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تیباهو نایرج  یسایس  يرکف و  هنیشیپ  یسررب  هقرفت  يارب  ياهقرف 

باتک تاصخشم 

 - 1334 نیدلامجن ، یسبط ، هسانشرس : 
. یسبط نیدلامجن  تیباهو / نایرج  یسایس  يرکف و  هنیشیپ  یسررب  هقرفت  يارب  ياهقرف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  5/19×19 120 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
:4-073-540-964-978 لایر  65000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

. هیباهو عوضوم : 
BP207/6/ط2ف4 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/416 ییوید :  يدنب  هدر 
1172187 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

تیباهو نایرج  یسایس  يرکف و  هنیشیپ  یسررب  هقرفت  يارب  www.Ghaemiyeh.comياهقرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


2 ص :

تیباهو نایرج  یسایس  يرکف و  هنیشیپ  یسررب  هقرفت  يارب  www.Ghaemiyeh.comياهقرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


3 ص :

تیباهو نایرج  یسایس  يرکف و  هنیشیپ  یسررب  هقرفت  يارب  www.Ghaemiyeh.comياهقرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


4 ص :

تیباهو نایرج  یسایس  يرکف و  هنیشیپ  یسررب  هقرفت  يارب  www.Ghaemiyeh.comياهقرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


5 ص :

تیباهو نایرج  یسایس  يرکف و  هنیشیپ  یسررب  هقرفت  يارب  www.Ghaemiyeh.comياهقرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


6 ص :

تیباهو نایرج  یسایس  يرکف و  هنیشیپ  یسررب  هقرفت  يارب  www.Ghaemiyeh.comياهقرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


7 ص :

همدقم

. هادف یحور  يدهملا  مامإلا  امیس  نیرهاطلا ، هلآو  دّمحم  یلع  مالسلاو  ةالصلاو  نیملاعلا  ّبر  دمحلا هللا 
یبرع نابز  هب  توریب  مرکـألا » لوسرلا   » هزوح رد  لـبق ) لاـس  هدزاود  .) لاس 1416 ق رد  هک  تسا  ییاهثحب  هلسلس  نمـض  رـضاح  هتـشون 

دقن زا  شیپ  تشادیم . رذحرب  يرگیفلـس  نایرج  هیمیتنبا و  فرحنم  راکفا  تیباّهو و  رطخ  زا  ار  هزوح  مرتحم  بالطو  دشیم  سیردت 
ندیـشاپ مه  زا  یمالـسا و  هدـحاو  تّما  نیب  يریگرد  فالتخا و  داجیا  رد  نانآ  شقنو  باـهونبا  هیمیتنبا و  هچخیراـت  هب  ناـنآ ، دـیاقع 

هک ار  يراک  دننزیم و  نید  هرکیپ  رب  رجنخ  بهذم ، نید و  مان  هب  یناسک  هچ  زورما  هکدننادب  ناگمه  ات  هدش ، هتخادرپ  نیملسم  فوفص 
هدروآ و تسد  هب  ار  نآ  یناسآ  هب  بزح ، هورگ و  نیا  هنافـسأتم  دـنبای ، تسد  نآ  هب  دـنناوتیمن  نارگرامعتـسا  و  هللا ) ناـعل  مهیلع  ) دوهی

. دننکیم مالسا  نانمشد  میدقت  ار  نآ  جیاتن 
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8 ص :
. دشاب هتشاد  يرثؤم  شقن  مایپ ، ندناسر  دوصقم و  مهف  رد  دناوتیم  یلو  تسا ، رصتخم  هاتوک و  دنچ  ره  هوزج  نیا 
. دنادرگ ظفح  ناقفانم  هسیسد  ناهاوخدب و  ّرش  زا  ار  یمالسا  تما  مالسا و  لجو ، ّزع  دنوادخ  میدنموزرآ  نایاپ  رد 

رقابدمحم خیش  مالسالاۀجح  زا  هتـشاد و  ناوارف  شـشوک  شالت و  اهسرد  نیا  همجرت  رد  هک  هداز  شاداد  مالـسالا  ۀجح  بانج  زا  ًانمض 
. مراد ار  ریدقت  رکشت و  لامک  دناهدوزفا - نآ  ياوتحم  انغ و  هب  شیوخ  هدنزرا  تارکذت  تاظحالم و  رد  هک  ینیماروپ -

یسبط مق -
بجر 1428 ق. اب 11  ربارب  دادرم 1386   4
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9 ص :

قافن رذب  تشاکو  هیمیتنبا 

لاح حرش 

رد وکالوه  طسوت  سابعینب  تفالخ  طوقـس  زا  سپ  لاس   5 .) لاس 661 ق رد  هیمیت  نبا  هب  فورعم  یقـشمد ، ینارح  میلحلادبع  نبدمحا 
هب درک و  يرپس  راید  نآ  رد  ار  دوخ  یناوجون  یکدوک و  نارود  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  دوب ، هئباص  هقرف  نوناک  هک  ناّرح (1)  رد  دادغب )

. دزیرگب قشمد  هب  هدرک ، چوک  شیوخ  هاـگداز  زا  لاس 667 ق . رد  دوخ ، هداوناخ  هارمه  هب  دـش  روبجم  راـتات ، یـشحو  موق  موجه  ببس 
. دوب شردپ  يو ، داتسا  نیتسخن  دوب و  یلبنح  هقف  یبهذم ، مولع  رد  وا  لیصحتزاغآ 

. تسا ماش  عباوت  زا  ناّرح  - 1
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10 ص :

ینوگمهان نیتسخن 

(1) و يوَتْـسا ) ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  :) لـثم تافـص ، تاـیآ  دروم  رد  نیحلاـص  زا  ِناـگرزب  رظن  هک  دندیـسرپ  هیمیتنبا  زا  ةاـمح  ناـنکاس 
(: (ص یمارگ لوسر  هدومرف  نینچمه  (2) و  ِءامَّسلا ) َیلِإ  يوَتْسا  ) زین

« ِنَمْحَّرلا ِِعباَصَأ  ْنِم  ِْنیَعَبْصِإ  َْنَیب  َمَدآ  ِیَنب  َبُوُلق  َّنإ  »
 » و

 ...« راّنلا یف  ُهَمَدَق  راّبَجلا  ُعَضَی 
هب ییاغوغ  هیحان  نآ  رد  هیمیت  نبا  خساپ  راشتنا  تشاد ؛ ّلجوّزع  دنوادخ  ندوب  مسج  رب  حیرصت  داد ، شسرپ  نیا  هب  هک  یخـساپ  تسیچ ؟

. تفای ترهش  نآرق ، تایآ  زا  طلغ  ياهریسفت  هئارا  اواتف و  نداد  هطساو  هب  يو  لاس 698 ق ). زا  ) سپ نآ  زا  تخادنا و  هار 
نبا یضاق  دندش . راتساوخ  ار  يو  همکاحم  تقو ، یـضاق  یفنح ، نیدلالالج  زا  هتـساخرب ، وا  ّدض  رب  اهقف  زا  یهورگ  دیوگیم : ریثک  نبا 

. دز زاب  رس  همکحم  رد  روضح  زا  يو  یلو  درک ؛ راضحا  ار  هیمیت 
(3) دش . هدناوخ  هیومح »  » مان هب  رهش ،- رد  دوب -، هداد  زورب  دوخ  زا  ةامح  لها  خساپ  رد  هک  یفارحنا  هدیقع  نآ  لیلد  هب  اهدعب 

روهشم و يارآ  فالخرب  رظن ، راهظا  اب  هراومه  يو 

5 هط : - 1

11 تلصف : ، 29 هرقب : - 2

26 صص 4 - ج 14 ، ۀیاهنلاو ، ۀیابلا  - 3
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11 ص :
وا و نایم  یثحب  لاس 705 ق . رد  هک  نیا  ات  دشیم  مدرم  ياهرواب  دیاقع و  رد  یگتفـشآ  ناهذا و  شیوشت  بجوم  ناناملـسم ، نیب  جـیار 

بیان رالس ، نیدلافیـس  ریما  لاس 706 ق . رد  سپـس  دیدرگرـصم ...  هب  يو  دـیعبت  هب  رجنم  تیاهن  رد  هک  تفرگرد  تاضق  زا  نت  دـنچ 
رد ات  درک  راضحا  دوب ، يراومن  يرزج و  یجاب ، ناشمان  هک  ار  اهقف  زا  نت  هس  زین  یلبنح و  یکلام و  یعفاش ، هقرف  تاضق  زا  رفن  هس  رصم ،
رد هک  دیـشکن  یلوط  اّما  درادرب ؛ دوخ  دـیاقع  زا  تسد  دـیاش  ات  دـنداد  وا  يدازآ  هب  يأر  یگمه  دـنیامن . يریگمیمـصت  هیمیت ، نبا  دروم 

تیاهن هیمیت  نبا  نانخـس  هکنیا  هب  دنک  مکح  ات  درک  راداو  ار  نیدـلاردب  یـضاق  تشاد و  زاربا  یبلاطم  وا  ّدـض  رب  ءاطع  نبا  لاس 707 ق .
تشادزاب رصم  رد  لاس 708 ق ). ات  ) لاس کی  تدم  يو  داد و  روتسد  وا  سبح  هب  ور  نیا  زا  تسا ؛ (ص ) ربمایپ تحاس  هب  تبسن  یبدایب 

. تشادیمنرب دوخ  زیگناتفگـش  ياواتف  زا  تسد  تشاد و  رارـصا  دوخ  فارحنا  رب  ناـنچمه  یلو  دـش . دـیعبت  هیردنکـسا  هب  سپـس  دوب .
هک ییاهباتک  مامت  دندومن و  عنم  بتک  هعلاطم  بلاطم و  نتـشون  زا  ار  يو  و  دندرک ...  ینادنز  قشمد  رد  ياهعلق  رد  ار  يو  ببـس  نیدب 

(1) تشذگرد . لاس 728 ق . رد  ماجنارس  دندادن و  رارق  وا  رایتخا  رد  نتشون  رازبا  هنوگچیه  دنتشادرب و  دوب ، شدزن 

ص 340 یفاصلالهنملا ، - 1

ینوگمهان www.Ghaemiyeh.comنیتسخن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :

هیمیت نبا  تیصخش 

: تفگ ناوتیم  هیمیت  نبا  تیصخش  دروم  رد 
لئاق یتیمها  دوب ، ساسح  اهنآ  يارب  دنتشاد و  هجوت  نادب  تخس  نارود  نآ  رد  ناناملسم  هک  یلئاسم  هب  دوبن و  نیبعقاو  یتیـصخش  وا  . 1

عاضوا يریگرد ، هنتف و  رذب  ندناشفا  اب  يو  دنتـشاد ، تدحو  هب  دیدش  زاین  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  نیملـسم  هک  ینارود  رد  اریز  دـشیمن ؛
- دوش رافک  ربارب  رد  عافد  فرص  تسیابیم  هک  ار - تاضق  تموکح و  ناوت  زا  یعیسو  شخب  درکیم و  جّنشتم  یهاگ  دنچزاره  ار  مدرم 

. دادیم رده  ار  اهنآ  لطاب  دیاقع  رشن  راکفا و  شیوشت  اب  درکیم و  لوغشم  دوخ  هب 
رد زا  يو  رظن  اـب  اـهقف  تاـضق و  زا  يرایـسب  هک  يروـطهب  دنتـشاد ؛ قاـفتا  نآ  رب  هک  دوـب  روهـشم  يارآ  فـالخرب  هیمیت  نـبا  تارظن  . 2

. دندمآرد همصاخم 
. دوب ّلجوّزع  دنوادخ  نتشاد  تهج  هیبشت و  میسجت و  هب  لئاق  يو  . 3

. درکیم جیورت  ار  نیحلاص  ایبنا و  روبق  ترایز  تمرح  تشادن و  داقتعا  هللا  لوسر  هب  هثاغتسا  هب  وا  . 4

هیمیت نبا  رصع  مه  نادقتنم 

ياملع دقن  نایم  نیا  رد  دنتشادرب و  شایفارحنا  راکفا  زا  هدرپ  يرایسب  ياملع  وا ، زا  دعب  هیمیت و  نبا  تایح  نامز  رد 
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13 ص :
. تسا رادوخرب  يرایسب  تیمها  زا  وا  رصاعم 

شور تخادرپ . هرظاـنم  هب  هیمیتنبا  اـب  یـسلجم  رد  دوب و  يرعـشا  بهذـم  ناـگرزب  زا  وا  715 ق ؛). (م . يومرألا يدنهلا  نیدلایفـص  . 1
ار هلأسم  نآ  بناوج  همه  مامت ، هلـصوح  اب  دشیم ، یملع  هلأسم  کی  یـسررب  ثحب و  دراو  یتقو  هک  دوب  ياهنوگ  هب  يدنه  نیدـلایفص 

ریرقت بوخ  ار  نآ  هک  نیا  نودـب  تخادرپیم و  رگید  هلأسم  هب  ياهلأسم  زا  باتـش  اب  وا  فالخرب  هیمیتنبا  اما  دادیم . رارق  شواک  دروم 
هک یتسه  یکـشجنگ  دننام  وت  منیبیم ! هنوگچ  ار  وت  هیمیت  نبا  يا  تفگ : وا  هب  يدـنه  نیدلایفـص  ور  نیا  زا  تشذـگیم ؛ نآ  زا  دـنک ،

 ... درپیم هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  مزادنیب  ماد  هب  ار  نآ  مهاوخیم  یتقو 
(1) تفرگ . ماجنا  یعیسو  تاغیلبت  اهيرگنشور و  وا  ّدض  رب  ینادنز و  هیمیت  نبا  یتدم  زا  دعب 

رد باـتک  نیا  دروآرد . ریرحت  هتـشر  هب  ّلـجوّزع  دـنوادخ  نتـشاد  تـهج  یفن  هـنیمز  رد  یباـتک  وا  733 ق ؛). (م . یبلح نیدلاباهـش  . 2
: دسیونیم باتک  نآ  همّدقم  رد  تسا . هیمیتنبا  هدیقع  ّدر  تقیقح 

عوقو هب  تدم  نیا  رد  هک  تسا  ياهلأسم  مسیونب ، ار  باتک  نیا  ات  تشاد  نآ  رب  ارم  هک  هچنآ  دعب ، اّما 

ص 164 ج 9 ، يربکلا ، ۀیعفاشلا  تاقبطلا  - 1
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رد هک  یسک  ره  دناهتـشون و  ّلجوّزع  دنوادخ  نتـشاد  تهج  تابثا  رد  یبلاطم  دناهدمآرب و  ددص  رد  یـضعب  هک  تسا  نیا  نآ  تسویپ و 
اذل ددرگیم . نانخس  نآ  هتفیرف  دشابن ، تمکح  رون  هب  رصبتسم  زین  دشابن و  حّلسم  تفرعم ، لئاسو  هب  دشاب و  هتشادن  ياهعلاطم  هنیمز  نیا 

ار هچ  نآ  ره  وا  هک  یلاح  رد  میامن ، نشور  ار  هیمیت ) نبا  ) وا بلاطم  داسف  هدرک ، نایب  ار  تعامج  لها  ّتنـس و  لها  هدیقع  ات  مدش  نآ  رب 
(1) دز . نآ  بیرخت  هب  تسد  دوخ  دومن ، حرطم  هک  ار  ياهدعاق  ره  تخادرپ و  نآ  ضقن  هب  هک  دوب  یسک  نیلوا  درک ، اعّدا  دوخ  هک 

قالط و هلأسم  ود  رد  دوب (2) و  هرظانم  لها  هماّلع و  اوشیپ ، يو  یکبـس ، هتفگ  هب  733 ق ؛). (م . یناکلمزلا نیدلالامک  ةاضقلا  یضاق  . 3
. تسا هتخادرپ  هیمیت  نبا  دیاقع  رب  ّدر  هب  ترایز 

: دسیونیم نینچ  هیمیت  نبا  هب  شزومآدنپ  دنلب و  همان  رد  يو  يافوتم 748 ق ؛). ،) یبهذ نیدلاسمش  ظفاح  . 4
ات يراددوخ ! مشچ  رد  هک  ار  یتخرد  هنت  نآ  ياهدرک  شومارف  هک  یلاح  رد  ینیبیم  دوخ  نمؤم  ردارب  مشچ  رد  ناوختـسا  هزادـنا  هچ  اـت 

؟ هدناشک يزور  هیس  هطرو  هب  ار  وت  تیاهیتخبدب ، نانخس و  هزادنا  هچ  ات  يزادرپیم ؟ دوخ  زا  ندوتس  هب  رادقم  هچ 

ص 35 ج 9 ، يربکلا ، هیعفاشلا  تاقبطلا  - 1
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یتسه (ص ) ادـخ ربمایپ  یهن  نیا  هب  هاگآ  تدوخ  هک  یلاح  رد  یتسه ؟ مدرم  بویع  لابند  هب  يزادرپیم و  املع  تمذـم  هب  رادـقم  هچ  اـت 
یناسک اب  ینکیم  هیجوت  نینچ  هدـمآرب ، دوخ  زا  عافد  ماقم  رد  وت  هک  منادیم  نم  هلب  دـینکن . دای  ریخ  هب  زج  ار  دوخ  ناـگدرم  دومرف : هک 

تسا و داهج  نیا  دنتسین و  هدیدرگ  ثوعبم  نآ  رب  مّرکم  لوسر  هک  هچ  نآ  هب  يانشآ  دناهدربن و  مالسا  زا  ییوب  هک  تساخرب  دربن  هب  دیاب 
. دناربخیب دناسریم ...  يراگتسر  هب  ار  یمدآ  نآ ، هب  لمع  هطساو  هب  هک  ییاهزیچ  زا  يرایسب  زا 

هک ارچ  میراد ؛ زاب  ار  وت  هک  تسام  رب  مسق ، ادـخ  هب  درم ، يا  دزاس . اهر  ار  مهم  ریغ  ياهزیچ  هک  تسا  نیا  هب  صخـش  مالـسا  ندوب  وکین 
حرط زا  (ص ،) ادخ لوسر  هک  زیهرپب  نید  رد  تاهابتـشا  همه  نیا  زا  يرادن . رارق  مارآ و  هاگچیه  یتسه و  نابز  برچ  ياهدننک  ثحب  وت 

، متسه كانمیب  نآ  زا  متما  رب  هک  يزیچ  نیرتفوخم  انامه  دومرف : دندرک و  یهن  لاؤس  ترثک  زا  ترـضح  نآ  تسا . رازیب  یلئاسم  نینچ 
. تسا متما  نایم  رد  نابز  برچ  قفانم 

دوـب دـهاوخ  هنوـگچ  سپ  دروآیم . بلق  تواـسق  دـشابن ، نآ  رد  شزغل  دـشاب و  مارح  لـالح و  اـب  طـبترم  هک  ییاـجنآ  رد  داـیز  نخس 
؟ درادن لالح  مارح و  هب  یطابترا  هک  یفسلف  ثحابم  رد  دایز  نخس  ِماجنارس 

ات میاهدش . نارگید  يارب  هدنخ  هیامتسد  وت ، نانخس  نیا  اب  دنگوس - ادخ  هب  دناریمیم . ار  بلق  هک  تسا  ییاهغورد  هفسالف  نانخس  نیا 
یک
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تاـیرفک نآ  ّدر  هـب  دوـخ  لوـقع  نـیمه  اـب  اـم  ینک ؟ همیمـض  دوـخ  دـیاقع  هـب  يروآ و  نوریب  ار  هفــسالف  تاـیرفک  قیاـقد  یهاوـخیم 

- یناریم نابز  رب  ار  نانخـس  نانچ  هک  تسا - هدیـسر  وت  هب  اهنآ  ياـهباتک  زین  هفـسالف و  مومـسم  هدولآ و  راـکفا  درم ، يا  میزادرپیم .
نآرق ِسلجم  کی  زا  اغیرد  دریگب . اج  نآ  ناهن  رد  هتفرگ ، وخ  نآ  هب  مسج  ات  ددرگیم  ثعاب  مومسم ، راکفا  رد  ندش  روهطوغ  هک  نادب 

هک یـسلجم  کی  زا  سوسفا  دشاب ! رکفت  هارمه  هب  شتوکـس  و  لجوزع - دنو - ادخ  دای  هارمه  هب  شتیـشخ  ّربدت و  هارمه  هب  شتوالت  هک 
. ددرگ لزان  سلجم  نآ  لها  رب  دنوادخ  تمحر  هک  دوشیم  ثعاب  سلاجم ، رد  حلاص  ياهناسنا  دای  هک  ارچ  دوش ؛ راربا  زا  يدای  نآ  رد 
فسوینب و جاجح  ریشمش  وت  اّما  دوشیم . دای  ترفن  نعل و  اب  اهنآ  زا  دوش ، هدرب  ناحلاص  مان  رگا  ددرگیم ، لیکشت  هک  یسلاجم  رد  اما 

ضرعم رد  ار  دوخ  دنک ، يوریپ  وت  زا  سک  ره  هدروخ ، تسکـش  يا  يزرویم . یتسود  ود ، نآ  اب  هک  ینادیم  ردارب  ود  ار  مزحنبا  نابز 
يارب ار  نید  هک  دنـشاب  كدـنا  ملع  اب  ییاهناسنا  دـننکیم  تیعبت  وت  زا  هک  دارفا  نیا  رگا  هژیوب  تسا ؛ هداد  رارق  شنید  یـشاپورف  رفک و 

نیمهاما دننکیم ، عافد  وت  زا  دوخ  نابز  تسد و  اب  دنوشیم و  رثأتم  وت ، نانخس  اب  صاخشا  نیا  هچ  رگ  دناهتفریذپ . دوخ  توهش  ياضرا 
. دنتسه وت  نانمشد  زا  نطاب  رد  صاخشا 

ییاهناسنا وت ، ناوریپ  رثکا  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ایآ 
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مهفیب کشخ و  ییاهناسنا  مه  اهنآ  یـشاب ، هتـشاد  یحلاص  ناوریپ  رگا  دـنداوسیب ؟ ییاهمدآ  اـی  لـقع  کبـس  هتـسب و  تسد  ناوتاـن ،
. جنسب لدع  يوزارت  اب  ار  ناشراکفا  لامعا و  نک و  وجتسج  اهنآ  هرابرد  تدوخ  ینکیمن ، قیدصت  ارم  نخس  رگا  وت  سپ  دنتسه .

يزرویم و یتسود  نآ  اب  ینکیم و  قیدصت  ار  دوخ  سفن  هزادنا  هچ  ات  هک  روایب  شیپ  دوخ ، حدـم  يارب  ار  تتوهـش  بسا  ناملـسم ، يا 
؟ يرامشیم نمشد  ار  نابوخ 

؟ يرامشیم راوخ  ار  ناکین  يزرویم و  یتسود  دوخ  سفن  اب  هزادنا  هچ 
ینکیم دروخرب  هناتـسود  دوخ  سفن  اب  یک  ات  يرگنیم ! کچوک  ار  ناگدننک  تدابع  يرامـشیم و  گرزب  ار  دوخ  سفن  هزادنا  هچ  ات 

؟ يرامشیم تشز  ار  داّهز  راک  و 
شاک يا  ینکیمن . حدـم  ار  نیحیحـص  ثیداحا  تیفیک  نامهاب  مسق ، ادـخ  هب  ینک ؟ شیاتـس  یتیفیک  اـب  ار  تمـالک  یهاوخیم  یک  اـت 

اب ای  موهوم  فیعـضت و  بسچرب  اب  ار  نیحیحـص  ثیداحا  يدومن ، هدارا  تقو  ره  هک  ارچ  دنامیم ! ملاس  وت  تسد  زا  نیحیحـص  ثیداحا 
؟ يرادرب تسد  تراکفا  نانخس و  زا  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ  ياهداد . رییغت  راکنا ، لیوأت و 

؟ ییامنب قح  هاگرد  هب  هبانا  هبوت و  هک  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ 
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؟ تسا کیدزن  وت  يارب  ایند  نیا  زا  ندیچوک  هک  ياهدیسرن  نس 70  هب  ایآ 

نامگ نیاربانب ، يزرویم . ترفن  دزادنایم ، تدای  هب  ار  گرم  هک  یسک  زا  وت  هکلب  میامنیمن . يروآدای  وت  هب  ار  گرم  نم  مسق  ادخ  هب 
نیدـنچ نم ، نانخـس  دـقن  يارب  هک  منیبیم  یگرزب  تّمه  وت  رد  هکلب  یهد . ارف  شوگ  نم  تحیـصن  هب  ینک و  لوبق  ارم  راـتفگ  منکیمن 

وت هچ  نآ  ره  هک  تسا  نیا  هب  وت  ترـصن  مناـسرب . ناـیاپ  هب  ار  دوخ  نانخـس  هک  دوـشیم  نآ  زا  عناـم  رما  نیمه  و  یـسیونب . باـتک  دـلج 
. موشب تکاس  ای  منک و  لوبق  ار  نآ  نم  ییوگیم ،

نیا نم  دزن  وت  لاـح  یتـقو  متخادرپ . وت  تحیـصن  هب  ّتبحم  يور  زا  هنازوسلد و  نم  تسا و  مولعم  نم  دزن  وـت  لاـح  تروـص ، ره  رد  اـّما 
هدهاشم لضف  لها  لقاع و  حـلاص و  ییاهناسنا  وت  نانمـشد  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دوب ؟ دـهاوخ  هنوگچ  تنانمـشد  دزن  سپ  تسا ، هنوگ 

ارم نشور  زور  رد  وت  رگا  منیبیم . تفـص و ...  ناویح  لهاج ، وگغورد ، قساف ، ییاـهناسنا  وت ، ناتـسود  ناـیم  رد  هک  ناـنچمه  منکیم ،
. يوش دنمهرهب  نآ  زا  ینک و  رکف  افخ  رد  مراتفگ  هرابرد  هک  مهاوخیم  وت  زا  اّما  مراد ؛ تیاضر  وت  زا  نم  زاب  ییوگ ، ازسان 

(1) دیوگیم ....  نم  هب  ارم  بویع  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ 

ص 38 ج 1 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 190 ؛ يرثوک ، لیقصلا  فیصلا  ۀملکت  - 1

هیمیت نبا  www.Ghaemiyeh.comتیصخش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


19 ص :
اب لئاسم  زا  عون  نیا  هک  دومن  نایب  یبیرغ  بیجع و  لئاسم  هیمیت  نبا  دـیوگ ... : هیمیت  نبا  همجرت  رد  نانجلاةآرم  باتک  رد  وا  یعفاـی ؛ - 5

(1) تسا . مالسا  مّرکم  یبن  ربق  ترایز  زا  یهن  دومن ، ناونع  يو  هکیبلاطم  نیرتتشز  زا  دراد . تنیابم  ّتنس  لها  بهذم 
، تسه ضرم  شبلق  رد  هک  ثیبـخ  صخـش  نیا  نانخـس  رد  نم  اـنامه  نادـب  سپ  دـیوگیم : وا  829 ق ؛) (م . یقشمد ینـصح  رکبوبا  . 6

زیچ يزیگناهنتف  زج  شفدـه  هدـیدرگ و  لصاح  ّتنـس  نآرق و  تاـهباشتم  زا  تیعبت  رثا  رد  یهارمگ  نیا  هک  مدومن  هدـهاشم  ار  یهارمگ 
تکاله هب  ار  اهنآ  ّلجوّزع  دـنوادخ  اـت  تسا  ياهنیمز  نیمه  دـناهدرک . يوریپ  وا  زا  ساـنلا  ماوع  زا  یـضعب  رما ، نیا  رد  تسین و  يرگید 

يو ّدر  رد  یتاملک  تبث  ناوت  مناتـشگنا  رگید  تفرگ و  نم  زا  ار  ملکت  يارای  هک  مدش  هجاوم  ییاهزیچ  اب  يو  تاملک  رد  نم  اذل  دناسر .
هداد قیبطت  ینآرق  تایآ  اب  هدنبیرف  یتروص  هب  ار  دوخ  راتفگ  هداد و  تبـسن  نیملاعلا  ّبر  هب  هدوب  بذک  زا  هچ  نآ  ره  هک  ارچ  درادـن ، ار 
طقف منکیم و  يراددوخ  نآ  رکذ  زا  نم  هک  هتخادرپ  اهنآ  نیعبات  نیدشار و  يافلخ  حـلاص و  ياهناسنا  زا  ییوگدـب  هب  نینچمه  تسا و 

.(2) موشیم ...  روآدای  هنیمز  نیا  رد  ار  اسراپ  همئا  نانخس 

ص 277 ج 4 ، نانجلا ، ةآرم  هب : ك . رتشیب ر . عالطا  يارب  - 1

ص 216 دّرمتو ، هّبش  نم  ههبش  عفد  - 2
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راوـخ و ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدـنب  هیمیت  نبا  دـیوگ : هیمیت  نبا  لاـح  حرـش  رد  وا  974 ق ؛). (م . یمتیهلا رجح  نبا  نیدلاباهـش  . 7
ار شنانخـس  بذـک  دناهتـشادرب و  هدرپ  شتـالاح  داـسف  هب  هک  هتـشذگ - ناـیاوشیپ  بلطم  نیمه  هب  و  تسا . هتخاـس  رک  روـک و  هارمگ و 

. دندومن حیرصت  دنتخاس - راکشآ 
ياهلالدتـسا رد  ردـق  نآ  وا  تسا . هدرب  لاؤس  ریز  ار  هفیاط  نیا  تیعورـشم  هک  تسا  هلبانح  نیرخأـتم  زا  هیمیت  نبا  دـیوگ : همادا  رد  يو 

ات تسیک  وا  میوگیم : نم  اما  دنزرویم . ترفن  نآ  زا  یمدآ  تشرس  هتـشاد ، ابا  نآ  ندینـش  زا  اهشوگ  هک  هدز  یفازگ  ياهفرح  دوخ 
نایاوشیپ زا  یکی  يوس  زا  هک  تسین  یـسک  نامه  وا  رگم  درک ؟ هیکت  وا  راـتفگ  هب  ینید  روما  زا  يزیچ  رد  اـی  دومن و  هجوت  وا  تارظن  هب 

رارق تمذم  دروم  هتخاس - رهاظ  ار  وا  ماهوا  ياهیتشز  هدیشک و  دقن  هب  ار  وا  لیالد  هتخادرپ و  وا  دساف  نانخـس  یـسررب  هب  هک  هتـشذگ -
لیلذ و ار  وا  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدـنب  وا  دـیوگیم : هیمیت  نبا  دروم  رد  دراد  ماـن  هعاـمج  نب  زع  هک  صخـش  نیا  تسا . هتفرگ 
ییوربآیب و تّفخ و  زج  هک  دز  هیکت  نارگید  رب  بذک  تمهت و  دنسم  رب  نانچ  و  تسا . هدیناشوپ  وا  نت  رب  يراوخ  سابل  هتخاس ، هارمگ 

(1) تشادن . وا  يارب  يرگید  هجیتن  نامرح 

ص 132 نآرقلاناقرف ، - 1
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21 ص :
بصاون وزج  وا  هک  یلاح  رد  دنناوخیم ، مالسالا  خیش  ار  وا  و  هدرک ، لالدتـسا  هیمیت  نبا  نانخـس  هب  ياهدع  يرامغ : لضفلاوبا  ظفاح  . 8

. دشابیم ههجو ) هللامّرک  ) یلع ترضح  نمشد  هدوب ،
راک يازس  هب  ار  وا  زین  ّلجوّزع  دنوادخ  تسا و  رگید  ياهتعدب  و  هیبشت - هب  دقتعم  و  تسا . هدرک  قافن  هب  مهتم  ار  همطاف  ترـضح  ومه 

(1) دنشابیم . وا  ناگدرورپ  تسد  هنافسأتم  وا ، زا  دعب  ناراذگتعدب  دیناسر و  شیوخ 
: » دسیونیم دوخ  همانرفس  باتک  رد  فورعم ، درگناهج  هطوطب  نبا  . 9

ي ءیَش ؛» ِِهلقَع  ِیف  َناَکَو 
هک هنوگنامه  تفگیم : هک  مدینـش  مدرک ، تکرـش  وا  سرد  هسلج  رد  يزور  هتـشاد ...  یلقع  لکـشم  ینهذ و  تالالتخا  هیمیت  نبا  ینع 

(2) دیآیم . نیمز  هب  نامسآ  زا  زین  دنوادخ  میآیم  نییاپ  ربنم  زا  نم 
ترایز يارب  رفس  هک  يروط  هب  هدیدرگ  طارفا  راچد  یلبنح  هیمیت  نبا  دیوگ : ءافش  حرـش  رد  وا  1016 ق ؛). (م . یفنح يراق  یلعالم  . 10

هب ار  ترایز  هدرک ، طارفا  رگید  یضعب  هک  نانچمه  تسا . هدومن  مارح  ار  ادخ  ربمایپ 

54 رفاسلا : حبصلا  - 1

ص 47 نیددجملا ، مالعا  نم  ص 95 ؛ هلحرلا ، - 2
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22 ص :
ّلجوّزع دنوادخ  هب  برق  ربمایپ  ترایز  هکنیا  دیوگیم : همادا  رد  يو  دنرامـشیم . رفاک  ار  نارکنم  دننادیم و  تابرق  وزج  نید  ترورض 

میرحت نوچ  دشاب . رتکیدزن  تحص  هب  یمود  نیمه  دیاش  تسا . رفک  هب  موکحم  نآ  هدننک  راکنا  و  تسا . نید  تایرورـض  زا  دروآیم ،
یحابم رما  کی  میرحت  زا  رتالاب  بحتـسم  رما  کی  میرحت  هک  ارچ  تسا ؛ رفک  قیداصم  زا  دناهدومن ، عامجا  شبابحتـسا  رب  املع  هکهچنآ 

(1) تسا . هتفرگ  تروص  رظن  قافتا  نآ  هحابا  رب  هلأسم  نیا  رد  هک  تسا 
مه نآ  ّتنـس ، لها  ياملع  يوس  زا  هیمیت  نبا  ندش  موکحم  رب  نوزفا  دـیوگیم : قحلا  دـهاوش  باتک  رد  وا  1350 ق ؛). (م . یناهبنلا - 11

(ص) ربمایپ هب  طوبرم  هک  يروما  ًاصوصخم  نیملسم  عامجا  اب  نآ  بجوم  هب  هک  ینید  لئاسم  رد  ّذاش  ياواتف  شحاف و  ياهرطخ  رطاخ  هب 
دنراد رظن  قافتا  هیمیت  نبا  ياهتعدب  ّدر  رب  یگمه  هناگراهچ  بهاذم  ياملع  هک  هدیسر  تابثا  هب  نخس  نیا  تساخرب ، تفلاخم  هب  دوب ،

يو لقع  رد  املع  زا  رگید  یـضعب  هک  ناـنچمه  دـناهداد ؛ ناـشن  دـیدرت  دـنکیم ، لـقن  وا  هک  هچ  نآ  تحـص  هب  اـملع  نیا  زا  یـضعب  هک 
. دناهدومن کیکشت 

(ص) یمارگ یبن  ربق  ترایز  عنم  رد  هیمیتنبا  راتفگ  . 12

ص 30 ج 1 ، رما ، لاجرلا  ءامسا  یف  لاحجلاةرد  - 1
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23 ص :
(1) تسا . هدش  لقن  يو  زا  هک  تسا  یلئاسم  نیرتتشز  زا 

هیمیت نبا  میق و  نبا 

نایب وا  لاوقا  راکفا و  دروم  رد  رصتخم  ياهراشا  هک  تسا  يزوج  میق  نبا  شدرگاش  تخادرپ ، وا  ماهوا  راکفا و  جیورت  هب  هک  یـسک  اهنت 
: ددرگیم

هچ شداتـسا ؛ ذاش  راکفا  زا  هک  تسا  هیمیت  نبا  نادرگاش  زا  میق (2) و  نبا  هب  فورعم  751 ق ،). (م . یلبنح یعرز  رکبیبا  نبدمحم  يو 
رد وا ، ياهلالدتـسا  نکیل  دراد ، لالدتـسا  هب  هیبش  یتارظانم  هچ  رگ  وا  درکیم . هناروکروک  دیلقت  وا ، توف  زا  دعب  هچ  تایح و  نامز  رد 

لاوقا هدننک  رـشتنم  یلاجنج و  نانخـس  نامه  هدـننک  رارکت  وا  رگید ، ترابع  هب  تشادیم و  راهظا  هک  دوب  ییاهدـیدرت  تسد  نآ  زا  عقاو 
، نیشنلد يرهاظ  اب  ات  هدوب  هیمیت  نبا  نشخ  هدرپیب و  نانخس  فیطلت  لابند  هب  دوخ ، ياهلالدتسا  هبـش  نیا  رد  وا  دوب . شیوخ  داتـسا  ّذاش 

. دبیرفب دنتشاد ، یفیعض  راکفا  هک  ار  یناسک 
يرما هنارگهلیح ، ار ، شیوخ  داتـسا  یقطنم  ریغو  یعقاو  ریغ  راـتفگو  درک  هیمیت  نبا  هدوهیب  نانخـس  ياـنف  ار  شرمع  وا  هصـالخ ، روـطهب 

. دومن هئارا  یعقاو  ینید و 
: دینک هجوت  تایرظن  نیا  هب 

ص 329 ج 2 ، يراسلا ، داشرا  - 1

ص 270 ج 2 ، تایفولاب ، یفاولا  - 2
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24 ص :
: دیوگیم یبهذ  . 1

نیا رطاخ  هب  مه  یتدم  تخادرپ ...  مه  هقف  ملع  لیـصحت  هب  درب و  جنر  یـسب  ثیدح ، لاجر  زا  یـضعب  رد  زین  ثیدـح و  ملع  رد  میق  نبا 
(1) دیدرگ . سوبحم  درمش ، اوران  ار  (ع ) لیلخ میهاربا  ربق  ترایز  يارب  نتسب  رفس  راب  هک 

: دسیونیم هنماکلا  رردلا  باتک  رد  رجح  نبا  . 2
ياهدییأت هنومن  زا  تخادرپ . نآ  دییأت  هب  یّتح  تفریذـپ و  ار  شنانخـس  مامت  هتـسب ، مشچ  هک  تشاد  هنیـس  رد  ار  هیمیت  نبا  ّبح  نانچ  وا 

ود ره  قاّلش ، اب  دیدرگ و  فیفخ  راوخ و  دش و  ریگتسد  دوخ  داتسا  هارمه  هب  میق  نبا  دوب ...  وا  راکفا  رـشن  شداتـسا و  بتک  بیذهت  يو ،
رارق ناحتما  دروم  هیمیت  نبا  ياواتف  ببس  هب  اهراب  تشذگرد ، هیمیت  نبا  یتقو  دندینادرگ . رهش  رد  رتش ، يور  رب  سپـس  دندز و  کتک  ار 

بیـسآ نودـب  وا  تـسد  زا  مـه  اـملع  هـک  ناـنچمه  دـیدیم . بیـسآ  دـشیم و  شهوـکن  شرـصع  ياـملع  فرط  زا  هراوـمه  اذـل  تـفرگ .
(2) دندنامیمن .

ُخر نارگید  یکبـس و  وا و  نایم  ییاهارجام  نایرج ، نیمه  رد  دهد ، اوتف  قالط  هلأسم  رد  ات  دـمآرب  ددـص  رد  يو  دـیوگیم : ریثک  نبا  . 3
. دوشیم لیصفت  بجوم  عیاقو  نآ  لقن  هک  داد 

يدایز هقالع  يو  هک  دوب  نیا  میق  نبا  ياهیگژیو  زا 

ص 106 ج 9 ، نینمؤملا ، مجعم  ص 400 ؛ ج 3 ، هنماکلا ، رردلا  - 1

ص 393 باقلألا ، ینکلا و  - 2
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25 ص :
لوغـشم دیدم ، ياهتدم  ات  شنادنزرف  تفر ، ایند  زا  یتقو  هک  درک  يروآعمج  باتک  ردق  نآ  وا  تشاد . نوگانوگ  بتک  يروآعمج  هب 

زا اهباتک ، نیا  رتشیب  تسا ، ینتفگ  دـندوب . هتـشاذگ  رانک  دوخ  يارب  هثرو  هک  تسا  یبتک  نآ  زا  ریغ  نیا  دـندوب . ردـپ  ياـهباتک  شورف 
(1) دوب . شبوبحم  داتسا  نانخس 

تافارحنا زا  ياهنومن 

: دینک هجوت  لیذ  ياههنومن  هب  تسا ؛ ناوارف  نانآ  راثآ  رد  میق ، نبا  شدرگاش  هیمیت و  نبا  ياهاعدا 
تساوخرد بلط و  ره  نتسناد  كرش  فلا :

؟ تسیچ دنوادخ ، ریغ  ندناوخ  زا  یهن  رد  نآرق  تایآ  دارم 
یکدنا رکفت  تایآ  قادـصم  دافم و  رد  هکنآ  نودـب  دـننکیم ؛ کّسمت  یتایآ  هب  دوخ ، راتفگ  دـییأتيارب  هیمیت ، نبازا  يوریپ  اب  تیباهو ،

رد دنوادخ  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  دـننکیم و  یّقلت  كرـش  ار  نانآ  زا  يرای  بلط  حـلاص و  ياهناسنا  ندـناوخ  ور ، نیا  زا  دنـشاب ؛ هدرک 
. تسا هدیمان  كرش  ار ، نیکرشم  طسوت  اهتب  ندناوخ  دیجم ، نآرق 

رارق هب  تیباهو  کّسمت  دروم  تایآ  زا  ییاههنومن 

ص 2 ج 14 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 1
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26 ص :
: تسا لیذ 

(1) ًادَحَأ ) ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  اَلَف  ِهَِّلل  َدِجاَسَْملا  َّنَأَو  . 1
. دیناوخم ار  يرگید  ادخ  اب  سپ  تسا . دنوادخ  نآ  زا  دجاسم  انامه   ؛

ادخ زا  ریغ  ناکرـشم  هک  ار  یناسک  تسوا و  نآ  زا  قح  توعد  ءْیَِشب (2) ؛ ْمَُهل  َنُوبیِجَتْـسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَْحلا  ةَوْعَد  َُهل  . 2
. دنیوگیمن خساپ  اهنآ  توعد  هب  زگره  دنناوخیم ،

ْمُُکلاْثمَأ (3) ٌدابِع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  . 3
. دنتسه امش  دوخ  دننام  یناگدنب  دیناوخیم ، ادخ  ياج  هب  هک  ار  نانآ  انامه   ؛

ریِمِْطق (4) نِم  َنوُِکلْمَی  اَم  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلاَو  . 4
. دنتسین مه  امرخ  هتسه  كزان  تسوپ  کلام  یتح  دیناوخیم ، تسا  ادخ ) ) وا زج  هک  ار  یناسک   ؛

اًلیِوَْحت (5) َالَو  ْمُکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  نوُِکلْمَی  اَلَف  ِِهنوُد  نِم  ُمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  . 5
زا ار  ییالب  ) هکنآ هن  دننک و  نایز  عفد  امش  زا  دنناوتیم  هن  اهنآ  دیناوخب ، دیرادنپیم ، دوخ ) دوبعم  ) وا ياج  هب  هک  ار  یناسک  وگب ،

18 نج : - 1

14 دعر : - 2

194 فارعا : - 3

13 رطاف : - 4

56 ءارسا : - 5
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27 ص :
. دننادرگب امش )

ۀَلیِسَْولا (1) ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  . 6
. دنیوجیم راگدرورپ  هب  بّرقت  يارب  ياهلیسو  ناشدوخ  دنناوخیم ، ناشیا  هک  ار  یناسک   ؛

. ینایز هن  دناسریم و  وت  هب  يدوس  هن  هک  هاوخم  ار  يزیچ  ادخ ، زج  و  (2) ؛ َكُّرُضَی ) َو ال  َکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُعْدَت  َو ال  .) 7
ۀَمایِْقلا (3) ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْسَی  ْنَم ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  . 8

. دیوگیمن خساپ  وا  هب  مه  تمایق  ات  هک  دناوخیم  ار  ادخ  زا  ریغ  يدوبعم  هک  تسا  یسک  زا  رتهارمگ  یسک  هچ   ؛
تسین نیا  زج  يزیچ  ناحلاص ، ایبنا و  دروم  رد  ناشداقتعا  هک  دنهدیم  قیبطت  یناناملـسم  رب  ار  تایآ  هنوگنیا  تحاقو ، لامک  اب  نایباهو ،

. دنهدیم خساپ  دنوادخ  نذا  هب  دنمزاین ، ِناسنا  تجاح  هب  دوشیم و  باجتسم  ناشیاهاعد  دنتسه و  ادخ  بّرقم  ناگدنب  نانآ  هک 
: تفگ دیاب  اهنآ  خساپ  رد 

دنوادخ نذا  نودب  اهنآ  هکنیا  اهتب و  تیبوبر  هب  داقتعا  رطاخ  هب  دنتسه ، ناکرشم  تایآ  نیا  قیداصم  ًالّوا :

57 ارسا : - 1

106 سنوی : - 2

5 فاقحا : - 3
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28 ص :
! دنباتشب یسک  يرای  هب  ای  دنیامن و  داجیا  نآ  رد  يرییغت  ای  دننک و  فرطرب  ار  یلکشم  لقتسمروطهب  دنناوتیم  ناحبس 

دقتعم زین  دنادیم و  دنوادخ  هتسجرب  ناگدنب  ار  حلاص  ياهناسنا  ایبنا و  يدّحوم  ناملـسم  اجک ؟ نیملـسم  هدیقع  اجک و  هدیقع  نیا  لاح 
. دنهدیم ماجنا  دهد  نامرف  ناحبس  يادخ  هک  هچنآ  ره  دننکیمن و  یچیپرس  یلاعت  دنوادخ  روتسد  زا  اهنآ  هک  تسا 

نیا دـهاش  تسا . تدابع  يانعم  هب  هک  تسا  اعد  زا  یـصاخ  عون  هکلب  تسین ، ادـن  يانعم  هب  اـعد  طـقف  تاـیآ ، نیا  رد  اـعد  زا  دارم  ًاـیناث :
ْبِجَتْسَأ ینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو  :) تسا هدومن  عمج  هیآ  کی  رد  تدابع ، يانعم  هب  اعد  ادن و  يانعم  هب  اعد  نیب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  بلطم 

تباجا ار  امـش  ياعد  ات  دیناوخب  ارم  تسا : هتفگ  امـش  راگدرورپ  (1) ؛ َنیرِخاد ) َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل 
. دنوشیم خزود  دراو  تلذ ، اب  يدوز  هب  دنزرویم  ربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  منک .

: دیامرفیم (ع ) نیدباعلانیز ماما  زین  و 
َنیِرِخاَد (2) َمَّنَهَج  َلوُخُد  ِهِکَْرت  یَلَع  َتْدَّعََوت  َو  ًاراَبِْکتْسا ، ُهَکَْرت  َو  ةَداَبِع ، َكَءاَعُد  َْتیَّمَسَف  »

هب اعد  كرت  رب  يدیمان و  یهاوخدوخ  ربک و  ار  نآ  كرت  تدابع و  ار  اعد  شیاین و  سپ   ؛

60 رفاغ : - 1

. ناضمر هام  عادو  ياعد  هیداجس ، هفیحص  ص 527 ، ج 4 ، نیلقثلا ، رون  - 2
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29 ص :
«. يدومرف دیدهت  يراوخ  تلذ و  اب  خزود  لوخد 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  زین  و 
.(1) ةَداَبِْعلا » ُّخُم  ءاَعُّدلا  »

. دشاب داحتا  زا  يوحن  هب  وعدم  تیهولا  هب  نورقم  هک  ییاعد  تسا ؛ اعد  زا  یتمسق  اج ، نیا  رد  اعد  زا  دارم 
توعد یفن  زا  فده  رگید ، ترابع  هب  دیربن ؛ الاب  دنوادخ  هبتر  هزادنا  هب  ار  وعدـم  امـش  هک  تسا  نیا  تایآ ، نیا  رد  یهن  زا  روظنم  ًاثلاث :

مالک بلطم ، نیا  دهاش  دریگیم . همـشچرس  تیهولا  هب  داقتعا  زا  هک  تسا  شتـسرپ  تدابع و  اب  مزالم  ياهتوعد  ادخ ، ریغ  ندـناوخ  و 
:) دومرف هک  تسا  ّلجوّزع  دنوادخ 

ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  اَلَف  ِهَِّلل  َدِجاَسَْملا  َّنَأَو 
(2) ( 

. دیناوخن ادخ  اب  ار  سکچیه  سپ  تسادخ ، ِنآ  زا  دجاسم  انامه  و   ؛
:) دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ناحبس  دنوادخ  دوب . رما  نیمه  زا  یشان  ناکرشم  تدابع  ساسا  اذل 

ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  اَلَف  ِهَِّلل  َدِجاَسَْملا  َّنَأَو 
.) دنزاس هارمگ  فرحنم و  وا  هار  زا  ار  مدرم  ات  دنداد  رارق  ینایاتمه  ادخ  يارب  اهنآ  ینعی  (3) ؛ ( 

َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  ْمُکیِّوَُسن  ْذِإ 
. میدرمشیم ربارب  نایملاع  راگدرورپ  اب  ار  امش  نوچ  (4) ؛ ( 

ص 48 ج 3 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 1

18 نج : - 2

30 میهاربا : - 3

.98 ءارعش : - 4
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30 ص :
ینس هعیش و  نیب  يدنب  زرم  ب :

تباث ياهتنـسو  تابحتـسم  زا  هک  تسا  راوازـس  ینـس ، هعیـش و  نیب  يدـنبزرم  ناناملـسم و  نایم  هقرفت  داجیا  يارب  تسا  دـقتعم  هیمیت  نبا 
. مینزب رانک  ار  نآ  هتشادرب و  تسد  (ص ) مرکا ربمایپ 

لمع بحتـسم  نآ  هب  هیمیت - نبا  ناوریپ  تسا - بساـنم  دـننک ، لـمع  نآ  هب  دوـش و  هعیـش  راعـش  وزج  یبحتـسم  يرما  رگا  دـیازفایم : وا 
تحلصم زا  رگیدمه ، زا  زییمت  ینس و  زا  هعیـش  تخانـش  صیخـشت و  يارب  يدنب  زرم  يزادناهقرفت و  تحلـصم  يو  هدیقع  هب  اریز  دننکن ؛

! تسا یلوا  رترب و  مالسا ، عرش  رد  هدش  تباث  تنس  تابحتسم و  هب  لمع 
: دیوگیم هک  اجنآ 

، کلذـل ًابجاو  كرتلا  نکی  مل  نإو  ّهنإف  ۀعیـشلا - يأ  مهل - ًاراعـش  تراص  اذإ  تابحتـسملا  ضعب  كرت  یلإ  ءاهقفلا ، نم  بهذ  اـنه  نمو  »
ۀحلصم نم  مظعأ  مهتفلاخمو  مهنارجه  لجأل  مهنع  زیمتلا  ۀحلـصمو  یـضفارلا ، نم  ینـسلا  زیمتی  الف  مهل ، ۀهباشم  کلذ  راهظإ  یف  نکلو 

(1) بحتسملا .» اذه 
؟! دوشیم هدرمششزرادضو  فعض  هطقن  یعرشتابحتسم ، اهتنس و  هب  نانآ  يدنبیاپ  هعیش و  ندرک  لمع  ایآ 

ص 143 ج 2 ، هنسلا ، جاهنم  - 1
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31 ص :
!؟ تسین هعیش  شور  هار و  ندوب  یشزرا  رب  لیلد  هیمیت ، نبا  رارقا  نیمه  ایآ 

دوشن و لمع  مکح  نآ  هب  هک  دوشیم  ببس  یبحتـسم ، مکح  کی  زا  تسا - نمـشد  فلاخم و  نانآ  اب  هیمیت  نبا  هک  یبهذم - يوریپ  ایآ 
؟ دز رانک  ار  نآ  دیاب 

هکنآ ای  هداد ، رارق  دوخ  راعـش  ار  نآ  هک  ییاج  ات  تسا - دـنبیاپ  تنـس  هب  هکنآ  تسیک ؟ ربمایپ  تنـس  وریپ  هک  دـینک  تواضق  دوخ  لاـح 
!؟ دوشن تنس  هب  نالماع  هیبش  ات  دراذگیم  رانک  ار  تنس 

(ص) ربمایپ هب  هثاغتسا  یفن  ج :
هدرک و رداص  ناگدننک  هثاغتسا  يارب  مادعا  مکح  هتسناد و  كرـش  ار  یحلاص  ناسنا  یبن و  ره  ای  (ص ) ادخ ربمایپ  هب  هثاغتـسا  هیمیت ، نبا 

. درامشیم مدلا  رودهم  ار  ناشیا 
: دیوگیم وا 

هیلع ردقی  اّمم ال  کلذ  وحن  وأ  هنید ، یـضقی  وأ  هضرم  لیزی  نأ  هلأسی  نأ  لثم  هدجنتـسیو  هتجاح  هلأسیو  حلاص  وأ  یبن  ربق  یلإ  یتأی  نم  »
(1) لتق ». ّالإو  بات  نإف  هبحاص ، باتتسی  نأ  بجی  حیرص  كرش  اذهف  هللا ، ّالإ 

ایلوا و  (ص ) ربمایپ فیرش  ربق  هب  هثاغتسا  هب  تبسن  ناناملسم  هریس  زا  زورما ، هب  ات  مالسا  ردص  زا  ناشیا  ایوگ 

ص 156 روبقملاب ، داجنتسالاو  روبقلا  ةرایز  - 1
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32 ص :
يرظن هدوب و  نیملـسم  هریـس  زا  جراخ  وا  تایرظن  رکفت و  یلو  دراد ، عالطا  هکنیا  ای  درادن و  عالطا  نیملـسم  فیاوط  هجوت  دروم  دارفا  و 

. ّذاش تسا 
: درادن یهاگآ  اهنآ  زا  هدیدن و  ار  لیذ  دراوم  وا  ایوگ 

يراتفرگ (1). عفر  يارب  (ص ) ادخ ربمایپ  ربق  هب  یباحص ،- فینح  نب  نامثع  ییامنهار  اب  ناناملسم - زا  یکی  هثاغتسا  - 
ناراب (2). لوزن  يارب  هشیاع  هراشا  رما و  هب  (ص ) ربمایپ ربق  هب  هنیدم  مدرم  هثاغتسا  - 

مود (3). هفیلخ  نامز  رد  (ص ) ربمایپ ربق  هب  هباحص  زا  یکی  هثاغتسا  - 
.(4) (ع ) مظاک ماما  ربق  هب  یلبنح  لالخ  یلع  وبا  هثاغتسا  - 
هفینحوبا (5). ربق  هب  سیردا ) نب  دمحم  ) یعفاش هثاغتسا  - 

يراخب (6). ربق  هب  دنقرمس  لها  هثاغتسا  - 
، تنس لها  ناگرزب  ياواتف  یتح  هیمیت  نبا  ایوگ 

نآ زا  هدیدن و  ار   (7) 737 ق ). (م . یکلام یناوریق  دننامه 

ص 441 ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 569 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننس  ص 138 ؛ ج 4 ، دمحا ، دنسم  - 1

ص 347 ج 12 ، داشرلاو ، يدهلا  لبس  ص 56 ؛ ج 1 ، یمراد ، ننس  - 2

ص 1372 ج 4 ، افولا ، ءافو  ص 577 ؛ ج 2 ، يرابلا ، حتف  - 3

ص 120 ج 1 ، دادغب ، خیرات  - 4

ص 252 مالکلا ، ۀصالخ  - 5

ص 234 ج 2 ، يربکلا ، ۀیعفاشلا  تاقبط  - 6

ص 111 ج 5 ، ریدغلا ، هب : ك . زین ر . ص 257 ؛ ج 1 ، روبقلا ، ةرایز  ۀلاسر  یف  لخدملا  - 7
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33 ص :
! درامشیم مدلا  رودهم  لتقلا و  بجاو  كرشم و  ار  همه  ای  درادن و  یهاگآ 

همالس خیش  ینالطـسق (1) و  دـننامه  (ص ) ربمایپ هب  هثاغتـسا  زاوج  رد  تنـس  لها  ناگرزب  ياواتف  زا  زین  هورگ  بزح و  نیا  ناوریپ  اـیوگ 
! دناهدرک رداص  زین  ار  اهنآ  مادعا  مکح  ای  هدوب ، عالطایب  نانآ  زا  رگید  رفن  اههد  یمازع (2) و 

دئاقع یلإ  نامیإلا  دفاور   » باتک هب  دیناوتیم  ناناملـسم ، اب  وا  هشیدنا  رکف و  داضت  هیمیت و  نبا  فارحنا  زا  رتشیب  یهاگآ  حیـضوت و  يارب 
. دینک عوجر  تیباهو » ياهرواب  رب  ینالقع  درکیور   » نآ همجرت  ای  (3) و  مالسإلا »

ص 155 ج 5 ، ریدغلا ، هب : ك . ر . ص 133 ؛ نآرقلا ، ناقرف  - 1

ص 417 ج 3 ، هیندللا ، بهاوملا  - 2

91 صص 64 - مالسالا ، دیاقع  یلا  نامیالا  دفاور  - 3
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34 ص :

تیباّهو ۀنتف  باّهولادبع و  نبدمحم 

لاح حرش 

مان هب  يدرف  طسوت  ارآ  نیا  هکنیا  ات  دوب ، هدـش  هدرپس  یـشومارف  هتوب  هب  میق ، نبا  شدرگاـش  وا و  گرم  اـب  هیمیت  نبا  ياهرادـنپ  راـکفا و 
. دمآرد یمانمگ  اوزنا و  هیواز  زا  باهولادبع  نبدمحم 

درک و رمع  لاس  زا 90  شیب  يو  دوشگ . ناهج  هب  هدید  دـجن  عباوت  زا  هنییُع ، رهـش  رد  ای 1115 ق . لاس 1111  رد  باهولادبع  نبدمحم 
هلباـنح ياـملع  زا  ار  یلبنح  هقف  هک  دوب  اـجنامه  رد  دوـب . هنییع  شهاـگداز  رد  شّوـمن ، دـشر و  يادـتبا  تشذـگرد . لاـس 1207 ق . رد 

. تخادرپ ثیدح  هقف و  لیصحت  هب  رهش  نآ  رد  دش و  هرّونم  هنیدم  راپسهر  تامولعم ، لیمکت  يارب  سپس  تخومآ ؛
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35 ص :
رد لاس  کی  دادـغب ، رد  لاس  جـنپ  هرـصب ، رد  لاـس  راـهچ  تدـم  هب  سپـس  درک ، هنیدـم  هب  يرفـس  يو  : » دـیوگیم يرـصم  نیما  دـمحا 

دیاقع يور  زا  هدرپ  نآ  زا  سپ  دـنکفا . مق  ناهفـصا و  رد  تماقا  لحر  زین  ینامز  كدـنا  دـیزگ . تماقا  نادـمه  رد  لاس  ود  ناتـسدرک و 
.(1) دومن » توعد  نآ  هب  ار  مدرم  تشادرب و  دوخ  یفارحنا 

رهاظ صخش  نآ  نابز  رب  یهابتشا ، رثا  رد  ناهنپ  رما  نآ  هکنیا  رگم  دنکیمن  یفخم  نارگید  زا  ار  يزیچ  یـسک  : » دنیامرفیم (ع ) یلع ماما 
، دزادرپب غیلبت  هب  رگا  هتفر و  یهارمگ  هب  دوخ  باهولادـبع  نبا  هک  دـندوب  هتفایرد  املع  اذـل  دـنکیم .» ناـیامن  ار  نآ  شاهرهچ  دوشیم و 

شدیاقع اب  تدش  هب  دنتـشاد و  رذح  رب  يو  زا  ار  مدرم  هدرب و  یپ  وا  یهارمگ  هب  هک  یناسک  نیتسخن  دناشکیم . یهارمگ  هب  ار  یهورگ 
ّدر رد  یباتک  نامیلـس  خیـش  شردارب  یتح  دندوب و  باهولادبع  نبنامیلـس  خیـش  شردارب  باهولادبع و  شردـپ  دنتـساخرب ، تفلاخم  هب 

. تشون باهولادبع  نبدمحم  ياهتعدب 
رد هکنیا  ات  درک  يرپس  رهـش  نامه  رد  ار  دوخ  رمع  هدنامیقاب  درک و  چوک  هلمیرح  هب  هنییع  زا  باّهولا ، دـبع  شردـپ  لاس 1139 ق . رد 

. تفر ایند  زا  لاس 1143 ق .

ص 10 ثیدحلا ، رصعلا  یف  حالصالا  ءامعز  - 1
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36 ص :
. درکیم یهن  شدیاقع  زا  ار  وا  هشیمه  تشادن و  تیاضر  دّمحم  شدنزرف  زا  باهولادبع 

هنتف هب  توعد 

هعلاطم هب  یناوارف  هقالع  باّهولادبع  نبدمحم  دیوگیم : يو  دروم  رد  تسا ، باّهولادبع  نبا  نارصاعم  زا  هک  یناهفـصا - بلاطوبا  ازریم 
(1) يدسا و ....  هحیلط  یسنع و  دوسا  حاجس و  باّذک و  هملیسم  دننام  دندوب ؛ توبن  یعّدم  هک  تشاد  یناسک  رابخا 

دیاقع يور  زا  هدرپ  ردپ ، تشذگرد  زا  سپ  یلو  تفگیم . نخـس  رتمک  دوب ، تایح  دیق  رد  شردپ  هک  ینامز  ات  باّهولادبع ، نب  دمحم 
نآ مدرم  زا  یـضعب  هک  ياهنوگهب  تخاس ؛ جّنـشتم  ار  یمومع  راکفا  هلمیرح ، رهـش  رد  باّهولادـبع  نبدـمحم  تاغیلبت  تشادرب . شیوخ 

نبنامثع تقو ، مکاح  اب  هنییع  رد  دـش . هدـنهانپ  هنییع  شهاگداز  هب  تخیرگ و  راـید  نآ  زا  يو  ور ، نیا  زا  دنتـسب . وا  لـتق  هب  رمک  رهش ،
وا اب  ار  دوخ  دیدج  توعد  تفرگ و  سامت  رَمْعَم 

لآ هفئاط  هب  دش و  دترم  سپس  دروآ و  مالـسا  يرجه  لاس 9  رد  يو  دوب . هباحـص  زا  یکی  هحیلط  ص 317 . ج 1 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
ود وت  نوچ  مرادن  تسود  ار  وت  تفگ : وا  هب  رمع  دمآ . جح  هب  تشگزاب و  مالسا  هب  رمع  نامز  رد  هرابود  دیدرگ و  قحلم  ماش ) رد  ) هنفج

هتـشک دـنواهن  گنج  رد  وا  ماجنارـس  يدـناسر - لتق  هب  ار  مرقا  نب  تباث  نصحم و  نب  هشاکع  مان  هب  یتایلمع  تاعالطا - ياهورین  زا  رفن 
. دش
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37 ص :
. دنک ینابیتشپ  وا  زا  مکاح  هک  دش  رارق  دیدرگ و  رارقرب  ینامیپ  مکاح ، وا و  نایم  داهن و  نایم  رد 

دازآ شدیاقع  راشتنا  توعد و  ندومن  راکـشآ  رد  ار  باّهولادبع  نب  دـمحم  رمعَم ، نب  نامثع  هک  دوب  تروص  نیا  هب  هدـش  دـقعنم  نامیپ 
دجن نامز  نآ  رد  هک  ارچ  دنک ؛ ّطلـسم  دجن  یحاون  رب  ار  يو  تسا ، نکمم  هک  یبیترت  ره  هب  باّهولادبع  نب  دمحم  لباقم ، رد  دراذگب و 

جیوزت هب  ار  شرهاوخ  رمعَم  نب  نامثع  طباور ، نیا  ماکحتـسا  يارب  دوب . هنییع  تراما  اهنآ ، زا  یکی  هک  دـشیم  میـسقت  تراـما  شـش  هب 
. دیدرگ ّطلسم  دجن  هقطنم  رب  زین  مکاح  دومن و  ریخست  ار  نید  ایند ، يارب  باهولادبع  نبا  بیترت  نیدب  دروآرد . باهولادبع  نب  دمحم 

باهتلا جنـشت و  هب  رهـش  دش و  بیرخت  باطخ (1)  نبدـیز  ربق  باهولادـبع ، نبا  روتـسد  هب  هک  ارچ  دیـشکن ؛ لوط  نادـنچ  نامیپ  نیا  اّما 
يو دیسر . فیطق  ءاسحا و  ریما  يدیمحلا ، نامیلس  هب  دوب ، هداد  تروص  وا  هک  یلامعا  باّهولادبع و  نب  دمحم  توعد  ربخ  دش . هدیـشک 

. دناسرب لتق  هب  ار  باهولادبع  نبا  داد  روتسد  تشون و  رمعَم  نبنامثع  يارب  ياهمان 

تکرش ربمایپ 6  ياهگنج  یمامت  رد  ًارهاـظ  دروآ . مالـسا  وا  زا  لـبق  دوب و  رتگرزب  وا  زا  باـطخ و  نب  رمع  ردارب  باـطخ ، نب  دـیز  - 1
ص ج 1 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  دش ؛ هتـشک  ربمایپ 6  باحـصا  زا  رفن  هارمه 600  هب  همامی  گـنج  رد  يرجه ، لاـس 12  رد  يو  تسا . هدرک 

298
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38 ص :
: دسیونیم یبلیف  هللادبع  دجن ، خیرات  باتک  بحاص 

دوخ هک  ار  یناکم  ره  تساوخ  يو  زا  اذـل  دـیوج ، یـصالخ  باّهولادـبع ) نب  دـمحم  ) شنامهیم زا  رمعَم  نبناـمثع  هک  دـش  نیا  رب  رارق  »
رمعم نبناـمثع  دـید . بساـنم  تماـقا  لـحر  يارب  ار  هیعرد  يو  هک  دـش  نیا  شاهجیتـن  دور . اـج  ناـمه  هب  هدرک ، باـختنا  دراد  تـسود 
نکیل دروآرد . ياپ  زا  ار  يو  هار  نیب  رد  ات  درک  فظوم  ار  وا  تخاس و  هناور  باّهولادـبع  نب  دـمحم  هارمه  هب  ار  دـیرف  ماـن  هب  یـصخش 

.« تشگزاب هنییُع  هب  دناسرب ، وا  هب  يرازآ  چیه  هکنیا  نودب  هکلب  درکن ، رورت  ار  باهولادبع  نبا  داد و  جرخ  هب  یتسُس  دیرف ،
هیعرد يوـس  هب  لاس 1160 ق . رد  باهولادـبع  نبا  دـسیونیم : يرکـش  دومحم  دیـس  زا  لقن  هب  بایترالافشک ، بحاص  نآ ، رب  هوـالع 

. تسیزیم نآ  رد  باّذک  هملیسم  هک  تسا  يدالب  نامه  هیعرد  درک و  تکرح 

دوعس نبا  اب  ینامیپ  مه 

نایم رد  هیعرد  مکاح  اب  ار  دوخ  توعد  وا  دوب . دوعس  نب  دمحم  رهش ، نآ  ریما  دش . هیعرد  دراو  لاس 1160 ق . رد  باّهولادبع  نب  دمحم 
، ور نیا  زا  دشاب ؛ دوعـس  نبدمحم  تسد  رد  تموکح  مامز  باهولادـبع و  نبدـمحم  ِنآ  زا  توعد  هتـشر  هک  دنتـسب  نامیپ  ود  ره  داهن و 

هکیداهنشیپ نامه 
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39 ص :
. دیدرگ دقعنم  رفن  ود  نیا  نایم  داحتا  هتشر  بیترت  نیدب  تشاذگ و  نایم  رد  دوعس  نبا  اب  دوب ، هداد  رمعَم  نبنامثع  هب 

زا يرهـش  چیه  نت  ود  نیا  هک  یلاح  رد  دومن ...  تعیب  ادخ )!( هار  رد  داهج  رب  باهولادبع  نبا  اب  دوعـس  نبدمحم  ریما  دنیوگیم ، نایوار 
یناناملـسم نامه  دوب ؛ ناناملـسم  دض  رب  ناشداهج ، حالطـصا - هب  نیا - دناهدرکن و  حتف  ار  برغ  رد  هچ  قرـش و  رد  هچ  رافک ؛ ياهرهش 

اب داهج  يزوریپ و  هب  مهدیم  تراشب  ار  وت  تفگ : باهولادـبع  نبا  هب  دوعـس  نبا  لیلد  نیمه  هب  دـندز . زابرـس  دوعـس  نبا  تعاـطا  زا  هک 
: مشاب هتشاد  طرش  ود  وت ، اب  مهاوخیم  اّما  دنتسه ، دیحوت  فلاخم  هک  یناسک 

ياج هب  هدرک ، چوک  ام  نایم  زا  وت  هک  مسرتیم  دومن ، امـش  ام و  بیـصن  ار  يزوریپ  حـتف و  دـنوادخ  میدرک و  يرای  ار  وت  ام  هک  یتقو  . 1
. دهدن ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک  تسب  نامیپ  دهع و  وا  اب  باّهولادبع  نب  دمحم  اذل  ینک  يرای  ار  ام  ریغ  ام ،

نبا يوـش . عناـم  وـت  هک  مسرتیم  یلو  منک ، تساوـخرد  یلاـم  لوـصحم ، تشادرب  ماـگنه  هـب  هـیعرُد  لـها  زا  هـک  مـنآ  ناـهاوخ  نـم  . 2
زا هک  دشاب  هچنآ  زا  شیب  نآ ، يروآ و  تسد  هب  يدایز  میانغ  نآ ، رثا  رد  هک  دنک  ام  بیصن  یتاحوتف  دنوادخ  دیاش  تفگ : باهولادبع 
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40 ص :
(1) یناهاوخ . هیعرد  لها 

. تفرگ يرسمه  هب  زیزعلادبع  شدنزرف  يارب  ار  باّهولادبع  نب  دمحم  نارتخد  زا  یکی  طباور ، نیا  ماکحتسا  يارب  دوعس  نب  دمحم 
: دسیونیم هیباهولا  یه  هذه  باتک  رد  هینغم  داوجدمحم 

هب دومن و  هدامآ  کیرحت و  داهج  يارب  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  ار  دوخ  ناراـی  درک ، تردـق  ساـسحا  باّهولادـبع  نب  دـمحم  هکنآ  زا  دـعب 
هب هک  یناسک  زا  وا  دـنیآرد . وا  تعاطا  هب  دـننک و  لوبق  ار  شتوعد  هک  تشون  همان  دنتـسیزیم - نآ  رد  نیملـسم  هک  فارطا - ياـهرهش 
هب شنارای  اب  تساخیمرب ، تفلاخم  رد  زا  وا  اب  هک  سکره  دناتـسیم و  ار  ناشلاوما  ماشحا و  مهد ) کـی  )1 دندمآیمرد 10 / وا  تعاطا 

دـناشکیم و يریـسا  هب  ار  نانز  لافطا و  دربیم و  جاراـت  هب  ار  مدرم  لاوما  دوب ، هتفرگ  وخ  سفن  لـتق  هب  هکوا  تخادرپیم . وا  اـب  گـنج 
. دراد لابند  هب  ار  یمیتی  ناتنادنزرف  يارب  ندش و  هویب  ناتنانز  يارب  لتق و  امش  يارب  هنرگو  دیورگب  تیباهو  هب  هک  دوب  نیا  شراعش 

هب دننک و  لزنت  دوخ  دیاقع  زا  دندوبن  رضاح  یتحلصم  چیه  رطاخ  هب  هک  تیباهو  أدبم  ساسا و  تسا  نیا 

صص 13 و 14 هیدوعسلا ، ۀلودلا  خیرات  یف  تارضاحم  - 1
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41 ص :
. دوش نامیپمه  یتردق  ره  اب  دوب  رضاح  دوخ ، فادها  دربشیپ  يارب  وا  تسب ...  هدهاعم  رمعَم  نبا  اب  هک  دوب  لیلد  نیمه 

ناسنیدـب دومن و  قیرزت  شنادرگاش  زغم  رد  ار  داهج  سدـقم  هضیرف  يداـبم  باهولادـبع  نبا  : » دـیوگیم دـجن  خـیرات  رد  یبلیف  هَّللادـبع 
هتبلا دوب - هتفرگ  وخ  نآ  هب  برع  هک  تسا  يرما  داهج  اریز  دـنتفای ؛ داهج  رد  ار  ناشداتـسا  میلاـعت  نیرتسدـقم  شنادرگاـش  زا  يرایـسب 

یبیترت نامه  هب  يزکرم ، هنازخ  هب  ار  تمینغ  سمخ  باّهولادبع ، نب  دـمحم  تسا - لاوما  جارات  سفن و  لتق  برع ، تداع  زا  يو  روظنم 
مهارف لاس ، ود  ای  کی  زا  دعب  دالب ، نوؤش  رب  دمحم  خیش  يالیتسا  شلابق ، رد  داد و  صاصتخا  دندوب ، هدرک  مهافت  يو  دوعس و  ریما  هک 

(1) دیدرگ ».

تیباهو تنوشخ 

ات ادتبا  زا  تیباهو  هزاوآ  یتح  دـندرکیم و  حرطم  هک  دوب  يراعـش  نیمه  هب  تیباهو  ماکحتـسا  هک  میونـشب  رگا  دـشاب  روآبّجعت  دـیاش 
نامز و نآ  رد  دوعس  نب  دمحم  دش . هتخیر  نآ  ناینب  تفرگ و  الاب  راعش  نیمه  اب  رضاح  رصع 

ةاغبلا داهج  باب  رد  راتحُملا  درلا  ماـن  هب  دوخ  باـتک  رد  وا  تشذـگرد . لاس 1252 ق . رد  دوب ، تیباهو  هنتف  رـصاعم  هک  نیدـباع  نبا  - 1
. اننامز جراوخ  هیباهولا  بلطم  دسیونیم :
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42 ص :
دناوتب هک  دوبن  نکمتم  یلام  رظن  زا  ردقنآ  دوعـس  نبا  درکیم و  تموکح  یتخـس  هب  دیدرگ ، نامیپمه  باّهولادـبع  نبا  اب  هک  يراگزور 

نیا هک  ياهنوگهب  دیدرگرهش ؛ هناور  مئانغ  زا  یلیس  هیلوا ، ياهگنج  زا  دعب  اما  دنک . نیمأت  ار  باهولادبع  نبا  صاخ  نادرگاش  تشیعم 
تبـسن هب  هیقب  تشادرب و  دوعـس  نبا  ار  ناناملـسم  زا  هدش  تراغ  لاوما  سمخ  هک  دندرک ! میـسقت  هنالداع  ناشدوخ  ماکحا  قبط  ار  مئانغ 

ار دارفا  تسناوتیم  یباهو ، دـیاقع  هب  کّـسمت  دـیدرگ . میـسقت  رکـشل  دارفا  نیب  مهـس ، ود  ماـظنهراوس  ره  مهـس و  کـی  ماـظن  هداـیپ  ره 
- ناناملـسم هب  دنتـشادیمرب و  ار  ناکرـشم ! لاوما  ناشدوخ  معز  هب  دـندادیم ، تروص  هک  ییاهگنج  اب  اـهنآ  هک  ارچ  دزاـس ؛ دـنمتورث 

. دندرپسیم دندوب -! تیباهو  نییآ  وریپ  یگمه  هک  اهنآ ، رظن  هب  یعقاو 
هک ياهنیک  نآ  اما  دروآرد . دوعـس  نبا  نارـسپ  زا  یکی  يرـسمه  هب  ار  دوخ  رتخد  دش ، كانمیب  دوعـس  نبا  تردق  زا  هک  رمعَم  نب  نامثع 
زا ار  باهولادبع  نبا  رمعَم ، نب  نامثع  هک  دوب  نیا  تشذگ - هکنانچمه  شتلع - تشادن و  ینایاپ  دوب ، نامثع  ریما  باهولادـبع و  نبا  نیب 
هک یلاح  رد  نامثع  اذل  دناسرب . لتق  هب  ار  نامثع  ات  دنک  رومأم  ار  یـصخش  باهولادبعنبا  هک  دش  ثعاب  هنیکنیمه  ماجنارـس  دنار و  رهش 

. دیسر لتق  هب  دوب ، زامن  بارحم  رد 
. دوب رفاک  كرشم و  رمعَم ، نب  نامثع  تسا : هدمآ  هدش ،- رشتنم  نویباهو  طسوت  هک  دجن -» خیرات   » باتک رد 
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43 ص :
ینعی لاس 1163 ق . بجر  هام  رد  اذل  دنناسرب . لتق  هب  ار  وا  هعمج  زامن  زا  دعب  ات  دنتـسب  نامیپ  دنتفای ، عالطا  وا  رفکرب  نیملـسم  هک  یتقو 

نبدـمحم نامثع ، ندـش  هتـشک  زا  دـعب  زور  هس  دـندناسر . لتق  هب  ار  وا  دوب ، دجـسم  بارحم  رد  نامثع  هک  یلاـح  رد  مارح ، ياـههام  رد 
. درامگ رهش  نآ  رب  دوب ، باهولادبع  نبا  نارای  زا  هک  ار  رمعَم  نب  يراشم  مان  هب  یصخش  نامثع  ياج  هب  دمآ و  هنییع  هب  باهولادبع 

. دـنتخاس ناریو  ار  شیاـهراوید  ماـمت  بیرخت و  ار  نآ  دـندرب و  شروی  رهـش  هب  باهولادـبع  نبا  تقو و  تموـکح  روتـسدهب  ناـمجاهم 
ناتسد دندیرد . ار  هلماح  نانز  ياهمکـش  دندرک . يزاردتسد  نیملـسم  سومان  هب  دندز و  شتآ  ار  ناتخرد  دنتخاس . رپ  ار  بآ  ياههاچ 
دندوبر دنتفای ، تالآتنیز  گنراگنر و  ياههچراپ  زا  اههناخ  رد  هچنآ  ره  دندنازوسشتآ . اب  ار  اهنآ  یمامت  دـندیرب و  ار  موصعم  لافطا 

. تسا هبورخم  زورما  هب  ات  (1163 ق ). لاس نآ  زا  هنییع  رهش  دندناسر و  لتق  هب  ار  رهش  نادرم  یمامت  هرخألاب  و 
هنییع و رهش  رب  ار  دوخ  بضغ  ناحبس  دنوادخ  دوب : هتفگ  وا  هک  ارچ  دنتسنادیم ؛ باهولادبع  نبا  راتفگ  ار  یتایانج  نینچ  زّوجم  تیباّهو 

یلاها رب  ّلجوّزع - دـنوادخ - بضغ  نیا  تخاس و  دوبان  ار  همه  دـنک ، كاپ  ناـشناهانگ  زا  ار  ناـنآ  هکنیا  يارب  درک و  ریزارـس  نآ  لـها 
ینعی هنییع ؛ مکاح  هک  دوب  يدولآ  كرش  راتفگ  رطاخ  هب  رهش ،
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44 ص :
هک میـسرتیم  ام  دـناهدرک و  هلمح  ام  رهـش  هب  اهخلم  تفگ : دـمآ و  نامثع  دزن  یـصخش  هک  دوب  نیا  نآ  دـنار و  نابز  رب  رمعَم  نب  نامثع 
هک نیا  رطاخ  هب  دـنروخب . ار  اهنآ  ات  میتسرفیم  اهخلم  اب  هلباقم  يارب  ار  یناغرم  ام  تفگ : هنعط  اب  خـساپ  رد  نامثع  دـنروخب . ار  تعارز 
هک تسا  دنوادخ  ياههناشن  زا  یناشن  هلأسم  نیا  و  دومن ! بضغ  نآ  مدرم  رهـش و  رب  ناحبـس  دـنوادخ  تفرگ ، هرخُـس  هب  ار  اهخلم  نامثع 

! درک دوبان  ار  نآ  لها  داتسرف و  رهش  هب  ار  اهخلم  مه  دنوادخ  نتفرگ و  هرخسم  هب  ار  اهخلم  تسین  زیاج 
هب دندرک . ضرعت  یمالـسا  دالب  هب  اذل  دنهد . شرتسگ  ار  دوخ  ورملق  دـندمآ  رب  ددـص  رد  دـندش ، هریچ  هنییع  مکاح  رب  اهيدوعـس  یتقو 

، هکنیا تسا  نشور  هک  هچنآ  دـندومن . راوسرتش  هورگ  هب 7  زّهجم  ار  دوخ  ِرکـشل  ادـتبا  رد  دـنتخادرپ و  دوخ  ياوق  تیوقت  هب  لیلد  نیمه 
، ناشـسدقم داهج  حالطـصا  هب  ورملق  دنتخادرپن و  داهج  هب  ناکرـشم  رافک و  دالب  رد  هاگچـیه  راوسرتش ، نایوجگنج  زّهجم و  رکـشل  نیا 

. دنتشاد نابز  رب  هَّللالوسر  دّمحم  هَّللا ...  الإ  هلإ  هک ال  ینانامه  تسا . هدوب  ناناملسم  دالب  صوصخ 
اهنآ زا  تشون و  ياهمان  دندوب - ینـس  ناملـسم و  یگمه  هک  دجن - لها  هب  دـید ، مّلـسم  ار  دوخ  هرطیـس  تردـق و  باهولادـبع  نبا  یتقو 

اوران ار  باهولادبع  نبا  نخس  نوچ  یهورگ  اّما  دنوش ، لخاد  دیحوت  بهذم  هب  تساوخ 
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دادیم نامرف  لاتق  گنج و  هب  ار  هیعرد  یلاها  يو  دندمآرد . وا  تعاطا  هب  سرت  زا  رگید  هورگ  دندرک و  یچیپرس  شروتـسد  زا  دندرمش ،

هک تخادرپ  ءاسحا  دجن و  یلاها  اب  گنج  هب  اهراب  وا  دنتخادرپیم . گنج  هب  نیملسم  ریاس  اب  دندرکیم و  لمع  شروتـسد  هب  مه  نانآ  و 
نیا ماجنارـس  دـندمآ . رد  وا  تعاطا  هب  تبغر ، يور  زا  مه  رگید  یـضعب  دـنادرگ و  دوخ  عیطم  راـبجا  هب  ار  مدرم  نیا  زا  یـضعب  تسناوت 

(1) داتفا . دوعس  لآ  تسد  هب  هبلغ  روز و  اب  دجن  تاراما  مامت  هک  دش  نآ  اهگنج 

ریشمش ای  تیباهو 

وا دز . نماد  رما  نیمه  هب  دوخ  ياهراعـش  اب  باهولادبع  نبا  تسا و  يزیرنوخ  لتق و  تشاذـگ ، ياج  هب  دوخ  زا  تیباهو  هک  ییاهتنـس  زا 
: تفگ

فیسلا وأ  ۀّیباهولا  ّالإ  ًادبأ  ئش  ةایح و ال  ۀیناسنإ و ال  ۀمحر و ال  ملِس و ال  لدع و ال  «ال 
ای تیباهو  هیاس  رد  رگم  تسین ، دوجو  هتوب  رد  يزیچ  یگدنز و  چیه  تسین و  یتیناسنا  یتمحر و  چـیه  یحلـص و  چـیه  یلدـع و  چـیه   ؛

.« ریشمش
نب نامیلس  خیش  يو ؛ ردارب  راتفگ  نیمه  ار  ام  تسا و  اهتعدب  اهیشُکناملسم و  نیا  مامت  لوؤسم  هک  دنادب  دیاب  باهولادبع  نب  دمحم  و 

: تفگ هک  تسا  سب  باهولادبع ،

ص 13 بایترالافشک ، - 1
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ریفکت نع  فقوت  نم  نورفکت  لب  مالسإلا ، حیرـصب  نورفکت  لب  رفک ، ّهنا  متنأ  نّونظت  امب  نورفکت  لب  لاقلا . لیقلا و  لقأب  نورفکت  متنأف  »

ي (1) ؛ هومترفک ...  نم 
هک ییاهنآ  هکلب  دـینکیم ، ریفکت  ار  ناـنآ  ندوب  رفاـک  لاـمتحا ، ناـمگ و  هب  هکلب  دـینکیم ، ریفکت  ار  مدرم  فرح  نیرتمک  اـب  امـش  ینع 

! دینادیم رفاک  زین  ار  اهنآ  دنوشن  رکفمه  دیاهدناوخ ، رفاک  ار  وا  هک  یسک  هرابرد  امش  اب  مدرم  رگا  دینادیم . رفاک  ار  دنتسه  ناملسم 

يرگاشفا ییاوسر و 

تـسد يو  تیامح  زا  شناکیدزن ، زا  یخرب  هکدـش  ببـس  وا ، یماـح  ناـیرج  باهولادـبع و  نب  دّـمحم  یفارحنا  راـب و  تنوشخ  تکرح 
: دینک تقد  ریز  هنومن  ود  هب  دنزادرپب ؛ وا  هرهچ  ياشفا  هب  دنرادرب و 

یتقو رتشیپ  درکینامیـشپ . راهظا  دورـس ، باهولادبع  نبدـمحم  حدـم  رد  هکياهدیـصق  زا  وا  1182 ق ؛). (م . لیعامسا نبدمحم  دیـس  . 1
- يدجن خیش  حدم  رد  الابدنلب  ياهدیـصق  ( 1182 - 1099) لیعامـسا نبدمحم  ریما  دیـسر ، نمی  هب  باهولادبع  نبا  دیحوتهب  توعد  جوم 

: دوب نینچ  نآ  علطم  هک  دورس  باهولادبع - نبا 
دجن یف  ّلح  نم  دجن و  یلع  مالَس 

يدجی دُعبلا ال  یلع  یمیلست  ناک  ناو 

ص 27 هیهلالا ، قعاوصلا  - 1
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. درادن يدوس  رود  هار  نیا  زا  نم  دورد  دنچ  ره  دراد ، رارق  نآ  رد  هک  یسک  دجن و  رب  دورد 

دییأت زا  ینامیشپ  رد  ون  ياهدیصق  دش و  نامیـشپ  شیوخ  هدورـس  زا  دینـش ، نایباهو  تراغ  لتق و  زا  يراوگان  ياهربخ  هکیماگنه  وا  یلو 
: دشیم زاغآ  تیب  نیا  اب  هک  دورس  نایباهو 

يدجنلا یف  تلق  يذلا  لوقلا  نع  ُتعجر 
يدنع يذلا  فالخ  هنع  یل  َّحص  دق  و 

. دش تباث  میارب  متشادنپیم ، يو  هرابرد  هک  هچنآ  فالخ  اریز  متشگزاب ؛ يدجن  درم  نآ  قح  رد  دوخ  نیشیپ  راتفگ  زا  نم 
هتفگ دـیمان - هبوتلا » تایبا  حرـش  یف  ۀـبوحلا  وحم   » ار نآ  هک  قوف - هدیـصق  حرـش  رد  يو  هک  هدـش  لقن  لیعامـسا (1)  نبدمحم  ریما  زا 

نب دبرم  خیش  ار  دوخ  هک  یـصخش  لاس 1170 ق . رفـص  رد  دیـسر ، دجن  هب  دوب ، باهولادبع  نبا  حدم  رد  هک  ملّوا ، هدیـصق  یتقو  تسا :
خاسنتـسا ار  اهنآ  دوخ ، ّطخ  اب  هک  میقنبا - شدرگاش  هیمیت و  نبا  زا  ییاهباتک  دوخ  هارمه  هب  وا  دـمآ . نم  دزن  درک ، یفرعم  یمیمت  دـمحا 

زا وا  هک  دش  صخشم  تشگزاب و  دجن ) ) دوخ نطو  هب  لاس  نامه  لاوش  رد  صخش  نیا  تشاد . دوب - هدرک 

. تشذگرد لاس 1182 ق . رد  تسا و  ینالقسع  مارملا  غولب  حرش  رد  مالسلا  لبس  باتک  هدنسیون  وا  - 1
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زا لبق  هک  دوب  نآ  شتلع  هتبلا  مداد . وا  هب  دوب ، لّوا  هدیصق  زا  تشگزاب  هک  ار ، دوخ  مود  هدیصق  نم  اذل  تسا ، باهولادبع  نبا  نادرگاش 

میارب باهولادـبع  نب  دـمحم  تالاح  زا  دـمآ و  نم  دزن  دوب ، لضاف  يدرف  هک  يدـجن ، نامحرلادـبع  مان  هب  یـصخش  دـبرم ، خیـش  ندـمآ 
لاوما تراغ  يزیرنوخ و  هب  اوتف  باهولادـبع  نبا  هنوگچ  هک  درک  وگزاب  نم  يارب  وا  متـسناد . دنـسپان  تشز و  ار  تـالاح  نآ  نم  تفگ .

نانیمطا يدجن  نامحرلادبع  نانخس  زا  نادنچ  نم  تسا . هتخادرپ  هدش  تیاده  تّما  ریفکت  هب  زین  دهدیم و  هلیح  رکم و  اب  ولو  نیملـسم ،
هک باهولادبع ، نب  دمحم  خیش  ياههمان  زا  يدادعت  وا  هارمه  هب  مدومن . دروخرب  دوب - روهشم  يدرف  هک  دبرم - خیـش  اب  هکنیا  ات  متـشادن 

. دروخیم مشچ  هب  دوب ، هدرک  يروآعمج  ار  اهنآ  دبرم  خیش  هداد و  اهنآ  تراغ  لتق و  هب  روتـسد  هتخادرپ و  مالـسا  تّما  ریفکت  هب  نآ  رد 
هک متـسناد  دیدرگ و  نیقی  میارب  دومن ، لقن  باهولادبع  نبا  زا  يدجن  نامحرلادـبع  هک  ار  ییاهیگژیو  تالاح و  نآ  هک  دوب  اج  نامه  زا 
ات تشادن  يوق  يداتسا  وا  هک  ارچ  درادن ؛ رظنتقد  نآ  رد  دنادیم ، هک  مه  رادقم  نآ  ای  دنادیم و  تعیرـش  زا  كدنا  يزیچ  دمحم  خیش 

هدرک فیلأـت  میق  نبا  شدرگاـش  هیمیت و  نبا  هک  یبـتک  زا  یخرب  طـقف  وا  دزوماـیب . وا  هب  هعفاـن  موـلع  دـنک و  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  وا 
لوبق هتسب  مشچ  ار  بلاطم  نامه  دوب و  هدناوخ  دندوب ،

يرگاشفا www.Ghaemiyeh.comییاوسر و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


49 ص :
(1) دنتسنادیم . مارح  ار  دیلقت  شدرگاش  هیمیت و  نبا  هکنآ  لاح  تشاد و  اهنآ  زا  هناروکروُک  يدیلقت  هدرک و 

هتـشگرب دوب ، هتفگ  تیباهو  عفن  هب  هک  ینانخـس  زا  وا  هک  دراد  تلالد  لیعامـسا  نبدمحم  ریما  راتفگ  نیمه  : » دیوگیم نیما  نسحم  دیس 
زا رتمک  يزیگناهدسفم  رد  هلاسر  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  داحلالا » ناردا  نع  داقتعالا  ریهطت   » هلاسر فیلأت  زا  دعب  وا  عوجر  دیاش  تسا و 

(2) تسین ». باهولادبع  نبا  رگید  ياههتشون 
: دسیونیم هیهلالا  قعاوصلا  باتک  رد  باهولادبع ، نبدمحم  ردارب  باهولادبع ؛ نب  نامیلس  خیش  . 2

باتک و مولع  زا  هک  دنکیم  نامگ  دنادیم و  ّتنس  باتک و  هب  بستنم  ار  دوخ  راتفگ  هک  دناهدش  التبم  یـسک  هب  مدرم  زورما  انامه  سپ  »
وا زا  هک  یماگنه  دنک . تفلاخم  وا  اب  یـسک  هک  دهدیمن  یتیمها  تنـس ، باتک و  زا  طلغ  ياهتـشادرب  رد  وا  دـنکیم . يرادربهرهب  ّتنس 

تحارص هب  ات  دنکیم  روبجم  ار  مدرم  هکلب  دوریمن ؛ راب  ریز  دنکیم و  ابا  درادب ، هضرع  ملع  لها  رب  ار  شمالک  هک  دوشیم  تساوخرد 
يو تـسا . وا  مارم  شور و  نـیا  دـنکیم . شریفکت  دزیخرب ، تفلاـخم  هـب  وا  اـب  هـک  سک  ره  دـنیامن . لـمع  نآ  موـهفم  هـب  اـی  شراـتفگ 

زا یگژیو  کی  یتح  هک  تسا  یتیصخش 

ص 8 بایترالافشک ، - 1
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تسین مه  تلصخ  نیا  مهد ) کی  )1 مسق 10 / ادخ  هب  تسین . تلـصخ  کی  نیا  وا  رد  دنگوس  ادخ  هب  درادـن . ار  داهتجا  لها  ياهتلـصخ 

. دنادیم لهاج  رفاک و  ار  همه  وا  اّما  دنراد ؛ دحاو  ياهدیقع  دنتسه . نابز  کی  ياراد  همه  مالسا  تما  هَّلل ...  ّانا  ... 
 ...« نادرگزاب تقیقح  هار  هب  ار  وا  نک و  تیاده  ار  هارمگ  نیا  اراگدرورپ !

نایاوشیپ ریاس  لبنح و  نبدمحا  زا  لبق  دنک ، ریفکت  ار  ناناملـسم  باهولادبع  نبدّمحم  دیدرگ  ثعاب  هک  يروما  : » دیوگیم همادا  رد  يو 
یلبنح یعفاش و  یکلام ، یفنح ، نیملسم ؛ ناربهر  زا  کی  چیه  زا  دوب و  روما  هنوگنیا  زا  رپ  مالسا  دالب  هکيروطهب  تسا ؛ هدوب  نیملـسم 

نیملسم دالب  ای  دنهد و  اهنآ  اب  داهج  هب  روتسد  ای  دنناوخب و  دترم  ار  اهنآ  ای  دنزادرپب و  نیملسم  ریفکت  هب  رما  نیا  هطـساوهب  هک  هدشن  لقن 
نیا هک  ار  یناسک  امـش  دیناریم . نابز  هب  ار  یلاوقا  نینچ  یگداس  هب  امـش  هک  یلاح  رد  دنناوخ . یبرح  رفاک  ار  نآ  لها  كرـش و  دالب  ار 

ياملع زا  کی  چـیه  تسا و  هدوب  نونک  ات  شیپ  لاس  زا 800  روما  نیا  دینکیم و  ریفکت  دنتـسین ، رفاک  عقاو  رد  دنهدیم و  ماجنا  ار  روما 
. دنارب نابز  هب  ینخس  نانچ  یلقاع ، درف  هک  منکیمن  نامگ  نم  دوشیم و  رفاک  ناملـسم  ِصخـش  راک ، نالف  ماجنا  اب  هک  دناهتفگن  مالـسا 

تسا نیا  امش  نانخس  همزال  مسق  ادخ  هب  اّما 
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نیا هک  دروخیم  فسأت  ناسنا  و  هَّلل ...  ّاناف  دناهدیدرگ . دترم  رفاک و  دمحا ، نامز  زا  دعب  يداع  نامدرم  ارما و  املع و  زا  مالسا ، تما  هک 

زا لبق  هک  ینعی  دیتسه  نآ  هب  ملاع  امش  دیدرگ و  هماقا  امش  يارب  اهنت  یعرش  تجح  هک  تسا  هنوگچ  دونشیم . امش  زا  ار  هناماوع  فرح 
(1) تشادن ! مالسا  نید  زا  یتسرد  تفرعم  یسک  امش ،

راکفا رد  فارحنا 

: تسج ناوتیم  لیذ  ياههنومن  رد  ار  باهولادبع  نبا  یفارحنا  راکفا 
هب سک  ره  تفگ : هبطخ  نآ  رد  دـناوخ و  هبطخ  هیعرد ، دجـسم  رد  ياهعمج ، زور  باهولادـبع ، نبدـمحم  : » دـیوگیم نـالحد  ینیز  . 1

اهزور زا  یکی  رد  هک  یماگنه  دوب ؛ دّـمحم  لاوقا  راکفا و  فلاـخم  هک  نامیلـس ، خیـش  شردارب  تسا . رفاـک  دـیوج ، لـسوت  (ص ) ربماـیپ
؟ تسا اتدنچ  مالـسا  نید  ناکرا  وت ، رظن  رد  دمحم ! تفگ : دمحم  شردارب  هب  نامیلـس  خیـش  تفرگ ، تروص  ردارب  ود  نآ  نایم  یتاقالم 

يوریپ وت  زا  سکره  : » تسا نیا  نآ  نیمـشش  هک  ینادیم  شـش  ار  مالـسا  ناکرا  وت  یلو  تفگ : نامیلـس  خیـش  اتجنپ . داد : خساپ  دمحم 
.« تسین ناملسم  دنکن ،

: دیسرپ باهولادبع  نبدمحم  زا  يرگید  صخش  . 2

ص 4 ۀیهلالا ، قعاوصلا  - 1
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52 ص :
بش ره  رد  تفگ : دمحم  خیش  دناهریم ؟ باذع  زا  دنکیم و  دازآ  ار  ناناملسم  زا  دادعت  هچ  ناضمر ، هام  ياهبـش  زا  بش  ره  رد  دنوادخ 

دـناهریم و شتآ  زا  درک ، دازآ  هک  اهبـش  نیا  مامت  هزادـنا  هب  ناضمر  هام  بش  نیرخآ  رد  دـنکیم و  دازآ  ار  رفن  رازه  ناضمر 100  هام 
. دنتسین یتفگ ، وت  هچنآ  مهد ) کی  )1 هزادنا 10 / هب  دننکیم ، يوریپ  وت  زا  هکیناسک  تفگ : صخش  نآ  دنکیم . دازآ 

ینادیم ناملسم  دننکیم  يوریپ  وت  زا  هک  ار  یناسک  طقف  وت  هک  یلاح  رد  دناناملسم ، همه  دنکیم ، دازآ  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  ار  ییاهنیا 
(1) درک . رایتخا  توکس  دش و  هدزتفگش  صخش  نیا  باوج  زا  باهولادبع  نب  دمحم  یناناملسم . رگید  رفک  هب  دقتعم  و 

هکیناسکو دیمانیم  راصنا » ، » دندیورگیم وا  هب  دندوب و  نادنورهـش  زا  هک  ار  یناسک  باهولادبع ، نب  دمحم  دیوگیم : یقدص  لیمج  . 3
هداد ماجنا  مالـسالاۀّجح  وا  بهذم  هب  ندیورگ  زا  لبق  هک  یناسک  دناوخیم و  رجاهم » ، » دندرکیم يوریپ  يو  زا  هدمآ و  رگید  ياهاج  زا 

: تفگیم اهنآ  هب  نآ ، زا  شیپ  دنهد و  ماجنا  جح  هرابود  ندیورگ ، زا  دعب  دادیم  روتسد  دنتشاد ، ار  وا  نییآ  زا  يوریپ  دصق  و 
ینالف و هدب  تداهش  زین  دندوب و  كرشم  وت  ردام  ردپ و  هک  هدب  تداهش  يدوب و  كرشم  وت  هک  هدب  تداهش 

ص 39 ۀیباهولا ، یلع  درلا  یف  ۀینسلا  رردلا  - 1
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لوبق دادیم ، تداهـش  دراوم  نیا  هب  یـصخش  رگا  دنتـسه ؛ نارفاک  زا  دـنتفر - ایند  زا  هدوب و  ملع  لـها  زا  ناـگرزب  شروظنم  هک  ینـالف -

. دوش شبهذم  رد  لخاد  ات  درکیم 
رگا دوـمنیم ، ریفکت  درکیمن  يوریپ  وا  زا  هک  ار  سک  ره  تخادرپیم و  لاس 600 ق . ات  مالساردص  زا  تما ، ریفکت  هب  تحارـص ، اب  وا 
حاـبم ار  ناـشلاوما  نوـخ و  دـیمانیم و  كرـشم  ار  یگمه  هکنیا : نخـس  هصـالخ  دوـب و  ناناملـسم  نیرتراـگزیهرپ  زا  صخـش  نآ  هـچ 

درکیم (1). راکتحا  دوخ ، ناوریپ  رد  ار  نامیا  تسنادیم و 
هکنیا هعمج و  بش  رد  (ص ) ربمایپ رب  دورد  رکذ  زا  درمـشیم و  تشز  ار  ناذا  زا  دعب  (ص ) ادخ ربمایپ  رب  دورد  باهولادبع ، نبدمحم  . 4
بیقعت تحت  تدشهب  درکیم ، یچیپرس  شروتسد  زا  سکره  دومنیم و  یهن  دنتسرفب ، دورد  (ص ) ربمایپ رب  ربانم  يور  رب  دنلب  يادص  اب 

هب هناراکبیرف  وا  دیناسر . لتق  هب  داتـسرف ، دورد  (ص ) ادخ ربمایپ  رب  ناذا  زا  دـعب  دوب و  نّذؤم  هک  ار  ییانیبان  درف  يو  یتح  تفرگیم . رارق 
(ص) ربمایپ رب  دورد  عوضوم  رد  هک  ار  ییاهباتک  زا  يرایـسب  وا  تسا . دـیحوت  میرح  زا  تظفاحم  نم  لمع  نیا  هک  درکیم  اقلا  شنارای 

هک ار  یثیدح  يریسفت و  یهقف و  بتک  زا  يرایسب  هکلب  درکن ، افتکا  زین  نیمه  هب  یتح  دیشک . شتآ  هب  تاریخلا و ...  لئالد  دننام  دوب ؛

ص 17 قداصلارجفلا ، ص 39 ؛ ۀیباهولا ، یلع  ّدرلا  یف  ۀینسلا  رردلا  - 1
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54 ص :
(1) درپس . شتآ  ياههلعش  هب  دوب ، وا  ياوتحم  یب  بلاطم  اب  فلاخم 

. دنداتـسرف يو  دزن  ار  دوخ  ياملع  زا  رفن   30 ق ).  1165) دیعس نب  دوعـسم  فیرـش  تلود  نامز  رد  نایباهو  : » دسیونیم نالحد  ینیز  . 5
هدیقع داسف  هجوتم  هرظانم ، زا  دـعب  دنتـسشن ، هرظانم  هب  نیمرح  ياملع  دـننک . هرظانم  نت  نآ 30  اب  داد  روتـسد  نیمرح  ياـملع  هب  فیرش 

دندش و ینادنز  ریگتسد و  اهنآ  زا  یخرب  اذل  داد . ناشـسبح  هب  روتـسد  تشون و  نانآ  رفک  رب  ینبم  ياهمان  عرـش  مکاح  اذل  دندش ؛ ناشیا 
(2) دندرک . رارف  مه  ياهّدع 

اهنآ اب  هرظانم  هب  هکم  ياملع  داتسرف . دمحا  فیرش  دزن  ار  دوخ  ياملع  زا  یضعب  هیعرد  ریما  (1195 ق ). دمحا فیرش  تلود  نامز  رد  . 6
(3) دشن . هداد  جح  هزاجا  اهنآ  هب  اذل  دندرک ، تباث  ار  اهنآ  رفک  دنتخادرپ و 

نآ ربق  تراـیز  يارب  هدرکن ، لّـمحت  ءاـسحا  ناـمدرم  زا  یهورگ  دـندیدرگ ، عنم  (ص ) ادـخ ربماـیپ  ربـق  تراـیز  زا  مدرم  هک  یماـگنه  . 7
هیعرد زا  تعجارم ، ماگنه  رد  تسیابیم  هورگ  نیا  یفرط  زا  دیـسر و  نویباهو  هب  مدرم ، تکرح  ربخ  دندرک . تکرح  هنیدـم  هب  ترـضح 

هنوراو دندیشارت و  ار  ناشنساحم  ریگتسد و  ار  نانآ  دندش ، هیعرد  دراو  یتقو  دندرکیم . روبع 

ص 17 قداصلارجفلا ، ص 39 ؛ ۀیباهولا ، یلع  ّدرلا  یف  ۀینسلا  رردلا  - 1

ص 39 هیباهولا ، یلع  درلا  یف  ۀینسلا  رردلا  - 2

. نامه - 3
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55 ص :
دندرب (1). هنوگ  نیمه  هب  ءاسحا  ات  دندرک و  ناشبکرم  رب  راوس 

هب یباهو  ياملع  زا  ياهّدع  دننک . روبع  هیعرد  زا  دنهاوخیم  دنراد و  جح  ترایز و  دصق  یهورگ  هک  دیـسر  نویباهو  هب  ربخ  راب  کی  . 8
دننامیم (2). اجنیمه  ام  اب  دنتسه ، ناملسم  هک  نانآ  دنورب ، هنیدم  هب  دیراذگب  دینک و  اهر  ار  نیکرشم  دنتفگ : دوخ  ناوریپ 

ناناملسم هب  تبسن  وا  هاگدید 

: دیوگیم دوخ  ياهباتک  رد  وا  دراد . یفارحنا  صاخ و  ياهدیقع  ناناملسم  هرابرد  باهولادبع  نبا 
هب (ص ) ربمایپ یلو  تسا ، ربدـم  قزار و  قلاخ و  دـنوادخ ، هک  دنتـشاد  رارقا  تساخرب ، هلباقم  هب  اهنآ  اب  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هک  يراـفک  . 1

ْنَّمَأ ِضْرَألاَو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق  :) دومرف دـنوادخ  هکنیا  رطاـخ  هب  درواـین ، باـسح  هب  مالـسا  رد  لـخاد  ار  اـهنآ  رارقا ، نیا  درجم 
(3) َنوُقَّتَت ) الَف  َأ  ْلُقَف  ُهَّللا  َنُولوُقَیَسَف  َراْصبَألاَو ...  َعْمَّسلا  ُِکلْمَی 

خـساپ رد  يدوز  هب  تساهمشچ ...  شوگ و  قلاخ  کـلام و  یـسک  هچ  اـی  دـهدیم  يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  وگب  ، »
.»؟ دیسرتیمن ادخ  زا  دینکیمن و  هشیپ  اوقت  ارچ  سپ  وگب  ادخ ، دنیوگیم :

ص 39 ۀیباهولا ، یلع  درلا  یف  ۀینسلا  رردلا  - 1

. مالکلا ۀصالخ  زا  لقن  هب  ص 15 ، بایترالا ، فشک  - 2

31 سنوی : - 3
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 .... تعافش برق و  بلط  رطاخهب  رگم  میرادن ، اهنآ  هب  یهجوت  اعد  رد  میناوخیمن و  ار  اهتب  ام  دنتفگیم : ناکرشم  انامه  . 2

ناشلیلد دـنداد  رارق  دوخ  يایلوا  ار  ادـخ  ریغ  هک  اهنآ  و  « ؛ (1) یْفلُز ) ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُدـُبْعَن  ام  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو  )
.« دننک کیدزن  دنوادخ  هب  ار  ام  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  میتسرپیمن  ار  اهنیا  هک  دوب  نیا 

زا هکلب  دیگنجن ، دـنهدیم  رارق  عیفـش  ار  اهتب  هکتهج  نادـب  اهنآ  اب  (ص ) ربمایپ اریز  تسا ؛ قیاقح  نداد  هولج  هنوراو  هطلاغم و  یعون  نیا 
. دننکیم تعافش  بلط  اهنآ  زا  ًایناث  دنهدیم و  رارق  دوخ  دوبعم  ار  اهتب  ًالوا : هک  دیگنج  ور  نآ 

یضعب دندرکیم و  تدابع  ار  ناگتـشرف  یـضعب  دنتـشاد ؛ ینوگانوگ  ياهدوبعم  هک  دیدرگ  ثوعبم  یموق  رب  (ص ) ادخربمایپ نیقی ، هب  . 3
همه اب  (ص ) ربمایپ اّما  دندیتسرپیم ؛ ار  هام  دیشروخ و  رگید  یخرب  اهگنس ، ناتخرد و  یضعب  دندادیم . رارق  شتـسرپ  دروم  ار  ایبنا  رگید 

. تشاذگن اهنآ  نایم  یقرف  تساخرب و  گنج  هب  اهنیا 
تمعن زان و  رد  اهنآ  اریز  تسا ؛ مالسا  ردص  ناکرشم  كرش  زا  رتگنررپ  ناشکرش  ام ، نامز  ناکرشم  . 4

3 رمز : - 1
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َهَّللا اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  هدومرف : دنوادخ  دناكرـشم . تلاح  ود  ره  رد  زورما  ناکرـشم  اما  دّـحوم ، یتخـس  رد  دـندوب و  كرـشم 

َنوُکِرُْشی (1) ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم 
یکـشخ هب  ار  نانآ  ادخ  هک  یماگنه  اما  دننکیم  شومارف  ار  وا  ریغ  دنناوخیم و  صالخا  اب  ار  ادخ  دنوش  یتشک  رب  راوس  هک  یماگنه  « ؛

هب تـمعن  زاـن و  رد  اهیتخـس و  رد  اـهنیا  هـک  ارچ  تـسا ؛ نیملـسم  موـمع  شدوـصقم  و  دـنوشیم ». كرــشم  زاـب  داد ، تاـجن  دـناسر و 
. تسا مالسا  ردص  ناکرشم  كرش  زا  رتظیلغ  ناشکرش  رطاخ  نیمه  هب  دنیوجیم و  لسوت  (ص ) ربمایپ

تسادخ و ناناملسم  دوبعم  تسا ؛ رایسب  توافت  دنتسرپیم ، ار  اهتب  هک  یناسک  ناناملـسم و  نایم  اریز  تسا ؛ لطاب  باهولادبع  نبا  نخس 
دزن هدرک ، اـعد  ناـشیارب  دراد ، دـنوادخ  دزن  یتـمظع  نوـچ  ترـضحنآ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  (ص ) ربماـیپ هب  ناشلّـسوت  هجوـت و  سب و 

دوبعم ار  دنوادخ  دنزادرپیم و  ناتب  شتسرپ  هب  هک  توغاط ، ناگدنب  لمع  اجک و  نیملـسم  لمع  نیا  دشاب . اهنآ  عیفـش  ّلجوّزع  دنوادخ 
، دـنوادخ : » تسا هتفگ  اًلثم  تسا ؛ رایـسب  شاهنومن  هک  تسا  ياهطلاـغم  باهولادـبع  رـسپ  نخـس  ورنیا ، زا  اـجک ؛! دـنهدیمن ، رارق  دوخ 

. دندادیم هقدص  ادخ  هار  رد  دندرکیم و  شتدابع  دایز  هک  داتسرف  یمدرم  يوس  هب  ار  (ص ) ربمایپ

65 توبکنع : - 1

ناناملسم هب  تبسن  وا  www.Ghaemiyeh.comهاگدید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


58 ص :
تسا و دـنوادخ  هـب  بّرقت  لـمع ، نـیا  زا  اـم  فدـه  دـنیوگیم : هداد ، رارق  دـنوادخ  دوـخ و  نـیب  ار  تاـقولخم  زا  یـضعب  دارفا  نـیا  اـّما 

«. میهد رارق  ادخ  دزن  دوخ  عیفش  ار  اهنیا  میهاوخیم 
: اـًلّوا هک ؛ یلاـح  رد  دـنادیم . كرـش  ار  دـنوادخ  دزن  نداد  رارق  هطـساو  هدرک و  هطـساو »  » رد زکرمتم  ار  دوخ  لاکـشا  باهولادـبع ، نبا 

. دندرکیم شتسرپ  ار  تاقولخم  ناکرشم 
نب دـمحم  نداد و  رارق  هطـساو  فرـص  هن  تسا ، ادـخ  ریغ  تدابع  تسا ، عونمم  هکهچنآ  اذـل  دـنتفرگیم . رظن  رد  هطـساو  ار  اـهنآ  ًاـیناث :

تعافش بّرقت و  يارب  ار  هطساو  دنتسرپیم و  ار  ادخ  اهنت  ناناملـسم  هک  ارچ  تسا ؛ هتفر  اطخ  هب  كرـش ، كالم  صیخـشت  رد  باهولادبع 
. دنهدیم رارق 

ریفکت راعش 

. تسا دجن  خیرات  باتک  بحاص  یسولآ ، زا  يراتفگ  بلطم  نیا  دهاش  تسا . ناملسم  ریفکت  نایباهو ، ياهراعش  رگید  زا 
: دسیونیم همادا  رد  هدروآ ، یبلاطم  زیزعلادبع  نبدوعس  دروم  رد  تیباهو ، دییأت  دروم  ياههرهچ  زا  یسولآ 

رب تشادیمزاب و  جـح  هضیرف  ماجنا  زا  ار  مدرم  وا  دـنک . میلـست  هب  راداو  ار  برع  ياسؤر  ناـگرزب و  تسناوت  دوخ  نایرکـشل  اـب  دوعـس  »
ریفکت رد  دیروشیم و  تقو  ناطلس 
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هکنآ لاـحو  درکیم  رهاوظ  رب  لـمح  ار  نید  روـما  رثـکا  يریگتخـس و  تدـش  هب  ماـکحا  زا  یـضعب  رد  درکیم و  ّوـلغ  دوـخ  ناـفلاخم 
تراغ ِندرمش  هللا  لیبس  یف  داهج  دننام  دندادیم ؛ ماجنا  دجن  ياملع  هک  دوب  ییاهيریگتخس  زا  نتـساک  هنایم و  هار  ندیزگرب  فاصنا ،
دنتشاد (1). تاماش و ...  قارع و  مدرم  هک  یلهاست  يولج  نتفرگ  زین  جح و  لامعا  ماجنا  رد  مدرم  يارب  عنام  داجیا  نیملسم و  لاوما 

هدـید رتمک  ناشیاههتـشون  رد  ریفکت  تمهت  دـنزادرپیمن و  نیملـسم  ریفکت  هب  اراکـشآ  هداد ، تسایـس  رییغت  رخاوا ، نیا  رد  ناـیباهو  هتبلا 
اجک رد  تسا ، نآ  یعدم  یسولآ  هک  ار  یفاصنا  دنربیم . راکهب  اراکشآ  ار  تمهت  ریفکت و  هویـش  نانچمه  هعیـش  دروم  رد  یلو  دوشیم ،

(2) درک ؟ شومارف  ناوتیم  دنتخادنا ، هار  هب  فجن  البرک و  رد  تیباهو  هک  ار  يزواجت  راتشک و  ایآ  تفای ؟ ناوتیم 

شرتسگ زار 

نیب رد  دوخ  راـکفا  اـب  تسناوتن  درکن و  بسک  یتیقفوم  هیمیت  نبا  ناـیم  نیا  رد  یلو  هدوب  هیمیت  نبا  راـکفا  هدـنهد  همادا  باهولادـبع  نبا 
هیمیت نبا  هک  دوب  نآ  شلیلد  دبای . تسد  تیقفوم  هب  تسناوت  باهولادبع  نبدمحم  اما  دنک ، زاب  اج  ناناملسم 

. یسولآ يرکش  دومحم  دجن ، خیرات  باتک  زا  لقن  هب  ص 913 ؛ بایترالا ، فشک  - 1

ص 352 ج 4 ، لحنلاو ، للملا  یف  ثوحب  - 2
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رارق یبسانم  هاگیاجرد  يرکف  رظن  زا  مدرم  دنتسیزیم و  مالـسا  ياملع  زا  یهوبنا  مدرم ، نایم  رد  هک  درک  هضرع  ینامز  رد  ار  دوخ  راکفا 
دقن هتوب  هب  ار  شراکفا  لدتـسم ، عطاق و  نیهارب  اب  املع  هک  دـش  ثعاب  هیمیت  نبا  تایرظن  املع و  راـکفا  ناـیم  داـضت  ور ، نیا  زا  دنتـشاد ،
دارفا زا  ّولمم  هقطنم  نآ  هکدرک  هضرع  ار  شتایرظن  راکفا و  ینامز  باّهولادـبع  رـسپ  اما  دـنزاس ؛ راکـشآ  ار  شتایرظن  نالطب  دـنناشک و 
يرای تیامح و  يدوعس  نادناخ  هلیـسو  هب  باهولادبع  نبا  ییوس  زا  دنتـسنادیمن و  ار  مالـسا  هیلوا  يدابم  یتح  هکدوب  لهاج  داوسیب و 

. دشیم
: دسیونیم يواهرلا 

تسیز و هداس  يدام  رظن  زا  نانچمه  دنتسه و  رود  هب  تفرـشیپ  ندمت و  يایند  زا  دجن ، دالب  مومع  هک  دش  هجوتم  باهولادبع  نبا  یتقو  »
هیلقع مولع  زا  یعالطا  هنوگچـیه  هتفای و  هبلغ  نانآ  رب  تلاـهج  دـنربیم و  رـس  هب  يرطف  یگداـس  ناـمه  رد  دنافعـضتسم و  يرکف  رظن  زا 

دراکب اهنآ  لد  رد  ار  داسف  قافن و  ياهرذب  دنک و  ذوفن  هداس ، مدرم  نیا  ياهلد  رد  یقیرط  هب  ات  درک  فرـص  ار  دوخ  شالت  مامت  دنرادن ،
زا دـسرب و  يرترب  هب  دـنک و  هدافتـسا  مدرم  يداوسیب  لـهج و  زا  تسناوت  وا  تشاد . لد  رد  رود  ياههتـشذگ  زا  هک  دوـب  ییوزرآ  نیا  و 

فیاوط ماـمت  ریفکت  هب  هبرح  نیا  اـب  دوـمن و  یفرعم  نید ، ماـکحا  رد  دـهتجم  نید ، دّدـجم  ار  دوـخ  هدرک ، هدافتـسا  ءوـس  مدرم  یگداـس 
كرشم و ار  همه  تخادرپ و  نیملسم 
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، دوب هدش  لزان  ناکرشم  هرابرد  هک  ار  نآرق  زا  یتایآ  وا  تسناد . مالسا  ردص  ناکرشم  كرش  رفک و  زا  رتدیدش  رتدب و  ار  ناشرفک  یتح 

(1) دندادیم ». رارق  دوخ  عیفش  دنوادخ  دزن  ار  ترضح  نآ  دنتفریم و  ناشربمایپ  ربق  ترایز  هب  هک  درک  ینیملسم  رب  لمح 

بوتکم دقن  در و 

نبدـمحم راکفا  ّدر  رد  باتک  ًابیرقت 40  تنـس  لها  ياملع  تسا ؛ رایـسب  هدش ، هتـشاگن  باهولادبع  نبدـمحم  راکفا  ّدر  رد  هک  ییاهباتک 
: درک هراشا  دیآیم ، یپ  رد  هک  يراثآ  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دناهتشون  باهولادبع 

یهارمگ و هب  همدقم  نیا  رد  باهولادبع . نب  نامیلـس  هلاسر  رب  تسا  یظیرقت  هک  یعفاشلا  يدرکلا  نامیلـس  نبدمحم  شداتـسا  همدقم  . 1
نادب باهولادـبع ، ینعی  شردـپ ؛ يدنـسلا و  ةایح  دـمحم  شرگید ، داتـسا  هکنانچمه  تسا . هدـش  هراشا  نید  زا  باهولادـبع  نبا  جورخ 

. دناهدرک هراشا 
. یعفاشلا فیطللا  نب  هللادبع  يو ، داتسا  رثا  داهتجالا ؛ یعّدمل  داهجلا  فیس  دیرجت  . 2

یلبنحلا (2). هللادبع  نیدلا  فیفع  فیلأت  دوعرلا ؛ قعاوصلا و  . 3

ص 14 قداصلا ، رجفلا  - 1

: دیوگیم دادحلا  دمحا  نب  يولع  همالع  - 2

بوتکم دقن  www.Ghaemiyeh.comدر و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


62 ص :
زا هک  ار  یلئاسم  نآ  همه  باتک  نیا  رد  يو  یلبنح . قلاـقع  نب  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  زا  نیدـلادیدجت ؛ یعّدا  نمب  نیدـلقملا  مکهت  . 4

. داد خساپ  هجو  نیرتاویش  هب  ار  لئاسم  نیا  زا  کی  ره  دیدرگ و  ضرعتم  دوب ، باهولادبع  نبا  ياهتعدب 
تیافک وا  یفارحنا  تایرظن  ندـناشک  شلاچهب  باهولادـبع و  نبا  تادـقتعم  ّدر  رب  باتک ، نیا  لوصف  یناـبقلا ؛ یلع  نبدـمحا  هلاـسر  . 5

. دنکیم
. کبزق نسح  خیش  فیلأت  ۀیباهولا ؛ یلع  ّدرلا  یف  ۀیفولا  تالاقملا  . 6

. یقشمدلا مسکلا  ءاطع  خیش  زا  ۀیباهولا ؛ یلع  ّدرلا  یف  ۀیضرملا  لاوقألا  . 7
. یکملا ءاطع  خیش  رثا  يدجنلا ؛ قنع  یف  يدنهلا  مراصلا  . 8

. یسیوملا یسیع  نب  هللادبع  خیشلل ؛ هلاسر  . 9

. یئاسحا يرصم  دمحا  خیش  زا  ياهلاسر  . 10
. سدقملاتیب ياملع  زا  یکی  زا  لاقتنالا ؛ دعب  ءایلوألا  یلع  رکنا  نم  قانعا  یف  لاقصلا  فویسلا  . 11

. یفنحلا لبنس  رهاط  رثا  راربألا ؛ ءایلوألل  راصتنالا  . 12
. دادح نب  يولع  دیس  رثا  ماوعلا : اهب  لضأ  یتلا  يدجنلا  یعدبلا  هبش  ّدر  یف  مالظلا  ءالج  مانألا و  حابصم  . 13

هدیصق در  یبیللا  نوبلغ  نبا  خیش  زا  ياهدیصق  . 14
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یناعنص

دشرلا ۀباصالا و  لها  یلع  یمالس 
. دجن یف  ّلح  ْنَم  َو  دجن  یلع  سیل  و 

. نالحد ینیز  دمحا  هکم ، یتفم  رثا  ۀیباهولا ؛ یلع  ّدرلا  یف  هینسلارردلا  . 15
. یناهبنلا فسوی  خیش  رثا  قلخلا ؛ دیسب  لسوتلا  یف  قحلا  دهاوش  . 16

. یکلاملا یفرشملا  خیش  فیلأت  قودصلا ؛ یلولا  یبنلاب و  لسوتلا  عنم  نّمم  قوقعلا  راهظا  . 17
. ساف یتفم  ینانزاولا ، يدهم  خیش  زا  لسوتلا ؛ زاوج  یف  هلاسر  . 18

. يرداقلا یملحلا  میهاربا  خیش  قلخلا ؛ رارشا  لاوحا  فشک  یف  قحلا  لالج  . 19
. یلبنحلا خیش  نسح  رثا  ۀیباهولا ؛ یلع  ّدرلا  یف  ۀیعرشلا  لوقنلا  . 20

. دمحا نب  يولع  دیس  زا  رباکألا ؛ یلع  رکنملا  قنعل  رتابلا  فیسلا  . 21
. ینغریم میهاربا  نب  هَّللادبع  فیلأت  ءایلوألا ؛ ءایبنألاب و  ۀثاغتسالا  یلع  ءایبغألا  ضیرحت  . 22

هنومن يارب  نآ ، دروم  دنچ  هب  ناوتیم  تسا و  ددـعتم  هدـش ، هتـشاگن  باهولادـبع  نبا  تافارحنا  ّدر  رد  هک  زین ، هیماما  راثآ  تسا ، ینتفگ 
: درک هراشا 

. ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش  زا  دادسلا ؛ دارأ  نمل  داشرلا  جهنم  . 1
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. ءاطغلا فشاک  نیسحدمحم  رثا  تالالضلا ؛ عدبلا و  عمق  یف  تاّنیبلا  تایآلا  . 2

. ءاطغلا فشاک  یضترم  ۀیباهولا ؛ تاهبش  ّدر  یف  هیلجلا  تایآلا  . 3
. یناقماملا هللادبع  خیش  زا  ۀسدقملا ؛ باتعألا  لیبقت  نع  هسوسولا  ۀحازإ  . 4

. ینیوزقلا نسحدمحم  رثا  اهولا ؛ هبش  عفد  یف  ۀیلجلا  نیهاربلا  . 5
. یغالبلا داوج  خیش  زا  يوتفلا ؛ لاعفألا و  یف  عرولا  یلإ  يدهلا  يوعد  . 6

. يورغلا یلعدمحم  ۀیباهولا ؛ یلع  ّدرلا  . 7
. ردصلا نسحدیس  ۀیباهولا ؛ یلع  درلا  . 8

. نیمألا نسحم  دیسلا  باهولادبع ؛ نب  دمحم  عابتا  یف  بایترالا  فشک  . 9
. یلماع یضترم  رفعج  مسارملا ؛ مساوملا و  . 10

. هینغملا داوجدمحم  ۀیباهولا ؛ یه  هذه  . 11
. یجنایم يدمحا  یلع  رثا  كربتلا ؛ . 12

. یناحبس رفعج  داتسا  رثا  مهدئاقع ؛ مهططخ و  یف  نییباهولا  عم  . 13
. یناحبس رفعج  داتسا  زا  نازیملا ؛ یف  ۀیباهولا  . 14

. یسبط نیدلا  مجن  زا  مالسإلا ؛ دئاقع  یلإ  نامیإلا  دفاور  . 15
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تیباهو نامیپمه  دجن و  تموکح 

هراشا

نیب هکدوب  یناـمیپ  ببـس  هب  نیا  دـندوب و  باهولادـبع  نبا  ناـیماح  زا  دوعـس ، نبدـمحم  نآ ، سأر  رد  دوعـس و  لآ  هکدـش  هتفگ  رتـشیپ 
تایح زا  حیحـص  تخانـش  رب  فقوتم  نویباهو  توعد  تعـسو  نکیل  تسا . رادیاپ  نانچمه  دیدرگ و  دقعنم  اهنآ  باهولادبع و  نبدمحم 

بکترم نویباهو  هک  یلامعا  دـندروآ . راب  هب  هک  تسا  ییاـهیناریو  يزیرنوخ و  زین  دـندش و  بکترم  هک  تسا  یلاـمعا  دوعـسلآ و  هلیبق 
ار عیاجف  نآ  كرـش ، كرت  راعـش  نید و  شـشوپ  رد  هک  هدوب  ياهلیبق  تابـصعت  زا  یـشان  هکلب  هدوبن ، ینید  یتکرح  زا  هتـساخرب  دندش ،

. دنداد ماجنا 
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يدوعس تموکح  هناگهس  ياههرود 

هراشا

: دناهدرک میسقت  هرود  هس  هب  ار  يدوعس  خیرات  ناخّروم ،
ات 1233 ق. لاس 1137  زا  لّوا  هرود  . 1
ات 1309 ق. لاس 1240  زا  مود  هرود  . 2

. رضاح رصع  ات  لاس 1319  زا  موس  هرود  . 3

اهیباهو تموکح  لّوا  هرود 

دوعس نب  دمحم  . 1

هراشا

دوجو هب  ییاهدروخرب  هنییع  مکاح  دوعـس و  نبدمحم  نایم  دوشیم . زاغآ  باهولادبع  نبا  نامیپمه  دوعـس ، نبدـمحم  نامز  زا  هرود  نیا 
، نایم نیمه  رد  اما  دنکیم ، دقعنم  طیوس  نبا  هدمرث و  اب  ینامیپ  ور ، نیا  زا  ددرگیم ؛ كانساره  دوعسلآ  هطلـس  زا  هنییع  مکاح  هک  دیآیم 

قحلم دوعس  نبا  تموکح  ورملق  هب  هنییع  رهـش  دباییم و  همتاخ  رمْعَم  لآ  شقن  دسریم و  لتق  هب  هناریگلفاغ  هنییع  مکاح  رَمْعَم ، نب  نامثع 
. دوشیم

نآ فارطا  دجن و  هقطنم  رد  لاس 1150 ق . رد  دوب و  لاس 1143 ق . رد  قرش و  رد  باهولادبع  نبا  راک  عورـش  : » دسیونیم نالحد  ینیز 
دناشکب هکم  ات  ار  شذوفن  تعسو  تسناوت  هلیسو  نیا  اب  هک  ارچ  تخادرپ ؛ دوعـس ) نبدمحم  ) هیعرد ریما  يرای  هب  يو  تفرگ . الاب  شراک 

نیا زا  لبق  و 
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وا عیطم  هلیبق ، هلیبق  هتـسد و  هتـسد  برع ، ناسانـشرس  زا  يرایـسب  دروآرد . دوخ  زا  تعاـطا  هب  ار  نآ  یلاوح  هیعرد و  یلاـها  دوب  هتـسناوت 
هب ار  امـش  نم  تفگیم : هشیمه  اهنآ  اب  دروخرب  رد  اذـل  دوب ، كاـنمیب  نانیـشنارحص  زا  اـّما  دنتـسویپ ، يو  هب  یگمه  هکنیا  اـب  دـندیدرگ .

دوخ هدنبیرف ، ینانخس  اب  ینید ، روما  زا  اهنآ  عالطا  مدع  نانیشنارحص و  تلاهج  زا  هدافتساءوس  اب  منکیم . توعد  كرش  كرت  دیحوت و 
: تفگیم اهنآ  هب  هشیمه  درکیم و  اج  مدرم  نیا  لد  رد  ار 

لتق هب  ار  یکرـشم  سکره  دناكرـشم و  ًاـقلطم  دنتـسه ، نامـسآ  نیا  ریز  هک  یناـسک  همه  منکیم و  توعد  نید  هب  ار  امـش  نم  اـنامه  »
!« دش دهاوخ  شبیصن  تشهب  دناسرب ،

نبا اـیوگ  دـندوب . هدرک  شوـخ  ار  ناـشلد  اهراعــش  نـیمه  اـب  دـنتفریذپ و  ار  وا  زا  تـیعبت  باهولادــبع ، نـبا  هدــنبیرف  نانخــس  اـب  مدرم 
ناوریپ دندرکیمن . اهر  دنتفرگیم و  تفگیم ، وا  هکهچنآره  مدرم  نیا  هک  ارچ  دوب ؛ مدرم  نایم  رد  ربمایپ  دننام  هللاابذایعلا - باهولادبع -

دوخ نایم  رد  ار  هیقب  دندادیم و  تقو  تموکح  سییر  هب  ار  لام  سمخ  دندربیم و  امغی  هب  ار  شلام  دنتـشکیم ، ار  یناملـسم  یتقو  يو 
دجن ریما  دندادیم و  ماجنا  دوب ، باهولادبع  نبا  هتساوخ  هک  هچنآ  دوب و  باهولادبع  نبا  راتفر  نامه  مدرم  نیا  راتفر  دندرکیم و  میسقت 

. تفرگ تعسو  وا  تراما  اهتیامح ، نیا  اب  هک  دوب  وا  یماح  زین 
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زا هکم  مدرم  دوب . تیباهو  هب  مدرم  توعد  شفدـه  داتـسرف و  هکم  هب  ّجـح ، کسانم  ماجنا  ناونع  هب  ار  دوخ  ياـملع  زا  نت  دوعس 30  نبا 

هکم هب  هورگ  نیا  یتـقو  دـننارورپیم . رـس  رد  هچ  هک  دنتـسنادیمن  ار  ناشفادـها  یلو  دنتـشاد ، عـالطا  دـجن  رد  باهولادـبع  نبا  توـعد 
ار اهنآ  يریگتسد  روتسد  ریما  دنتشادرب . دوخ  یفارحنا  دیاقع  زا  هدرپ  هرظانم ، ماجنا  اب  درک و  هرظانم  هب  توعد  ار  نانآ  هکم  ریما  دندیسر ،

. دنتخیرگ هیقب  دندش و  سوبحم  ریگتسد و  نت  نیا 30  زا  یضعب  هک  داد 

نارجن رد  تسکش 

ضایر و ناـیم  لاـس ، دودـح 27  هکيروطهب  دوب ، تیباـهو  نانمـشد  نیرتتخـسرس  زا  تشاد ، ماـن  ساود  نب  ماـهد  هک  ضاـیر ، مکاـح 
نایم لاس 1178  رد  دندش . هتشک  دوعس »  » و لصیف »  » ياهمان اب  دوعس  نبدمحم  ردارب  ود  نایم ، نیا  رد  داد و  خر  نینوخ  ياهگنج  هیعرد ،
هنتف ات  دـندش  مسقمه  نانآ  دـیدرگ ؛ دـقعنم  ینامیپ  دـلاخ ، ینب  ناـمجع و  هلیبق  ود  و  دـندوب - نارجن  یلاـها  زا  هک  ماـیونب - هلیبق  ناـناوج 
هلمح هیعرد  هب  نارجن  فرط  زا  هللا  هبه  نب  نسحدیـس  يربهر  هب  مایونب  ناناوج  دنتـشاذگ  رارق  مه  اب  ور ، نیا  زا  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  تیباهو 

شروی هیعرد  هب  ءاسحا  فرط  زا  تشاد ، مان  يدلاخ  هک  یصخش  يربهر  هب  نامجع  دلاخینب و  هلیبق  دننک و 

نارجن رد  www.Ghaemiyeh.comتسکش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


69 ص :
نایم نیا  رد  اما  دنشاب ، هدیسر  هیعرد  فارطا  هب  یگمه  ینیعم  زور  رد  هک  دوش  یحارط  ياهنوگهب  ناشتکرح  دنتشاذگ  هدعو  نانآ  دنربب .

، تسکـش نیا  زا  سپ  دوعـس  نبا  دننک . رامورات  ار  دوعـس  نبا  رکـشل  دنتـسناوت  دندیـسر و  هیعرد  هب  دـعوم  زا  رتدوز  مایونب  ناناوج  ياوق 
رگا هک  درک  طرـش  تفرگ و  تسد  رد  حلـص  مچرپ  يو ، دربب . رد  هب  ناج  تسناوت  گنرین  هعدـخ و  اـب  باهولادـبع  نبا  اـّما  دـش  ناـهنپ 

دّهعتم يدوعـس  مکاح  يو و  دـنهد ، لـیوحت  ار  ارـسا  دـننامب و  یقاـب  يریگرد  لـحم  ناـمه  رد  دـنوشن و  رهـش  دراو  نارجن  ناـیوجگنج 
زواجت هیعرد  هقطنم  زا  زین  یباهو  ياوق  دنزادرپب و  هدـیدرگ ، لّمحتم  نارجن  رکـشل  هک  یتاراسخ  تهج  الط  هکـس  رازه  اههد  دـندرگیم 

ار رکـشل  مه  اهيدـجن  زا  يرایـسب  دوب و  يدایز  حّلـسم  ناـیوجگنج  ياراد  هک  يدـلاخ  رکـشل  یتقو  دنـشاب . رقتـسم  اـجنامه  رد  هدرکن ،
هک دوب  حلص  نیا  زا  سپ  دندش . یضار  نامیپ  نیا  هب  مه  اهنآ  اذل  دندیدرگ . حلص  هجوتم  دندیـسر ، گنج  نادیم  هب  دندرکیم ، یهارمه 

. تشذگ رد  لاس 1179 ق . رد  یحور  تامدص  رطاخ  هب  دوعس  نبا 

دوعس نبدمحم  نب  زیزعلادبع  . 2

هراشا

ار ردپ  ياج  باهولادبع  نبا  تلاخد  اب  دوعس ، نبدمحم  نب  زیزعلادبع  وا  رسپ  دوعس ، نبا  تشذگرد  زا  دعب 
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: میوشیم روآدای  ار  وا  تایانج  زا  ياهراپ  هک  دوب  ماشآنوخ  كافس و  رایسب  شردپ  نوچمه  دوب و  باهولادبع  نبا  داماد  وا  تفرگ .

ءاسحا لاغشا  فلا :

هک یتمواقم  ره  درک و  جارات  دروآ ، گنچ  هب  ار  نیملـسم  لاوما  زا  هچنآ  ره  هار ، نیب  رد  درک و  تکرح  ءاسحا  بناج  هب  تموکح  ياوق 
دنتخاس و دوبان  ار  همه  هدرکن ، محر  مه  اهناتسلخن  هب  یتح  دندرک ، بوکرس  مامت  یمحریب  اب  تفرگ ، تروص  ناشلباقم  رد  هار ، نیب  رد 

. دیدرگ میلست  ءاسحا  بیترت  نیدب 
ًاددـجم هدـش ، هجاوم  يدوعـس  زّهجم  يوق و  ياهورین  اب  یلو  دـنتفرگ  نویباهو  هطلـس  زا  ییاهر  رب  میمـصت  نآ  یلاـها  لاس 1796 م . رد 

. دندیدرگ بوکرس 
: دسیونیم ءاسحا  یلاها  میلست  یگنوگچ  هرابرد  رشب  نبا 

رب حلـسم  ياهورین  دندیـسر ، ءاسحا  یکیدزن  هب  نایرکـشل  هک  یتقو  درک . زاغآ  ءاسحا  هب  ار  دوخ  تکرح  حبـص ، زاـمن  زا  دـعب  دـجن  ریما 
نینج طقس  هلماح ، نانز  زا  يرایسب  دیدرگ  ثعاب  لمع  نیا  دندرک . کیلش  دوخ  ياهگنفت  اب  هراب  کی  هب  هداتـسیا ، نابـسا  باکر  يور 

هدارا هک  ار  یسک  ره  وا  دومن . تماقا  اجنآ  رد  یهام  دنچ  هدش ، رهش  دراو  دجن  ریما  لاغشا ، زا  دعب  دیدرگ و  لاغشا  رهش  دنیامن ... 
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ار اههناخ  دربیم و  جارات  هب  تساوخیم  هچنآ  ره  تخادـنایم و  نادـنز  هب  ای  درکیم و  جارخا  ءاسحا  زا  اـی  دـناسریم ، لـتق  هب  درکیم ،

؛ درکیم بیرخت 
ي لتقلا »...  اهنم  رثکأ  نیملسملاةذبانم و  دهعلا و  ضقن  نم  مهنم  رّرکت  امل  کلذ  مهنم و  اهضبق  مهاردلا و  نم  ًافولأ  مهیلع  برضو  »

لتق هب  ار  نانآ  زا  يرایسب  سپ  دندرک ، ینکـشنامیپ  نانیا  نوچ  دومن . تفایرد  درک و  لیمحت  نانآ  رب  تایلام  هیزج و  مهرد  نارازه  ینع 
درب و هیعرد  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  راید  نآ  ياسؤر  ناگرزب و  زا  يرایـسب  تشاد ، ار  ءاسحا  زا  ندرک  چوک  دصق  دوعـس  نبا  یتقو  دـیناسر .

درامُگ (1). دوب ، شنارادفرط  زا  هک  ار  مجان  مان  هب  یصخش  ءاسحا  رد  دوخ  ياج  هب  داد و  ناکسا  رهش  نیا  رد  ار  اهنآ 

البرک هب  شروی  ب :

، دیسر البرک  رهـش  هب  یتقو  درک . تکرح  قارع  دصق  هب  دجن ، مدرم  زا  لکـشتم  يرایـسب  نوشق  اب  زیزعلادبع  نبدوعـس  لاس 1216 ق . رد 
نآ حیرض  هدز ، درب  تسد  (ع ) نیسح ماما  مرح  هنازخ  هب  دنتخادرپ و  مدرم  ماعلتق  هب  رهـش ، هب  ندش  دراو  زا  دعب  دومن . هرـصاحم  ار  اجنآ 

. دندرب تراغ  هب  ار  نآ  سیفن  يایشا  ناوارف و  لاوما  دنتسکش و  ار  ترضح 

ص 105 ج 1 ، دجملا ، ناونع  - 1
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هب لاس 1216 ق . رد  دجن  ریما  : » دـیوگیم هدوب ، فرـشا  فجن  رهـش  ناعفادـم  زا  ثداوح و  دـهاش  دوخ  هک  یلماع ، داوج  دیـس  هللا  ۀـیآ 
هب ار  ناشلاوما  هدـناسر ، لتق  هب  ار  ناکدوک  نانز و  نادرم ، شیاهورین  درب . تراغ  هب  ار  نآ  لاوما  دومن و  زواجت  (ع ) نیـسح ماـما  هاـگراب 

ضرعتم هرونم  هنیدـم  همرکم و  هکم  رب  سپـس  دـندرکبیرخت ، ار  هعقب  هدومن و  تراسج  (ع ) نیـسح ماـما  ترـضح  ربق  هب  دـندرب و  تراـغ 
(1) دنام ». نوصم  نانآ  تسد  زا  (ص ) ادخ ربمایپ  ربق  طقف  دنداد و  ماجنا  عیقب  ناتسربق  رد  دنتساوخ  هک  هچنآ  ره  دندش و 

: دیوگیم اهیباهو  تایانج  فصو  رد  زیسناروک 
فرـشا فـجن  هب  دـیع  نشج  هماـقا  يارب  یگمه  اذـل  دـندرکیم ؛ اـپ  رب  ییاهنـشج  مخ ، ریدـغ  دـیع  زور  رد  هکدوـب  نیا  نایعیـش  تداـع  »

دندرک و هدافتسا  تصرف  نیا  زا  اهیباهو  دشیم . هنکس  زا  یلاخ  البرکـصوصخهب ، قارع ، نیـشنهعیش  ياهرهـش  لیلد  نیمه  هب  دندمآیم .
يرفن رازه  هاپـس 12  طسوت  دـندوب ، هدـنام  یقاب  هدروخلاس  فیعـض و  دارفا  طقف  هکرهـش  رد  دـندرب . هلمح  رهـش  هب  ناعفادـم ، بایغ  رد 

(2) دیسر » رفن  رازه  هب 3  زور  کی  رد  ناگدش  هتشک  دادعت  هکیروطهب  دنامن ؛ هدنز  تیانج  نیا  رد  سک  چیه  دندیسر و  لتق  هب  نویباهو 

ص 512 ج 5 ، ۀمارکلا ، حاتفم  - 1

؛ دـندرک حورجم  ار  رفن  رازه  هدزناـپ  هتـشک و  اررفن  رازه  جـنپ  نویباـهو  اهـشرازگ ، زا  یـضعب  قـبط  ص 126 ، ۀـیبرعلا ، دالبلا  خـیرات  - 2
ص 273 ج 8 ، تابتعلا ، ۀعوسوم 
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حیرض سپس  دیدرگرهش . دراو  رهش ، هرـصاحمزا  دعبو  درک  هلمح  البرکهب  دوخ  ردپ  رکـشل  اب  دجن  ریما  دسیون : یم  دجن  خیرات  رد  یبلیف 

. دـندرب جارات  هب  تشاد ، دوجو  رهـش  رد  یتمیق  يایـشا  زا  هچنآ  ره  دـندرک و  تراـغ  ار  نآ  تارهاوج  هدومن و  ناریو  ار  (ع ) نیـسح ماـما 
تـسرد هجوچیه  هب  رّوصت  نیا  یلو  دندادیم ، رارق  دوخ  زات  تخات و  دروم  ار  نیـشنهعیش  دالب  اهنت  نویباهو  هک  دوش  رّوصت  تسا  نکمم 

موجه زا  دروم  نیا  رد  خـیرات  هک  دـندادیم  رارق  دوخ  تالمح  جامآ  ار  ماش  قارع و  زاجح ، نیـشنناملسم  قطانم  هیلک  اـهنآ ، اریز  تسین 
. تسا هدومن  تبث  ار  ییاهشرازگ  نانآ  هنایشحو 

اب یبوخ  طباور  هدرب و  رس  هب  دجن  رد  يدایز  تدم  يو  تسا و  هرَس » نوج  تنس   » مان هب  لصألا ، یسیلگنا  يدرف  روکذم ، باتک  هدنسیون 
. تشاد اهيدوعس 

فئاط لاغشا  ج :

، فئاط ِریما  دنتخات . فئاط  هب  سپس  دندرک  تراغ  ار  نآ  یحاون  یضعب  هدومن ، يزاردتسد  زاجح  رب  نویباهو  لاس 1217 ق . رخاوا  رد 
هب سپـس  دز و  شتآ  ار  شاهناخ  تشگرب و  فئاط  هبو  دروختـسکش  گنجرد  نکیل  تساخرب . رهـش  زا  عافدـهب  دوب ، بلاـغ  فیرـش  هک 

. تخیرگ هکم 
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اهنز و دـنتخادرپ و  نادرم  ماعلتق  هب  رهـش ، هب  ناـشدورو  زا  دـعب  دـنوش ، رهـش  دراو  هبلغ  رهق و  اـب  دنتـسناوت  زور  هس  فرظ  هک  اـهیباهو 

لاـمعا ار  هنایـشحو  تسایـس  تنوـشخ و  نیا  دـندشیم ، هریچ  یتـقو  هک  تسا  هدوـب  نویباـهو  شور  نـیا  دـندرب و  تراـسا  هـب  ار  اـههچب 
(1) دنامن . ناما  رد  نانآ  زواجت  زا  هر ) ) سابع نبا  ربق  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دندرکیم .

محر ریبک  ریغص و  هب  نانآ  دنتخادرپ . مدرم  ماعلتق  هب  هدش ، رهـش  دراو  هدعقيذ 1217 ق . رد  يدوعس  نایرکـشل  دسیونیم : نالحد  ینیز 
هدش جراخ  رهش  زا  نایباهو ، موجه  زا  سرت  رطاخهب  هک  فئاط ، یلاها  زا  یهورگ  دندیرب . رس  ردام  هنیس  يور  ار  راوخریش  لفط  دندرکن ؛

هک ار  یناسک  هدش ، اههناخ  دراو  دندناسر . لتق  هب  ار  ناشرثکا  هدرک و  بیقعت  ار  اهنآ  يدوعس  رکشل  ناراوس  دندوب  هتشاذگ  رارف  هب  اپ  و 
، نآ زا  دعب  دنتـشک . دنتفای  اجنآ  رد  ار  هکره  هتفر ، دجاسم  اهناکد و  هب  دنامن ، یقاب  یـسک  اههناخ  رد  نوچ  دنتـشک و  دندوب  اههناخ  رد 
. درکیم هجوت  بلج  یهوک  دـننام  هب  نآ  رادـقم  ترثک  هک  دـندرک  عمج  اجکی  رد  ار  همه  جراخ و  رهـش  زا  ار  هدـش  تراـغ  لاوما  ماـمت 

نایم رد  هک  ار  اهباتک  یلو  دندرک ، میسقت  دوخ  نایم  رد  ار  هیقب  دنداد و  دوعس  ریما  هب  ار  هدش  جارات  لاوما  نیا  سمخ  سپس 

ص 93 یتربجلا ، خیرات  یف  دجن  زاجحلا و  رابخا  - 1
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. دنتخیر رازاب  هچوک و  رد  دوب ، هقف  ثیدح و  بتک  فیرش و  فحصم  يدادعت  نآ 

همرکم هکم  تراغ  د :

بارعا یتح  هک  ) مارح ياههام  لّوا  رد  ار  یـشترا  روظنم ، نیدب  دـنبای ؛ الیتسا  همرکم  هکم  رب  دـنتفرگ  میمـصت  اهیباهو  لاس 1217 ق . رد 
ماجنا لوغـشم  مدرم  هک  دـش  رـشتنم  ینامز  هئطوت  نیا  ربخ  دـندرک . ایهم  هلمح  يارب  دنتـسنادیم ) مارح  ار  اههام  نیا  رد  گـنج  یلهاـج ،
فیرش دنتشاد . روضح  ماش و ...  رصم و  زا  ییارما  زین  يو و  يابقن  دیعس و  نب  ناطلـس  طقـسم ، ماما  جاجح ، نایم  رد  دندوب . ّجح  هضیرف 
نایباهو هیلع  داهج  هب  ّجـح  کسانم  مامتا  زا  دـعب  ار  مدرم  دوخ ، ور  نیا  زا  دینـشن . یباوج  اّما  تساوخ ، کمک  اـهنآ  زا  هکم ) ریما  ) بلاـغ

هارمه هب  دـش ، روبجم  بلاغ  فیرـش  دـنداد . ناشن  یتسـس  دوخ  زا  عافد ، يارب  یهاو ، لیالد  اب  هدرکن ، وا  هب  ییانتعا  مدرم  اـّما  دـناوخارف ،
زور رد  شرکـشل  اب  دجن  ریما  دنتخیرگ . هدـج  هب  هّکم  مدرم  زا  يرایـسب  نایم  نیا  رد  دـنک . رارف  هکم  زا  یلام ، ریاخذ  نئازخ و  اب  شنارای 

اور فئاط  لها  هب  تبـسن  هک  ار  یتایانج  نامه  وا  دـنهد . ناـشن  دوخ  زا  یتمواـقم  مدرم  هکنیا  نودـب  دـیدرگ ، هکم  دراو  مرحم  هاـم  مهد 
هکم ياملع   (1) داد . ماجنا  زین  هکم  مدرم  اب  تشاد ،

ص 93 یتربجلا ، خیرات  - 1
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76 ص :
هرمع جح و  ماجنا  زا  ار  قطانم  ریاس  نیملـسم  زین  دنیامن و  سیردت  ار  وا  ياهباتک  دنریذپب و  ار  باهولادبع  نبا  دیاقع  ات  درک  روبجم  ار 

نیب هکیتراجت  ای  دـسرن و  هکم  لها  هب  هنیدـم  فرط  زا  یکمک  هکنیا  هزیگنا  هب  دومن ؛ عطق  ار  هنیدـم  هکم و  یلاها  نیب  طاـبترا  درک و  عنم 
(1) دتفیب . قنور  زا  دوب ، رهش  ود  نیا 

هاگراب مادهنا  ه :-

بحاص هب  مارکا  مارتحا و  يارب  ناناملـسم  دوب و  هاگراب  دبنگ و  ياراد  هکيروبق  اهحیرـض و  زا  يرایـسب  هکم ، رب  الیتسا  زا  دـعب  نایباهو 
نیب زا  ار  یمالـسا  راثآ  مامت  زور  هس  فرظ  رد  دـندومن و  هنیدـم  روبق  اب  ار  لاـمعا  نیمه  دـندرک و  بیرخت  دـندوب ، هدرک  اـنب  ار  نآ  ربق ،

(2) دندرب .
نارادفرط اب  دندرب و  شروی  دوب ، هکم  فارطا  رد  هک  نویباهو  هاگودرا  هب  هدش و  دّحتم  هّدج  مکاح  اشاپ ، فیرش  هارمه  هب  بلاغ  فیرش 

لیلد هب  بیترت  نیدب  دوب . قطانم  نآ  رد  اهیباهو  ندش  ریگنیمز  شاهجیتن  هک  دـنتخادرپ  هزرابم  هب  دـندوب ، هکم  رواجم  لیابق  زا  هک  اهنآ 
. دندروخ مکاح  ود  نیا  يوس  زا  یتخس  تسکش  دندروآ ، راب  هب  نویباهو  هک  یعیاجف 

ص 93 یتربجلا ، خیرات  یف  دجن  زاجحلارابخا و  - 1

ص 122 دجملاناونع ، - 2
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77 ص :

زیزعلادبع لتق  و :

هدز و تبیـصم  داد ، ماجنا  رهـش  نآ  رد  تیباهو  هکیعیاجف  البرک و  يارجام  زا  نایعیـش  دـسیونیم : یباهو  ناگدنـسیون  زا  هیماش ، ناربج 
لاس 1218 ق. رد  زیزعلادبع  هک  دوب  لکـش  نیدب  ارجام  دنریگب . دجن  ریما  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دنتـسناوت  لاس  ود  زا  دعب  اذل  دندوب ؛ دـنمدرد 

. دیسر لتق  هب  ياهعدخ  اب  هک  دوب  زامن  لوغشم  دجسم  رد 
زامن زیزعلادبع  رس  تشپ  رهـش ، نآ  رد  زور  دنچ  تفر و  هیعرد  رهـش  هب  دروآرد و  یـشیورد  شـشوپ  رد  ار  دوخ  لتاق ، دسیونیم : یبلیف 
باتـش اب  دیرد و  ار  شمکـش  ییوقاچ ، اب  تخادنا و  وا  يور  ار  دوخ  ناهگان  دوب ، زامن  لوغـشم  زیزعلادبع  هک  اهزور  زا  یکی  رد  دناوخ .

(1) دنتشک . هدرک ، شریگتسد  دنتخانش ، ار  يو  هک  مدرم  تشگرب . دوخ  لّوا  ياج  هب 
تسد هب  دجـسم ، رد  لاس 1803 م . زییاپ  رد  يو  دوب . تیباهو  هرکیپ  رب  يدیدج  هبرـض  هیعرد ، ریما  زیزعلادـبع ، لتق  دـیوگیم : رـشب  نبا 

نیا دیسر . لتق  هب  دوب ، قارع  لصوم  رهش  ياهاتسور  زا  یکی  نکاس  لصألايدرک و  نامثع و  شمسا  دنتفگیم  هک  هتخانـشان ، یـشیورد 
هک یماگنه  دجسم ، رد  دش و  رهش  دراو  نامهیم  تروص  هب  شیورد 

ص 64 مهلبقتسم ، مهیضام و  دوعس  لآ  - 1
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78 ص :
مکش رجنخ ، کی  زا  هدافتـسا  اب  هک  دوب  هتفرگ  ياج  زامن  موس  فص  رد  وا  دیناسر . لتق  هب  درک و  هلمح  وا  هب  تفر ، هدجـس  هب  زیزعلادبع 

رد هک  هدوب  هعیش  يدرف  لتاق  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهشرازگ  زا  یضعب  درکیمخز . ار  زیزعلادبع  ردارب  سپس  درک و  هراپ  ار  زیزعلادبع 
(1) دندوب . هدش  هتشک  نویباهو  تسد  هب  شاهداوناخ  دارفا  مامت  البرک  يارجام 

. تفریذپ نایاپ  شگرم  اب  زیزعلادبع ، یگدنز  دورف  زارف و  رپ  هحفص  تیاهن ، رد  دیگنج و  زیزعلادبع  اب  لاس  هدزناپ  زا  شیب  بلاغ  فیرش 

زیزعلادبع نبدوعس  . 3

هراشا

لتق هب  تسد  درب و  هلمح  ریبزلا  هرـصب و  ياهرهـش  هب  راک ، يادـتبا  رد  تفرگ . تسد  هب  ار  تموکح  یباهو ، يدوعـس  يارما  مکح  اب  يو 
ردـق نآ  وا ، ياـهتراغ  اـهگنج و  دوـمن . ناریو  ار  ریبز  هحلط و  ربـق  يو  دز . رهـش  نآ  لاـفطا  ناـنز و  تراـسا  لاوـما و  جاراـت  مدرم و 

: ددرگیم هراشا  عیاجف  نآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  دندزن  یلامعا  نینچ  هب  تسد  وا ، زا  لبق  يارما  یتح  هک  دوب  كانلوه 

هدج هرصاحم  فلا :

زا دندرک و  هرصاحم  ار  هدج  وجگنج  رازه  هدزاود  اب  یباهو  رکشل  لاس 1219 ق . رد 

ص 54 ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  خیرات  - 1
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79 ص :
روما نتفرگ  تسد  هب  يارب  ورین  يروآعمج  هب  اراکـشآ  دـنوشیمن ، قفوم  هّدـج  رب  الیتسا  رد  نویباهو  تسنادیم  هکم  فیرـش  هک  اجنآ 

دننک و دراو  اهنآ  رب  یمکحم  تابرـض  دنتـسناوت  هّدج  ناعفادم  دشن و  شدـیاع  يزیچ  هّدـج  هرـصاحم  زا  يدوعـس  رکـشل  تخادرپ . هکم 
. دنناسرب تکاله  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نامجاهم 

لصاح دندرک . ماع  لتق  ار  بارعا  فیاوط  هار ، نایم  رد  هتخادرپ ، تاونق  اههاچ و  ندرکرپ  هب  گنج ، رد  تیقفوم  مدع  رثا  رب  یباهو  هاپس 
ماقتنا يارب  نیسح  فیرش  يربهر  هب  يرکشل  بلاغ  فیرش  هک  ارچ  دوب ؛ بلاغ  فیرش  شترا  تسد  هب  یباهو  هاپس  تسکـش  گنج ، نیا 

نایم نیا  رد  دـندیناسر . لتق  هب  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  دـندرب و  موجه  نویباهو  رب  ثیللا  هقطنم  رد  زّهجم  نایهاپـس  تخاس . هدامآ  نویباهو  زا 
زا يرایسب  دروآ و  دراو  یباهو  هاپس  رب  یکلهم  تابرض  ماجنارس  تفرگ و  یپ  ار  گنج  بلاغ  فیرـش  دیـسر . لتق  هب  مه  نیـسح  فیرش 

(1) تخیوآ . راد  هب  رهش  هزاورد  زا  ار  اهنآ  زا  يرایسب  اهیباهو ، تربع  يارب  دیناسر و  لتق  هب  ار  اهنآ  ياسؤر 

هنیدم هکم و  هرصاحم  ب :

: دسیونیم نالحد  ینیز 
لاغشا هب  زین  ار  هرونم  هنیدم  رگید  يوس  زا  دندش ؛ هکم  دراو  يرکشل  اب  اهیباهو  هدعقیذ 1220 ق . رخاوا  رد  »

صص 25 و 26 بایترالافشک ، - 1
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80 ص :
زا دعب  دندیدرگ . بکترم  رهش  نیا  رد  یتشز  لامعا  دندرب و  جارات  هبار  نآ  لاوما  هدرک ، تراغ  ار  یحو  هناخ  رهـش ، نیا  رد  دندروآ . رد 

. دوب نایزم  كرابم  شمان  هک  دندومن  طلسم  هنیدم  رهش  رب  ار  يریما  عیاجف ، نیا 
دنوش هکم  دراو  نارتش  اب  يرـصم  یماش و  جاجح  ات  دندشیم  نآ  زا  عنام  نانآ  دیـشک . لوط  لاس  تفه  رهـش ، نیا  رد  نویباهو  تموکح 
روبق يور  رب  هکییاهدـبنگو  دـننک  يوریپ  ناشدـیاقع  زا  ات  دـندرک  روبجم  ار  مدرم  دـنتخود و  ابع  سنج  زا  ياهدرپ  هبعک ، هناـخ  يارب  ... 

نایباهو لامعا  يولج  تسناوتیمن  نورد ، زا  فعض  رطاخ  هب  زین  یبرغ و  لود  اب  گنج  رطاخ  هب  ینامثع  تلود  دندومن . ناریو  دوب ، ایلوا 
(1) دریگب .» ار 

هکم فئاط و  رد  هک  ار  یلامعا  نامه  درک و  هرـصاحم  ار  هرونم  هنیدـم  زیزعلادـبع ، نبدوعـس  دـسیونیم : یباهو  هدنـسیون  هیماـش ، ناربج 
. دروآ نآ  لها  هنیدم و  رس  رب  داد ، ماجنا 

فرشا فجن  هب  شروی  ج :

هب نویباهو  دندوب ، باوخ  رد  مدرم  هکیلاح  رد  حبص ، عولط  زا  لبق  لاسرفص 11221 ق . هام  زا  مهن  بش  رد  : » دیوگیم یلماع  داوجدیس 
ماما زا  یمیظع  تامارک  اّما  دندروآرد ؛ دوخ  هرصاحم  هب  ار  نآ  هتفر ، رهش  ياهراوید  يالاب  رب  دندرک و  هلمح  فجن  رهش 

ص 512 ج 5 ، ۀمارکلاحاتفم ، - 1
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81 ص :
(1) میرکاش .» رما  نیا  رب  ار  ادخ  دنتخیرگ و  هناحضتفم  دندیسر و  لتق  هب  نویباهو  زا  يرایسب  هکدش  رهاظ  (ع ) یلع

رازه هب 20  کیدزن  هک  دـجن ، نامدرم  زا  يرکـشل  اـب  لاس 1223 ق . رخآلايدامج  هام  رد  زیزعلادـبع  نبدوعـس  : » دـیوگیم همادا  رد  يو 
هارمه هب  ار  فجن  رهـش  هناریگلفاغ ، تایلمع  کی  رد  دراد  دصق  هک  درک  دیدهت  وا  درک ، هلمح  فجن  رهـش  هب  دـندوب ، رتشیب  ای  وجگنج و 

. میتفر رهش  راوید  فرط  هب  یگمه  هتفرگ ، يدج  ار  شدیدهت  ام  دنک . مدهنم  شایلاها 
، اهپوت اهگنفت و  اب  ار  رهـش  راوید  مامت  هکيروط  هب  میدرکیم ؛ هاگن  اـهنآ  هب  طاـیتحا  اـب  مه  اـم  دیـسر ، فجن  هب  هنابـش  یباـهو  هاـپس 

البرکهب سپس  دندیدرگورهبور . اجنآ  مدرم  تمواقم  اب  هک  تفر  هّلح  فرط  هب  دربن و  شیپ  زا  يراک  يدوعس  رکـشل  میدومن . تظفاحم 
نایرکـشل دـنداد و  یتافلت  نیفرط  زا  کی  ره  هکدـش  نیا  راک  لصاح  تخات . نانآ  رب  دـندوب ، باوخ  رد  مدرم  هکیلاح  رد  دومن و  هلمح 

یتدم ام  دنتخیر و  يدایز  ياهنوخ  هدرب ، شروی  قارع  هب  هرابود  یتدم  زا  دعب  اما  دنتشگزاب . هدروخ ، تسکش  یباهو 

: هکنیا بیجع  دوب و  ینامثع  تلود  اب  یبرغ  ياـهتلود  ياـهگنج  اـب  فداـصم  یمالـسا ، دـالب  هب  نویباـهو  موجه  تشاد  هجوت  دـیاب  - 1
. دیدرگ اپرب  فرط  ود  نایم  یتخس  ياهگنج  هک  دوب  یمالسا  دالب  هب  یبیلص  رکشل  موجه  اب  فداصم  زین  درک  اپرب  هیمیت  نبا  هک  ياهنتف 
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82 ص :
 .... » میدرک كرت  ار  ثحب  سرد و  سرت ، زا 

 ...« ةّوق لوح و ال  ال 
هچ تبقاـع  مینادیمن  دوـمن و  تعناـمم  جـح  هضیرف  زا  لاـس  ود  تدـم  هب  دـیدرگ و  یلوتـسم  هنیدـم  هـکم و  رب  يو  ارجاـم ، نـیا  زا  دـعب 

(1) دوشیم .»
اهيرـصم 2 لاس و  هس  اهیماش  دندش . قارع  مدرم  ّجح  ماجنا  زا  عنام  لاس ، تدم 7  هب  هک  تسا  نیا  دیآیم ، تسد  هب  خـیرات  زا  هچ  نآ 

 ... ریخ ای  دندش  عنام  مه  زاب  ایآ  هک  تسین  صخشم  مولعم و  دعب  هب  اهلاس  نآ  زا  دندوب ، مورحم  لاس 

ماش هب  يزادناتسد  د :

دیـشک شتآ  هب  ار  نازرواشک  تعارز  درب و  جارات  هب  ار  مدرم  لاوما  درک و  هلمح  ناروح  دالب  هب  زاجح  ریما  وا ، دنزرف  لاس 1223 ق . رد 
(2) دومن . ناریو  ار  اهنآ  لزانم  تفرگ و  تراسا  هب  ار  ناشنادنزرف  نانز و  هدناسر ، لتق  هب  ار  نامدرم  و 

هب درک . هلمح  ماش  راید  هب  دوخ  نایوجگنج  زا  نت  رازه  اب 8  دوعسریما  لاس 1225 ق . لوالاعیبر  مشش  رد  : » دیوگیم راتخم  نیدلاحالص 
نیا زا  کی  چیه  دیـسر  ماش  هب  وا  هک  یتقو  دناهدش ، رقتـسم  ماش  هرَقَن  رد  رخـصینب و ...  هزنغ و  هلیبق : زا  هیروس  ریاشع  هک  دـنداد  ربخ  وا 

ياهرهش هب  درک و  هلمح  ناروح  هب  شنارای  هارمه  هب  ورنیا  زا  دیدن ؛ ار  دارفا 

ص 514 ج 5 ، ۀمارکلا ، حاتفم  - 1

ص 201 باهشلا ، عمل  - 2
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83 ص :
رهـش فارطا  یحاوـن و  هب  اـهیباهو  موـجه  سرت  زا  قطاـنم  نیا  یلاـها  درب . اـمغی  هـب  ار  اـجنآ  لاوـما  درب و  شروـی  زین  هرـصب  رکاـسد و 

تخات و هرصب  هب  هنابش  سپس  دش ؛ نانآ  يورشیپ  زا  عنام  مدرم  تمواقم  یلو  درب ، هلمح  بیرزم  رـصق  هب  دوعـسریما  نآ  زا  دعب  دنتخیرگ .
«. تشگزاب دوخ  رهش  هب  دوب ، هدروآ  گنچ  هب  يدایز  میانغ  هک  یلاح  رد  اجنآ ، زا 

البرک فجن و  هرصاحم  ه :-

: دیوگیم یلماع  داوجدیس 
ماما دهـشم  فرـشا و  فجن  هب  دندرکیم ، رارکت  ار  اهنآ  ياهراعـش  دندوب و  تیباهو  هب  دـقتعم  هک  هزینع  هلیبق  زا  یبارعا  لاس 1225 ، رد 

نابعـش هام  رد  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  زا  هک  ار ، (ع ) نیـسح ماـما  نارئاز  دـنتخادرپ و  ینزهار  هب  هار ، نیب  رد  دـندرک و  هلمح  (ع ) نیـسح
ناشدادعت 150 هک  دندوب  نایناریا ) ) اهمجع ناگدش ، هتشک  رتشیب  هک  دندناسر  لتق  هب  ار  راوز  نیا  زا  یعمج  دندومن ؛ تراغ  دنتشگیمرب ،

دنتـشادن ار  فجن  هب  تشگزاب  ناوت  دندنام و  هّلح  رد  نارئاز  رثکا  دندوب . برع  دارفا ، نیا  هیقب  دناهتفگ و  مه  نیا  زا  رتمک  هتبلا  دوب و  رفن 
دناهتشادنرب و هرصاحم  زا  تسد  نامجاهم  میتسه و  هرصاحم  رد  مسیونیم  ار  بلاطم  نیا  نم  هک  نآلا  دنتفر و  هکسح  هب  رگید  یـضعب  و 

(1) دنراد ». هلصاف  (ع ) نیسح ماما  دهشم  اب  رتشیب  ای  یخسرف  ود  ات  هفوک  زا  نانآ  ياهورین 

ص 653 ج 7 ، ۀمارکلا ، حاتفم  - 1
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84 ص :
ار قارع  ماش و  اب  تراـجت  لاس 1229 ق . زا  دـندرک و  عطق  ار  رگید  نامدرم  اب  تراجت  هک  دیـسر  ییاـج  هب  ناـیباهو  هناروکروک  بصعت 

شاهرداصم هدومن ، باتک  لها  هلماعم  وا  اب  هتـسناد ، ردـه  ار  شلاوما  دـنتفاییم ، هار  نیب  رد  هک  ار  يرجات  ره  (1) و  دندومن . مالعا  مارح 
(2) دندرکیم .

يارب نوسوط ، شدـنزرف  یهدـنامرف  هب  ار  یهاپـس  رـصم ، یلاو  اـشاپ  یلع  لاـس 1226 ق . رد  ناـیباهو ؛ تسکـش  رـصم و  یلاو  موجه  ز :
رد اما  تشادـن ؛ ياهجیتن  هک  تفرگرد  هورگ  ود  نیب  يدربن  هیلوا  موجه  رد  داتـسرف . اجنآ  هب  نویباهو  دوجو  ثول  زا  زاجح  يزاـسكاپ 

دربب و هلمح  دـجن  هب  هک  تشاد  ار  نآ  دـصق  دـیدرگ و  یلوتـسم  هنیدـم  هکم و  رب  وا  دـنک . رام  رات و  ار  یباـهو  ياوق  تسناوت  مود  هلمح 
. دشن قفوم  هک  دنک  حتف  ار  اجنآ 

ار هنیدم  دوخ  ياهيورشیپ  اب  هک  نوسوط  رکشل  یفرط  زا  دندیـسر و  دجن  تاّدحرـس  هب  لاس 1227 ق . رد  اهيرصم  دیوگیم : رـشب  نبا 
هرصاحم ار  دجن  اذل  دندش ؛ هدامآ  اهيدجن  اب  گنج  هب  دنتـسویپ و  وا  هب  هنیهج  ياهبرع  زا  يرایـسب  درک ، كاپ  نویباهو  دوجو  ثول  زا 
زا رفن  رازه  راهچ  هک  دنتخادرپ  ماع  لتق  هب  رهش  هب  دورو  اب  اهيرصم  تشاد و  هنکس  رازه  تفه  رهش  دنتسب . اهنآ  رب  ار  بآ  هدرک ،

ص 122 ج 1 ، دجملاناونع ، - 1

ص 105 ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  خیرات  - 2
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85 ص :
ّطلـسم فئاط  هکم و  رب  لاس 1229 ق . رد  يزیرنوخ ، چیه  نودـب  بلاغ ، فیرـش  کمک  هب  نوسوط  نآ ، زا  دـعب   (1) دندش . هتشک  اهنآ 

. دیدرگ

فورعم هب  رما  تأیه  ح :

: دسیونیم هینغم  موحرم 
مدرم دنتفریم و  رازاب  هب  زامن  تاقوا  رد  هک  دوب  نآ  هورگ  نیا  یلصا  راک  داد . لیکـشت  فورعم  هب  رما  مان  هب  یتأیه  زیزعلادبع  نبدوعـس  »
شیر اب  هک  ار  یناسک  دنوریم و  اهنابایخ  هب  هک  دراد  همادا  لاح  ات  نامز  نآ  زا  شور  نیا  دندرکیم . بیغرت  تقو  لّوا  زامن  يادا  هب  ار 

همئا زا  یماما  ربق  ای  ار  (ص ) مرکا لوسر  ربق  دهاوخب  هک  یـسک  ای  دنهدیم و  رارق  متـش  برـض و  دروم  دنیآیم ، نوریب  هناخ  زا  هدیـشارت 
ینلعروطهب هک  یناـسک  اـب  یتـح  دـننکیم و  تعناـمم  تسین - گـنهامه  نویباـهو  دـیاقع  اـب  هک  رگید - دراوم  دـیامن و  حـسم  ار  عـیقب :

(2) دننزیم . کتک  ار  اهنآ  هدرک و  دروخرب  دنشاب ، هدمآرگید  ياهروشک  زا  هچرگ  دننکیم ، فرصم  تایناخد 

دوعس گرم  ط :

، شگرم اب  دیشک و  لوط  ات 1229 ق . لاس 1218  زا  شتموکح  تشذگرد و  تشاد ، نس  لاس  هک 68  یلاح  رد  دوعس  لاس 1229 ق . رد 
. دش هتسب  دوب - اهنآ  لاوما  جارات  نیملسم و  ماع  لتق  زا  ّولمم  هک  شاییایند - هدنورپ 

ص 160 دجملا ، ناونع  - 1

ص 127 ۀیباهولا ، یه  هذه  - 2

فورعم هب  رما  تأیه  www.Ghaemiyeh.comح : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


86 ص :

: دوعس نبهَّللادبع  . 4

هراشا

اذل دندوب ؛ رگیدکی  اب  شکمـشک  لاح  رد  ود  نیا  تشاد و  يریگرد  دمحم  نب  هللادبع  اب  درک . تموکح  ات 1234 ق . لاس 1229  زا  يو 
. دننک لابند  ار  دوخ  ناردپ  شور  ات  دندرکن  ادیپ  ار  نآ  تصرف 

: اشاپ رکشل  فلا :

تسناوت تشاد و  لیسگ  نویباهو  ِتموکح  تحت  یحاون  هب  ایرد  یکشخ و  هار  زا  هذفنق ، هیحان  زا  يدایز  ياهرکشل  اشاپ  لاس ، نیمه  رد 
نویباهو وا و  نیب  تشگرب و  فئاط  هب  لاس 1230 ق . رد  اشاپ  دنتخیرگ . سرت  زا  نویباهو  زا  يرایسب  هک  دنک  ادیپ  هرطیـس  یحاون  نآ  رب 

عمج داتفا ؛ اـشاپ  هاپـس  تسد  هب  هنیر  هشیب و  هبرت ، ياهرهـش  تشگ و  یهتنم  یباـهو  ياوق  تسکـش  هب  هک  تفرگرد  ینینوخ  ياـهگنج 
مهرد ار  اهیباهو  تمواقم  نیرخآ  تفای و  ّطلست  ریسع  رب  سپس  اشاپ  دندش . حالس  علخ  نآ  یلاها  دندیـسر و  لتق  هب  نویباهو  زا  يریثک 

(1) تشگزاب . هرهاق  هب  اجنآ  زا  دمآ و  هکم  هب  نآ ، زا  دعب  دیبوک ،

قارع هب  تالمح  ب :

: دسیونیم یقارعلا  خیرات  رد  تیرکنول  . 1
. دندوب هتفر  فرشافجن  ترایز  هب  نآ  نانکاس  رثکا  هک  دندرب  موجه  البرک  هب  ینامز  لاس 1217 ق . رد  »

ص 68 مهلبقتسم ، مهیضام و  دوعس  لآ  - 1
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87 ص :
اههناخ و دـندیرب و  رـس  ار  نآ  ناـنکاس  زا  رفن  رازه  هس  زا  شیب  درب و  هلمح  ـالبرک  هب  دوعـس  ریما  یهدـنامرف  هب  رفن  رازه  اب 12  اهیباهو 

ناریو ار  (ع ) نیـسح ماما  حیرـض  سپـس  هدـنک و  اهراوید  يور  زا  ار  الط  ياهیـشاک  یتح  هدرک ، تراغ  ار  رهطم  مرح  يایـشا  اهرازاب و 
(1) دندرک ».

. دندرک حورجم  زین  ار  رفن  رازه  هد  هتشک ، ار  البرک  نانکاس  زا  رفن  رازه  جنپ  هلمح  نیا  رد  نایباهو  رگید : لقن  هب  . 2
رازه تسیب  بش  کی  رد  هدرب ، شروی  البرک  هب  رفن  رازه  تسیب  دودح  ییورین  اب  یباهو  دوعس  ریما  لاس 1216 ق ، رد  رگید  لقن  هب  و  . 3

(2) دیناسر . لتق  هب  ار  رفن 
مدرم نیمزرس و  هب  تالمح  نیرتهنایشحو  نیرتنیگنس و  ناونعهب  موجه ، نیا  زا  خیرات  رد  تسین و  نایب  فیصوت و  لباق  زگره  نانآ  راک 

. تسا هدش  دای  قارع 
: تسا هدش  لقن  نینچاهیباهو  ربارب  رد  مدرم  عافد  هرابرد 

، فجن هب  ندیسر  ماگنه  هب  نوچ  دندش ، ور  هبور  تسکـش  اب  یلو  دندرک  دیدش  ياهلمح  فرـشا  فجن  هب  نایباهو  لاس 1218 ق . رد  . 1
رهش زا  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دندوب  هدش  جیسب  زین  مدرم  همه  دوب و  هتسب  اههزاورد  همه 

ص 273 ج 8 ، ۀسدقملا ، تابتعلا  ۀعوسوم  - 1

ص 274 ج 8 ، نامه ، - 2
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88 ص :
نیا رد  ناشیا  صخـش  دوب . اطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  یمظعلا  هللا  ۀیآ  اب  سدـقم  عافد  نیا  یهدـنامرف  هک  تسا  نیا  بلاج  و  دـننک . عافد 

(1) دنتشاد . روضح  زین  املع  زا  یعمج  دندرک و  تکرش  دربن 
ناـنکاس یلو  دـندش ، روهلمح  قارع  هب  فجن ، روحم  هلمج  زا  روحم ، نیدـنچ  زا  اـهیباهو  لاس 1221 ق . رد  بونج : ياهرهـش  عافد  . 2

یتحار هب  ار  یباهو  ناکافـس  تازواجت  دنتـساخرب و  عافد  هب  دوخ ، نامیپمه  ریاشع  کمک  يراکمه و  اب  هوامـس  ات  ریبز  رهـش  زا  اـهرهش 
فجن مدرم  هلمح  دـض  اب  ناهگان  رهـش ، هب  دورو  هناتـسآ  رد  هکيروطهب  دوب ، هدـش  فرـشا  فجن  هجوتم  دـیدش  رطخ  یلو  دـندرک . عفد 

. دندیدرگ لمحتم  ار  یتخس  تسکش  هدش ، ور  هبور  فرشا 
اههورگ و هب  هک  ياهنوگهب  دوب ؛ هدـش  فجن  یلاها  مدرم و  لکـشت  ثعاـب  نآ  رارمتـسا  فجن و  هب  ناـیباهو  یپ  رد  یپ  تـالمح  هتبلا  . 3

. دندش لکشتم  اًلماک  تیباهو ، رطخ  ندرک  رود  سدقم و  رهش  زا  عافد  دصق  هب  دندمآرد و  یمظنم  مجسنم و  بازحا 

هیعرد هب  موجه  ج :

هب ار  يرکشل  اشاپ ، یلعدمحم  لاس 1234 ق . رد 

ص 231 اهرضاح ، فجنلا و  یضام  - 1
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89 ص :
دش و هکم  دراو  شزّهجم  رکشل  اب  اشاپ  میهاربا  دوش . یلوتسم  هیعرد  ینعی  داسف ؛ هنال  رب  ات  داتسرف  زاجح  هب  اشاپ  میهاربا  شدنزرف  يربهر 

زاـب اـهنآ  زا  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  متـس  ملظ و  اـب  نویباـهو  هک  ار  هـکم  یـضارا  ماـمت  يو  دوـمن . تـکرح  هـیعرد  فرط  هـب  اـجنآ  زا 
تراسا هب  ار  اهنآ  زا  يرایسب  دز و  نویباهو  عیسو  ماع  لتق  هب  تسد  زین  يو  دریگ . تروص  شربارب  رد  یتمواقم  هک  نیا  نودب  تفرگـسپ ،

(1) دروآ . تسد  هب  یشزرا  اب  دایز و  میانغ  تفرگ و 
هک ءارقش - رب  سپس  درک و  ریگتسد  ار  اجنآ  ریما  درب و  هلمح  دوب ، نویباهو  رایتخا  رد  هک  ییاهرهش  زا  یکی  هب  لاس 1234 ق . رد  سپس 

(2) تخیرگ . هیعرد  هب  هنابش  سرت ، زا  مکاح  دیدرگ و  ّطلسم  دوب - دوعس  نبهللادبع  شمکاح 
. تشادن هیعرد  اب  ینادنچ  هلصاف  رگید  رهش ، نیا  حتف  اب  تفای و  تسد  اهیباهو  رهش  نیرتگرزب  هب  دوخ ، تاحوتف  همادا  رد  اشاپ  میهاربا 

. دروآرد هرصاحم  هب  ار  رهش  هیقب  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  رهش  نآ  زا  یتمسق  درب و  شروی  هیعرد  هب  شیاهورین  مامت  اب  وا   (3)
هرصب و رصم و  زا  اشاپ  میهاربا  هب  اهکمک  نانچمه  دیشک و  لوط  هام  هیعرد 15  هرصاحم  دسیونیم : هیماش  ناربج 

ص 45 بایترالا ، فشک  - 1

. دوب هلصاف  زور  ود  ءارقش  هیعرد و  نیب  - 2

. دیدرگ تعاس  هیعرد 18  اب  يو  هلصاف  - 3

هیعرد هب  موجه  www.Ghaemiyeh.comج : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ص :
(1) تشاد . همادا  هنیدم و ... 

هرصاحم رخاوا  دندنام . یقاب  دنتشاد ، روضح  شرکشل  رد  دندرکیم و  يرای  ار  وا  هک  یلیابق  تشاد ، رارمتسا  اهکمک  نیا  هک  یمادام  ات 
رد داتسرف . هناتسد  هب  سپـس  هرهاق و  هب  ّتلذ  اب  ریـسا و  ناونع  هب  ار  وا  اشاپ  میهاربا  دیدرگ ، اشاپ  میهاربا  میلـست  دوعـس  نب  هللادبع  هک  دوب 

دـنتخاب و ناج  خیـش  لآ  دوعـس و  لآ  نارـس  زا  يرایـسب  هیعرد  گنج  رد  دندیـشک . شراد  هب  دـعب  دـندینادرگ و  اهرازاب  رد  ار  وا  هرهاـق 
(2) دش . هدیچرب  یباهو  تلود  نیلّوا  طاسب  هلیسو  نیدب  دندش و  دیعبت  رصم  هب  مه  يرایسب 

. دـش ناگدرم  رهـش  هب  لیدـبت  هک  داد  رهـش  نیا  یناریو  هب  روتـسد  نآ ، زا  دـعب  دـیزگ و  تماـقا  لـحر  هاـم  تفه  هیعرد  رد  اـشاپ  میهاربا 
همان هناتسد  هرهاق و  هب  اشاپ  میهاربا  دنداد . تسد  زا  ار  ناردارب  زا  نت  هس  هلمج  زا  خیش ؛ ناکیدزن  زا  نت  تسیب  نایم  نیا  رد  زین  اهيدوعس 
تسد هب  مئانغ  نایم  رد  دندیدرگ و  ریسا  نانآ  رفن  رازه  شش  دندیسر و  لتق  هب  نویباهو  زا  رفن  رازه  اهدروخ 14  دز و  نیا  رد  هک  تشون 

(3) دراد . دوجو  پوت  هقلح  تصش  هدمآ ،
هرهاق رد  نانآ ، تسکش  زا  دعب  يداش ؛ تسکش و  د :

ص 45 بایترالافشک ، - 1

ص 69 مهلبقتسم ، مهیضام و  دوعس  لآ  - 2

ص 131 ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  خیرات  - 3
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هب ياهمان  ناریا ، هاشداپ  راجاق ، هاش  یلعحتف  دنتخادرپ و  يزابشتآ  هب  مدرم  دش و  کیلـش  اهپوت  دیدرگ ؛ رازگرب  یهوکـشاب  ياهنشج 

(1) درک . ینادردق  نویباهو  بوکرس  رطاخ  هب  وا  زا  تشون و  اشاپ  یلعدمحم 
يو دنامب . ملاس  يو  نایرکشل  تسد  زا  هک  دوبن  یباهو  ياهرهـش  زا  يرهـش  دز و  نایغط  هب  تسد  اشاپ  میهاربا  : » دسیونیم هینغم  موحرم 
نطو زا  يالج  هب  روبجم  ار  ناشلافطا  نانز و  نارس و  زا  يرایسب  درک و  رداصم  ار  باهولادبع  نبدمحم  نادناخ  دوعـس و  نادناخ  لاوما 
تنـس ربمایپ و  نآرق و  ادـخ و  ّقح  رد  هک  دوب  یتناـیخ  اـهیباهو و  تیاـنج  يازـس  نیا  تخاـس و  دـیعبت  رـصم  هب  مه  ار  يرایـسب  دومن و 

(2) ددرگیم ». راتفرگ  شدوخ  زا  رتملاظ  هب  یملاظ  ره  و  دندیدرگ ؛ بکترم 

اه یباهو  تموکح  مود  هرود 

هراشا

هلمج زا  دنتـشگزاب . رهـش  هب  اهيرارف  اشاپ ، میهاربا  گرم  اب  نویباهو ، زا  يدایز  عمج  رارف  اشاپ و  میهاربا  تسد  هب  هیعرد  طوقـس  زا  دعب 
. دندوب دوعس  نبيراشم  زیزعلادبع و  هدازردارب  یکرت  زیزعلادبع ، نبرمع  دندمآ ، رهش  هب  هرابود  هک  یناسک 
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92 ص :
اهیباهو هرابود  هطلس  زا  اهيرصم  دنتشگزاب . هرابود  نآ  یلاها  زا  يرایسب  بیترت  نیدب  دندز و  رهـش  ياهیبارخ  ریمعت  هب  تسد  دارفا  نیا 

، دوب يراشم  هک  ار  نآ  مکاح  دـندروآ و  موجه  هیعرد  هب  دـنداد و  بیترت  گـیب  نیـسح  یهدـنامرف  هب  يرکـشل  ورنیا  زا  دـندش ؛ نارگن 
هانپ ضایر  هعلق  هب  دـنتخیرگ و  شدارفا  هیقب  تفر و  ایند  زا  هار  نایم  رد  يو  اـما  دنداتـسرف . رـصم  هب  ظـفحلا  تحت  ار  وا  هدومن ، ریگتـسد 

نیـسح دنتـساوخ . ناما  گیب  نیـسح  زا  دوب ، هدش  مامت  ناشهقوذآ  نوچ  یفرط  زا  درک . هرـصاحم  ار  اجنآ  زور  هس  گیب  نیـسح  دـندرب .
. دنتفر رصم  هب  هتسب  تسد  دندش و  جراخ  درک ، رارف  هعلق  زا  هنابش  هک  یکرت  زا  ریغ  هب  یگمه ، هجیتن  رد  داد ، ناما  اهنآ  هب  گیب 

1250 ق. - 1239 زیزعلادبع ، هدازردارب  یکرت  . 5
نییآ هب  ار  نیشنهیداب  بارعا  تفریم و  دجن  يارحـص  هب  یهاگ  دنچ  زا  ره  درکیم و  یگدنز  هنایفخم  بونج ، قطانم  رد  ینالوط  یتدم 

. دش يولج  مان  هب  يرسپ  دنزرف  جاودزا  نیا  هرمث  هکدرک  جاودزا  رمدت  نادناخ  زا  ینز  اب  يو  دناوخیم . ارف  تیباهو 
رب میـصق  مدرم  مایق  نایرج  رد  تخاس . دوخ  عیطم  زین  ار  لیابق  ریاـس  هلیـسو  نیدـب  دروآ و  درگ  دوخ  نوماریپ  ار  بارعا  زا  نت  یکرت 30 

درک و هدافتسا  تصرف  نیا  زا  یکرت  دنوش ، جراخ  جیردت  هب  زاجح  زا  دندش  روبجم  هک  اهیرصم ، ّدض 
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93 ص :
هب تخادرپ و  دوخ  تموکح  هعـسوتهب  هکدوب  اجنامه  زا  دروآرد . دوخ  فرـصت  هب  ار  اجنآ  تخات و  يرـصم  رکـشل  رب  ضایر  هقطنم  رد 

همیمـض یکرت ، مکح  هب  مه  میـصق  قطانم  زا  یـضعب  دندرک ، كرت  ار  دجن  هقطنم  اهیرـصم  هکنآ  زا  دعب  درک . يزادناتسد  رگید  قطانم 
زا تراـما  وا ، هطـساو  هب  هکدوـب  تموـکح  مود  هرود  رد  يدوعـس  یباـهو  ریما  نیلوا  وا  هک  تـفگ  ناوـتیم  اذـل  دـیدرگ . يو  تموـکح 
هب دوعـس ، نبيراشم  نبنامحرلادبع  نبيراشم  اما  دیـسر ؛ دوعـس  نبهللادبع  نادنزرف  هب  دوعـس  نبدمحم  نبدوعـس  نبزیزعلادبع  نادـنزرف 

جراخ زیزعلادـبع  لسن  زا  تموکح  هکنیا  زا  دـندز و  یکرت  ریما  اب  تفلاخم  شروش و  هب  تسد  دـندوب ، ناـطحق  هلیبق  زا  هکـشنارای  هارمه 
. تفرگ تسد  هب  ار  تموکح  دوخ ، دناسر و  لتق  هب  ار  یکرت  ياهلیح ، هب  يراشم  نیاربانب ، دندوب . یضاران  ددرگ ،

1250 ق. نمحرلادبع ، نبيراشم  . 6
اب يراشم  دیسر و  رخآ  هب  زین  وا  تموکح  نمحرلادبع ، نبيراشم  شاهمع ، رسپ  طسوت  هللادبع ، نبیکرت  ندش  هتشک  اب  دسیونیم : هیماش 
اب زهجم و  يرکـشل  اب  یکرت  دنزرف  لصیف  هک  ارچ  دیـشکن ؛ لوط  رتشیب  زور  يراشم 40  تموکح  دیدرگ . مشـش  مکاح  نارگید ، رب  هبلغ 

سپس درک . تکرح  ضایر  فرط  هب  تعرس  اب  دندشیم ، بوسحم  لئاح  خویش  زا  دیشرلآ و  زا  هک  هللادیبع ، هللادبع و  کمک 
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94 ص :
. دیدرگ اهيدوعس  متفه  مکاح  لصیف  نایرج ، نیا  زا  دعب  دومن . مادعا  ریگتسد و  ار  يراشم  دش و  یلوتسم  هنیدم  رب 

1253 ق. - 1250 یکرت ، نبلصیف  . 7
رد داتسرف و  دجن  هب  ار  يرکشل  اشاپ  نوچ  دادن ؛ ندرک  تموکح  تصرف  يو  هب  اشاپ  یلعدمحم  نکیل  دیدرگ ، مکاح  شردپ  زا  دعب  يو 

رارف هب  روبجم  لصیف  دیدرگ و  طلسم  تختیاپ  رب  رکشل  تشاد . رارق  دوب ، رصم  هب  ناگدش  دیعبت  هلمج  زا  هک  دوعس  نبدلاخ  رکـشل ، نایم 
تموکح رب  ار  دوعـس  نبدلاخ  لصیف ، ياج  هب  مه  اهیرـصم  دیدرگ ، دیعبت  رـصم  هب  ریگتـسد و  ماجنارـس  تشادن و  هدیاف  شرارف  اّما  دش ،

. دندرک بوصنم  فارطا  قطانم  ضایر و 
1255 ق. - 1253 دوعس ، نبدلاخ  . 8

هک تشاد  ینارای  دلاخ  دومن . بوصنم  برعلاهزیزجرد  دوخ  ياجهب  درک و  هئربت  ار  وا  اشاپ  یلعدمحم  اما  دیدرگهمکاحم ، هرهاق  رد  يو 
؛ دنتشاد قفاوم  رظن  ضایر  لیابق  زا  يرایسب  هدیقع  نیا  رد  دسرب . دمحم  نب  هللادبع  دالوا  هب  ریبک  دوعس  دالوا  زا  تموکح  دیابن  دنتفگیم 

. تفای ماود  لاسود  شتراما  هکدیدرگ  نانآ  مکاح  نیمتشه  دوعس ، نبدلاخ  دیسر و  ریبک  دوعس  نادنزرف  هب  تموکح  بیترت  نیدب 
1258 ق. - 1255 ناینث ، نب  هللادبع  . 9

هکم هب  ریزگان  تفاین و  ار  وا  هاپس  اب  هلباقم  ناوت  دلاخ  درک . هلمح  دوعس  نبدلاخ  هب  دندوب ، يدجن  هکیهاپس  اب  يو 
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95 ص :
هب ار  تردق  هللادبع  هک  تسناد  دیسر و  دوب - سوبحم  رـصم  رد  هک  لصیف - هب  نایرج  نیا  ربخ  یتقو  تشذگرد . اج  نامه  رد  تخیرگ و 
اب دـندومن . يرای  ار  وا  مه  يرایـسب  عمج  دـناسر و  میـصق  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  رـصم  زا  ياهلیح  اب  هدرک ، رارف  زین  دـلاخ  هتفرگ و  تسد 

لاس 1258 رد  ار  وا  زین  ماجنارس  دنک . سبح  ریگتـسد و  ار  يو  دهد و  تسکـش  ضایر  رد  ار  ناینث  نبا  تسناوت  هزینع  یلاها  ياهکمک 
. دیناسر لتقهب  ق .

1278 ق. - 1258 یکرت ، نبلصیف  . 10
ینامثع يزکرم  تلود  تفرگـضایر . ریما  لصیف ، اب  گنج  هب  میمـصت  یناـمثع  تلود  نکیل  دوب . وا  اـب  یباـهو  تموکح  لاـس  دودح 20 
ِماجنارس دروآرد . يزکرم  تلود  تعاطا  هب  ار  میصق  یلاها  داتسرف و  میصق  هب  هکم  ریما  نوع ، نبدمحم  فیرش  یهدنامرف  هب  ار  يرکـشل 

فیرش بیترت  نیدب  دنیامن . تخادرپ  لایر  رازه  دیاب 10  اهیمیصق  لباقم ، رد  هک  دیدرگ  دقعنم  میصق  یلاها  اب  یحلص  هک  دش  نیا  راک ،
نیا دومنیم . تخادرپ  هماندهع  قبط  رب  لایر  رازه  لاس 10  ره  درک و  لمع  دوخ  دّهعت  هب  مه  لصیف  تشگرب و  هاگرارق  هب  دوخ  رکـشل  اب 

ار هللادبع  دوخ  ياج  هب  تشذـگرد و  لاس 1282 ق . رد  ضرم  نیمه  اب  وا  دـیدرگ . روک  جـلف و  لصیف  هکنیا  ات  تشاد  همادا  نانچمه  رما 
ثعاب رما  نیمه  هک  دومن  بوصنم  تموکح  هب  شدنزرف  راهچ  نایم  زا 
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96 ص :
. دیدرگ ناردارب  نایم  يریگرد 

1284 ق. - 1278 یکرتلا ، لصیف  نبهللادبع  . 11
ات اهگنج  نیا  دیروش . وا  ّدض  رب  تشاد ، مان  دوعـس  هک  شناردارب ، زا  یکی  دیـسر ، تموکح  هب  شردپ  فرط  زا  هللادـبع  هک  نآ  زا  دـعب 

. دندش طلسم  فیطق  اسحا و  رب  اهكرت  دیدرگ و  رجنم  قطانم  زا  یضعب  لالقتسا  یباهو و  تموکح  فعض  هب  هک  دش  هدیشک  اجنآ 
دوخ دنار و  ضایر  زا  ار  دوعس  دومن و  لاغشا  ار  یقطانم  اهكرت ، ینابیتشپ  اب  هللادبع  دش و  هدناشک  دوعس  لآ  هداوناخ  هب  اهيریگرد  نیا 

ار غالا  رادرم  یتح  دندربیم و  رـس  هب  دیدش  یطحق  رد  مدرم  هک  داتفا  قافتا  ینامز  تشگزاب  نیا  تشگزاب . ضایر  هب  لاس 1282 ق . رد 
درآ دنتـسکشیم و  ار  تاـناویح  ياهناوختـسا  زین  دـندییاسیم و  ندروـخ  يارب  دـندزیم و  شتآ  ار  هلاـغزب  ياـهتسوپ  دـندروخیم و 

(1) درب . نیب  زا  ار  اهنآ  یگنسرگ  یلو  دندرمن ، يزیرنوخ  گنج و  اب  نامدرم  نیا  هچ  رگا  دندروخیم . هدرک ،
1291 ق. - 1284 یکرت ، لصیف  نبدوعس  . 12

زا مه  دوعـس  دـشیم و  تیاـمح  اـهكرت  فرط  زا  هللادـبع  دـندش . هتـشک  يداـیز  دارفا  دوعـسو ، هللادـبع  ینعی  ردارب ؛ ود  نـیب  لادـج  رد 
نیا تفرگیم و  ییاذغ  داوم  اهیسیلگنا 
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97 ص :
لاس رد  دـش و  ضایر  دراو  لاس 1290 ق . رد  وا  ماجنارـس ، تشاد و  همادا  اهیـسیلگنا ، يوس  زا  دوعـس ، يزوریپ  زا  دـعب  یتح  اهکمک 

ات دندش و  نکاس  ناطحق  يارحـص  رد  تیوک  یکیدزن  رد  دندرک و  كرت  ار  ضایر  دمحم ، شردارب  هللادبع و  اما  تشذـگرد . 1291 ق .
. دندرکن تلاخد  تموکح  روما  رد  اهتدم 

لصیف نبنامحرلادبع  . 13
هک دوـب  تهج  نیمههب  تشاد . یبوـخ  هناـیم  دوعـس ، شردارب  اـب  وا  داـتفا . نامحرلادـبع  شردارب  تسد  هـب  تموـکح  رما  دوعـس ، زا  دـعب 

. دوب هدرک  رارقرب  ياهنـسح  طباور  هللادبع  اب  زین  دمحم  تشاد و  يریگرد  دـمحم ، ینعی  شرگید ؛ ردارب  اب  اّما  داتفا ؛ وا  تسد  هب  تموکح 
ار تموکح  رما  دنرتگرزب - هک  هللادبع - دمحم و  زا  مادک  ره  دنریگب و  نامحرلادـبع  تسد  زا  ار  تموکح  دـندرک  قفاوت  ردارب  ود  نیا 

يارحـص رد  هک  هللادبع  روظنم ، نیمه  هب  دریگب . رایتخا  رد  وا  ار  تموکح  هک  دوب  یعیبط  دوب ، رتگرزب  هللادـبع  نوچ  دـنریگ و  تسد  هب 
ناشگرزب يومع  ات  دنتـشادن  تیاضر  دوعـس  نادـنزرف  رگید ، اّما  تشگزاـب . جـیردت  هب  ات 1305 ق . لاس 1293  زا  دوب ، نکاـس  ناـطحق 

؛ ناردارب دـندش و  رقتـسم  جرخ  مان  هب  ياهقطنم  رد  جراخ و  ضایر  زا  ضارتعا  ناونع  هب  نیارباـنب ، دریگب . تسد  رد  ار  تموکح  هللادـبع ،
رب هللادبع  يربهر  هب  دحاو  ياههبج  نامحرلادبع ، هللادبع و  دمحم ،
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98 ص :
هللادبع رگید  راب  دنتخیرگ و  یگمه  هللادبع ، هلمح  اب  اما  دندرک  تمواقم  هتفه  دنچ  دوعـس  نادنزرف  دنداد . لیکـشت  دوعـس  نادنزرف  ّدـض 

. تفر ایند  زا  لاس 1305 ق . رد  وا  دنام . اجنآ  رد  دش و  ضایر  دراو 

نآ نایاپ  يریگرد و 

- دیشر نبدمحم  يربهر  هب  دجن  لیابق  ییوس  زا  دش و  زاغآ  رگید  راب  دوعس  نادنزرف  نامحرلادبع و  نایم  عازن  هللادبع ، تشذگرد  زا  دعب 
یلام و تیامح  لیابق  هیحان  زا  دوعـس  نادـنزرف  دـنتفای . تسد  ییاهتیقفوم  هب  دنتـشاد - نامیپ  یفنح  ياهینامثع  اب  دـندوبن و  یباهو  هک 
رد هرمینب ، لیابق  دزن  اجنآ  زا  تیوک و  هب  سپـس  اسحا و  هب  دش و  دجن  زا  رارف  هب  روبجم  نامحرلادبع  بیترت  نیدـب  دـندشیم و  یماظن 

ریما دـیزگ . تماقا  لحر  اجنآ  رد  تفر و  تیوک  هب  اجنآ  زا  دـش و  رطق  یهار  كدـنا ، یگنرد  زا  دـعب  تفر . یلاخلاعبر  هقطنم  یکیدزن 
وا هب  یناـمثع  هریل  هنایهام 60  ینامثع ، تلود  نآ  زا  دـعب  داد و  رارق  هنایهام  قوقح  نامحرلادـبع  يارب  حابـصلا ، نبدـمحم  خیـش  تیوک ،

هکنیا ات  تسیز ، رقفو  یتخـسرد  نامحرلادـبع  سپ ، نآزا  درکعطق و  ارهنایهام  قوقح  تیوکتلود  هکتـشذگن  يدـنچ  اما  داد ، صاـصتخا 
. تفای نایاپ  يو  گرم  اب  یباهو  تموکح  مود  نارود 

: دناهتفگ ناسیون  خیرات 

نآ نایاپ  www.Ghaemiyeh.comيریگرد و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


99 ص :
زیچ همه  تیباهو  ینامز  ۀیباهولا ؛» ۀکرحلاو  ضرألا  اورسخ  اذکهو  تمزهناف ، اهتقاط  قوف  تعّسوت  امل  اهقیربو  اهتیص  تدقف  ۀیباهولا  ّنإ  »

.« داد تسد  زا  ار  ذوفن  نیمز و  اذل  دوب ، دوخ  تقاط  لّمحت و  زا  شیب  نآ  شرتسگ  ذوفن و  هک  داد  تسد  زا  ار  دوخ 

اهیباهو تموکح  موس  هرود 

هراشا

1373 ق. نامحرلادبع 1319 - نبزیزعلادبع  . 14
هدنهانپ تیوک  هب  شاهداوناخ  هارمه  هب  دش  روبجم  ماجنارس  تفرگن (1) و  شراک  لصیف ، نبنامحرلادبع  هکمیدروآ  هتشذگ  ثحابم  رد 

زا لاس  تفه  دوب و  هتفای  دـشر  تیوک  مدرم  ناـیم  رد  تشاد و  لاـس  هد  ناـمز  نآ  رد  هک  زیزعلادـبع ، ماـن  هب  يو  نادـنزرف  زا  یکی  دوش .
وا هب  دـمآ و  كرابم  خیـش  دزن  يزور  تیوک ، ریما  كرابم ، نامحرلادـبع و  شردـپ  یتسودو  طابترا  اـب  دوب  فداـصم  شایگدـنز  نارود 
ور نیا  زا  داد ؛ تبثم  باوج  خیـش  یهدیم ؟ راـی  ارم  رما  نیا  رد  اـیآ  مروآرد . دیـشر  نبا  گـنچ  زا  ار  دـجن  نیمزرـس  مراد  دـصق  تفگ :

رـسپ ردارب و  هک  تخادرپ  ورین  يروآعمج  هب  دوخ  ناگتـسب  ناـیم  زا  يو  تشاذـگ . وا  راـیتخا  رد  رتش  گـنفت و 40  لاـیر و 30  تسیود 
، دندوب رفن  هب 40  کیدزن  هک  دارفا  نیا  دندومن . يرای  ار  وا  يولج  نب  هللادبع  شیومع ،

ص 68 تیوکلا ، دجن و  نیب  تاقالعلا  - 1
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دعب دندرک . میلست  هب  روبجم  ار  شنازابرس  هتشک ، ار  نآ  مکاح  دندش و  ضایر  دراو  رهش ، نانابهگن  بیرف  اب  دندیسر و  ضایر  یحاون  هب 

ار يزوریپو  حـتف  تراشب  ات  دنداتـسرف  تیوک ، ریما  كرابم ، خیـش  يوس  هب  ار  دوعـس  نبرـصان  دـندش ، نئمطم  دوخ  يزوریپ  زا  هک  نآ  زا 
فارطا يراوید  نیفلاخم ، عمق  علق و  ضایر و  رد  تموکح  ندـش  مکحم  اب  دـیامن . يو  زا  کـمک  تساوخرد  نمـض ، رد  دـهدب و  واـهب 
شردپ دیسر و  تموکح  هب  تشاد  نس  لاس  هک 22  یلاح  رد  زیزعلادبع  درکیم . تیامح  وا  زا  مه  كرابم  خیش  دندیشک و  ضایر  رهش 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  وا  ياهراک  هلمج  زا  دینادرگ . هقطنم  نیملسم  ياوشیپ  دوخ و  رواشم  ار 

ینامثع اب  یسایس  طباور  فلا :

هرصب یلاو  اب  هرکاذم  يارب  ار  شردپ  ات  تساوخ  وا  زا  تفرگ و  سامت  زیزعلادبع  اب  تیوک ، مکاح  كرابم ، خیش  قیرط  زا  ینامثع  تلود 
شذوفن تحت  قطانم  رب  زیزعلادبع  مات  هرطیـس  ثعاب  هک  دیدرگ  دـقعنم  فرط  ود  نیب  لاس 1322 ق . رد  ینامیپ  اذل  دتـسرفب . راید  نآ  هب 

زا دشاب و  هتـشاد  تراما  اجنآ  رد  ینامثع  يوس  زا  مکاح  کی  ناونع  هب  دیاب  زیزعلادـبع  هک  دـندرک  طرـش  وا  اب  اهینامثع  هتبلا  دـیدرگ .
. دنک تلاخد  دوعس ، لآ  یتموکح  نوؤش  هرادا  رد  دیشر  لآ  دنراذگن  هک  دندیدرگ  مزلم  اهینامثع  یفرط 
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ناتسلگنا اب  نامیپ  ب :

يو درک . هرکاذـم  راب  هس  دوب - ریپسکـش  مایلیو  شمان  هک  تیوک - رد  ناتـسلگنا  تلود  یمـسر  رومأـم  اـب  لاس 1328 ق . رد  زیزعلادـبع 
هرطیـس زا  هشیمه  يارب  ءاـسحا  دـجن و  اـت  تسا  یبساـنم  تقو  نـآلا  هکدومن : زاربا  ناتـسلگنا  یتـلود  رومأـم  اـب  تروـص  نیا  هب  ار  شرظن 

نآ زا  دـعب  هک  دـندرک  دـقعنم  مه  اب  ياهدـهاعم  ورنیا  زا  دوب ؛ زیزعلادـبع  رظن  قفاوم  مه ، سیلگنا  هدـنیامن  رظن  دـبای . ییاـهر  اـهینامثع 
هب هلمح  دـصق  هکیتروص  رد  دـیدرگ  دـهعتم  مه  زیزعلادـبع  دزیهرپب و  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  یلخاد  نوؤش  رد  تلاخد  زا  دـیاب  سیلگنا 

دوعس نینچمه  دنکلمع . دنداد ، روتسد  نانآ  هچ  ره  دیامن (1) و  تروشم  ناتسلگنا ، هکلم  اب  نآ ، زا  لبق  دشاب ، هتـشاد  ار  رگید  ياهرهش 
دجن ریما  دـنک و  يراددوخ  ناتـسگنا ، تلود  زا  ریغ  یتلود  ای  تموکح  ره  اب  ياهدـهاعم  ای  داحتا  اـی  ساـمت  هنوگره  زا  هک  دـیدرگ  مزلم 

درادـن قح  زین  و  ددـنبب . رگید  ياهتلود  اب  نآ  لثم  ای  ینهر  ای  هراجا  دـقع  درادـن  قح  دـهد و  ناشن  دوخ  زا  یهاـتوک  رما  نیا  رد  دـیابن 
. دهدب ایناتیرب  تموکح  اب  تقفاوم  نودب  یبنجا ، تلود  نارس  ای  یبنجا  لود  زا  یتلود  هب  دوخ  فرط  زا  يزایتما  هنوگچیه 

رطق و خویش  یضارا  نیرحب و  تیوک و  یضارا  هب  هلمح  زواجت و  هنوگره  زا  هکدش  دّهعتم  شردپ  لثم  دوعس  نبا 
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هدـهاعم ناتـسلگنا  تلود  اب  دنـشابیم و  ناتـسلگنا  تلود  تیامح  تحت  خویـش  نیا  مامت  هک  ارچ  دـنک ؛ يراددوخ  نآ ، لحاوس  نامع و 

عباوت دجن و  هدهاعم ، نیا  اب  هرخألاب  تساجک . دجن  یبرع  دودح  هک  هدشن  صخـشم  هدهاعم  نیا  زا  ییاج  چیه  رد  هکنیا  بلاج  دـنراد و 
ّطلست هنایمرواخ  مظعا  شخب  رب  ات  ناتسلگنا  رگرامعتسا  تلود  يوس  زا  دوب  یتسایـس  دوخ  نیا  دش و  هدناوخ  سیلگنا  ۀیامحلا  تحت  نآ 

، دوعـس دّـهعت  لابق  رد  دـش . یلوتـسم  برعلاةریزج  رب  لّوا  یناهج  گنج  زا  دـعب  هکيروطهب  دـیدرگ ، ّقفوم  مه  رما  نیا  رد  دـنک و  ادـیپ 
. دهد لیوحت  دوعس  هب  گنفت  لسلسم و  دننام  یتاودا  هارمه  هب  نیلرتسا  رازه  غلبم 5  هنایهام  دش  دّهعتم  لاس 1332 ق . رد  ایناتیرب 

، دنهدیم ماجنا  ناگدنب  هکیلمع  لابق  رد  سکره  هک  درکشومارف  دیابن  تفگ : دناوخ ، هکم  رد  هک  ياهبطخ  نمض  لاس 1362 ق . رد  يو 
. تسا هدومنن  رکش  ار  دنوادخ  تقیقح  رد  دیامنن ، يرازگساپس  اهنآ  زا 

جاجح رفـس  هک  اههار  تینما  داجیا  رطاخ  هب  زین  تسا و  هدرک  وا  هب  هک  ییاهکمک  رطاـخ  هب  ناتـسلگنا  زا  دـیجمت  هب  درک  عورـش  سپس 
رد دومن و  ینادردـق  دـناهتفرگ ، رارق  هافر  رد  مدرم  هدومن و  مهارف  نامدرم  يارب  ار  تشیعم  بابـسا  هکنیازا  زینو  جـح  هضیرف  ماجنا  يارب 

. تسا هدوب  هتسیاش  كاپ و  يدروخرب  لاح ، ات  هتشذگ  زا  ام ، اب  ایناتیرب  دروخرب  نیقی  هب  تفگنایاپ :
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: دسیونیم هینغم  موحرم 

يارب ریخ و  دصق  هب  ار  يراک  هک  تسا  لاحم  رگرامعتـسا ، تلود  ره  ًالوصا  وا و  ياهنامیپمه  سیلگنا و  هک  دـننادیم  گرزبو  کچوک 
رازاب نداد  رارق  ذوفن  تحت  يارب  ياهلیـسو  نیا  تسا ، نانآ  ياهالاک  زا  رپ  ییاهرهـش ، اـی  رهـش  هک  ینیبیم  رگا  دـنهد و  ماـجنا  تیناـسنا 
تسا رضاح  دنکیم ، اضتقا  شعفانم  هک  ییاج  رد  رامعتسا  دنبای . تسد  نانآ  تارّدقم  رب  مدرم ، جاتحیام  رب  ّطلست  اب  ات  دشابیم  نیملـسم 

(1) دزیرب . ار  اهناسنا  نوخ 

تموکح هنماد  تعسو  ج :

هک ارچ  دش ؛ مامت  يو  عفن  هب  یناهج  عاضوا  تالّوحت  رییغت و  درک ، رارقرب  هنسح  طباور  اهیسیلگنا  اب  زیزعلادبع  هک  نامز  زا  ههرب  نآ  رد 
تلود سپ  نآ  زا  تفرگ و  نایاپ  برعلاةریزج  رد  ناکرت  شقن  ناملآ ، میـسقتو  ینامثع  ناکرت  میلـست  لّوا و  یناهج  گنج  نایاپ  زا  دعب 
تـسد هب  رتـهب  زیزعلادـبع  زا  تیاـمح  اـب  ار  دوخ  فادـها  اـیناتیرب  هک  اـجنآ  زا  تفرگ . راـیتخا  رد  ار  هریزج  نیا  نوؤـش  ماـمت  ناتـسلگنا 

، دـنهد لیکـشت  گرزب  تلود  کی  ناشیارب  زاجح ، لامـش  رد  هک  دوب  هداد  لوق  نانآ  هب  دوب و  هتـسب  اهیمـشاه  اب  هک  ار  ینامیپ  دروآیم ،
زاجح لئاح و  قطانم  زیزعلادبع  یفرط  زا  تشاد و  ّتیّدض  اهیمشاه  اب  زیزعلادبع  هک  دوب  نآ  تنایخ  لیلد  دومن . تنایخ 
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. دادیم ناشن  دوخ  زا  هناکریز  یتسایس  دوب و  هدرک  لاغشا  ار  ریسع (1)  و 

زاجح هب  موجه  د :

تراغ ار  تمیقنارگ  ياهشرف  اههچراپ و  هدرب ، شروی  دناهدوب ، برح  هلیبق  زا  هک  عرفلا ، هقطنم  ياهبرع  هب  لاس 1340 ق . رد  نویباهو 
زا دوب ، هدش  هدوبر  هک  لاوما  زا  هچنآ  ره  دندیدرگ و  ناور  نامجاهم  لابند  هب  هدرب ، حالـس  هب  تسد  مه  عرفلا  هقطنم  ياهبرع  دندومن .

دجن نامدرم  عرفلا و  هقطنم  یلاها  نیب  هک  اجنآ  زا  دنتـشاذگرارف . هب  اپ  هیقب  هدـناسر ، لتق  هب  ار  نویباهو  زا  یعمج  دنتفرگـسپ و  زاب  اهنآ 
رگید یناـیرج ، نینچ  ندـمآ  دوـجو  هب  اـب  دـندمآیم ، هقطنم  نیا  هب  اـمرخ  دـیرخ  يارب  اهيدـجن  هلاـس  ره  دوـب و  رارقرب  يراـجت  طـباور 

(2) دز . عرفلا  هقطنم  داصتقا  هب  ياهبرض  دوخ  نیا  هک  دندماین  امرخ  دیرخ  يارب  اهيدجن 

ینمی جاجح  راتشک  ه :-

اهنآ هب  غورد  هب  اهیباهو  دندوب ، حلسم  یگمه  جاجح  نیا  هک  اجنآ  زا  دندرک . دروخرب  ینمی  جاجح  زا  یهورگ  اب  نویباهو  رد 1341 ق .
هاپس دندیسر ، هوک  هنماد  هب  هک  یماگنه  نکیل  دندومن . یهارمه  ار  جاجح  هار  رد  هدرک ، حالس  علخ  ار  همه  دنداد و  ناما 

ص 104 مهلبقتسم ، مهیضام و  دوعس  لآ  - 1
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اب دنتخیر و  گنس  ناشرس  رب  دنتخات و  نانآ  رب  هاگان  هب  دندوب ، رقتـسم  هوک  ریز  رد  ینمی  جاجح  هکیلاح  رد  تفر و  هوک  يالاب  هب  یباهو 
ار ارجام  هدرک و  رارف  هک  دندنام  هدنز  رفن  ود  طقف  نایم  نیا  رد  دـندناسر و  لتق  هب  دـندوب - رفن  هک 1000  ار - یگمه  نیشتآ  ياههلولگ 

(1) دنداد . شرازگ 
ماع لتق  هب  دندش و  رهـش  دراو  هدومن ، هرـصاحم  ار  فئاط  رهـش  دندرک و  هلمح  زاجح  هب  نویباهو  لاس 1342 ق . رد  فئاـط ؛ هب  هلمح  و :

هب دـندوب ، زین  احلـص  املع و  اهنآ  نایم  رد  هک  ار  فئاط  یلاـها  زا  رفن  دودح 2000  یباهو  ناکاّفـس  دـنتخادرپ . ناکدوک  نانز و  نادرم و 
ردـق نآ  دـناهدش ، بکترم  رهـش  نیا  رد  اهنآ  هک  یتایانج  عیاقو و  حرـش  دـندرب . تراغ  هب  ار  ناملـسم  مدرم  نیا  لاوما  دـندیناسر و  لـتق 

ار ياهثداح  نینچ  عوقو  وا  دندرک ، وگزاب  دوعـس  نبزیزعلادـبع  يارب  ار  عیاجف  نیا  یتقو  یتح  دـنازرلیم . ار  یمدآ  نت  هک  تسا  كانلوه 
هب دوب - هدومرف  هکم  حـتف  زور  رد  دـیلو  نبدـلاخ  تشز  لـمع  دروم  رد  هک  ار - (ص ) یمارگ ربماـیپ  نخـس  نیا  طـقف  هکلب  درکن ، حـیبقت 

: درک نایب  رذع  ناونع 
(2) دلاخ .» عنص  اّمم  کیلإ  أربأ  ّینإ  ّمهللا  »

ناشن لّلعت  دوخ  زا  هکم ، هب  یماظن  هلمح  رد  اما  دـیدیمن . یلکـشم  زاجح  قطانم  رد  رگید  دـش ، هریچ  فئاط  رب  زیزعلادـبع ، هکنآ  زا  سپ 
هک دوب  اهیسیلگنا  رظن  رظتنم  داد و 
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وا نادنزرف  نیسح و  کلم  هک  دمآرب  ددص  رد  دومن و  رییغت  ناهگان  ایناتیرب  تسایـس  اّما  دندرکیم . عنم  شایماظن  تالمح  همادا  زا  ار  وا 

دیدرگ برع ،) درف  کی  طسوت  برع  ندیبوک  ) ناتسلگنا ياهتسایس  يارجا  يارب  ياهلیـسو  دجن  مکاح  رطاخ  نیمه  هب  دراذگب . رانک  ار 
. دومن تقفاوم  وا  تایلمع  همادا  اب  ناتسلگنا  و 

ندرا قرش  هب  موجه  ز :

نآ یحاون  دمعلاّما و  رد  دندرک و  هلمح  دندربیم ، رـس  هب  تینما  رد  ندرا  قرـش  رد  هکیبارعا  رب  لاس 1343 ق . رد  نویباهو  زا  یهورگ 
اما دنتـشگرب ؛ دـندوب ، هداد  هک  یتافلت  اب  دـنروایب و  ماود  دنتـسناوتن  نادـنچ  اّما  دـندرک . جاراـت  ار  ناـشلاوما  هدـناسر ، لـتق  هب  ار  يرایـسب 

يراـی ار  وا  ناـشتارفن  اـب  گـنج ، رد  مه  ناـشدوخ  دـندوب و  هداد  رارق  زیزعلادـبع  راـیتخا  رد  اهیـسیلگنا  هک  ییاـهامیپاوه  تازیهجت و 
. دنتخادرپ راتشک  لتق و  هب  دندوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نارای  زا  نت  لّوا 300  هلمح  رد  هکیلاح  رد  دنتشگرب و  هکرعم  هب  دندادیم ،

هکم رب  طّلست  ح :

دراو نویباهو  تسد  زا  هکم  تاجن  يارب  اهیـسیلگنا  يدوز  هب  هک  دوب  نیا  نیـسح  کلم  نامگ  داتفا . قافتا  لاس 1343 ق . رد  هعقاو  نیا 
دوجو جرم  جره و  تلاح  هکم  رد  هکدرک  يروآدای  تشون و  هّدـج  رد  ایناتیرب  يرگلوسنک  هب  ياهمان  لیلد  نیمه  هب  دـنوشیم . رهـش  نیا 

رد تلاخد  مدع  رب  ینبم  یتسایس  ایناتیرب  تموکح  تشون : باوج  رد  دوخ ، يزکرم  تلود  اب  یگنهامه  زا  دعب  ایناتیرب  يرگلوسنک  دراد .
دیهاوخن ام  زا  اذل  تسا ، هدومن  ذاختا  هینید  روما 
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. مییامن هلخادم  تسا  مالسا  یبهذم  نکاما  هب  طوبرم  هک  یعازن  ره  رد 

مزال هدـهاعم ، قبط  هک  دومن  نایب  همان  نآ  رد  تشون و  ایناتیرب  هجراخ  ترازو  هب  ياهماـن  ندـنل  رد  نیـسح  کـلم  هدـنیامن  لیـصألایجان 
فئاط نوچ  یقطانم  زا  ار  اهنآ  دـننک و  تلاخد  دـناهدروآ ، رابهب  سدـقم  نکاما  رد  نویباهو  هک  یجرم  جره و  تیعـضو  زا  ایناتیرب  تسا 

برع ّلقتـسم  ناریما  نیب  هکییاهدروخو  دز  رد  ار  دوخ  دهاوخیمن  ایناتیرب  هک  دوب  نیا  دش  هداد  هدنیامن  نیا  هب  هکیباوج  دـننک . جارخا 
. دیامن دراو  دهدیم ، خر  یمالسا  سّدقم  كالما  رد 

یمشاه نادناخ  علخ  ط :

، راشف ياهمرها  هلمج  زا  دیایب ؛ رانک  تیباهو  اب  ات  تفرگ  راک  هب  یمـشاه  نادـناخ  نیـسح و  کلم  رب  راشف  يارب  يدایز  ياهمرها  ایناتیرب 
يروط تیعضو  دندنام (1) و  زجاع  نایرکشل  و  سیلپ ) ) اههطرـش هنایهام  تخادرپ  زا  يو  نادناخ  هکيروطهب  دوب ؛ یلام  ياهکمک  عطق 

هّدج رد  ار  راجت  ناگرزب  زین  نید و  ياملع  هکم و  فارشا  هلمج  زا  زاجح  ناگرزب  ورنیا  زا  دیامن ؛ لّمحت  تسناوتن  نیـسح  کلم  هکدش 
عفن هب  دش  یضار  هرخألاب  ددرگعلخ و  تموکح  زا  نیسح  کلم  زیزعلادبع ، نبا  دنیاشوخ  يارب  هک  دنتشاذگ  نیا  رب  رارق  اهنآ  درک . عمج 

. دراپسب شدنزرف  هب  ار  تموکح  دنک و  يریگهرانک  تنطلس  زا  لاس 1343 ق . رد  شدنزرف 
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هب نمض  رد  تشون و  همان  وا  هب  تفرگ و  تخس  هدج  رد  شروضح  رب  ایناتیرب  اّما  هدش ، هداتـسرف  هّدج  هب  شلاوما  اب  يو  زور ، هس  زا  سپ 

، دعب یکدنا  دومن و  ترفاسم  هرّونم ، هنیدم  هب  رابجا  اب  اذل  دنکن . یچیپرس  زیزعلادبع  ياهروتسد  زا  هدرک ، كرت  ار  رهـش  ات  داد  رادشه  وا 
لقتنم ندرا  هب  يو  هزانج  تشذگرد . لاس 1931 م . رد  هک  نیا  ات  دنام  اج  نامه  رد  درک و  تکرح  سربق  فرط  هب  كرت و  ار  رهـش  نآ 

(1) دیدرگنفد . تشاد ، مان  یصقألا  هک  يدجسم  رد  و 

هکم هب  نویباهو  دورو  ي :

هکم دراو  يزیرنوخ ، گنج و  هنوگچیه  نودـب  نویباهو  دـنتفر ، هدـج  هب  دـندش و  جراخ  هکم  زا  شدـنزرف  نیـسح و  کـلم  هکنآزا  دـعب 
. دندش ّطلسم  يو  ییاراد  لاوما و  یمامت  رب  هدرکتراغ ، ار  نیسح  کلم  هناخ  دندش و 

نیمه رطاـخ  هب  تفرگرد و  دوب - هدـش  نصحتم  هدـج  رد  هک  یلع - کـلم  نویباـهو و  ناـیم  یگنج  هکم ، روـما  نتفرگ  تسد  هب  زا  دـعب 
روبجم ار  هکم  یلاها  سپـس  دـندیزگرب و  هکم  مکاح  ناونع  هب  ار  يول  نبدـلاخ  نویباهو  دـیدرگ . لیطعت  جـح  مسارم  لاـس  نآ  گـنج ،

زا ار  مدرم  زین  دـندومن و  عـنم  تاـیناخد  لامعتـسا  زا  ار  مدرم  دـننک ؛ رازگرب  تعاـمج  هب  تـقو  جـنپ  رد  ار  زاـمن  زور  ره  رد  هـک  دـندرک 
يریگولج روبق ، ترایز  زا  هدرک ، عونمم  دندرکیم ، اپرب  (ص ) ترضح نآ  تدالو  زورلاس  رد  هک  ینشج  يرازگرب 
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. دندرکیم تفایرد  اهنآ  زا  یلام  ياههمیرج  هداتفا ، نادنز  هب  درکیم ، لمع  اهنآ ، تاروتسد  فالخرب  سک  ره  دندرکیم و 

اهیباهو گنرین  ك :

ياهورین ات  دومن  روبجم  ار  اهنآ  درک و  اپرب  املع  اب  ياهسلج  زین  ییوس  زا  تفر . نایرکـشل  رادـید  هب  دـش ، هکم  دراو  زیزعلادـبع  هک  یتقو 
هب نم  انامه  تفگیم : یلع  کلم  اب  گنج  نامز  رد  يو  دنسانشب . تیمسر  هب  دندوب ، باهولادبع  نبا  ياههدرورپ  تسد  زا  هک  ار  یباهو 

. مروایب تسد  هب  یلاوما  لام و  منک و  اپرب  یتموکح  ات  ماهدـماین  لاح  ره  رد  مهد . تاجن  فارـشا  تسد  زا  ار  مدرم  امـش  ات  مدـمآ  زاجح 
. متسه نیملسم  مومع  يأر  عبات  نم 

هک يروط  هب  دـننکیم ؛ هدافتـسا  نیملـسم  هب  گنرین  يارب  شور  نیا  زا  ملاظ  نامکاح  ًالومعم  هک  دوب  ياهلیح  زیزعلادـبع  ِنخـس  نیا  هتبلا 
يراـج ناـبز  رب  ار  نانخـس  نـیمه  شناربـهر  دوـمن ، لاغـشا  ار  نیطـسلف  یــضارا  لاـس 1967 م . رد  یلاـعت ) هللا  مهلذـخ  ) لییارـسا یتـقو 

. دندومنیم

عیقب راثآ  وحم  ل :

دبنگ هکم ، رد  هک  يروط  هب  دومن ؛ هنیدم  هّدـج و  هکم و  رد  یمالـسا  راثآ  بیرخت  هب  عورـش  شتموکح ، رارقتـسا  زا  سپ  زیزعلادـبع  نبا 
رهـش دراو  یتقو  دومن و  ناریو  ار  (ع ) ارهز همطاف  و  (ص ) مرکا ربمایپ  دـلوت  لـحم  زین  هجیدخ 3 و  نینمؤملاما  بلاطیبا و  بلطملادـبع و 

(ع) اّوح ربق  يور  رب  هک  يدبنگ  دیدرگ ، هّدج 

اهیباهو گنرین  www.Ghaemiyeh.comك : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


110 ص :
و داد . ماجنا  ار  لامعا  نیمه  تشاد ، لکـش  يدبنگ  ياهانب  اهربق  يور  رب  هک  زاجح  ياهرهـش  مامت  رد  یّتح  وا  درک . بارخ  تشاد ، رارق 

. درک ناسکی  كاخ  اب  ار  هزمح  دجسم  دومن ، هرصاحم  ار  هنیدم  هک  ینامز  رد 
: دیوگیم يدرولا  یلع 

(ص) ربمایپ نانز  نامثع و  هفیلخ  سابع و  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  ترضح  نآ  زا  دعب  و  (ص ) ادخ لوسر  نامز  رد  هنیدم  یلاها  هربقم  عیقب  »
ماما رقاب و  ماما  داجـس ، ماما  نسح ، ماما  ) موصعم ناماما  زا  نت  راهچ  زین  دـناهدوب و  هدـیمرآ  كاخ  هب  نیعباـت  هباحـص و  زا  يریثک  عمج  و 

تهابـش ناریا  قارع و  رد  فورعم  حیارـض  اب  هک  یهوکـشاب  حیرـض  كراـبم ، روبق  نیا  يور  رب  نایعیـش  دـناهدیدرگ و  نفد  (ع )) قداـص
همادا دوعـس  نبا  هک  اجنآ  زا  دندوب و  دابآ  دـش ، طلـسم  برعلاةریزج  رب  زیزعلادـبع  هک  لّوا  هام  راهچ  ات  روبق ، نیا  مامت  دـنتخاس . تشاد ،

گرزب ناضمر 1342  هام  رد  راچان  هب  دنک ، ظفح  ار  دوخ  تیعورـشم  تسناوتیمن  نانآ  نودـب  دـیدیم و  نویباهو  یهارمه  ار  دوخ  راک 
املع مامت  دیسر ، هنیدم  هب  یتقو  يو  دیامن . مهارف  ار  هنیدم  روبق  مادهنا  هنیمز  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  دوب ، دهیُلب  نبهللادبع  هک  ار  دجن  ياملع 

روبق و رب  انب  نتخاس  هرابرد  هرّونم  هنیدـم  ياملع  تفگ : تشاد و  هضرع  هنیدـم  ياـملع  رب  ار  هدـش  یحارط  شیپ  زا  ِلاؤس  درک و  عمج  ار 
مالسا رد  تّدش  هب  تسین و  زیاج  رگا  هن ؟ ای  تسا  زیاج  ایآ  دنیوگیم ؟ هچ  نآ  نداد  رارق  دجسم 
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یفقو نیمز  رد  رگا  و  هن ؟ اـی  تسا  بجاو  مزـال و  نآ  راـنک  رد  زاـمن  ندرازگ  زا  يریگولج  ندرک و  ناریو  بیرخت و  اـیآ  تسا ، عوـنمم 

بـصغ راک  نیا  ایآ  هتفرگ ، رارق  نآ  يور  هک  تسا  هدـش  ییاهتمـسق  زا  هدافتـسا  زا  عنام  روبق  يور  رب  نامتخاس  هبق و  اب  هک  عیقب  دـننام 
زا دنهد ، ماجنا  حیارض  نیا  رانکرد  لاّهج  هک  ار  هچ  نآ  و  دورب ؟ نیب  زا  ملظ  ات  ددرگ  عفر  دیاب  رتدوز  هچ  ره  هک  تسین  فقو  زا  یتمـسق 
ایآ روبق ، يور  رب  غارچ  ندرک  نشور  زین  حبذ و  رذن و  اب  نتـسج  برقت  دنوادخ و  هارمه  هب  روبق  نابحاص  ندناوخ  حیارـض و  حـسم  لیبق 

ربمایپ و هناخ  رود  فاوط  هیرگ و  اعد و  لثم : دـنهدیم ، ماجنا  (ص ) ربمایپ هناـخ  راـنک  رد  مدرم  هک  ار  هچنآ  زین  و  تسین ؟ اـی  تسا  زیاـج 
رد رجف  زا  لبق  هک  یلامعا  هماقا و  ناذا و  نیب  ریکذت  میحرت و  لیبق : زا  دـنهدیم  ماجنا  دجـسم  رد  هک  هچ  نآ  ندومن و  حـسم  ندیـسوب و 

 ... و تسین ؟ ای  تسه  عورشم  ایآ  دنروآیم ، اج  هب  هعمج  زور 
عیقب صوصخهب  هنیدم ، رهـش  روبق  هنیدـم ، ياملع  ياواتف  لابند  هب  دـندرک . هضرع  دوب ، دوعـسنبا  دـنیاشوخ  هک  ار  یباوج  هنیدـم  ياملع 

ياهسرد املع  دـش . ور  هبور  یمومع  ضارتعا  اب  نیـشنهعیش  دالب  رد  ًاصوصخم  مالـسا ، ناهج  رد  راـبفسا ، هثداـح  نیا  دـیدرگ . ناریو 
نارس هب  ییاهفارگلت  و  دنتسشن . گوس  هب  دش و  لیکشت  یمیظع  تاعامتجا  دنتسب و  ار  دوخ  ياههزاغم  اهيرازاب  هدرک ، لیطعت  ار  دوخ 

. دندومن موکحم  ار  دوعس  لآ  لامعا  هرباخم و  مالسا  ناهج  ياملع  و 
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. دندومن رشتنم  دوعس ، نبا  لامعا  ندرک  موکحم  رد  ار  یتالاقم  قارع  ياههمانزور  دیوگیم : يدرولایلع 

و دومن . دوعـس  نبا  قح  رد  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  دوخ ، ياوتف  اب  دـهیُلب  نبا  دـش و  مامت  راک  تشون : دوخ  هلاقم  رـس  رد  قارعلا  همانزور 
هماـنزور نیا  رد  دوـمن . كاـندرد  تدـش  هب  ار  نآ  داد و  رارق  فدـه  ار  مالـسا  ملاـع  رگج  هک  تـسا  يریت  دـننامه  وا  زا  هرداـص  ياوـتف 

: دوب هتشون  هک  دیدرگ  رشتنم  نیمظاک ، زا  نیسای  لآ  لیعامسا  ملق  هب  ياهلاقم 
لباـقم رد  هدومن و  توکـس  هب  راداو  ار  امـش  هک  تسا  یتسُـس  هچ  نیا  دـیاهدش . راـتفرگ  نآ  رد  هک  تسا  یناـقفخ  هچ  نیا  نیملـسم ، يا 
ناـشن لـمعلاسکع  دروآیم ، درد  هب  ار  یناملـسم  ره  لد  دـهدیم و  ماـجنا  یمالـسا  دـالب  رد  یغاـی  نآ  هک  ياهدـننز  تشز و  ياـیاضق 

. دیهدیمن
: دیوگیم روبق  بیرخت  هب  تبسن  نویباهو  درکلمع  زا  داقتنا  زا  دعب  دادغب ، فارشا  بیقن  ینالیگ  دّمحم 

نیا دـیدرگ . نفد  هشیاع  هرجح  رد  (ص ،) مرکا ربمایپ  نوچ  تسین ؛ يوبن  ّتنـس  اب  تفلاـخم  روبق ، يور  رب  لکـش  يدـبنگ  ياـنب  نتخاـس 
: تفگ همادا  رد  و  تسا . دبنگ  هیبش  یفقس  زین  اهراوید و  ياراد  هرجح 

. تسا هدیسرن  مالسا  رد  نآ  زا  یعنم  هنوگ  چیه  تسا و  بوبحم  هک  تسا  یصخش  ندیسوب  باب  زا  اهحیرض ، ندیسوب 
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113 ص :
نیا دناشنیم و  راوخریـش  لفط  رـس  رب  يریپ  درگ  عیقب ، هعجاف  یکانـساره  لوه و  ًانیقی  مناج ، هب  مسق  دیوگیم : ردـص  نیدـلاردص  دـیس 

هدنام یقاب  قوقح  دنوادخ ، ياضر  يارب  دـیابن  ناناملـسم  ایآ  تسین . تسرد  نآ  هب  تبـسن  نتفرگ  مارآ  هک  تسا  تبیـصم  يادـتبا  عیاجف 
؟ دننک تیاعر  ار  عیفش  يداه و  ياهناسنا 

(1) داتفا . قافتا  لاس 1343 ق . لاّوش  رد  نویباهو  طسوت  نآ  بیرخت  عیقب و  نایرج  هک  تسا  ینتفگ 

وا نارای  زیزعلادبع و  نیب  عازن  م :

دومن و دـیعبت  زاجح  زا  ار  شدـنزرف  نیـسح و  فیرـش  تفرگ و  تسد  رد  ار  تموکح  ایناتیرب ، تلود  دـییأت  اب  زیزعلادـبع  هک  نآ  زا  دـعب 
داد خر  يّدج  دروخرب  هدرک - تبث  ناوخالا  هورگار  اهنآ  مان  خـیرات  هک  شنارای - وا و  نیب  تفرگ ، رایتخا  رد  ار  زاجح  دـجن و  تموکح 

دوب و لهاست  لها  ینید  لئاسم  رد  زین  تشاد و  هناتسود  طباور  ایناتیرب ) تلود  ) راّفک اب  زیزعلادبع  دوب . تیباهو  هفسلف  ریسفت  هلأسم  نآ ، و 
ار دوخ  لیبس  زین  دـشیم و  شنارای  زا  یـضعب  شهوکن  دروم  هک  تفرگیم  رظن  رد  دوخ  يارب  کلملا ... ، ناطلـسلا ، لـیبق : زا  یباـقلا  ... 

. تسبیم رس  هب  يدنبرس  درکیم ، دنلب 
دـشیم و هدرمـش  رافک  دالب  ناوخالا ، رظن  زا  رـصم  دالب  هک  ارچ  داتـسرف ؛ راید  نآ  هب  هجلاـعم  زین  رـصم و  زا  رادـید  يارب  ار  دوخ  دـنزرف 

يارب ار  لصیف  شرگید  دنزرف  نینچمه 

ص 305 هیعامتجا ، تاحمل  - 1
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114 ص :
هدافتسا دوب ، اهییاپورا  ياههتخاس  زا  هک  یتارباخم  تازیهجت  اهنیشام و  زا  گنج ، يارب  داتسرف ، گنرف  هب  ییاپورا  ياهروشک  زا  رادید 

ياهتلود هب  دـیاب  زیزعلادـبع  هک  دوب  دـقتعم  ناوخـالا  دـندرکیم . مهتم  نادـب  ار  وا  ناوخـالا  هک  دوب  ییاهتعدـب  اـهنیا  همه  درکیم .
. دنک لاغشا  تیباهو  نییآ  راشتنا  تهج  ار  ناشیاهروشک  درب و  هلمح  ندرا  قارع و  لثم  هیاسمه 

مدرم هدرک ، نایغط  وا  هیلع  ور  نیا  زا  دندیدیم ؛ دوخ  يارب  يرگید  لکـشم  ار  زیزعلادبع  ناوخالا  دیوگیم : دـجن  خـیرات  باتک  بحاص 
لام و هدرک ، ریفکت  ار  اهنآ  هدـیگنج ، دـندرکیمن ، تیعبت  اهنآ  زا  هک  یناسک  اـب  یتحار  هب  ناوخـالا  دـندرکیم . شروش  هب  روبجم  زین  ار 
نوخ و یتسه و  كرـشم  نیـشنهیداب ، يا  وت  دـنتفگیم : دـندرکیمن ، ناشيرای  هک  ییاهنیـشنهیداب  هب  دـندربیم و  امغی  هب  ار  ناـشلاوما 

. دندرکیمن تینما  ساسحا  مدرم  هک  دوب  هدمآ  دیدپ  مدرم  لد  رد  یسرت  نانچ  ناشتایانج  لامعا و  زا  دشابیم . رده  تلام 
بحاص

هّیدوعسلا ۀّیبرعلا  ۀکلمملا  خیرات 
، نفلت دروم  رد  اًلثم  دندرکیم ؛ دادملق  رفک  كرـش و  ار  دیدج  تعنـص  هنوگره  دـندوب و  يژولونکت  ملع و  فلاخم  ناوخالا  دـسیونیم :

نآ راشتنا  لیاسو و  نیا  يریگراک  هب  زا  دهدیم ، ماجنا  ناطیـش  هک  تسه  يرحـس  اهنیا  دنتفگیم : ابرنهآ  تعاس و  نیـشام ، فارگلت ،
عنام بیترت  نیدب  هدرک ، يریگولج 
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115 ص :
. دنتشادیم هگن  بقع  ار  روشک  دندشیم و  ندمت  تفرشیپ و 

؛ نیضراعم عامتجا  ن :

مهافت زیزعلادـبع  اب  هک  ار  يدراوم  دـندش و  عمج  طغطغلا  هقطنم  رد  شیوردـلا  لـصیف  يربهر  هب  نیـضراعم  ياـسؤر  لاس 1345 ق . رد 
: هلمج زا  دندومن ، يروآدای  دنتشادن ،

، رصم هب  دوعس  رسپ  رفس  . 1
، ندنل هب  لصیف ) ) شرگید دنزرف  رفس  . 2

، تالآنیشام نفلت و  فارگلت ، يریگراک  هب  . 3
، دنرادن لوبق  ار  تیباهو  ینابم  دنرفاک و  شنامدرم  هک  ارچ  تیوک ؛ اب  تراجت  رطخ  . 4

، نیملسم یضارا  رد  ناشنادنفسوگ  ندنارچ  زا  یقارع  یندرا و  لیابق  عنم  . 5
. فیطق ءاسحا و  رد  نایعیش )! ) جراوخ اب  حماست  هرابرد  تلود  اب  تفلاخم  . 6

لیکشت ياهسلج  لکشم ، نیا  لح  يارب  زیزعلادبع  دناسریم . لتق  هب  ار  اهنآ  ای  درکیم و  تیاده  مالسا  هب  ار  اهنآ  تسیابیم  ای  زیزعلادبع 
هسلج نیا  رد  نتشادن  روضح  رب  رارصا  دوب و  زاجح  مکاح  داجبنبا  دومن . توعد  ار  داجب  نبناطلس  زج  هب  نیـضراعم  ياضعا  مامت  داد و 

ریفکت و میرحت و  ار  وا  داجب  نبا  هک  نیا  زا  دعب  صوصخ  هب  تشادن ؛ يو  نانخـس  زیزعلادـبع و  هب  ینانیمطا  هک  دوب  نیا  شلیلد  تشاد و 
. درک لزع 
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116 ص :

ناوخالا هب  هلمح  ص :

یکیدزن رد  اـهشوپهرز ، یتارباـخم و  لـیاسو  هب  ناـیماظن  زیهجت  هناخزابرـس و  رارقتـسا  رب  ینبم  یتارکاذـم  قارع  رد  لاـس 1346 ق . رد 
رگید هیلع  یماظن  تاکیرحت  هنوگره  زا  هتـشاد ، تراظن  دـجن ، نانیـشنارحص  یماظن  تالاقتنا  لقن و  رب  ات  تفرگ  تروص  دـجن ، ياهزرم 

. دنتـشک ار  ناـنآ  زا  رفن  دودـح 20  دـندرک و  هلمح  هناخزابرـس  هب  ناوخالا  هاـگان  هب  تارکاذـم ، ياـنثا  رد  دـنیامن . يریگولج  اـهروشک 
. تشاد همادا  مدرم ، تراغ  لتق و  قارع و  ریاشع  رب  نانآ  تالمح 

اّما دندرک . شخپ  ناوخالا ، هب  رادشه  تهج  ییاههیمالعا  دندمآرد و  زاورپ  هب  قارع  مکاح  رارصا  هب  یـسیلگنا  ياهامیپاوه  نایم  نیا  رد 
. دـندرک رام  رات و  ار  ناوخالا  تعامج  دوخ ، ياـهبمب  اـب  ییاـیناتیرب  ياـهامیپاوه  دـندرکن و  یهجوت  اهیـسیلگنا  رادـشه  هب  هورگ  نیا 
ار نیضراعم  سپس  دوعس  نبا  دیزگرب . ار  ایناتیرب  تلود  اب  هرکاذم  اذل  داد ؛ رارق  هرکاذم  ای  میلـست و  نیب  ار  دوعـس  نبا  ناوخالا ، یبوکرس 

رایتخا رد  هنافـسأتم  هک  تسا  یفاـک  تردـق  ورین و  هب  زاـین  اـیناتیرب  اـب  گـنج  يارب  هک  تشاد  راـهظا  اـهنآ  عاـمتجا  رد  هدومن و  توعد 
. میرادن

دیامن ناریو  ار  نید  ساسا  دـهاوخیم  تموکح  هک  درکیم  مالعا  اج  همه  رد  داد . شرتسگ  تموکح  ّدـض  رب  ار  دوخ  تاغیلبت  ناوخالا ،
. دراد هناتسود  طباور  رافک  اب  و 
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117 ص :
زا رفن  رازه  هدزناپ  دادعتسا  هب  يرکـشل  لاس 1349 ق . رد  دندومن . ریاشع  رب  مجاهت  هب  عورـش  دـندوب ، رفن  رازه  جـنپ  هک  یلاح  رد  اهنیا 

دوب نیا  ناوخالا  تسکش  لماوع  هلمج  زا  دندش . تسکش  لّمحتم  هورگ  نیا  ماجنارس  تخادرپ و  ناوخالا  اب  دربن  هب  دش و  لیکشت  ریاشع 
. داد هولج  گنرمک  ار  اهنآ  ینید  هسامح  دیدرگ و  ناوخالا  شبنج  فعض  ببس  نیمه  دندوب . تسدمه  زیزعلادبع  اب  یگمه  املع  هک 

رگید لکشم  ع :

هک داد  لیکشت  دیدج  يرکشل  ینامثع ، برع  نازابرس  يایاقب  زا  زیزعلادبع  دیشاپ ، مه  زا  دروخ و  تسکش  ینامثع  رکـشل  هک  نآ  زا  دعب 
يادص هدرک ، تفلاخم  وا  لامعا  اب  دجن  ياملع  درک . سیسأت  دجن  رد  يدیدج  سرادم  زین  دوب و  یتارباخم  متـسیس  اهنیـشام و  هب  زّهجم 

نینچمه یـشاقن و  مسر و  اـیفارغج و  سورد  سیردـت  میلعت و  شزومآ و  دـنتفگیم : اـهنآ  دـندناسر . اهرهـش  ماـمت  هب  ار  دوـخ  ضارتـعا 
. تسین زیاج  ساردم  رد  هناگیب  تاغل  يریگدای  سیردت و 

 ... دننکیم دیدهت  ار  ناشراگدرورپ  اهامیپاوه ، نارفاسم  هک  دنتفگیم  دنتشادن و  لوبق  ار  امیپاوه  نکفا و  رون  امنیس ، نانآ 

تفگش يارجام  کی  ف :

داتسیا و زامن  هب  تعامج  ماما  دومن . نتفگ  ناذا  هب  عورش  نذؤم  هک  دندوب  هتسشن  دوخ  رصق  رد  اهیسیلگنا  زا  یهورگ  اب  زیزعلادبع  کلم 
زامن
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118 ص :
وا درب و  هلمح  تعامج  ماما  فرط  هب  زیزعلادـبع  اوُمَلَظ ...  َنیذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال  دـناوخ : ار  هیآ  نیا  تعامج  ماما  دـیدرگ . اپرب  تعامج 

!؟ یناوخب هک  دشیمن  ادیپ  رگید  هیآ  راک ؟ هچ  تسایس  هب  ار  وت  ثیبخ ، يا  تفگ : دز و  کتک  ار 

دیدج نارحب  س :

، دش ینیگنس  يداصتقا  نارحب  راچد  لاس 1348 ق . رد  دـیناشن ، ورف  ار  ناگرزب  تفلاخم  درک و  هبلغ  ناوخـالا ، شبنج  رب  هک  نآ  زا  سپ 
دندیبلط يرای  جاجح  زا  دندش و  یگنـسرگ  راچد  زاجح  نانکاس  دندرک و  ادیپ  لیلقت  رفن  رازه  لهچ  هب  لاس  نآ  رد  جاّجح  هک  يروط  هب 

. دندومنیم هدافتسا  تایح  همادا  يارب  اههویم ، تسوپ  زا  زین  جاجح و  ياذغ  دازام  زا  نانآ  دننک . اهنآ  هب  یکمک  ات 
: دسیونیم یبلیف  هللادبع 

هعجاف اب  ام  تفگ : هتـشادرب ، بارطـضا  نیا  زا  هدرپ  اهزور  زا  یکی  رد  هک  يروط  هب  دومن ، هبلغ  زیزعلادـبع  کلم  رب  یناشیرپ  بارطـضا و 
. تسا هتفرگرب  رد  ار  دالب  مامت  هک  يروط  هب  میهجاوم  يداصتقا 

ار اهجنگ  نآ  هک  نیا  زا  یتسه  زجاع  وت  تسالط و  تفن و  لیبق  زا  نوفدم  ياهجنگ  زا  ّولمم  وت  رهـش  متفگ : زیزعلادبع  هب  نم  دیوگ : يو 
یـسک نم  رگا  تفگ : باوج  رد  زیزعلادبع  دـنزادرپب . فاشتکا  هب  وت  فرط  زا  ات  یهدیمن  هزاجا  مه  نارگید  هب  یفرط  زا  يروآ و  نوریب 

هک منک  ادیپ  ار 
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119 ص :
. مهدیم وا  هب  دهاوخیم ، نم  دالب  رد  تازایتما  زا  وا  هچ  نآ  ره  مه  نم  دروایب ، رصم ) لوپ  دحاو  ) هینج نویلیم  کی 

یتفن زایتما  بسک  يارب  تباقر  ث :

زاـیتما بسک  يارب  تباـقر  هب  عورـش  تسا ، هتفهن  تفن و ...  لـیبق  زا  یفخم  ياهجـنگ  دـجن  قطاـنم  رد  هک  تفاـیرد  برغ  هک  یناـمز  زا 
تکرـش يرگید  ییاکیرمآ و  تکرـش  یکی  تشاد : دوجو  يرافح  زایتما  بسک  يارب  هدـمع  تکرـش  ود  هک  يروط  هب  دـندومن . يرافح 
تکرـش هدنیامن  نوتلم  رتسم  نیب  بیترت  نیدب  دیدرگ . لاس 1353 ق . رد  زایتما  بسک  هب  قفوم  ییاکیرمآ  تکرـش  ًاتیاهن  هک  ییاـیناتیرب ،

(1) دیدرگ . دقعنم  ینامیپ  هنیمز  نیا  رد  يدوعس  تموکح  هدنیامن  ناملس ، هللادبع  خیش  ییاکیرمآ و 
ذوفن اکیرمآ  نآ ، زا  دعب  تسا . هدوب  ناتسبرع  هزیزج  هبش  رد  تورث  میظع  عبانم  رب  هرطیـس  يارب  لوا  مدق  اکیرمآ  يارب  یتفن  زایتما  بسک 

. دراد همادا  زورما  ات  هک  تفرگ  تسد  رد  ار  ناتسبرع  تورث  عبانم و  مامت  هک  يروط  هب  دیشخب ؛ تعسو  مکمک  ار  دوخ 

زیزعلادبع نادناخ  خ :

دندوب رفن  وا 45  ياههچب  رتخد  هکيروطهب  دوشیمن ، تفاـی  اـم  رـصع  رد  شاهنومن  هک  دوب  جاوزـالاریثک  زیزعلادـبع  دـیوگیم : يدرولا 
دوبن مولعم  لاح 

ص 351 يدیرولا ، - 1

یتفن زایتما  بسک  يارب  تباقر  www.Ghaemiyeh.comث : ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 131زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


120 ص :
 .... تشاد هون  رسپ و  زا 300  شیب  شگرم  نامز  رد  دندوب و  رفن  دنچ  شناوج  نارتخد  هک 

رد قرغ  دـیدرگ ، ناشبیـصن  تفن  لوپ  زا  هک  یتورث  رثا  رد  دوب . نوناق  قوف  ناـشلامعا  دـندوب و  یعاـمتجا  زاـتمم  هقبط  وزج  شاهداوناـخ 
. دندوب تاوهش  ینارذگشوخ و 

زیزعلادبع ماجرف  ذ :

اج هباج  راد ) خرچ  ) كرحتم یلدنـص  اب  راچان  هب  دنک . تکرح  تسناوتیمن  رگید  دـیدرگ و  رامیب  هدروخلاس و  ریپ و  لاس 1367 ق . رد 
دوخ رد  یتموکح  ياهراک  يارب  یتبغر  نادنچ  دهد و  صیخشت  ار  يزیچ  تسناوتیمن  دوب و  هدروآرد  ياپ  زا  ار  وا  یگدوسرف  دشیم و 
دوخ دهعیلو  ار  لصیف  دیسر و  دوعس  هب  یهاشداپ  و  تشذگرد . تشاد ، ّنس  لاس  هک 77  یلاح  رد  لاس 1372 ق . رد  ماجنارس  دیدیمن .

(1) دومن .
هیکت ناتسبرع  تموکح  دنسم  رب  شنارسپ  ریاس  نونک  ات  زین  وا  زا  سپ 

. دندز

ص 166. مهلبقتسم ، مهیضام و  دوعس ، لآ  - 1
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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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