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تسا هدش  هتشون  تیباهو  در  رد  هک  یئاهباتک  تسرهف 

باتک تاصخشم 

تسا هدش  هتشون  تیباهو  در  رد  هک  ییاهباتک  تسرهف  ناونع :
يدنهدیبيرقاب رصان  هدنروآدیدپ :

مالسا بتکم  زا  ییاهسرد  هیرشن :
339 هیرشن : هرامش 

1368 لاس :
4 هام :

72-74 و 55 هحفص : دادعت 
یسراف نابز :

یفرعم تیباهو -  در  بتک  تسرهف  یسانشباتک -  عوضوم :

تیباهو بهذم  سسوم 

لاس رد  هک  دوب  باهولادبع  نب  دمحم  دیـشوک  تدش  هب  نآ  جیورت  هار  رد  درک و  يراذـگ  ناینب  ار  یباهو »  » کلـسم هک  یـسک  نیتسخن 
« يراهبرب دـمحموبا   » نوچ يدارفا  طسوت  يو  زا  لبق  اهنرق  وا  تادـقتعم  هک  نیا  اـب  دـش و  دـلوتم  دـجن ، هنییع  رهـش  رد  ای 1111 ه   1115
« يداهلادبع نبا   » و هیزوج » میقنبا   » شدرگاش و  هیمیت » نب  دمحا   » و هطبنبا )  ) یلبنح يربکع » دمحم  نب  هللادبع   » مراهچ و نرق  رد  یلبنح 
درک و مایق  اهنآ  يارجا  هار  رد  دوخ  تادـقتعم  راهظا  زا  سپ  هک  دوب  يدرف  نیلوا  باهولادـبع  نب  دـمحم  اـما  دوب  هدـش  راـهظا  نارگید  و 

فاکـش داجیا  يارب  هاگنآ  دروآ و  دـیدپ  ار  تیباهو  کلـسم  تسناوت  اذـل  تخاس و  هارمه  رکفمه و  دوخ  اب  زین  ار  دـجن  يارما  زا  یخرب 
جیورت مدرم  نیب  رد  ار  نآ  زین  رودزم  ناگدنسیون  تفای و  عویش  یمالسا  کلامم  رد  ابیرقت  ناتـسلگنا ، رامعتـسا  کیرحت  هب  نیملـسم  نیب 

هکم و ناملاع  سرد  رـضحم  درک و  عورـش  دوب  حلاص  ياملع  زا  هک  دوخ  ردـپ  دزن  ار  دوخ  تالیـصحت  باهولادـبع  نب  دـمحم  دـندرک .
هزوح ناسردم  دزن  درک و  رفس  ناریا  هب  سپس  دش و  رضاح  یعومجم » دمحم   » خیـش سرد  هسلج  رد  هرـصب  رد  درک ، كرد  زین  ار  هنیدم 

زا دـیدیم  وا  رد  یتاـفارحنا  هک  شردـپ  تشادیمرب ، هدرپ  دوـخ  دـیاقع  زا  اـنایحا  لیـصحت  نمـض  رد  تـخادرپ و  لیـصحت  هـب  ناهفـصا 
هحفـص 59] رتـشیب [  تارج  اـب  تشذـگرد  شردـپ  هک  لاـس 1153  رد  تـشادیم  رذـحرب  شیوریپ  زا  ار  مدرم  دیــسرتیم و  شاهدــنیآ 
لاس 1160 رد  تفای . ترهـش  يو  دـندیورگ و  وا  هب  یعمج  درکیم  هئطخت  ناشدـیاقع  رد  ار  مدرم  تخاس و  راکـشآ  ار  دوخ  تادـقتعم 

دیورگ وا  هب  دوب  هیعرد  ریما  هک  اهیدوعـس  دج  دوعـس  نب  دمحم  هیعرد »  » هب ندش  دراو  هنییع و  زا  باهولادبع  نب  دمحم  نتخیرگ  زا  سپ 
دیاـقع رد  ار  تیباـهو  راذـگناینب  هک  دـندوب  يدارفا  نیتـسخن  زا  دوعـس  زیزعلادـبع و  شاهداون  دـنزرف و  وا و  اذـل  تفاتـش و  وا  يراـی  هب  و 

رد دمآ . دوجو  هب  نانآ  نایم  يرتکیدزن  هطبار  دش  باهولادبع  نب  دمحم  داماد  دوعس  نب  دمحم  هک  نآ  زا  سپ  دندرک و  کمک  شاهژیو 
همان دـجن  تاضق  اسؤر و  هب  وا  هاگنآ  دـندمآرد  باهولادـبع  نب  دـمحم  زا  تیعبت  هب  مدرم  زا  رگید  یهورگ  هک  دوب  یگتـسبمه  نیا  هاـنپ 

ار وا  هـتفرگ و  رخـسمت  ءازهتـسا و  هـب  ار  يو  مـه  یخرب  دـنتفریذپ و  یخرب  دـننک  تعاـطا  وا  زا  هـک  تساوـخ  ناـنآ  زا  نآ  یط  تشوـن و 
دوخ تعاطا  هب  ار  دجن  مدرم  یپایپ ، ياهیشکرگشل  اب  درکن  هدنسب  نیا  هب  باهولادبع  نب  دمحم  دنتـسناد . فرحنم  بلط ، هاج  رگوداج ،
نیا هب  تنـس  لها  شیارگ  اب  طابترا  رد  نیما  نسحم  دیـس  همالع  موحرم  و  درک . کمک  دجن  نیمزرـس  رب  دوعـس  لآ  هطلـس  هب  دروآرد و 

اهتعدب اب  رهاظ  هب  بهذم  نیا  هک  تسا  نآ  هداد  هولج  ابیز  وکین و  تنس  لها  ناردارب  یخرب  رظن  رد  ار  بهذم  نیا  هچنآ  دیوگ  بهذم 

تسا هدش  هتشون  تیباهو  در  رد  هک  یئاهباتک  www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


حالـصا هک  نآ  زا  شیب  هک  تسا  یتفآ  ابلاغ  يور  هدایز  طارفا و  یلو  تسا  هتـساخرب  هزرابم  تفلاخم و  هب  هتـشاد  جاور  نامز  نآ  رد  هک 
اما تشذگرد  لاس 1206 ه ق  هب  باهولادبع  نب  دمحم  دنیعدم ) ار  یلیل  لاصو  همه  و   ) یلیلب الـصو  یعدی  لک  دـیامنیم و  داسفا  دـنک 

جیورت هللادبع  شرـسپ  هطـساوب  وا  توف  زا  سپ  دوعـس و  شدنزرف  وا  گرم  زا  سپ  زیزعلادبع و  شدنزرف  طسوت  وا  یفارحنا  دیاقع  رکف و 
ياج هب  دوخ  زا  يراثآ  دنتـساخ و  اپ  هب  وا  راکفا  هیلع  رب  تنـس  لها  هعیـش و  زا  يرایـسب  ياملع  نانآ و  ناملاع  طسوت  اهنآ  زا  سپ  دـش و 

هدنسیون مق  میرکلا -  نآرقلاراد  یناحبـس : رفعج  تیباهو : نیئآ   - 1 لوا : شخب  دوشیم : هراشا  شخب  ود  رد  اـهنآ  مها  هب  هک  دنتـشاذگ 
ناونع ار  یمالـسا  فئاوط  رئاس  اب  نایباهو  فالتخا  دروم  لئاسم  تایلک  هلاسر ، نیا  رد  ام  دنکیم : نایب  هنوگ  نیا  ار  باتک  فده  ققحم 

. تسا هدش  لیکشت  لصف  راتفگشیپ و 19  کی  زا  باتک  هحفص 60 ] میاهتخاس [ . نشور  ار  مالسا  هیرظن  تنس ، باتک و  قیرط  زا  هدرک و 
نب اطغلا  فشاک  نیـسح  دمحم  خیـش  [ ، 1  ] تالـضلا عدـبلا و  عمق  یف  تانیبلا  تاـیآ   - 2 تسا . يریزو  عـطق  هب  هحفـص  رد 356  باتک 

يددجم يدنه  بحاص  ناج  نسح  دـمحم  هجاوخ  هیباهولا : دـیدرت  یف  ۀـعبرالا  لاوصالا  ه 3 -  فجن 1345  پاـچ  م 1373 ق )  ) نیسح
یف لطابلا  قاهزا  يرئازج 5 -  یکلام  یفرـشم  خیـش  قودـصلا . یلولا  یبنلاب و  لسوتلا  عنم  نمم  قوقعلا  راهظا   - 4 فیلات 1336 . خیرات 

لاوقالا یفنح 7 -  لبنـس  رهاط  راربالا : ءایلوالل  راصتنالا   - 6 ینادمه . دواد  نب  باهولادبع  نب  دمحم  ازریم  اقآ  هیباهولا : ۀـقرفلا  هبـش  در 
سیئر  ) يوار میهاربا  خیـش  هیدادـغبلا : قاروالا   - 8 تسا . هیفنح  ياـهقف  زا  [ 2  ] مسکلا نیـسای  نب  میهاربا  نب  هللا  ءاطع  دـمحم  هیـضرملا :

دیس [ : 3  ] هیباـهولا تاکیکـشت  عفر  یف  هیلجلا  نیهاربـلا   - 10 ه ) م 1379   ) یمازعلا ۀمالـس  خیـش  ۀـعطاسلا : نیهاربلا   - 9 هیعافر ) هقیرط 
یسراف هب  ریز  نیوانع  تحت  باتک  نیا  هدش  هتشون  لاس 1346 ه  رد  حاجنلا  تاعوبطم  پاچ  رقاب ، دمحم  نب  يرئاح  ینیوزق  نسح  دمحم 

، یمالـسا داشرا  ترازو  زا  پاچ  یناود  یلع  زا  همجرت  همدـقم و  اب  اهنآ  تاهبـش  هب  خـساپ  یباهو و  هقرف  فلا -  تسا : هدـش  هدـنادرگرب 
گنهرف و ترازو  زا  پاچ  یمراط ، نسح  زا  همجرت  اهیباهو  هشیدنا  رب  يدقن  هحفص ب -  رد 240  تسا  قوف  باتک  مود  شخب  همجرت 

فیلات خیرات  هیمالسالا  هحفص 61 ] هبتکملا [  یناحور ، ینیسح  يدهم  ۀیفلسلا : ۀنسلا و  لها  عم  ثوحب  هحفص 11 -  یمالسا 175  داشرا 
یکچوک هلاسر  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  عوضوم  نیمه  فارطا  رد  يرـصتخم  ياـههلاسر  نینچمه  یناـحور  داتـسا  هحفـص   288 ه ،  1398
یـسیلگنا یبرع و  هب  نپاژ  یناـسنا  مولع  سنارفنک  رد  هلاـسر  نیمه  هدـش و  پاـچ  ملع  رون  هلجم  رد  هک  هیفلـسلا  هقرف  ناوـنع  تحت  تسا 

لبمـس هیفلـس  هقرف  هک  اجنآ  زا  تسا و  تنـس  لها  هعیـش و  نیب  فالتخا  دروم  لئاسم  رد  اـمومع  باـتک  نیا  تسا . هدـش  رـشتنم  پاـچ و 
هک هیلوا  تنس  لها  دیاقع  زا  یلیدعت  تنس  لها  رئاس  دیاقع  اما  دننانآ و  صوصخلاب  همصاخم  تجح و  فرط  دنراد  ار  تنس  لها  بلاطم 

قیـشا هبتکم  پاچ  يدـنه  يوجاد  هللادـمح  خیـش  رباقملا : لهاب  لـسوتلا  يرکنمل  رئاـصبلا   - 12 دـشابیم . دـنانانآ  وریپ  هیباهو )  ) هیفلس
ار نآ  هک  تسا  دـنه  روشک  رد  هیباـهو  هقرف  ربهر  یناتـسکاپ  ینادرم  يریـشحنب )  ) يریجنب رهاـط  ـالم  باـتک  رب  در  باـتک  نیا  لوبناتـسا .

دراو نانآ  رب  ار  یتاماهتا  هتسناد و  كرـشم  ار  نیلـسوتم  تسا و  هدش  جراخ  عرـش  قطنم  زا  نآ  رد  هدیمان و  رباقملاب » نیلـسوتملل  رئاصبلا  »
نیدـباعلانیز یلع  خیـش  هلاضلا : هیباهولا  هقرفلا  یلع  درلا  یف  قافنلا  قاقـشلا و  لها  یلع  درلا  یف  قالتخالا  نم  ةءاربلا   - 13 تسا . هدرک 

ةءارب  - 14 درک . شوماخ  ار  نانآ  هنتف  تشاد  نادوس  يروهمج  نویزیولت  رد  تیباهو  ناگرزب  اب  هک  یتارظاـنم  اـب  هدنـسیون  نیا  ینادوس .
میهاربا نب  هللادـبع  ءایلوالوا : ءایبنالاب و  هثاغتـسالا  یلع  ءایبنالا  صیرحت   - 15 ینادوس . دماح  دمحا  دمحم  هیباهولا : تایرتفم  نم  ۀعیـشلا 

 - 17 تسا . باهولادبع  نبا  داتـسا  یعفاش  فیطللادبع  نب  هللادبع  داهتجالا : یعدمل  داهجلا  فیـس  دـیرجت   - 16 فئاط ) نکاس   ) ینغریم
، هلاسر نیا  هحفـص 62 ] یناحبـس [  رفعج  هسدـقم : حاورا  هب  لـسوت   - 18 [ . 4 ( ] ه  1366  ) یناشاک یندم  لوسرلادـبعالم  هیباهو  خـیرات 
هب ۀباحصلا  كربت   - 19 دـننکیم . كاخ  درگ و  همه  زا  شیب  دروم  نآ  رد  نایباهو  هک  تسا  هسدـقم  حاورا  هب  لـسوت  لـئاسم  هب  طوبرم 

رایـسب تافلوم  زا  یکی  هک  قوف  باتک  هکم و  نکاس  تنـس  لها  ياملع  زا  هدنـسیون  یکملا  يدرکلا  رهاظ  دـمحم  ص )  ) هللا لوسر  راـثآ 
ار باتک  نیا  تسا  هدش  پاچ  دیدجت  رد 1394  هدش و  پاچ  راب  نیتسخن  يارب  رد 1385  فیلات و  همرکم  هکم  رد  رد 1374 ه ق  تسوا 
رد 217 یبـیج  عـطق  رد  و  ۀباحـصلا » كربـت   » ناوـنع تحت  همجرت و  یـسراف  هب  لاس 1396 ه ق  رد  يدابآ  فجن  يراـصنا  ردـیح  ياـقآ 
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رد فلوم  تسا . هدش  پاچ  مرتحم  مجرتم  زا  دـحوم ) كرـشم و   ) ناونع تحت  ياهلاقم  همجرت  نمـض  رد  تسا  هدـناسر  پاچ  هب  هحفص 
ص)  ) ربمایپ راثآ  هب  هباحص  نتسج  كربت  هرابرد  ار  دیجم  نآرق  تایآ  حیحص و  ثیداحا  زا  يرایـسب  هلاسر  نیا  رد  دیوگ : باتک  همدقم 

ارچ راوگرزب و  نآ  تمظع  هیاپ  ترهـش و  هزاوآ  تلیـضف و  تمظع  هب  تسا  ياهراشا  هناشن و  تایآ  ثیداحا و  نیا  درک و  يروآ  درگ  ار 
ار دومحم ) ماقم   ) زیخاتـسر زور  رد  درک و  متخ  ودب  ار  تلاسر  توبن و  بصنم  داد و  يرترب  نایناهج  رب  شیادخ  هک  یـسک  دـشابن  نینچ 
. نارهت هثعبلا -  ۀسسوم  یجنایم  يدمحا  یلع  كربتلا :  - 20 داد . يرترب  هتـشذگ  ياهتما  رب  ار  يو  تما  وا  مارتحا  هب  دینادرگ و  وا  يهژیو 

راثآ هب  نیعبات  هباحص و  نتسج  كربت  مکح  نوماریپ  ار  دوخ  یلصا  عوضوم  روحم و  تسا  مولعم  نآ  ناونع  زا  هک  روط  نامه  باتک  نیا 
زا نتـسج  كربت  لیبق  زا  یناوارف  ياههنومن  رکذ  اب  ار  كربت  زاوج  باتک ، ققحم  هدنـسیون  تسا . هداد  صاصتخا  ءاحلـص  و  ص )  ) ربمایپ
هب دانتسا  اب  رثا  نیا  رد  زین  تسا  هدناشن  تابثا  یسرک  هب  تنس  لها  عبانم  هب  دانتـسا  اب  ءوضو  لاح  رد  ص )  ) ربمایپ ناتـسد  كرابم  تارطق 
زا یلئاسم  هوالع  هب  تسا ، هدـش  عقاو  یـسررب  دروم  وا  ربق  سدـقم  كاخ  زا  نتـسج  كربت  و  ص )  ) ربمایپ دـقرم  ترایز  بادآ  تاـیاور ،

هدش تباث  هتشون  نیا  رد  تسا . هدش  عقاو  ثحب  دروم  لامجا  هب  نآ  یعرـش  مکح  ناداتـسا و  نیدلاو و  ءاملع و  تسد  رب  ندز  هسوب  لیبق 
. ] تسه زین  نیقی  نامیا و  هناشن  هکلب  تسین  كرـش  اهنت  هن  اـهیباهو  ساـسایب  ياـعدا  فـالخب  ادـخ  لوسر  راـثآ  هب  نتـسج  كربت  هک 

دمحم ص )  ) لوسرلا راثآ  هب  هباحـصلا » كربت   » دنمـشزرا باتک  هدـهاشم  اـهیباهو و  حیحـصان  عضوم  لاـبند  هب  باـتک  نیا  هحفص 63 ]
ياههنومن هب  باتک  پاچ  زا  سپ  مدینـش  باتک  ققحم  عبتتم و  هدنـسیون  زا  هک  يروط  هب  تسا و  هدـش  فیلات  هکم  ءاملع  زا  يدرک  رهاط 

ءایـض دمحم  دیـس  ثیدح : نآرق و  لقع و  هاگدید  زا  لسوت   - 21 دش . دهاوخ  باتک  دـلج  کی  دوخ  هک  دـناهتفای  تسد  يرگید  ناوارف 
یشرق یموزخم  نیـسحلادبع  خیـش  نیلفاغلا : هیبنت  هحفص 22 -  تثعب 280  داینب  تیبلا ، لها  هسـسوم  رـشان  راهب 1362 ، رـشن  لاس  يدابآ 

مویقلادبع دـمحم  هتـشون  لسوتلا  نآ  همیمـض  هب  قوزرم و  نب  دـماحنبا  نیحلاصلا : یبنلاب و  لسوتلا   - 23 [ . 5 ( ] م 1371  ) یمایخ لـماع 
قحلا لالج  یلبنح 25 -  قلافع  نب  نمحرلادبع  نب  دمحم  نیدلا : دیدجت  یعدا  نمب  نیدلقملا  مکهت  هحفص 24 -  يوازهلا 336  يرداقلا 
دیعـس دـمحا  خیـش  نییباـهولا : یلع  درلا  یف  نیبملا  قحلا  يردنکـسا 26 -  يرداـق  یملح  میهاربا  خیـش  قلخلا : رارـشا  لاوحا  فشک  یف 

م 1352)  ) نسح نب  یفجن  یغالب  داوج  دمحم  خیـش  يوتفلا : لاعفا و  یف  عرولا  یلا  يدـهلا  يوعد  27 و 28 -  [ . 6  ] يدنبشقن يدنهرس 
دیـس یباهو : باوج  رد  یعقاو  لیلد  فـلوم 29 -  نیمه  زا  لاس 1340 ق  رد  فجن  پاـچ  يدـهلا  راونا  زین  و  [ 7  ] فجن 1344 ق پاچ 
درلا یف  ۀینسلا  رردلا   - 30 هحفص 67 ] [ . ] 8  ] یگنس پاچ  زیربت  م 1361 )  ) یغاب برع  يوسوم  ینیسح  قداص  نب  هللارـصن  نب  نیـسح 

در  - 32 [ . 10 ( ] م 1368  ) یناتـسجب یناسارخ  ینیـسح  يداـه  ازریم  قحلا : ةوعد   - 31 [ . 9  ] یکم نالحد  ینیز  دـمحا  ۀـیباهولا : یلع 
نب فرـش  دـمحم  نب  یمور  هللا  ءاـطع  دـمحم  هیباـهولا : هفئاـط  یلع  ۀـیدرلا  ۀـلاسرلا   - 33 [ . 11  ] يرها یـسیع  خیـش  اهیباهو : تاـهبش 

م 1373)  ) لیعامـسا دیـس  نب  ردـص  نیدـلاردص  دیـس  هیباهو : تاهبـش  در  رد  ياهلاسر   - 34 تسا . ملکتم  هـیقف و  هدنـسیون  قاحـسایبا 
بیـشی عیقبلا ++ ۀـیحان  نا  يرمعل  هلمج : زا  دورـس  یئابیز  راعـشا  دـندرک  بارخ  ار  عیقب  همئا  هکربتم  روبق  اهیباهو  هک  یماـگنه  هدنـسیون 
عیفـشلا يداهلا  هیبن  قوقح  یعری ++ ملـسم هللا  نم  اما  عوجهلا  اذـه  نم  حـصن  مل  اذا  ایازرلا ++ ۀـحتاف  نوکت  فوس  عیـضرلا و  دوف  اـهلوهل 

خیـش تیباهورب : در  هلاسر   - 36 هحفص 68 ] [ . ] 13 ( ] م 1354  ) يداه نب  ردص  نسح  دیـس  ۀیباهولا : یلع  درلا  یف  ۀـلاسر   - 35 [ . 12]
نیرادلا ةداعس   - 38 مق . قح  هار  رد  هسسوم  یجنایم  يدمحا  یلع  خیـش  داتـسا  ضرالا : یلع  دوجـسلا  یمق 37 -  يرئاح  یئافص  دمحم 
يدجنلا خیشلا  ۀقیرط  هنابا  یف  يدنهلا  فیـسلا   - 39 يروصنم . يدونمـس  میهاربا  خیـش  ۀیرهاظلا : ةدلقم  هیباهولا و  نیتقرفلا  یلع  درلا  یف 

ياملع زا  لاقتنالا  دعب  ءایلوالا  یلع  رکنا  نم  قانعا  یف  لاقـصلا  فویـسلا   - 40 [ . 14  ] ینمی یناعنص  دمحم  نب  یـسیع  باهولادبع : نبا 
جارس جاح  دیوگیم : هچ  هعیـش  دادـح 42 -  دـمحا  نب  يولع  دیـس  رباکالا : یفع  رکنملا  قنعل  رتابلا  فیـسلا   - 41 تسا . سدـقملا  تیب 

یف هقرحم  قعاوص   - 43 تشاد . یعـس  اهیباهو  طحنم  راکفا  راشتنا  هب  يرگیعیـش و ... باتک  رد  هک  تسا  يورـسک  راکنا  رب  در  يراـصنا 
یسراف باتک  م 1352 )  ) یفجن يدنرم  يدابآ  تلود  دمحم  نب  نسحلاوبا  خیـش  هکربتملا : عاقبلا  بیرخت  یف  هیباهولا  در  روهظلا و  مئالع 
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نب نامیلس  خیـش  ۀیباهولا : یلع  درلا  یف  ۀیهلالا  قعاوصلا   - 44 میحرلادبع . جاح  یگنس ، هدیـسر ، پاچ  هب  رد 1334 ش  نارهت  رد  تسا 
هدنسیون هدش . هتـشون  باهولادبع  نب  دمحم  دیاقع  رب  تنـس  لها  ياملع  فرط  زا  هک  تسا  يدر  نیتسخن  باتک  نیا  يدجن . باهولادبع 

یـسک راتفرگ  مدرم  زورما  دیوگیم  هتخاس و  فصتم  یهارمگ  تلاهج و  هب  ار  تیباهو ) هقرف  سیئر   ) شردارب  » هحفص 4  » باتک نیا  رد 
رگا درادن  یـساره  چیه  دوخ  نیفلاخم  زا  دنادیم و  دراو  ثیدح  نآرق و  مولع  رد  ار  دوخ  هک  دناهدش  باهولادبع ) نب  دـمحم  شردارب  )
هحفص دیاقع [  قبط  هک  دنادیم  مزال  مدرم  رب  دهدیمن و  ارف  شوگ  زگره  هک  دنک  هضرع  ملع  لها  هب  ار  شراکفا  هک  دوش  داهنشیپ  وا  هب 

وا رد  مه  داهتجا  طرـش  مهد  کی  هکلب  طرـش  کی  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  یتروص  رد  دـنادیم  رفاک  ار  دوخ  نیفلاخم  دـننک  راـتفر  وا  [ 69
ناملسم تلم  مامت  هکنیا  اب  تسا و  هدمآ  هدیدنـسپ  نادان  لهاج و  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  وا  نانخـس  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  هتفاین  ققحت 

ار هارمگ  درم  نیا  ایادـخ  دـننکیم  دادـملق  نادان  رفاک و  ار  همه  دوشیمن و  هجوت  اـهنآ  يادـص  هب  دـناهدش  زاوآ  مه  وا  دـض  رب  ادـصکی 
یلع لاق  نم  یلع  درلا  یف  ناوخالا  حلاص   - 45 تسا . هتشون  اهیباهو  هیلع  رب  مه  يرگید  باتک  يو  نادرگرب  تسار  هار  هب  نک و  تیاده 

رب یلبنح  دواد  نب  هللادـبع  نیدـلا  فیفع  دوعرلا : قعاوصلا و   - 46 ه ) م 1299   ) يدادغب نامیلس  نب  دواد  نارفکلا  كرـشلاب و  نیملـسملا 
نیا باتک و  تایوتحم  هب  تبـسن  نانآ  زا  تسا  يدـییات  هک  دناهتـشاگن  یظیراقت  ءاسحا و ... بلح و  دادـغب و  هرـصب و  ءاـملع  باـتک  نیا 
ءایض  - 48 یکم . ءاطع  خیـش  يدجن : قنع  یف  يدنهلا  مراصلا   - 47 تسا . هدرک  صیخلت  همیخلا  سار  یضاق  ریـشب ، نب  دمحم  ار  باتک 

نب یملح  نیـسح  نویباهولا ، نیملـسملا و  ءاملع   - 49 ینیدم . نایـس  میظعلادبع  نبا  نایـس  هاشرهاظ  روبقلا  لهاب  لسوتلا  رکنمل  رودـصلا 
خیش داشرلا : نایبب  دابعلا  ثوغ   - 51 [ . 16  ] یمظاک ینیوزق  يدهم  دیـس  ۀینیدلا  قئاقحلا  نع  ۀیباهولا  ۀلفغ   - 50 [ . 15  ] یلوبناتسا دیعس 

ردارب يدجن  باهولادـبع  نب  نامیلـس  خیـش  زا  باهولادـبع  نب  دـمحم  یلع  درلا  یف  باطخلا  لضف   52 [ . 17  ] يرصم یمامح  یفطـصم 
در یف  باطخلا  لصف   - 53 تسا ) هتشاد  تواضق  تمـس  هلمیرح  رهـش  رد  هدوب و  داوساب  درف  هک   ) نایباهو سیئر  باهولادبع  نب  دمحم 

درلا یف  قداصلا  رجفلا   - 54 هحفص 70 ] [ . ] 18  ] ینابق هب  روهشم  يرـصب  یلع  نب  دمحا  هیباهولا  سیئر  ینمی  باهولادبع  نبا  تالالض 
رد لوبناتسا  رد  پاچ و  ظعاولا  ۀعبطم  رد  يواهز : یقدص  لیمج  خیش  رـصم . ظعاولا  ۀعبطم  قراوخلا  تامارکلا و  لسوتلا و  يرکنم  یلع 
 - 56 هحفص )  24  ) تسا هدش  تسفا  یلوبناتسا ، دیعس  نب  یملح  نیسح  طسوت  ۀیباهولا : ۀنتف   - 55 [ . 19  ] تسا هدش  تسفا  لاس 1986 م 

« تیباهو ۀـنتف   » ناونع تحت  همجرت و  یـسراف  هب  یتمه  نویامه  رتکد  طسوت  هکم  یتفم  نالحد  ینیوزق  دـمحا  دیـس  فیلات : هیباـهولا  هنتف 
یف باـیترالا  فشک  تسا 57 -  هدیسر  پاچ  هب  هحفـص  رد 59  ناتـسبات 1367  رد  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  رـشن  پاچ و  زکرم  طسوت 

هتفرگ رارق  هشقانم  دروم  یملع  تروص  هب  اهیباهو  راکفا  گنـسنارگ  باتک  نیا  رد  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  باهولادبع : نب  دمحم  عابتا 
هدش و پاچ  دیدجت  فلوم  دنمـشناد  دـنزرف  طسوت  يدالیم  لاس 1962  رد  تسا و  هدش  یـسررب  تنـس  نآرق و  ساسا  رب  نانآ  دـیاقع  و 
: تسا هدش  همجرت  یـسراف  هب  ریز  ناگدنـسیون  طسوت  باتک  نیا  تسا  هدـش  هدوزفا  نآ  رب  يرمث  اب  دـیفم و  ياهیقرواپ  هزات و  ياهلـصف 

لوا پاچ  هحفص )  530  ) ریبکریما تاراشتنا  يولع  دیـس  میهاربا  دیـس  طسوت  شراگن  همجرت و  اهیباهو  یـسررب  دـقن و  هچخیراـت  فلا - 
زیمـش یبیج ، هداز ، راختفا  نسح  دیـس  صیخلت  همجرت و  اههدرپ : يوسارف  ینارهت ج -  موس 1367 ب -  پاچ  مود 1365 و  پاچ   1357

نایعیـش هب  تبـسن  ار  دوخ  زیمآ  تنوشخ  راتفر  اهیباهو  هک  دـش  بجوم  بایترالا  فشک  باتک  پاـچ  تثعب . داـینب  تاراـشتنا  پاـچ   368
دیاقع جورم  هک  هداز  یمکح  هلاـس  رازه  رارـسا  رب  در  هلظ  ماد  ینیمخ  ماـما  ترـضح  رارـسا  فشک   - 58 دننک . لیدـعت  فیطق  ءاسحا و 

دوب . ناریا  رد  اهیباهو 

یقرواپ

یپاچ ج 2 ص 818. بتک  نیفلوم  [ 1]
نیفلوملا ج 10 ص 293. مجعم  [ 2]
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یپاچ ج 2 ص 525. بتک  نیفلوم  رشبلا ص 389  ءابقن  [ 3]
هحفص 165. حاجنلا  حاتفم  [ 4]

یپاچ ج 3 ص 740. بتک  نیفلوم  [ 5]
نیفلوملا ج 1 ص 232. مجعم  نیفراعلا ج 1 ص 190  ۀیده  [ 6]

یپاچ ج 2 ص 413. بتک  نیفلوم  [ 7]

یپاچ ج 2 ص 906. بتک  نیفلوم  [ 8]
. ] نیفراعلا ج 1 ص 191 هیده  تسا : هدوب  همظعم  هکم  یتفم  یعفاش و  فلوم  [ 9]

ءاملعلا ص 244. تایفو  تسا  هدیسر  پاچ  هب  دادغب  رد  [ 10]
. تسا تیب  لها  روبق  ترایز  هب  عجار  هدش  پاچ  مق  رد  بهاذم  دیاقع و  ثحب  تاسلج  طسوت  لاس 41  رد  هک  هوزج  نیا  [ 11]

هحفص 77. ش 7  تما ) موجن   ) ملع رون  كانبات ج 1 ص 268  نارتخا  [ 12]
یلکرز ج 2 ص 240. مالعالا  تسا  هدیسر  پاچ  هب  [ 13]

ص 2488. نیفراعلا ج 1 ، هیده  نونکملا ج 2 ص 37  حاضیا  لاس 1318 ه  فیلات  زا  تغارف  خیرات  [ 14]
. تسا هدش  پاچ  راب  دنچ  لوبناتسا  قیشیا -  هبتکم  [ 15]

هعیرذلا ج 16 ص 59. [ 16]
. تسا هدیسر  پاچ  هب  [ 17]

نونکملا ج 2 ص 190. حاضیا  [ 18]
لاس 1346 ه. لوالا  يدامج  دلجم 2 ص 388  ددعلا 10  دشرملا ، هلجم  [ 19]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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 - 
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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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