  ّنا  باهولادبع  نب  دّـمحم 

دیتاسا زا  يرایـسب   (2) دـیحوتلا ...  لها  یلع  نیکرـشملا  یف  تلزن  یتلا  ۀـینآرقلا  تایآلا  لمح  و  مهنید ، سانلل  دّدـج  ّهنا  و  ۀنـس ، ۀـئامتس 
رود شدوخ  زا  هک  ار  یناـسک  وا  هطـساو  هب  دـنوادخ  دوش و  هارمگ  درم  نیا  هک  تسا  دوز  دـنتفگیم : هنیدـم  رد  باهولادـبع  نب  دّـمحم 
نیا زا  شدوصقم  هک  دوب  هدرک  ناـمگ  باهولادـبع  نب  دّـمحم  تسوـیپ . عوـقو  هب  اـهنآ  ینیبشیپ  و  دزاـس ، هارمگ  هدوـمن  یقـش  هدرک و 

هک یبهذم 

ص 77. ۀینسلا ، رردلا  - 1
ص 67. ج 2 ، هیمالسالا ، تاحوتفلا  - 2
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ناشنید هک  هدوب  وا  دناهدوب و  كرشم  شیپ  لاس  دصشش  زا  مدرم  هکنیا  تسا و  كرش  زا  يرود  يرازیب و  صلاخ و  دیحوت  هدرک  عارتخا 

 ... دومن لمح  دیحوت  لها  رب  ار  یگمه  دوب  هدش  لزان  ناکرشم  هرابرد  هک  نآرق  تایآ  هک  دوب  یسک  وا  تسا . هدرک  دیدجت  ار 

هیقوس قیفوت  دمحم  . 7

پاچ هب  قشمد  رد  هدرک و  فیلأت  باهولادـبع » نبا  عابتا  یلع  درلاب  باوصلا  قحلا و  نییبت   » مان اب  ار  یباتک  تسا  ماش  یلاـها  زا  هک  زین  وا 
. تسا هدیسر 

: دیوگیم نایباهو  هرابرد  وا 
ءزج هک  يدـیاقع  هلمج  زا   (1) لزنی . دعـصی و  ًامـسج  هلعج  يرابلل و  ۀهجلا  هجولا و  دیلا و  تابثا  ةدیقعلا  یف  ۀـیباهولا  هب  تبهذـمت  اّممو 

. دیآیم نییاپ  هتفر و  الاب  هک  تسوا  تینامسج  دنوادخ و  يارب  تهج  تروص و  تسد و  تابثا  دیآیم  باسح  هب  نایباهو  بهذم 

يدجن هللادبع  نب  دّمحم  خیش  .8

ردپ هرابرد  ۀلبانحلا » عئارض  یلع  ۀلباولا  بحسلا   » باتک رد  یلبنح  يدجن  هللادبع  دّمحم  خیـش  ق ، لاس 1295 ه . رد  هکم  رد  هلبانح  یتفم 
: دسیونیم باهولادبع  نب  دّمحم 

توم دعب  ّالا  ةوعدلاب  رهاظتی  مل  ًادّمحم  ّنا  عم  نیابت ، امهنیب  نکل  و  قافآلا ، یف  اهررش  رشتنا  یتلا  ةوعدلا  بحاص  دّمحم ، دلاو  وهو 

ص 35. باوصلاو ، قحلا  نییبت  - 1
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مل هنوکل  دّمحم ؛ هدلو  یلع  نابضغ  ناک  ّهنا  اذه  باهولادبع  خیـشلا  رـصاع  نّمع  ملعلا ، لها  ضعب  نع  هتیقل ، نم  ضعب  ینربخا  و  هدلاو ،

رّدقف ّرشلا . نم  دّمحم  نم  نورت  ام  ای  سانلل : لوقی  ناکف  رما ، هنم  ثدحی  نا  هیف  سرفتی  و  هتهج ، لها  هفالسأک و  هقفلاب  لغتـشی  نا  ضری 
نوکل راثآلا ، تایآلاب و  ًادـّیج  ًاّدر  هیلع  ّدر  هتوعد و  یف  هل  ًاـیفانم  ناـک  دّـمحم  خیـشلا  وخا  نامیلـس  هنبا  کلذـک  و  راـص . اـم  راـص  نا  هللا 

نبا هذـیملت  ۀـیمیت و  نب  نیدـلا  یقت  خیـشلاریغ  ناک ، نم  ًانئاک  ًارخأتم  وا  ًامّدـقتم  ملاع  مالک  یلإ  تفتلیال  امهاوس و  لـبقیال  هیلع  دودرملا 
ّهدر نامیلـس  خیـشلا  یّمـس  و  مهفیام . ریغ  یلع  امهمالک  ناک  نا  سانلا و  یلع  هب  لوصی  و  لیوأتلا ، لبقیال  ًاصن  امهمالک  يری  ّهناـف  میقلا ؛

، دعابألا تبعرأ  یتلا  ۀلئاهلا  ۀلوصلا  کلت  عم  هرکم  هّرش و  نم  هللا  همّلس  و  باهولادبع ) نب  دّمحم  یلع  ّدرلا  یف  باطخلا  لصف   ) هیخا یلع 
هفلاخ و نم  ریفکتب  هلوقل  الیل ، قوسلا  یف  وا  هشارف  یف  هلاتغی  نم  هیلا  لسری  ةرهاجم  هلتق  یلع  ردقی  مل  هیلع و  ّدر  دحا و  هنیاب  اذا  ناک  ّهناف 

یلع لخُدی  ًافیس و  یطعی  نا  دّمحم  رمأف  حالسلاب ، ولو  ههجاو  نم  برـضی  نا  هتداع  نم  ةدلب و  یف  ناک  ًانونجم  ّنا  لیق : و  هلتق . هلالحتـسا 
راص هدی و  نم  فیـسلا  نونجملا  یمرف  هنم  فاخ  نامیلـس  خیـشلا  هآر  اّملف  هیلع ، لخداف  هدـحو ، دجـسملا  یف  وه  نامیلـس و  خیـشلا  هیخا 

(1) تامارکلا . نم  هذه  ّنا  کشال  و  ًارارم ، اهرّرکی  و  نینمآلا ، نم  ّکنا  فختال  نامیلس ! ای  لوقی :

ص 275. ۀلبانحلا ، حئارض  یلع  ۀلباولا  بحسلا  - 1
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دّمحم هکنیا  اب  دوب ، تیّدض  رسپ  ردپ و  نیب  یلو  تفرگارف ، ار  ملاع  مامت  نآ  ترارـش  ياههلعـش  هک  تسا  یتوعد  بحاص  دّمحم  ردپ  وا 

ردپ باهولادبع  خیـش  دناهتفگ  نم  هب  دناهدید ، ار  وا  هک  يو  رـصاعم  ناملاع  زا  یخرب  دومن . دوخ  توعد  هب  رهاظت  شردپ  گرم  زا  دـعب 
هب و  دوش ، هقف  سرد  هب  لوغـشم  شماوقا  ناینیـشیپ و  دـننامه  وا  هک  دوبن  یـضار  اریز  دوب ؛ كانبـضغ  دّـمحم  شدـنزرف  رب  هدوب و  دّـمحم 

، دینک هدهاشم  وا  زا  يّرـش  هک  تسا  دوز  تفگیم : مدرم  هب  اذل  و  دنز ، رـس  وا  زا  یفارحنا  تعدب و  هک  دوب  هدیمهف  يو  دروم  رد  یکریز 
زا هک  ار  یبوخ  هیّدر  دوب و  فلاخم  شتوعد  اب  دّمحم  خیش  ردارب  نامیلس  شدنزرف  زین  و  تخاس . رّدقم  دوشب  دیاب  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  و 
هک ره  نیرخأتم  ای  نیمدـقتم  مالک  هب  درکیم و  لوبق  ار  تایاور  تایآ و  اـهنت  وا  اریز  تشون ؛ وا  رب  دوب  هدرک  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و 

تسنادیم صن  ار  ود  نآ  مالک  اریز  دوب ؛ لئاق  شزرا  میق  نبا  شدرگاش  هیمیت و  نب  نیدلا  یقت  مالک  يارب  اهنت  و  درکیمن ، تافتلا  دشاب 
. دوشیم هدیمهف  هک  دشاب  يزیچ  نآ  فالخرب  ود  نآ  مالک  هچرگ  درکِیم ، هلمح  مدرم  رب  ود  نآ  مالک  اب  و  دریذپیمن ، لیوأت  زگره  هک 
ار وا  دنوادخ  و  داهن ، باهولادبع ) نب  دّمحم  یلع  ّدرلا  یف  باطخلا  لصف   ) مان هب  ار  دوب  هتشون  شردارب  ّدض  رب  هک  شاهیّدر  نامیلس  خیش 
هک دوب  یـسک  وا  تشاد . هاـگن  ملاـس  دوب ، هدـناسرت  مه  ار  یبنجا  دارفا  یتح  تشاد و  هک  یکانـسرت  تبیه  نآ  اـب  شردارب  هلیح  ّرـش و  زا 
ار یسک  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  ینلع  روط  هب  هک  تشادن  تردق  تشونیم و  ياهیّدر  وا  رب  ای  تخادرپیم  تفلاخم  هب  وا  اب  یصخش  هاگره 
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75 ص :
نانآ نتـشک  هدرک و  ریفکت  ار  شنافلاخم  وا  هک  اریز  دنک ؛ رورت  رازاب  رد  ار  وا  هنابـش  ای  دناسر  لتق  هب  ار  وا  شباوختخر  رد  ات  داتـسرفیم 

دیبوکیم شتروص  هب  دـشیم  وربور  هکره  اب  هک  دوب  نیا  وا  تداع  زا  دوب و  يرهـش  رد  ياهناوید  هک  هدـش  هتفگ  و  تسنادیم . لالح  ار 
وا دوش . دراو  دوب  اهنت  دجسم  رد  هک  نامیلس  شردارب  رب  ات  داد  روتسد  هداد و  يریشمش  وا  تسد  هب  يزور  دّمحم  دشاب . هحلـسا  اب  هچرگ 

عورش تخادنا و  شتسد  زا  ار  ریشمش  وا  ماگنه  نآ  رد  دیسرت و  وا  زا  دید  ار  هناوید  درم  نآ  نامیلس  خیش  نوچ  و  درک ، دجـسم  لخاد  ار 
نامیلس خیش  تامارک  زا  راک  نیا  هک  تسین  یکـش  و  دومنیم . رارکت  ار  مالک  نیا  و  یناما ، رد  وت  سرتن ، نامیلـس ! يا  هک  درک  نخـس  هب 

. دیآیم باسح  هب 

قوزرم نب  دماحوبا  . 9

: دیوگیم باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد  وا 
. باهولادبع نب  نامیلس  هوخا  ۀلبانحلا : نم  هیلع  ّدر  نّمم  و  ةدّیج . ةریثک  فیلآتب  هیدّلقم  یلع  هیلع و  ۀعبرألا  ۀمئألا  عابتا  ضعب  ّدر  دق  و  ... 
هب و لسوتلا  و  ص )  ) یبنلا ةرایز  نیتیحان : یف  ۀعوبطم  اهّلک  و  هتلحر ، یف  یـسلبانلا  یموّدقلادبع  خیـشلا  یّطـشلا و  لآ  ماشلا : ۀلبانح  نم  و 

یف نیدـباع  نب  نیما  دّـمحم  دیـسلا  ققحملا  ۀـمالعلا  اذـه : یلع  ّصن  نّمم  و  جراوـخلا . نم  هیدـّلقم  عـم  ّهنا  اولاـق : و  هتّما ، نم  نیحلاـصلاب 
؛ نیلالجلا یلع  هتیشاح  یف  يرصملا  يواصلا  خیشلا  و  ةاغبلا ، باب  یف  راتخملا ) ردلا  یف  راتحملا  ّدر  : ) هتیشاح
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ص76 
نم مهیأر  یفلاخم  نورفکی  نیذلا  ۀعدتبملا  ّلک  جراوخلا و  ۀمس  ریفکتلا  ّنا  کشال  و  هیأرب . هللا ، لوسر  دّمحم  هللا ، ّالا  هلا  لها ال  هریفکتل 

زا اهنآ  هلمج  زا  هک  دناهتـشون  ّدر  لـماک  داـیز و  تاـفیلأت  اـب  شنادـّلقم  وا و  رب  هناـگراهچ  ناـماما  ناوریپ  زا  یخرب   ... (1) ۀـلبقلا ...  لها 
رد اهنآ  مامت  و  دشابیم ، شاهلحر  رد  یسلبان  یمودقلادبع  خیـش  یّطـش و  لآ  ماش : هلبانح  زا  و  باهولادبع ، نب  نامیلـس  شردارب  هلبانح :

باهولادبع نب  دّمحم  دناهتفگ : نانآ  شتما . زا  ناحلاص  وا و  هب  لسوت  يرگید  و  ص )  ) ربمایپ ترایز  یکی  تسا ؛ هدیسر  عبط  هب  هبنج  ود 
دّمحم دیـس  ققحم  هماّلع  هدرک  حیرـصت  دناجراوخ - زا  نایباهو  هک  بلطم - نیا  رب  هک  یناسک  هلمج  زا  زین  و  دنا . جراوخ  زا  شنادـّلقم  اب 

؛ تسا نیلالج )  ) رب شاهیـشاح  رد  يرـصم  يواص  خیـش  زین  و  تاغب ، باب  رد  راتخملا ) ردلا  یف  راتحملا  ّدر   ) هیـشاح رد  نیدـباع  نب  نیما 
ریفکت هک  تسین  یکـش  و  تسا ، هدرک  ریفکت  شیأر  هب  ار  ص ))  ) هللا لوـسر  دّـمحم  هللا و  اـّلا  هـلا  ـال   ) لـها باهولادـبع  نـب  دّـمحم  اریز 

 ... دننکیم ریفکت  ار  هلبق  لها  زا  دوخ  يأر  نافلاخم  هک  تسا  يراذگتعدب  ره  جراوخ و  راک  نارگید 

باهولادبع نب  دّمحم  دیتاسا  زا  يدرک ، نامیلس  نب  دّمحم  خیش  . 10

: دیوگیم وا  هب  باطخ  باهولادبع  نب  دّمحم  ّدر  رد  هک  هدرک  لقن  وا  زا  نالحد  ینیز  نب  دمحا  دیس  هکم  یتفم 
نا کحصنا هللا  ّیناف  يدهلا ، عبتا  نم  یلع  مالس  باهولادبع ! نبای 

1984 م. لوبماتسا ، پاچ  ص 1 ، نیحلاصلاب ، یبنلاب و  لسوتلا  - 1
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77 ص :
یلا رفکلا  ۀبسنف  مظعألا ، داوسلا  نع  ّذاش  تنا  نیملـسملا و  نم  مظعألا  داوسلا  ریفکت  یلا  کل  لیبسال  و  نیملـسملا ...  نع  کناسل  ّفکت 

َْریَغ ِْعبَّتَی  َو  يدُْهلا  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  : ) یلاعت هللا  لاق  نینمؤملا . لیبس  ریغ  عبتا  ّهنال  برقا ؛ مظعألا  داوسلا  نع  ّذش  نم 
رب دورد  باهولادبع ! دنزرف  يا   (1) ۀیضاقلا . منغلا  نم  بنذلا  لکأی  اّمنا  و  ًاریِـصَم ،) ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْـصن  َو  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلِیبَس 
وت و  يرادزاـب ...  ناناملـسم  زا  ار  تناـبز  هک  منکیم  تحیـصن  ار  وـت  ادـخ  رطاـخ  هـب  نـم  تـسا . هدرک  يوریپ  تیادـه  زا  هـک  یـسکره 

جراخ ناناملسم  مومع  زا  هک  یسک  هب  رفک  تبسن  یتما و  نیا  زا  درف  کی  وت  اریز  ینک ؛ ریفکت  ار  نیملسم  مومع  يرادن  قح  یناوتیمن و 
راکـشآ زا  دـعب  هک  یـسک  : ) دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  تسا . هدرک  يوریپ  نینموم  هار  ریغ  زا  وا  هک  اریز  تسا ؛ رتکـیدزن  عقاو  هب  هدـش 

خزود هب  ار  وا  میربیم و  دوریم  هک  یهار  نامه  هب  ار  وا  ام  دـیامن  يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زا  دـنک و  تفلاـخم  ربماـیپ  زا  قح  ندـش 
(. یتما زا  هدناماو  وت  و   ) دروخیم ار  هدناماو  دنفسوگ  گرگ  انامه  و  تسا .) يدب  ماجنارس  مینکیم و  لخاد 

يواج رابجلادبع  نب  هیقف  دّمحم  . 11

: دیوگیم باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد  وا 
يدسألا و ۀحیلط  یسنعلا و  دوسألا  حاجس و  باّذکلا و  ۀملیسمک  ًابذاک  ةوبنلا  یعدا  نم  رابخا  ۀعلاطمب  ًاعلوم  هرما  لّوا  یف  ناک  و  ... 

. رصم پاچ  ص 260 ، ج 2 ، مارحلا ، دلبلا  ءارما  نایب  یف  مالکلا  ۀصالخ  - 1
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مالـسالا ۀجح  ّجح  دـق  ناک  دـحا و  هعبت  اذا  و  اهرهظأل . يوعدـلا  هذـه  راهظا  هنکما  ول  و  ةوبنلا ، يوعد  هسفن  یف  رمـضی  ناکف  مهبارـضا ،

لوقی هنید  یف  لخدی  نا  دحا  دارا  اذا  و  ضرفلا . کنع  طقـستالو  لبقتالف ، كرـشم  تنا  اهتلعف و  یلوألا  کتّجح  ّناف  ًایناث  ّجـح  هل : لوقی 
و نالف - نالف و  یلع  دهشا  و  نیرفاک ، اتام  امّهنا  کیدلاو  یلع  دهشا  ًارفاک و  تنک  ّکنا  کسفن  یلع  دهـشا  نیتداهـشلاب : نایتالا  دعب  هل 

ذنم نم  ۀمألا  ریفکتب  حّرـصی  ناک  و  مهلتقب . رما  ّالا  مهَِلبَق و  اودهـش  ناف  ًارافک ، اوناک  مّهنا  نیـضاملا - ءاملعلا  رباکا  نم  ۀـعامج  هل  یمـسی 
نامیالا تبثی  و  مهلاوما ، مهءامد و  ّلحتـسی  نیکرـشم و  مهیّمـسیف  نیقتملا ، یقتا  نم  ناک  نا  هعبتیال و  نم  ّلک  رّفکی  ناک  و  ۀنـس . ۀئامتس 

(1) دیحوتلا . یلع  ۀظفاحملا  هدصق  ّنا  معزی  ۀفلتخم و  تارابعب  ًاریثک  ص )  ) یبنلا صقتنی  ناک  و  نیقـسافلا ، قسفا  نم  ناک  نا  هعبتا و  نمل 
هحلط یـسنع ، دوسا  حاجـس ، باّذـک ، هملیـسم  لیبق : زا  توبن  نیغورد  نایعدـم  رابخا  هعلاطم  هب  یناوارف  صرح  شرمع  يادـتبا  رد  وا  ... 

تـشادیم راهظا  ار  نآ  دنک  ییاعدا  نینچ  هک  تسناوتیم  رگا  دنارورپیم و  ار  توبن  ياعدا  شنهذ  رد  اذـل  و  تشاد ، اهنآلاثما  يدـسا و 
لوا ّجح  هک  ارچ  روآ ؛ ياج  هب  ّجح  هرابود  تفگیم : وا  هب  دوب  هداد  ماجنا  ار  بجاو  ّجح  هک  یلاح  رد  دشیم  وا  وریپ  یـسک  هاگره  و  ... 

تساوخیم یسک  نوچ  و  تسا . هدرکن  طقاس  تندرگ  زا  ار  بجاو  دشابیمن و  لوبق  اذل  يدوب و  كرش  لاح  رد  يداد  ماجنا  هک  ار 

1922 م. رصم ، پاچ  صص 40 و 41 ، ۀیباهولا ، بهذم  یلع  ّدرلا  یف  ۀیمالسالا  صوصنلا  - 1
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هک هدب  یهاوگ  تردام  ردپ و  رب  زین  يدوب و  رفاک  اًلبق  هک  هدب  یهاوگ  تدوخ  رب  تفگیم : وا  هب  نیتداهـش  رکذ  زا  دعب  دوش  شنید  دراو 

ياملع ناگرزب  زا  یتعامج  هک  نانآ  مسا  و  دناهدوب ، رفاک  هک  هدـب  یهاوگ  صخـش  نالف  صخـش و  نالف  رب  زین  و  دـناهتفر . ایند  زا  رفک  اب 
وا دـنناسرب . لتق  هب  ار  وا  ات  دادیم  روتـسد  هنرگو  تفریذـپیم  ار  وا  دادیم  یهاوگ  نینچ  وا  رگا  و  درکیم . يراج  نابز  هب  ار  دوب  نیـشیپ 
زا هچرگ  دوـمنیم  ریفکت  درکیمن  يوریپ  وا  زا  هک  ار  یـسک  ره  زین  و  تسا . هدوـب  رفاـک  لاـس  دصـشش  مالـسا  تما  هک  درکیم  حیرـصت 

یناسک يارب  ار  نامیا  اهنت  و  درکیم ، حابم  ار  ناشلاوما  اهنوخ و  دـیمانیم و  كرـشم  ار  اهنآ  دـمآیم و  باسح  هب  ناراـکزیهرپ  نیرتهب 
هب نوگانوگ  تاراـبع  اـب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  وا  دـندمآیم . باـسح  هب  دارفا  نیرتدـب  زا  هچرگ  دـننک  يوریپ  وا  زا  هک  تسنادیم  تباـث 

. تسا دیحوت  زا  تظفاحم  شفده  دصق و  هک  درکیم  نامگ  درکیم و  دراو  صقن  ص )  ) ربمایپ

يوره هللادبع  خیش  . 12

: دسیونیم باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد  یشَبَح  هب  فورعم  يوره  هللادبع  خیش 
میرحت یه  و  اهایحأف ؛ ۀیمیت  نبدـمحا  نیدـلا  یقت  عدـب  ذـخا  و  ۀنـسلا ، باتکلا و  نم  اّهنا  معز  هنم  راکفأب  ۀـجوزمم  ةوعدـب  رهظ  دـق  و  ... 

، هللا نم  ۀباجإلا  ءاجر  كانه  ءاعدلا  دصقب  نیحلاصلا  ءایبنألا و  نم  هریغ  لوسرلا و  ربق  ةرایزل  رفسلا  میرحت  یبنلاب و  لسوتلا 
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هک دوب  طولخم  يراـکفا  اـب  هک  درک  روهظ  یتوعد  اـب  وا   ... (1) یلع ...  ای  وأ  دّـمحم  ای  وأ  هللا  لوسر  ای  ظـفللا : اذـهب  يداـنی  نم  ریفکت  و 

لیبق زا  دومن ؛ ایحا  ار  اـهنآ  هتفرگ و  ار  هیمیت  نب  دـمحا  نیدـلا  یقت  ياهتعدـب  هک  دوب  یـسک  وا  تسا . تنـس  نآرق و  زا  درکیم  ناـمگ 
هب ناکم  نآ  رد  اعد  دـصق  هب  ناحلاص  ءایبنا و  زا  وا  ریغ  و  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  تهج  هب  رفـس  میرحت  و  ص )  ) ربماـیپ هب  لـسوت  میرحت 

! ... یلع يا  دّمحم ! يا  ادخ ! لوسر  يا  دهدیم : ادن  هنوگنیا  هک  یسک  ریفکت  و  ادخ ، بناج  زا  تباجا  دیما 

يرعشا یکلام  یناجیت  فسوی  رهاط  دّمحم  خیش  . 13

: دیوگیم نایباهو  تادقتعم  هرابرد  وا 
هیلع نومکحی  مّهناف  هب  لسوتی  مالـسلا و  هیلع  ّدریل  دّمحم  اندیـس  ربق  راز  نم  ّلک  ّناب  نودقتعی  مّهنا  مهل  ۀکلهملا  ۀلطابلا  مهتادـقتعم  نمو 

دجویال و  کلذ ، دقتعی  نمل  لیوف  ربقلل ، ةدابع  هب  لسوتلا  هنکاسل و  مالـسلا  ّدر  فیرـشلا و  ربقلل  ةرایزلا  ّنا  مهداقتعال  كرـشلا ؛ رفکلاب و 
نب دّـمحم  ادـع  ام  ّطق  قولخم  یف  ۀـیبوبرلا  وا  ۀـیهولألا  ۀـبترم  دـقتعی  ناب  ًاعیمج  راّفکلا  نم  لـب و  نیملـسملا  نم  ضرـالا  هجو  یلع  دـحا 

نآرقلل و هفیرحت  هرییغتب و  ةواشغ  هرـصب  یلع  لعج  هبلق و  هعمـس و  یلع  متخ  ملع و  یلع  هللا  هّلـضا  هاوه و  ههلا  ذـختا  يذـلا  باهولادـبع 
نیلسرملا و ءایبنألا و  هصیقنت  عم  ثیدحلا 

ص 46. ۀینسلا ، تالاقملا  - 1
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نم هلصا  باهولادبع  نب  دّمحم  ّنا  و  دّمحم ، اندّیس  صیقنت  امّیسال  و  ۀعبرألا ، ۀمئألا  عامجاب  رفک  ًادّمعت  مهـصیقنت  و  نیحلاصلا ، ءایلوألا و 

 ... لوسرلا تذآ  ۀلیبق  ربکا  یه  میمت و  ۀلیبق 
ةدسافلا هتدیقع  راهظا  هداشرا و  هظعو و  ادب  اذا  دلب  نم  درطی  ناک  و  لهألاو ، خیاشملا  دلاولا و  بوضغم  ناک  باهولادبع  نب  دّـمحم  ّناو 

مهّلـضا و ةدـیقعلا و  هذـهب  مهیف  رثا  و  نیدـلا ، یف  ًائیـش  نوهقفیال  و  مئاهب ، ةاعر  ۀـیداب و  اهلها  دـلب  یلإ  لصو  نا  یلا  ًاـناهم ، ًاریقح  ـالیلذ 
نآ نایباهو  کلهم  لطاب و  تاداـقتعا  زا   (1) ّجحلا ...  نم  عنم  ۀّکم و  ءاملع  هرّفک  دیدجلا و  هنید  رـشن  نم  نکمت  دـق  مهب  و  هعم ، اونواعت 
وا دـیوج ، لسوت  وا  هب  هداتـسرف و  دورد  وا  رب  ات  دور  ص )  ) دّـمحم ام  دیـس  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک  ره  هکنیا  هب  دـندقتعم  نانآ  هک  تسا 

رامش هب  ربق  تدابع  ار  وا  هب  لسوت  نآ و  نکاس  رب  مالس  ّدر  ترضح و  فیرش  ربق  ترایز  هکنآ  تهج  هب  تسا ؛ كرش  رفک و  هب  موکحم 
یتح هکلب  درادن ، ار  يداقتعا  نینچ  نیمز  يور  رد  ناناملسم  زا  یسک  زگره  و  دراد ، ار  يداقتعا  نینچ  هک  یـسک  رب  ياو  سپ  دنروآیم .
ياوه ار  دوخ  يادخ  هک  باهولادبع  نب  دّمحم  زج  تسا ، قولخم  يارب  تیبوبر  ای  تیهولا  هبترم  هک  درادن  ار  هدـیقع  نیا  یـسک  راّفک  زا 

اریز تسا ؛ هداد  رارق  ياهدرپ  شمـشچ  رب  هدرک و  رهم  شبلق  شوگ و  رب  هدرک و  هارمگ  ملع  دوجو  اـب  ار  وا  دـنوادخ  هداد و  رارق  شـسفن 
هدرک  دراو  صقن  ناحلاص  ایلوا و  نیلسرم و  ءایبنا  هب  هداد و  فیرحت  رییغت و  ار  ثیدح  نآرق و 

. نادوس پاچ  ، 11 صص 9 - ةراغلا ، خوراص  - 1
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ياقآ هب  صقن  ندرک  دراو  ًاصوصخ  تسا ، رفک  هناگراهچ  ناماما  عامجا  هب  دمع  يور  زا  اهنآ  هب  ندرک  دراو  صقن  هک  مینادیم  و  تسا ،

هداد رازآ  ار  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  ياهلیبق  نیرتگرزب  تسا ، میمت  هلیبق  زا  شلـصا  باهولادبع  نب  دّـمحم  هک  مینادیم  زین  و  دّـمحم . ام 
 ... تسا

راهظا شدساف  دـیاقع  تاداشرا و  اههظعوم و  هک  یماگنه  دوب و  دوخ  لها  دـیتاسا و  ردـپ و  بضغ  دروم  باهولادـبع  نب  دّـمحم  يرآ ،
نیشنِهیداب و یگمه  هک  دیسر  دوخ  لها  رهش  هب  هکنآ  ات  دندومنیم  درط  تناها  تراقح و  تلذ و  اب  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  ار  وا  دشیم 

نآ رد  ار  وا  یگمه  و  درک ، هارمگ  ار  نانآ  هتـشاذگ و  ریثأت  اهنآ  رد  وا  هدیقع  اذل  و  دنتـسنادیمن ، نید  زا  زیچ  چیه  دندوب و  نارچ  ناویح 
ار وا  هکم  ياملع  هک  دوب  لاح  نآ  رد  و  دنک . رـشتنم  ار  دوخ  دـیدج  نید  تسناوت  اهنآ  تدـعاسم  کمک و  اب  اذـل  و  دـندرک ، کمک  هار 

 ... دندومن شعنم  جح  زا  هدرک و  ریفکت 

فیصو جاحلا  نب  دبع  خیش  . 14

: دیوگیم نایباهو  هرابرد  تسا  رصم  یعفاش  ياملع  زا  هک  وا 
لمع هیلع  ام  راکنا  ناکم و  ّلک  یف  مالـسالا  نید  یف  ۀـنتفلا  رـشنب  اذـه  اننامز  یف  نولهاجلا  مهعایـشا  نویدـجنلا و  نویباهولا  ماق  دـقو  اما 

هب هانیّمس  مهیلع  ّدرلل  باتک  فیلأت  یف  هللا  قیفوتب  انعرش  امک  مهعادتبا ، یلا  یعادلا  ببسلا  مهلـصا و  نایب  انیلع  بجو  دقف  مالعألا ، ۀمئألا 
« ... نیبهوتملا ۀلاهج  نیّیباهولا و  تالالض  »

نب دّمحم  عابتا  مهاقمح ، برعلا و  فالجا  نم  موق  نویباهولاو 
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ةّوق نم  ذئموی  مهدنع  سیل  و  ءایمع ، ۀّیعبت  مهیف  ۀفیخـسلا  ةءدابم  رـشن  امنیح  هعبتا  ّلضملا ، ّلاضلا  عدتبملا  یقرـشملا  يدجنلا  باهولادبع 

 ... ۀیسایسلا ۀنورملا  نمال  حیحصلا و  ریفکتلا 
اذه لجا  نم  و  هرشن ...  ملعلل و  نیبحملا  ءاّلجألا  ءاملعلا  ةریخ  نم  هحالـص  عم  باهولادبع  خیـشلا  هدلاو  ناک  لب  نیحلاص ، نیوبا  نیب  أشن 

تفن اهیف و  هیلع  هللا  بضغ  ةدم  سحنلا  دلولا  کلذ  اهیف  ثکمف  اهخویـش ، نع  ملعلا  ذخأیل  لوسرلا  ۀنیدم  یلا  روکذملا  دمحم  هدلو  دفنا 
خیشلا يدرکلا و  نامیلس  نب  دّمحم  خیشلا  مهلـضافا  نم  مزال  اهخویـش و  نع  ملعلا  سورد  یقلتی  ۀمرکملا  ۀّکم  یلا  یقلتف  اهثبخ ، ۀنیدملا 

نم هیف  اوفرع  امل  هنم ؛ ریذـحتلا  هیلع و  طخـسلا  همذـب و  جـهلت  تناک  ناکم  نامز و  لک  یف  هخویـش  ّنا  ّالا  یفنحلا ، يدنـسلا  ةایح  دّـمحم 
مالـسا نید  رد  هنتف  شرتسگ  هب  نامز  نیا  رد  اهنآ  لهاج  ناوریپ  يدجن و  نایباهو  هک  دیـشاب  هاگآ   (1) نیحـضاو ...  نینّیب  قورم  داحلا و 

هدرک نایب  ار  اهنآ  لصا  هک  تسا  بجاو  ام  رب  اذل  و  دننکیم . راکنا  هدرک  عامجا  نآ  رب  مالعا  همئا  هک  ار  هچنآ  هدرک و  مایق  ناکم  ره  رد 
نآ مان  هدرک و  اهنآ  ّدر  رد  یباتک  فیلأت  هب  عورـش  ادخ  قیفوت  هب  هک  هنوگنامه  مینک ، وگزاب  مدرم  يارب  ار  اهنآ  يراذگِتعدب  هزیگنا  و 

 ... میدیمان نیبهوتملا » ۀلاهج  نییباهولا و  تالالض   » ار
هدننکهارمگ هارمگ و  راذگتعدب ، یقرـشم ، يدجن  باهولادـبع ، نبدّـمحم  زا  هک  دـناقمحا  گنهرفِیب و  ياهبرع  زا  یهورگ  نایباهو 

يوریپ

ق. 1319 ه . رصم ، پاچ  ، 5 صص 3 - نیقلتلا ،» ثحبم  یف  نیقیلارون   » باتک همدقم  - 1
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زور نآ  رد  نانآ  و  دـندومن ، تیعبت  هناروکروک  وا  زا  مدرم  درک  رـشتنم  نانآ  نایم  رد  ار  دوخ  تسرداـن  لوصا  هک  یماـگنه  و  دـننکیم ،
خیـش شردپ  هکلب  دـمآ ، ایند  هب  حـلاص  ردام  ردـپ و  زا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  دنتـشادن ...  يوق  یـسایس  كرد  حیحـص و  رّکفت  تردـق 
ربمایپ هنیدم  هب  ار  دّمحم  شدنزرف  اذل  و  دوب ...  نآ  رـشن  ملع و  رادتـسود  ردقلا و  لیلج  رایخا و  ياملع  زا  شندوب  حـلاص  اب  باهولادـبع 

رهـش نآ  رد  وا  رب  دنوادخ  یلو  درک ، گنرد  یتدم  راید  نآ  رد  سحن  دنزرف  نآ  دیامن . راید  نآ  دـیتاسا  زا  ملع  بسک  ات  داتـسرف  (ص )
راید نآ  دـیتاسا  زا  ار  ملع  سورد  تفر و  همّرکم  هکم  يوس  هب  اذـل  و  درک ، كاـپ  وا  ثیبخ  دوجو  ثول  زا  ار  دوخ  هنیدـم  دومن و  بضغ 

ره رد  وا  دیتاسا  یلو  دش ، مزالم  یفنح  يدنس  تایح  دّمحم  خیش  يدرک و  نامیلس  نب  دّمحم  خیش  لاثما  رهش  نآ  ناگرزب  اب  تفرگارف و 
وا دوجو  رد  اریز  دنتـشادیم ؛ رذحرب  وا  زا  ار  مدرم  دـندمآیم و  بضغ  هب  وا  زا  هدرک و  شنزرـس  تمذـم و  ار  وا  ًاحیرـص  ناکم  نامز و 

 ... دنتفاییم حضاو  راکشآ و  روط  هب  نید  زا  جورخ  داحلا و  راثآ 

یفنح يواهز ، یقدص  لیمج  . 15

: دیوگیم وا 
رهظاف نیسمخلا ، دعب  هرما  رهتشا  اّمنا  و  ق ، ۀنس 1143 ه . ناک  اذه  دّمحم  روهظ  ءادتبا  و  باهولادبع . نب  دّمحم  یلإ  ۀبوسنم  ۀقرف  ۀیباهولا 

ۀعباتم یلع  اهلها  ًاربجم  باّذکلا ، ۀملیسم  دالب  ۀیعردلا  ریما  دوعس  نب  دّمحم  اهراهظا  یلع  هدعاس  و  دجن ، یف  ۀفئازلا  هتدیقع 
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(1) هترهـش ...  تربک  و  هتنتف ، تّمع  یتح  برعلا  ءایحا  نم  یح  دعب  یح  رمألا  اذه  یف  هل  عدخنی  لازام  و  هوعباتف . اذـه ، باهولادـبع  نبا 

روهـشم هاجنپ  لاس  زا  دعب  شرما  و  تسا ، ق  لاس 1143 ه . رد  وا  روهظ  ادتبا  هک  باهولادبع  نب  دّـمحم  هب  بوسنم  تسا  ياهقرف  تیباهو 
دیاقع نآ  رد  ار  وا  باّذک » هملیـسم   » ياهرهـش رد  هیعرد »  » ریما دوعـس  نب  دّمحم  دومن و  رهاظ  دجن »  » رد ار  دوخ  لطاب  هدـیقع  وا  تشگ .

ياـههلیبق روط  نیمه  و  دـندرک ، يوریپ  وا  زا  زین  مدرم  دومن و  روـبجم  باهولادـبع  نبا  يوریپ  رب  ار  اهرهـش  نآ  یلاـها  درک و  تدـعاسم 
 ... تفرگ ار  اج  همه  شترهش  هدش و  ریگارف  وا  هنتف  هکنآ  ات  دندروخ  ار  وا  لوگ  يرگید  زا  سپ  یکی  برع 

: دیوگیم نینچمه  وا 
امهریغ ناروکذملا و  ناخیشلا  ناک  و  يدنسلا ، ةایح  دّمحم  خیـشلا  يدرکلا و  نامیلـس  نب  دّمحم  خیـشلا  ۀنیدملا : یف  هنع  ذخا  نّمم  و  ... 

رمالا ناکف  هدابع . نم  هاقـشا  نم  هب  ّلظی  اذه و  یلاعت  هللا  ّلضیـس  نولوقی : داحلإلا و  ۀیاوغلا و  هیف  نوسّرفتی  مهنع  ذخا  نیذلا  خیاشملا  نم 
 ... نامیلـس خیـشلا  هوخا  کلذک  و  هنم ، سانلا  رّذحی  داحلإلا و  هیفـسّرفتی  نیحلاصلا - ءاملعلا  نم  وه  و  باهولادـبع - هوباناک  و  کلذـک ،

ملع وا  زا  هنیدم  رد  باهولادبع  نب  دّمحم  هک  یناسک  هلمج  زا   ... (2)

ق. 1323 ه . رصم ، پاچ  ص 16 ، قداصلا ، رجفلا  - 1
. نامه - 2
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تفرگ ارف  ملع  نانآ  زا  وا  هک  یناسک  رگید  داتسا و  ود  نیا  تسا . يدنس  تایح  دّمحم  خیـش  يدرک و  نامیلـس  نب  دّمحم  خیـش  هتفرگارف 

زا یقـش  دارفا  هدرک و  هارمگ  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تـسا  دوز  دـنتفگیم : دـندیمهف و  یکریز  هـب  ار  داـحلا  یهارمگ و  وا  رد  یگمه 
خیـش شردارب  دوب و  حلاص  ياملع  زا  هک  باهولادـبع  شردـپ  زین  و  داتفا . قافتا  زین  روط  نیمه  و  دزاس . هارمگ  وا  ببـس  هب  ار  شناگدـنب 

 ... دنتشادیم رذحرب  وا  زا  ار  مدرم  اذل  دندوب و  هتفای  ار  داحلا  وا  رد  یکریز  هب  نامیلس 
: دیوگیم زاب 

هللا یلا  لّسوتی  نم  رّفکت  اهارتف  ریغال ، مهریفکت  وه  ربکألا  اهّمه  ّنا  تبثی  اّمم  نیملـسملا  ریفکت  رما  ّلک  یف  يّرحتت  اّهنا  ۀـیباهولا ، هللا  لتاق 
یه یتلا  اهتجاح  ءاضق  یلع  رفکلا  ۀلودب  نیعتـست  ذا  لجختال  یه  و  هجئاوح ، ءاضق  یلع  یلاعت  هللا  یلا  هعافـشتساب  نیعتـسی  هّیبنب و  یلاعت 

ایوـگ دـننکیم ، نیملـسم  ریفکت  هب  عورـش  يراـکره  رد  هک  دـشکب  ار  تیباـهو  دـنوادخ   (1) مهاـصع . قـش  مـهبرح و  نیملـسملا و  رهق 
رد وا  تعافش  زا  هدرک و  لسوت  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  هک  ار  يدارفا  هک  ینیبیم  ار  نانآ  اذل  و  تسا . ناناملسم  ریفکت  ناشتّمه  نیرتگرزب 

ندـش هدروآ  رب  رد  رفک  تلود  زا  هنوگچ  هک  دنـشکیمن  تلاجخ  نانآ  دـیامنیم . ریفکت  ار  دـنریگیم  کـمک  دـنوادخ  دزن  ناـشتاجاح 
. دشابیم نانآ  ندرک  هدنکارپ  ددصرد  تسا و  گنج  رد  نانآ  اب  هدوب و  نمشد  ناناملسم  اب  هک  یتلود  دنهاوخیم ، کمک  ناشتاجاح 

ص 73. قداصلا ، رجفلا  - 1
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87 ص :
. میرک نآرق  همانباتک * 

ق. 1419 ه . ناکیبالا ، ۀبتکم  ضایر ، نیمیثعلا ، حلاصلا  هللادبع  ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  خیرات  . 1
. ۀیلهالا ۀبتکملا  توریب ، یبلیف ، هللادبع  دجن ، خیرات  . 2

. ءاحیفلا ۀعبطم  ماش ، یقشمدلا ، ۀیقوس  قیفوت  دمحم  باهولادبع ، نبا  عابتا  یلع  ّدرلاب  باوصلا  قحلا و  نییبت  . 3
ق. 1413 ه . يوونلا ، مامالا  راد  مود ، پاچ  یعفاش ، فاقس  یلع  نب  نسح  دیحوتلا ، دّدع  نمب  دیدنتلا  . 4

1984 م. لوبناتسا ، پاچ  قوزرم ، نب  دماحوبا  نیحلاصلاو ، یبنلاب  لسوتلا  . 5
1986 م. لوبناتسا ، عبط  مارحلا ، دلبلا  ءارما  نایب  یف  مالکلا  ۀصالخ  . 6

. رصم پاچ  مارحلادلبلا ، ءارما  نایب  یف  مالکلا  ۀصالخ  . 7
. یضارلا راد  یکلام ، ناحرف  نب  نسح  ًایبن ، سیلو  ۀیعاد  . 8

. نالحد ینیز  نب  دمحا  ۀینسلا ، رردلا  . 9
ق. 1425 ه . متفه ، پاچ  يدجن ، دمحم  نب  نمحرلادبع  ۀینسلا ، رردلا  . 10
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ص88
ق. 1412 ه . رشنلل ، نطولا  راد  لوا ، پاچ  یلع ، نب  دمحم  زیزعلادبع  نیئوانملا ، يواعد  . 11

. ناقرفلا ۀبتکم  دنه ، باهولادبع ، نب  دمحم  خیشلا  دض  ۀفثکم  تایاعد  . 12
ج 9 و 10. لاس 12 ، برعلا ، ۀلجم  ۀلبانحلا ، حئارض  یلع  ۀلباولا  بحسلا  . 13

. رصم پاچ  يرعشا ، یکلام  یناجیت  فسوی  رهاط  دمحم  خیش  هراغلا ، خوراص  . 14
ق. 1398 ه . ۀثیدحلا ، ۀضهنلا  ۀبتکم  لوا ، پاچ  همرکم ، هکم  ماّسبلا ، حلاص  نب  نمحرلادبع  نب  هللادبع  نورق ، ۀتس  لالخ  دجن  ءاملع  . 15

. هثیدحلا ضایرلا  ۀبتکم  ضایر ، يدجن ، رشب  نبا  دجملا ، ناونع  . 16
ق. 1323 ه . رصم ، پاچ  يواهزلا ، یقدص  لیمج  هقراملا ، ۀیباهولا  هقرفلا  یلع  درلا  یف  قداصلا  رجفلا  . 17

ۀعبطملا رـصم ، دادـح ، نسح  نب  دـمحا  نب  يولع  ماوعلا ، اهب  لضا  یتلا  يدـجنلا  یعدـبلا  هبـش  ّدر  یف  مالـضلا  ءالجو  مانالا  حابـصم  . 18
ق. 1325 ه . ةرماعلا ،

1922 م. رصم ، پاچ  ۀیباهولا ، بهذم  یلع  ّدرلا  یف  ۀیمالسالا  صوصنلا  . 19
ق. 1319 ه . رصم ، پاچ  فیصو ، جاحلا  نب  دبع  خیش  نیلقثلا ، ثحبم  یف  نیقیلا  رون  . 20
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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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