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( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح نیعبرا 

: هدنسیون

ینیماروپ نیما  دمحم 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  نیسح (  ماما  رشن 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح 8نیعبرا 

باتک 8تاصخشم 

تفرعم هللا  تیآ  8همدقم 

9راتفگشیپ

اقل 10قوش 

ناوارف 10تیمها 

لاح ره  رد  ترایز  11بابحتسا 

؟ تسیک نیسح  ماما  رئاز  12نیتسخن 

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  19یسررب 

یفوع دعس  نب  هیطع  تیصخش  24یسررب 

ترایز 26نیتسخن 

؟ دندمآ البرک  هب  تیب  لها  33ایآ 

تداهش زا  سپ  زور  37لهچ 

نیعبرا زور  37نییعت 

البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  39لاوقا 

لوا نیعبرا  40ناقفاوم 

لوا نیعبرا  45نافلاخم 

55نافقوتم

دقن يوزارت  رد  هاگدید  56ود 

البرک رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  یگنوگچ  56یسررب 

لوا نیعبرا  رد  تشگزاب  مدع  رب  يرون  ثدحم  لیالد  61یسررب 

ینامز يراگزاسان  ثداوح و  62ریس 

فیلکت بسک  همان ي  62لاسرا 
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ماش رد  تیب  لها  ههام ي  کی  64تماقا 

ینامز 68يراگزاسان 

یخیرات ياهباتک  رد  ارجام  رکذ  68مدع 

رفص متسیب  رد  هنیدم  هب  تیب  لها  تشگزاب  70تیاور 

تیاور رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  رکذ  72مدع 

یناطلس هار  زا  تیب  لها  74تکرح 

؟ دشاب رئاز  نیتسخن  دیاب  رباج  77ارچ 

راک 80ماجنارس 

تشگزاب ناکما  رب  ییابطابط  یضاق  دیهش  لیالد  82یسررب 

82ترهش

یخیرات 83دهاوش 

لیقع ياهبرع  ریس  قارع و  ماش و  نیب  میقتسم  هار  84دوجو 

بیلص ياهبرع  85ریس 

هیواعم گرم  زا  نداد  ربخ  رامت و  مثیم  85نایرج 

هنیدم هب  هیواعم  گرم  ربخ  85ندیسر 

ماش هب  هفوک  زا  هرکبوبا  تشگرب  88تفر و 

راتخم ییاهر  88نایرج 

هعیبر نب  رماع  90نایرج 

البرک هب  هکم  زا  نیسح  ماما  تکرح  90ریس 

رفص لوا  رد  ماش  هب  تیب  لها  92دورو 

جح كرد  هفینحوبا و  دیشرلا و  93نوراه 

یطابسا نارزیخ  95نایرج 

رتشا کلام  97نایرج 

همثره نب  ییحی  97نایرج 

ییابطابط یضاق  دیهش  يریگ  98هجیتن 

لوا نیعبرا  رد  لوصو  تاقالم و  نیب  100همزالم 
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رگید یهاگدید  100ینخس و 

زکرم 107هرابرد 
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( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح نیعبرا 

باتک تاصخشم 

1341 نیمادمحم -  ینیماروپ  هسانشرس :

اب ینیماروپ  نیمادـمحم  البرک / هب  ماش  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تشگزاـب  رد  یـشهوژپ  ینیـسح  نیعبرا  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
.1382 نیسح ع ،  مق  رشن : تاصخشم  تفرعم  همدقم 

ص 124 يرهاظ : تاصخشم 

: تشاددای یلبق  یسیونتسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  لایر  6500 5-2680-06-964 لایر ؛  6500 5-2680-06-964 کباش :
 . Mohammad Amin poor amini. Hussein fortieth یسیلگنا هب  دلج  تشپ 

مهیلع تیب  لـها  تشگزاـب  نوماریپ  یقیقحت  رگید : ناونع  سیوـنریز  تروـص  هب  نینچمه  121 ؛ [ - 117  ] همانباتک ص تشادداـی :
البرک هب  ماش  زا  مالسلا 

: عوضوم ثیداحا  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نب  نیسح  عوضوم : نیعبرا  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نب  نیسح  عوضوم :
ق 61 البرک ، هعقاو 

86  4 فلا پ   / BP41/4 هرگنک : يدنب  هدر 

297/953 ییوید : يدنب  هدر 

م 49652-81 یلم : یسانشباتک  هرامش 

تفرعم هللا  تیآ  همدقم 

تفرعم هللا  تیآ  همدقم 

رارق ناققحم  یسررب  قیقحت و  دروم  فلتخم  بناوج  زا  هک  تسا ، فط  هعقاو ي  نیرت  ثحبرپ  زا  یکی  ینیسح  نیعبرا  یلاعت  همـسب 
رت و هدنزرا  ياهـشهوژپ  نامز  تکرح  اب  تسا و  هدـیدرگ  هئارا  هنیمز  نیا  رد  ییاهب  نارگ  ياهدروآ  تسد  راثآ و  نونکات  هتفرگ و 
هک تسا  یقیقحت  هدنزرا ، تاقیقحت  نیا  هلمج ي  زا  ددرگ و  یم  شوک  تخـس  نارگـشهوژپ  هعماج ي  هرهب ي  يرت  لماک  عماج و 

لباق ادج  و  هداد ، ماجنا  مق  هیملع ي  هزوح ي  مانب  يالضف  زا  ینیماروپ  نیما  دمحم  ياقآ  هزعألا  هدمع  بانج  هوتسن  لضاف و  ققحم 
.دشاب یم  هجوت  دروم  ناشیا  رگید  تاقیقحت  هعیلط ي  رد  هتفرگ و  رارق  نایوج  تقیقح  يدنم  هرهب  هدافتسا و 

.نیمآ هحورب ، هدیا  هتاضرمل و  هللا  هقفو 
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تفرعم يداه  دمحم  مق - 

مرحم 1424 ه  15

هحفص 11) )

راتفگشیپ

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زاس رتسب  تانایرج  یفاکشوم  زور و  نآ  یعامتجا  یسایس  طیارش  یسررب  تسا ، یسررب  لباق  نوگانوگ  يایاوز  زا  ینیـسح  تضهن 
، تداهـش زا  سپ  تیب  لها  شقن  نارای ، يرادافو  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  نادیهـش  رـالاس  ریظن  یب  ینیرفآ  شقن  ماـیق ،

تکرح ياتـسار  رد  نآ  نتـشگ  وگلا  تضهن ، موادـت  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  يراذـگریثأت 
هب کی  ره  نونکات  زابرید  زاو  هتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ار  نارگـشهوژپ  هشیدنا ي  نارگـشواک و  نهذ  رگید  عوضوم  اه  هد  خیرات و 

.دنا هتخادرپ  لئاسم  لیلحت  هب  یخرب  هدرک و  يروآدرگ  ار  یبلاطم  دوخ  تشادرب  كرد و  دادعتسا و  تیفرظ و  روخارف 

ياهثحب نمض  رد  ای  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  مامالا  لتقم  باتک  شراگن  اب  ناخروم ، نادنمـشناد و  زا  نت  اه  هد  نونکات ، لوا  نرق  زا 
.دنا هدمآرب  نآ  عیاقو  رکذ  هب  هدروآ و  ار  البرک  یندشن  شومارف  هعجاف ي  دوخ ، یخیرات 

زا یکی  هنیدم ، هب  اج  نآ  زا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  هلئسم ي 

هحفص )
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(12

دیدجت رفص و  هام  هماگنه ي  هب  لاس  ره  دراد ، هارمه  هب  یخیرات  تالکشم  یخرب  نوچ  تسا و  ینیـسح  تضهن  خیرات  مهم  لئاسم 
یفن و هب  یخرب  نآ و  یگنوگچ  هب  يا  هدع  دتفا و  یم  اهنابز  رس  رب  نیعبرا ، زور  رد  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  دای  هرطاخ و 
تسا و تیمهارپ  رایـسب  دادیور  نیا  هک  ییاج  نآ  زا  .دـنرذگ  یم  نآ  رانک  زا  رظن  یب  تکاس و  يا  هدـع  دـنزادرپ و  یم  نآ  تابثا 
، تشاداو مهم  نیا  نوماریپ  یبلاطم  شراگن  تارظن و  یـسررب  دـقن و  هب  ار  ام  اذـل  دـنا ، هدز  ملق  نآ  هراـبرد ي  ناـگرزب  زا  يا  هدـع 

.موش دنم  هرهب  ناشیا  تاداقتنا  نارظنبحاص و  تارظن  هطقن  زا  هک  مراودیما 

ینیماروپ نیما  دمحم 

رفظملا 1423 رفص   / 29

هام 1381 تشهبیدرا  اب 12  ربارب 

هحفص 15) )

اقل قوش 

اقل قوش 

رادروخرب يدرف  هب  رـصحنم  تایـصوصخ  زا  عیفر و  رایـسب  دنلب و  یهاگیاج  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  كاپ  دقرم  ترایز 
.تخادرپ میهاوخ  ثحب  نیا  نوگانوگ  يایاوز  هب  تایاور ، زا  يریگ  هرهب  اب  شخب  نیا  رد  .تسا 

ناوارف تیمها 

ناوارف تیمها 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  - 

؛ هشرع قوف  هللا  راز  نمک  ناک  تارفلا ، طشب  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  ربق  راز  نم 

( . 1  ) .تسا هتفر  وا  شرع  رب  ادخ  ترایز  هب  هک  تسا  یسک  دننامه  دور ، تارف  رانک  رد  هللادبعابا  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 

؛ نییلع یلعأ  یف  هللا  هبتک  هقحب  افراع  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ربق  یتأ  نم 

وا قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دور ، نیسح  ربق  ترایز  هب  هک  یسک 
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هحفص 16) )

( . 2  ) .داد دهاوخ  رارق  اههاگیاج  نیرتالاو  نیرتالاب و  رد  ار  وا  دنوادخ  دشاب ،

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 

؛ لجوزع هللا  نم  همامإلاب  نیسحلل  رقی  نم  لک  یلع  هبجاو  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  هرایز 

( . 3  ) .تسا بجاو  دراد ، لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  وا  تماما  هب  رارقا  هک  یسک  ره  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ترایز 

: دومرف هیسمحا  دیعس  ما  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 

؛ ءاسنلا لاجرلا و  یلع  هبجاو  نیسحلا  ربق  هرایز  نإف  هیروز ، یل : لاقف  معن ، تلق : تلاق : نیسحلا ؟ ربق  نیروزت  دیعس ، مأ  ای 

درم و ره  رب  نیسح  ربق  ترایز  هک  نک ، ترایز  ار  نآ  يرآ  دومرف : يرآ ، تفگ : ینک ؟ یم  ترایز  ار  نیـسح  ربق  ایآ  دیعـس ، ما  يا 
( . 4  ) .تسا بجاو  ینز 

ص 128. ج 4 ، بقانملا ، ( 1)

ح 6. ص 148 ، تارایزلا ، لماک  ( 2)

ص 133. ج 2 ، داشرالا ، ( 3)

ح 3. ص 122 ، تارایزلا ، لماک  ( 4)

لاح ره  رد  ترایز  بابحتسا 

لاح ره  رد  ترایز  بابحتسا 

هک تسا  یتیصوصخ  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترایز  رد  یلو  تسا ، ماکحا  زا  يرایـسب  عفار  نآ ، لامتحا  ررـض و  فوخ  هک  نآ  اب 
، اهلد رب  سرت  هبلغ ي  ررـض و  لامتحا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تایاور ، زا  یخرب  یتح  تسین و  ترایز  بابحتـسا  عفار  ررـض ، لاـمتحا 

ار مدرم 
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.دنا هدومن  بیغرت  راک  نیدب 

زا سرت  اب  نم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  ریکب  نبا 

هحفص 17) )

: دومرف ترضح  .موش  یم  فرشم  امش  ردپ  ربق  ترایز  هب  نمشد  یماظن  ياهورین  نانیچربخ و  تموکح و  ياهورین 

هیلع نیـسحلا  هثدـحم  ناک  و  هشرع ، لظ  یف  هللا  هلظأ  انفوخل  فاخ  نم  هنأ  ملعت  امأ  افئاخ ، اـنیف  هللا  كاری  نأ  بحت  اـمأ  ریکب ، نباـی 
؛ ...هشرع تحت  مالسلا 

، دـتفا سرت  هب  ام  رطاـخ  هب  سک  ره  هک  یناد  یمن  اـیآ  دـنیبب ؟ ناـسرت  اـم  هار  رد  ار  وت  ادـخ  هک  يرادـن  تسود  اـیآ  ریکب ! رـسپ  يا 
( . 1 ( ...؟ دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  شرع  ریز  رد  وا  اب  نخس  مه  دهد و  هانپ  شرع  هیاس ي  ریز  رد  ار  وا  دنوادخ 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دیوگ : یم  ملسم  نب  دمحم 

یف فاخ  نم  و  فوخلا ، ردق  یلع  هیف  باوثلاف  دشأ ، اذه  نم  ناک  ام  لاقف : .لجو  فوخ و  یلع  معن ، تلق : نیـسحلا !؟ ربق  یتأت  له 
؛ ...همایقلا موی  هتعور  هللا  نمأ  هنایتإ 

اب هک  سک  ره  تسا و  سرت  نازیم  هزادنا ي  هب  باوث  نازیم  دومرف : زرل ! سرت و  اب  یلب ، متفگ : يور ؟ یم  نیـسح  ربق  ترایز  هب  ایآ 
دهاوخ هدـیزرمآ  هتفرگ و  رارق  یهـالا  هاـنپ  رد  تخیر و  دـهاوخ  تماـیق  زور  رد  ار  وا  سرت  دـنوادخ  دور ، وا  ربـق  تراـیز  هب  سرت 

( . 2  ) ....دش

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ترایز  هار  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  نایعیـش و  هزادنا  هچ  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  دهاوش 
ناشن يزابناج  تداشر و  دوخ  زا 

هحفص 18) )

.دندومن میدقت  ار  دوخ  حراوج  اضعا و  ترایز ، قیفوت  يارب  یتح  دنداد و 

هحفص 21) )

ح 2. ص 126 ، تارایزلا ، لماک  ( 1)

ح 5. ص 127 ، نامه ، ( 2)

؟ تسیک نیسح  ماما  رئاز  نیتسخن 
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؟ تسیک نیسح  ماما  رئاز  نیتسخن 

تیاور هشیاع  نبا  زا  یلح ، امن  نبا 
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رب شهاگن  نوچ  درک و  روبع  البرک  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  زور  هس  يودـع ، هتق ي  نب  نامیلـس  هک  دـنک  یم 
: دورس ار  تایبا  نیاو  دومن  دوخ  یبرع  بسا  رب  هیکت  داتفا ، ناشیا  هاگلتق  ياج 

دمحم لآ  تایبأ  یلع  تررم 

هضیرم تحضأ  سمشلا  نأ  رت  ملأ  تلح  موی  اهلاثمأ  اهرأ  ملف 

هیزر اوحضأ  مث  اءاجر  اوناک  ترعشقا و  دالبلا  نیسحلا و  دقفل 

اهرقف یطعنف  سیق  انلأست  تلج و  ایازرلا و  کلت  تمظع  دقل 

انءامد نم  هرطق  ینغ  دنع  تلز و  لعنلا  اذا  سیق  انلتقت  و 

اهلهأ رایدلا و  هللا  دعبی  الف  تلح  ثیح  اهب  موی  مهبلطنس 

مشاه لآ  نم  فطلا  لیتق  ناف  تلخت  مغرب  مهنم  تحبصأ  نا  و 

هدقفل ءاسنلا  یکبت  تلوعأ  دق  تلذف و  نیملسملا  باقر  لذأ 

( . 1  ) تلص هیلع و  تحان  انمجنأ  و 

دیاب ار  رئاز  نیتسخن  تیاور ، نیا  ربانب  هک  دیوگب  یسک  تسا  نکمم 

هحفص 22) )

: تسین شریذپ  لباق  ریز ، بلاطم  هب  هجوت  اب  نخس  نیا  یلو  تسناد ؛ هتق  نب  نامیلس 

.تسا هدناسانشن  هتخانشن و  ناونع  نیا  هب  ار  وا  یسک  نونکات  . 1

البرک رد  وا  راعـشا  هیثرم و  رکذ  هب  ناسیون ، خـیرات  یخرب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  لقن  امن  نبا  اهنت  ار  تیـصوصخ  نیا  اب  لقن  . 2
ناکم هب  هک  نآ  نودب  دـنا ، هدرک  لقن  ار  وا  تایبا  اهنت  ناشیا  رتشیب  و  ( 2  ) دنزاس نیعم  ار  نآ  نامز  هک  نآ  نودب  دنا ، هدومن  هدنـسب 

( . 3  ) .دنیامن حیرصت  نآ  نامز  و 

: تسا نیا  هدروآ  امن  نبا  هک  یترابع  نوچ  دنک ؛ یم  قرف  ترایز  ناونع  اب  نیا  تسالبرک و  زا  نامیلس  روبع  هب  رظان  تیاور ، نیا  . 3

هل سرف  یلع  أکتاف  مهعراصم ، یلا  رظنف  ثالثب ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  دعب  ءالبرکب  میمت  ینب  یلوم  يودعلا  هتق  نب  نامیلـس  رم 
؛ ...أشنأ و  هیبرع ،
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نب نامیلس 
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دـنکفا و هاگن  ناشتداهـش  هاگیاج  هب  تشذـگ و  البرک  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  زور  هس  تشذـگ  زا  سپ  يودـع  هتق ي 
( . 4  ) ...دورس نینچ  دوب ، هدومن  هیکت  دوخ  یبرع  بسا  هب  هک  یلاحرد 

ترایز دصق  هب  هک  تسا  یـسک  لمع  زا  ریغ  نیا  دشابن و  ای  دشاب  ترایز  دصق  هب  هک  تسا  نآ  زا  معا  سدـقم  ناکم  نآ  زا  روبع  و 
جنر ترضح ، نآ  ربق 

هحفص 23) )

.درخب ناج  هب  ار  راک  نیا  بقاوع  دزاس و  راومه  دوخ  رب  ار  رفس 

يرای يارب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صخش  توعد  هک  وا  دوش ، یم  نشور  زین  یفعج  رح  نب  هللادیبع  لاح  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب 
زابرـس زین  دایز  نبا  رکـشل  رد  روضح  زا  هدومن و  ار  یفرط  یب  تیاعر  دوب  هتـسناوت  یگنرز  اب  دوخ  نامگ  هب  دوب و  هتفریذـپن  یناسر 

درک و رارف  هفوک  زا  دیـسرت و  دوخ  ناج  رب  دش ، تساوخزاب  دایز  نبا  يوس  زا  هک  یماگنه  البرک ، زادـگناج  هعقاو ي  زا  سپ  دـنز ،
یمن زاب  یلو  ( 5  ) .دورس ار  يراعشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  هب  ندناسرن  يرای  زا  ینامیـشپ  تیاهن  اب  دمآ و  البرک  هب 

.میناد یمن  اقیقد  البرک  رد  ار  وا  روضح  نامز  نآ  رب  نوزفا  .تخاس  قبطنم  وا  رب  ار  رئاز »  » فیرش ناونع  ناوت 

نفد قیفوت  هک  ار  دـسأ  ینب  ناـیب ، نیا  اـب  .نآ و  زا  شیپ  هن  تسا ، رهطم  دـسج  نفد  زا  سپ  اـهنت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز » »
.تسناد قوف  ناونع  رد  لخاد  ناوت  یمن  دنتفای ، ار  رهطم  داسجا 

هحفص 24) )

؛ تسا هدومن  ادیپ  ار  ناونع  نیا  بسک  تفارـش  هک  تسناد  یـسک  نیتسخن  ار  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دـیاب  بلاطم ، نیا  هب  هجوت  اب 
دصق هب  هک  تسا  یسک  وا  نوچ 
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تخس رایسب  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوخ و  ینس  تلوهک  هب  هجوت  اب  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هللادبعابأ  نادیهـش ، رالاس  ربق  ترایز 
.دنا هدومن  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ناگرزب  زا  يرایسب  هک  نانچ  دمآ ؛ البرک  هب  هنیدم  زا  زور ، یسایس 

: دیامرف یم  دیفم  خیش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بحاص  يراصنألا  هللادـبع  نب  رباج  هیف  درو  يذـلا  مویلا  وه  رفـص ...-  هنم -  نیرـشعلا  مویلا  یف  و 
؛ سانلا نم  هراز  نم  لوأ  ناکف  مالسلا ، هیلع  هللادبع  یبأ  اندیس  ربق  هرایزل  ءالبرک ، یلا  هنیدملا  نم  هنع  یلاعت  هللا  یضر 

ترـضح ربق  ترایز  دـصق  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رای  يراـصنا ، هللادـبع  نب  رباـج  هک  تسا  يزور  رفـص ، هاـم  متـسیب 
( . 6  ) .تفاتش ترضح  نآ  ربق  ترایز  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  تفر و  البرک  هب  هنیدم  زا  مالسلا ، هیلع  هللادبعابأ 

نب یلع  نیدلا  یضر  خیش  ( ، 8  ) یلح همالع ي  ( ، 7  ) یسوط خیش  .دنا  هدرک  لقن  نادنمشناد  ناملاع و  زا  يرایـسب  ار  بلطم  نیا  و 
.دنا نادنمشناد  نیا  هلمج ي  زا  يرون  ثدحم  ( 11  ) یسلجم همالع ي  ( ، 10  ) یمعفک خیش  ( ، 9  ) یلح رهطم  نب  فسوی 

هحفص 25) )

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  یسررب  <

یفوع دعس  نب  هیطع  تیصخش  یسررب  <

ترایز نیتسخن  <

ص 293. ج 45 ، راونألاراحب ، ص 110 ؛ نازحألا ، ریثم  ( 1)

ص 100. ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  ص 233 ؛ فوهللا ، ص 272 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ( 2)

باسنأ ص 121 ، نییبلاطلا ، لـتاقم  ص 92 ؛ عوبطملا ،) ریغ  مسقلا  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ماـمالا  همجرت  ، ) يربکلا تاـقبطلا  ( 3)
مالعأ ریس  ص 447 ؛ ج 6 ، لامکلا ، بیذـهت  ص 64 ؛ ج 3 ، بهذـلا ، جورم  ص 117 ؛ ج 4 ، بقانملا ، ص 420 ؛ ج 3 ، فارشألا ،

ص 379؛ ج 1 ، باعیتسالا ، ص 318 ؛ ج 3 ، ءالبنلا ،
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ص 33. ج 2 ، نیدقعلا ، رهاوج  ص 213 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 345 ؛ ج 4 ، رکاسع ، نبا  بیذهت 

ص 110. نازحألا ، ریثم  ( 4)

: تسا هدروآ  هنوگ  نیا  ار  يو  راعشا  ص 270  صاوخلا ، هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبس  ( 5)

رداغ يأ  رداغ  ریمأ  لوقی 

همطاف نب  دیهشلا  تلتاق  تنک  الأ 

هلازتعا هنالذخ و  یلع  یسفنو 

همئال دهعلا  ثکانلا  اذه  هعیب  و 

هترصن نوکأ  الأ  یمدنایف 

همئان ددست  سفن ال  لک  الأ 

هتامح نم  نکأ  مل  نأ  یلع  ینا  و 

همزال قرافت  نا  ام  هرسح  وذل 

اورزآت نیذلا  حاورأ  هللا  یقس 

همئاد ثیغلا  نم  ایقس  هرصن  یلع 

مهلاحم مهلالطأ و  یلع  تفقو 

همجاس نیعلا  ضفنی و  یشحلا  داکف 

یغولا یلا  اعارس  اوناک  دقل  يرمعل 

همراضخ هامح  اجیهلا  یف  تیلاصم 

هیقب سفن  لک  یف  اولتقی  ناف 

همجاو کلذل  تحضأ  دق  ضرألا  یلع 

مهنم لضفأ  نؤارلا  يأر  نأ  ام  و 

( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


همقامق رهز  تاداس و  توملا  يدل 

اندادو اوجری  املظ و  مهلتقیأ 

همئالمب انل  تسیل  هطخ  عدف 

مهلتقب انومتمغرا  دقل  يرمعل 

همقان مکیلع و  انم  مقان  مکف 

لفحجب ریسأ  نأ  ارارم  مهأ 

هملاظ قحلا  نع  تعاز  هئف  یلا 

بیاتک یف  مکترز  الا  اوفکف و 

.هملایدلا فوحز  نم  مکیلع  دشأ 

ص 46. هعیشلا ، راسم  ( 6)

ص 730. دجهتملا ، حابصم  ( 7)

ص 147. ناجرم ، ؤلؤل و  لقن  ربانب  حالصلا ، جاهنم  ( 8)

ص 195. ج 98 ، راونألاراحب ، ص 11 ؛ ص 219 ، هیوقلا ، ددعلا  ( 9)

ص 489. یمعفک ، حابصم  ( 10)

ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، ( 11)

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  یسررب 

يراصنالا هللادبع  نب  رباج  تیصخش  یسررب 

یسایس يرکف و  بوخ  رایـسب  ياهیریگ  عضوم  زا  هک  تسا  مالـسا  يایند  مرتحم  هتـسجرب و  رایـسب  ياهتیـصخش  زا  هللادبع ، نب  رباج 
.تسا هدوب  رادروخرب 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  یشک ،
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زا هدـنام  یقاـب  سک  نیرخآ  و  ( 2  ) رفن داــتفه  هورگ  ءزج  و  ( 1  ) مالـسلا هیلع  نانمؤمریما  دوجو  فارطا  هدـمآ  درگ  نازاتـشیپ  زا  وا 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا 
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یم ادص  تسشن و  یم  دجـسم  رد  تشاد ، رـس  رب  یهایـس  همامع ي  هک  یلاح  رد  وا  .دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  زا  هلآ و  و 
؛ رـشبلا ریخ  یلع  تفگ : یم  تشگ و  یم  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  دوب ، هدز  شیاصع  رب  هیکت  هک  یلاـح  رد  و  ( 3 ! ) ملعلا رقاب  يا  دز :

( . 5  ) .تشادن وا  هب  يراک  جاجح  دوب ، هدش  درمریپ  نوچ  و  ( 4  ) .تسا رشب  نیرترب  یلع 

: دیوگ یم  يرون  ثدحم 

رقاب ماما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـس  لماح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دوجو  فارطا  هدـمآ ي  درگ  نازاتـشیپ  زا  وا 
( ناماما تماما  رب  دنوادخ  صن  هدنرادربرد ي   ) حول ربخ  رگتیاور  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابأ  ربق  رئاز  نیتسخن  مالـسلا و  هیلع 

یبقانم ياراد  وا  .دوب  هدید  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  دزن  ار  حول  نآ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص  اهنت  وا  دوب و 

هحفص 26) )

( . 6 « ) .دوب رامش  یب  یلیاضف  رگید و 

: دیوگ یم  یمق  ثدحم 

رکذ هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  وا ، تلالج  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  وا  یگتـسویپ  دوب و  ربمایپ  ردـقلا  لـیلج  راـی  یباحـص و  وا 
هدـجه وا  هک  تسا  لوقنم  هباغلادـسأ  زا  ...تسا  رایـسب  دـیامن ، وا  لضف  رب  تلالد  هک  یتایاور  تفر و  ایند  زا  لاـس 78  هب  يو  .دوش 

رخآ رد  دـش و  رـضاح  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  باکر  رد  ار  نیفـص  گنجو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باکر  رد  ار  گنج 
( . 7  ) ....دیدرگ روک  رمع 

: دسیون یم  ییوخ  هللا  تیآ 

زا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  دش و  رضاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  ار  هوزغ  هدجه  و  ( 8  ) ردب گنج  وا 
زا يو  .دوب  سیمخلا  هطرش  هلمج  زا  نانمؤمریما و  نارای  نیرتهب 
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اب ینیلک  ...دوب  ردقلا  لیلج  مالسلا و  مهیلع  رقاب  ماما  داجس و  ماما  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  نارای 

هحفص 27) )

( . 9  ) .تسا هتفگن  غورد  رباج  هاگ  چیه  تسا : هدرک  تیاور  يو  هرابرد ي  ار  نخس  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  حیحص  دنس 

(: 10  ) میرامش یمرب  ار  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  یگدنز  ياهیگتسجرب  لیاضف و  یخرب  اج  نیا  رد 

رد نارـضاح  زا  و  هبقع ، مود  بش  نادـهاش  زا  و  ناوضر ، تیب  لها  زا  يو  ( 11  ) .دندوب ادـخ  لوسر  نارای  زا  ود  ره  شردـپ  وا و  - 
دوب ینت  داتفه  هلمج ي  رد  ردـپ  هارمه  دوبن ، شیب  یکدوک  هک  وا  هبقع ، نایرج  رد  ( . 12  ) .تسا هدوب  هرجش  تعیب  قدنخ و  گنج 

( . 13  ) .دندومن تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  اج  نآ  رد  هک 

نیدباعلا و نیز  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نانمؤمریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارای  زا  هک  تسا  یلاسنهک  وا  - 
( . 15  ) .تشاد لاس  دودح 90  گرم  ماگنه  هب  و  ( 14  ) دوش یم  هدرمش  مالسلا  مهیلع  رقاب  ماما 

و ( 16  ) دنا هدرمش  تیاور  ات 1540  ار  يو  ثیداحا  یخرب  .دنا  هدومن  ثیدـح  لقن  يو  زا  يدایز  هدـع ي  هک  تسا  ینایوار  زا  وا  - 
هدوب ننس  ناظفاح  ثیدح و  رد  نیرثکم  هلمج  زا  هک  دننک  یم  دای  یسک  ناونع  هب  يو  زا  ور ، نیا  زا 

هحفص 28) )

( . 17  ) .تسا

( . 19  ) .دناد یم  ایفصا  زا  ار  وا  یقرب  و  ( 18  ) هدومن یفرعم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  عطقنم  ار  يو  هدقع  نبا  - 

، نیما دیس  موحرم  و  ( 20  ) هدومن یفرعم  دوخ  نامز  رد  هنیدـم  یتفم  هیقف و  ار  وا  یبهذ  هک  تسا  يدـح  هب  يو  یملع  یگتـسجرب  - 
يالجا زا  ار  يو 
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( . 21  ) .دناد یم  نارسفم 

ح 78. ص 38 ، ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( 1)

ح 87. ص 41 ، ج 1 ، نامه ، ( 2)

ح 88. ص 41 ، ج 1 ، نامه ، ( 3)

ح 93. ص 44 ، ج 1 ، نامه ، ( 4)

ح 195. ص 124 ، ج 2 ، نامه ، ( 5)

ص 141. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  رباج ؛ همجرت ي  همتاخلا ،) نم  هسماخلا  هدئافلا   ) ص 580 ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 6)

.140 ص 141 -  ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ( 7)

بیذهت .ر ك :  ) تسا هدیدرگ  رـضاح  ردب  گنج  زج  ار  دهاشم  یمامت  رباج  هک  تسا  هدرک  تیاور  حدق  نب  هرامع  نب  هللادبع  ( 8)
زین ردب  رد  يو  هک  دنیوگ  یم  یخرب  هک  دنک  یم  حیرـصت  ریثا  نبا  تسا ، فالتخا  دروم  هلئـسم  نیا  یلو  ص 448 ،) ج 4 ، لامکلا ،

هلمج زا  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  نیقیرف  ياـهباتکرد  تاـیاور  یخرب  و  ص 257 ،) ج 1 ، هباغلا ، دسا  .ر ك :  ) تسا هدوب  رـضاح 
.ر « ) تسا هدوب  ...يرجـش  يدحا ، يردب ، وا  : » هک دنک  یم  لقن  رباج  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  لقن  هب  یـسوط  خیش 

تسا هدناسر  یم  بآ  باحـصا  يارب  ردب  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  زین  يراخب  و  ص 534 ) ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ك :
، هعیشلا نایعا  .ر ك :  ) دراد ردب  گنج  رد  يو  روضح  هب  حیرـصت  زین  یبلک  و  (، ح 2208 ص 207 ، ج 2 ، يراخبلا ، خیرات  .ر ك : )

(. ص 46 ج 4 ،

ص 100. ثیدحلا ، لاجر  مجعم  نم  دیفملا  ش 2026 ؛ ص 330 ، ج 4 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ( 9)

.دییامرف هعلاطم  هدنراگن  رثا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هداهش  دعب  ام  باتک  رد  ار  نآ  لیصفت  ( 10)

ص 443. ج 4 ، لامکلا ، بیذهت  ( 11)

ص 336. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 12)

ج 3، تاقثلا ، باتک  ( 13)
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ص 375. ج 5 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ح 1730 و 1731 ؛ ص 180 ، ج 2 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 51 ؛

ص 46. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 14)

ص 337. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 15)

ص 339. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 16)

ص 257. ج 1 ، هباغلا ، دسا  ( 17)

ص 199. ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  ( 18)

ص 46. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 19)

ص 336. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 20)

ص 336 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  ( 21)

یفوع دعس  نب  هیطع  تیصخش  یسررب 

یفوع دعس  نب  هیطع  تیصخش  یسررب 

قیفوت هک  تسا  یتیـصخش  میرک ، نآرق  نارـسفم  زا  یمالـسا و  ماـنب  نادنمـشناد  زا  یفوـع ، هداـنج ي  نب  دعـس  نب  هیطع  نسحوـبا ،
.تسناد ترضح  نآ  رئاز  نیمود  ار  وا  ناوت  یم  تسا و  هتفای  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابأ  ربق  ترایز  رد  ار  رباج  یهارمه 

: دیامرف یم  یمق  ثدحم  موحرم 

رد يدایز  تایاور  وا  زا  دـنا و  هدومن  لقن  تیاور  يو  زا  نارگید  شمعا و  هک  تسا  ثیدـح  ملع و  نادرم  زا  یکی  یفوع  هیطع ي  »
( . 1 « ) .تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تلیضف 

: زا تسا  ترابع  گرزب  تیصخش  نیا  لیاضف  زا  یخرب 

، تفای تدالو  يو  هک  یماگنه  مالسلا ؛ هیلع  نانمؤمریما  طسوت  يو  مان  باختنا  -

هحفص 29) )

هداد ي وا  هللا ؛ هیطع  اذه  دومرف : ترـضح  نآ  .راذگب  وا  رب  یمان  تسا ، هدـمآ  ایند  هب  نم  زا  يرـسپ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  شردـپ 
.دنداهن مان  هیطع »  » ار وا  يور  نیا  زا  .تسا  دنوادخ 
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.يراصنا هللادبع  نب  رباج  هارمه  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ربق  ترایز  قیفوت  - 

نب یلع  وا  رگا  .ناوخارف  ار  هیطع  هک  تشون  یفقث  مساق  نب  دـمحم  هب  جاـجح  سراـف ، هب  هیطع  رارف  ثعـشا و  نبا  جورخ  زا  سپ  - 
وا شیر  رس و  يوم  نزب و  قالش  هبرض  دصراهچ  وا  هب  هنرگو  چیه ، هک  درک  نعل  ار  بلاط  یبا 
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.دیرخ ناج  هب  دوخ  يالوم  يالو  رد  ار  تناها  لمحت  قالش و  تابرض  دز و  زاب  رس  راک  نیا  ماجنا  زا  راضحا ، زا  سپ  هیطع  .نزب  ار 

رب یتئارق  هاگن  اب  راب  داتفه  يریـسفت و  دید  اب  راب  هس  ار  نآرق  نم  : » تسوا زا  نخـس  نیا  .دوب  ءزج  جـنپ  رد  نآرق  ریـسفت  ياراد  وا  - 
( . 2 « ) .متشاد هضرع  سابع  نبا 

(. اطع هدام ي   ) ص 205 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ( 1)

(. اطع هدام ي  ، ) ص 205 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ( 2)

ترایز نیتسخن 

ترایز نیتسخن 

: دنک یم  لقن  یفوع  هیطع ي  زا  شدنس  هب  يربط  یلع  نب  دمحم  مساقلا  یبا  نب  دمحم  رفعجوبا  خیش 

البرک هب  هک  یماگنه  .میدمآ  نوریب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز  دصق  هب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هارمه 
وبـشوخ ار  دوخ  تخادـنا و  شود  رب  ار  هلوح  هتـسب و  رمک  هب  گنل  .درک  لسغ  دـناسر و  تارف  رانک  هب  ار  دوخ  رباـج  میدـش ، دراو 

کیدزن هک  هاگ  نآ  ات  تفگ ، یم  ادخ  رکذ  تشاد  یمرب  هک  یماگ  ره  .تخاس 

هحفص 30) )

وا رب  بآ  يردق  .داتفا  شوه  یب  تخادنا و  رهطم  ربق  رب  ار  دوخ  .مدرک  نانچ  .راذـگب  وا  ربق  رب  ار  مناتـسد  تفگ : نم  هب  .دیـسر  ربق 
ار شتـسود  خساپ  تسود  ایآ  هبیبحا ؛ بیجی  بیبح ال  تفگ : سپـس  نیـسح ،»! ای  : » تفگ راب  هس  دمآ ، شوه  هب  هک  یتقو  .مدیـشاپ 

ترـس ندـب و  نیب  هتخیوآ و  تا  هناش  تشپ و  رب  تندرگ  ياهگر  هک  نآ  لاـح  یهد و  خـساپ  هنوگچ  تفگ : هاـگ  نآ  دـهد ؟ یمن 
: دنک یم  ترایز  هنوگ  نیا  دراد ، يو  نامیا  لامک  زا  ناشن  هک  یتاملک  اب  ار  ترضح  نآ  نآ ، زا  سپ  و  تسا ، هداتفا  ییادج 

و يدهلا ، لیلس  و  يوقتلا ، فیلح  نبا  و  نینمؤملا ، دیس  نبا  و  نییبنلا ، متاخ  نبا  کنأ  دهشأف 
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دیـس فک  کتذـغ  دـق  و  اذـکه ، نوکت  کـل ال  اـم  و  ءاـسنلا ، هدیـس  همطاـف  نبا  و  ءاـبقنلا ، دیـس  نبا  و  ءاـسکلا ، باحـصأ  سماـخ 
بوـلق نأ  ریغ  اـتیم ، تبط  و  اـیح ، تبطف  مالـسالاب ، تمطف  و  ناـمیالا ، يدـث  نم  تعـضر  و  نیقتملا ، رجح  یف  تـیبر  و  نیلـسرملا ،

هیلع یـضم  ام  یلع  تیـضم  کنأ  دهـشأ  و  هناوضر ، هللا و  مالـس  کیلعف  کل ، هریخلا  یف  هکاـش  ـال  و  کـقارفل ، هبیط  ریغ  نینمؤملا 
؛ ایرکز نب  ییحی  كوخأ 

نیمجنپ تیادـه و  هجیتن ي  يراکزیهرپ و  ناـمیپ  مه  وت  .یتسه و  ناـنمؤم  دیـس  ناربماـیپ و  متاـخ  دـنزرف  وت  هک  مهد  یم  تداـهش 
دیـس ناتـسد  هک  نآ  لاح  یـشابن و  نانچ  هنوگچ  و  یناوناب ، هدیـس ي  همطاف  هداز ي  نابیقن و  دیـس  دـنزرف  وت  .ییاـسک و  باحـصا 
سپ .یتشگ  ادـج  نآ  زا  مالـسا  اب  يدروخ و  ریـش  نامیا  هنیـس ي  زا  یتفای و  شرورپ  ناراکزیهرپ  نماد  رد  داد و  تیاذـغ  نالـسرم 

ياهلد هچ  رگ  يدیسر ، یهالا  ياقل  هب  بوخ  یتسیز و  بوخ 

هحفص 31) )

، تسوت حالـص  ریخ و  نآ  رد  هک  هچنآ  وت و  حیحـص  باختنا  رد  ار  يدیدرت  کش و  چیه  و  دریگ ، یمن  شمارآ  وت  قارف  زا  نانمؤم 
تردارب هک  یتـفرگ  رارق  یهار  ناـمه  رب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  .داـب و  ادـخ  ناوـضر  مالـس و  وـت  رب  سپ  .دـهد  یمن  هار  دوـخ  هب 

.داهن مدق  نآ  رب  ایرکز ، دنزرف  ییحی ،

: تفگ البرک  تشدلگ  نادیهش  هب  باطخ  تخود و  رهطم  ربق  فارطا  هب  ار  شهاگن  هاگ  نآ 

ار تاکز  دـیتشاد و  اپ  هب  ار  زاـمن  امـش  هک  مهد  یم  تداهـش  ...دـیدنکفا ! لـحر  نیـسح  فارطا  رد  هک  یحاورا  يا  امـش  رب  مـالس 
دیتساخرب و گنج  هب  نارفاک  اب  دیدرک و  رکنم  زا  یهن  دیدومن و  فورعم  هب  رما  دیتخادرپ و 
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هک هچنآ  رد  ام  هک  تخیگنارب ! يربمایپ  هب  ار  دمحم  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  .دیدیـسر  نیقی  دح  هب  هک  نآ  ات  دیدومن  یگدنب  ار  ادخ 
.میتسه کیرش  دیداد  ماجنا 

رب هن  میدمآ و  دورف  یتشد  رد  هن  .میدرکن  يراک  هک  نآ  لاح  میکیرـش و  نانآ  اب  ام  هنوگچ  رباج ! يا  متفگ : وا  هب  دیوگ : یم  هیطع 
؟! دندش تسرپرـس  یب  ناشنانز  میتی و  ناشنادنزرف  داتفا و  ییادـج  ناشاهندـب  اهرـس و  نیب  نانیا  میدـیگنج و  هن  میتفر و  الاب  یهوک 
اب درادب ، تسود  ار  یموق  هک  سک  ره  : » دومرف هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدوخ  بیبح  زا  هیطع ، يا  تفگ : رباج 

يربمایپ هب  ار  دمحم  هک  یسک  هب  مسق  .ددرگ » کیرـش  ناشلمع  رد  درادب  تسود  ار  یموق  راک  هک  سک  ره  ددرگ و  روشحم  نانآ 
ارم .تسا  یکی  شنارای  نیسح و  دصق  تین و  اب  نم ، نارای  نم و  تین  هک  تخیگنارب 

هحفص 32) )

( . 1  ) ...ربب هفوک  ياه  هناخ  تمس  هب 

دمحم لآ  هب  تبـسن  ار  يو  تفرعم  تخانـش و  يافرژ  فرط  کی  زا  هک  ارچ  .دزاس  یم  نشور  ار  رباج  تیعـضو  یبوخ  هب  ربخ  نیا 
یب نادحلم و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  رگید ، يوس  زا  و  هتخاس ، راکشآ  ار  وا  ترایز  بدا  نشور و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هتخاس  راکشآ  ار  يو  يربت  یلوت و  نازیم  یبوخ  هب  تسا و  هدومن  یفرعم  نانید 

: تسا هدروآ  هنوگ  نیا  ( 2  ) اطع زا  لقن  هب  رگید  یلیصفت  اب  ار  رباج  ترایز  یگنوگچ  سوواط  نب  دیس 

یکاپ نهاریپ  درک و  لسغ  بآ  رهن  رد  میدیسر ، هیرضاغ  هب  هک  یماگنه  .مدوب  هارمه  هللادبع  نب  رباج  اب  رفص  هام  متسیب  زور  رد  نم 
تشاد هارمه  هک 
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نت رس و  رب  ار  نآ  زا  يرادقم  مراد ، ( 3  ) دعس متفگ : يراد ؟ هارمه  هدننک  وبشوخ  داوم  زا  يزیچ  ایآ  تفگ : نم  هب  سپ  .درک  نت  هب 
يور شوه  یب  تفگ و  ریبکت  راب  هس  داتسیا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كرابم  رـس  ربارب  رد  داتفا و  هار  هب  هنهرب  ياپ  اب  داد و  رارق  دوخ 

: تفگ یم  نینچ  هک  مدینش  دمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  .داتفا  ربق 

ای مکیلع  مالسلا  هللا ، هوفص  ای  مکیلع  مالسلا  هللا  لآ  ای  مکیلع  مالسلا 

هحفص 33) )

کیلع مالسلا  هاجنلا ، هنیفس  ای  مکیلع  مالسلا  تاباغلا ، ثویل  ای  مکیلع  مالـسلا  تاداسلاهداس ، ای  مکیلع  مالـسلا  هقلخ ، نم  هللا  هریخ 
ای کیلع  مالـسلا  هللا ، هوفـص  مدآ  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  ءایبنألا ، ملع  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب ، هللا و  همحر  هللادـبعابأ و  ای 

ثراو ای  کیلع  مالسلا  هللا ، حیبذ  لیعامـسا  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، لیلخ  میهاربا  ثراو  ای  کیلع  مالـسلا  هللا ، یبن  حون  ثراو 
یلع نبا  ای  کیلع  مالـسلا  یفطـصملا ، دـمحم  نبا  اـی  کـیلع  مالـسلا  هللا ، حور  یـسیع  ثراو  اـی  کـیلع  مالـسلا  هللا ، میلک  یـسوم 

کیلع مالسلا  لیتقلا ، نب  لیتق  ای  کیلع  مالسلا  دیهشلا ، نب  دیهش  ای  کیلع  مالسلا  ءارهزلا ، همطاف  نبا  ای  کیلع  مالـسلا  یـضترملا ،
ترمأ و  هاکزلا ، تیتآ  و  هالـصلا ، تمقأ  دق  کنأ  دهـشأ  هقلخ ، یلع  هتجح  نبا  هللا و  هجح  ای  کیلع  مالـسلا  هیلو ، نبا  هللا و  یلو  ای 

بیبح کنأ  و  باوجلا ، درت  و  مالکلا ، عمست  کنأ  دهـشأ  كودع ، تدهاج  و  کیدلاو ، تررب  و  رکنملا ، نع  تیهن  و  فورعملاب ،
و نییبنلا ، دیس  كدجب  هللا  یلا  عفشتسأ  يدیس ، ای  هللا ، یلا  اعیفش  یل  نکف  اقاتشم ، کترز  هیفص ، نبا  هیفـص و  هبیجن و  هلیلخ و  هللا و 

کمأب و  نییصولا ، دیس  کیبأب 
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؛ نیرخآلا نیلوألا و  نم  کیضغبم  کیئناش و  کیملاظ و  کیلتاق و  هللا  نعل  نیملاعلا ، ءاسن  هدیس 

دوخ قلخ  نایم  زا  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  یناسک  يا  امـش  رب  مالـس  .ادـخ  ناگدـیزگرب  يا  امـش  رب  مالـس  .هللا  لآ  يا  امـش  رب  مالس 
يا وت  رب  مالـس  .تاجن  یتشک  يا  امـش  رب  مالـس  .اهلگنج  ناریـش  يا  امـش  رب  مالـس  .اهرورـس  نارورـس  يا  امـش  رب  مالـس  .دیزگرب 

هدـیزگرب ي مدآ ، ثراو  يا  وت  رب  مالـس  .ناربماـیپ  ملع  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  داـب ! وت  رب  يدـنوادخ  تکرب  تمحر و  .هللادـبعابا و 
رب مالس  .ادخ 

هحفص 34) )

يا وت  رب  مالـس.هللا  حیبذ  لیعامـسا  ثراو  يا  وت  رب  مالـس  .هللا  لیلخ  میهاربا ، ثراو  يا  وت  رب  مالـس  .ادـخ  ربمایپ  حون ، ثراو  يا  وت 
یلع دنزرف  يا  وت  رب  مالس  .یفطصم  دمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  .هللا  حور  یـسیع ، ثراو  يا  وت  رب  مالـس  .هللا  میلک  یـسوم ، ثراو 

وت رب  مالس  .هتشک  دنزرف  هتشک ي  ياوت  رب  مالس  .دیهش  دنزرف  دیهش  يا  وت  رب  مالس  .ارهز  همطاف ي  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  .یـضترم 
فورعم و هب  رما  یتخادرپ و  ار  تاکز  یتشاد و  اـپ  هب  ار  زاـمن  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  .شقلخ  رب  وا  تجح  دـنزرف  ادـخ و  یلو  يا 
ار نم  نخس  وت  هک  مهد  یم  تداهش  .یتساخرب  داهج  هب  تنمشد  اب  وت  یتشاد و  اور  یکین  تردام  ردپ و  هب  يدومن و  رکنم  زا  یهن 

تلاح اب  .یتسه  وا  هدیزگرب ي  دنزرف  دنوادخ و  هدیزگرب ي  بیجن و  تسود و  بیبح و  وت  یهد و  یم  ار  نم  خـساپ  يونـش و  یم 
هب نم  نم ! ياقآ  .شاب  نم  عیفش  دنوادخ  هاگرد  هب  سپ  متفاتش ، وت  ترایز  هب  قایتشا 
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دنک تنعل  دنوادخ  .مناهاوخ  ار  تعافـش  نایناهج ، نانز  رورـس  وت  ردام  نایـصو و  دیـس  وت  ردپ  ناربمایپ و  دیـس  وت  دج ، هطـساو ي 
.ناشرخآ ات  ناشیا  لوا  زا  ار ، وت  نانمشد  نایوگدب و  ناراکمتس و  ناگدنشک و 

ربکا یلع  ربق  تمس  هب  دناوخ و  زامن  تعکر  راهچ  سپـس  داهن و  نآ  رب  ار  دوخ  هنوگ ي  ود  تخادنا و  ربق  يور  رب  ار  دوخ  هاگ  نآ 
: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع 

؛ مکودع نم  هللا  یلا  أربأ  و  مکتبحمب ، هللا  یلا  برقتأ  کملاظ ، هللا  نعل  کلتاق ، هللا  نعل  يالوم ، نبا  يالوم و  ای  کیلع  مالسلا 

هب امش  هب  یتسود  اب  ار ! وت  هب  هدننک ي  متـس  دنک  تنعل  ادخ  ار ! وت  هدنـشک ي  دنک  تنعل  ادخ  میالوم ! دنزرف  الوم و  يا  وت  رب  مالس 
دنوادخ

هحفص 35) )

.میوج یم  يرازیب  دنوادخ  دزن  ناتنانمشد  زا  موش و  یم  کیدزن 

: تفگ دومن و  نادیهش  هب  ور  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  دیسوب و  ار  ربق  سپس 

، نیسحلا نسحلا و  نینمؤملاریمأ و  هعیش  هلوسر و  هعیش  هللا و  هعیش  ای  مکیلع  مالـسلا  هللادبع ، یبأ  ربقب  هخینملا  حاورألا  یلع  مالـسلا 
، مکروبقب نیفاحلا  هللا  هکئالم  یلع  مکیلع و  مالـسلا  راربأ ، ای  مکیلع  مالـسلا  نویدهم ، ای  مکیلع  مالـسلا  نورهاط ، ای  مکیلع  مالـسلا 

؛ هشرع تحت  هتمحر  رقتسم  یف  مکایا  هللا و  ینعمج 

ناعبات وا و  هداتـسرف ي  ناوریپ  ادـخ و  نایعیـش  يا  امـش  رب  مالـس  .دـنا  هدـنکفا  لـحر  هللادـبعابا  ربق  درگادرگ  هک  یحاورا  رب  مـالس 
رب امش و  رب  مالس  .ناکین  يا  امش  رب  مالس  .نارگ  تیاده  يا  امش  رب  مالس  .ناکاپ  يا  امـش  رب  مالـس  .نیـسح  نسح و  نانمؤمریما و 

مه هب  دوخ  شرع  ریز  رد  تمحر و  هاگیاج  رد  ار  امش  نم و  دنوادخ  .دندرگ  یم  ناتیاهربق  درگ  رب  هک  يدنوادخ  ناگتشرف 
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.دناسر

: تفگ هداتسیا  لاح  رد  دمآ و  مالسلاامهیلع  نانمؤمریما  دنزرف  سابع  ربق  تمس  هب  نآ  زا  سپ 

و هحیصنلا ، یف  تغلاب  دقل  دهشأ  نینمؤملاریمأ ، نبا  ای  کیلع  مالـسلا  یلع ، نب  سابع  ای  کیلع  مالـسلا  مساقلاابأ ، ای  کیلع  مالـسلا 
؛ اریخ خأ  نم  هللا  كازج  و  هبیطلا ، کحور  یلع  هللا  تاولصف  کیخأ ، ودع  كودع و  تدهاج  و  هنامألا ، تیدأ 

ششوک تیاهن  وت  هک  مهد  یم  تداهش  .نانمؤمریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  .یلع  نب  سابع  يا  وت  رب  مالـس  .مساقوبا  يا  وت  رب  مالس 
اب يدروآ و  اج  هب  ار  تناما  قح  یتسب و  راک  هب  تحیصن  رد  ار 

هحفص 36) )

تردارب هب  هک  یتمدـخ  ربارب  رد  دـنوادخ  .داب و  وت  كاپ  حور  رب  يدـنوادخ  دورد  سپ  .یتساخرب  داهج  هب  تردارب  دوخ و  نمـشد 
.دهد تریخ  شاداپ  يدومن ،

( . 4  ) تشگرب درک و  اعد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  هاگ  نآ 

رفـس مه  هتـسویپ و  رباج  هب  هیطع  هنوگچ  هک  تسین  نشور  هچ  رگ  دـمآ ؛ لیان  تراـیز  فرـش  هب  هیطع  هارمه  رباـج  تروص ، ره  رد 
: دراد دوجو  اج  نیا  رد  لامتحا  ود  تسا و  هدیدرگ 

.دشاب هدمآ  البرک  تمس  هب  زاجح  زا  رباج ، هارمه  دشاب و  هدش  فرشم  جح  هب  لاس  نآ  رد  هیطع  . 1

.دشاب هدش  فرشم  البرک  هب  يو  هارمه  اج  نآ  زا  هدمآ و  هفوک  هب  دوخ  رباج  . 2

.تسا هدوب  رفص  متسیب  زور  سوواط ، نبا  تیاور  رب  زین  ترایز  نامز 

نیا میبای و  یمن  سوواط  نبا  يربط و  تیاور  ود  زا  کی  چیه  رد  ار  ناشناهارمه  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اب  ناشیا  تاقالم 
.تشاد رظن  رد  دیاب  هدنیآ  ياهثحب  رد  ار  هتکن 

هحفص 39) )

.دوش یم  هدید  ص 190  ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  رد  توافت  یکدنا  اب  نومضم  نیمه  و  ص 74 ، یفطصملا ، هراشب  ( 1)

(2)
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ص ناجرم ، ؤلؤل و  .ر ك : تسا ، هداد  ار  لامتحا  نیا  زین  يرون  ثدـحم  هک  يروط  نامه  تسا ، هیطع  نامه  اطع  زا  دوصقم  ارهاـظ 
.149

: يرهزألا لاق  ...هلثم  يداعـسلا  و  بیطلا ، نم  مضلاب : دعـسلا  دسیون : یم  روظنم  نبا  .تسا  هدننک  وبـشوخ  یهایگ  هدام ي  دعـس  ( 3)
(. ص 316 برعلا ج 3 ، ناسل  .ر ك :  ) .بیط دوسأ  ضرألا  تحت  لصأ  هل  تبن  دعسلا :

ص 329. ج 101 ، راونألاراحب ، ص 286 ؛ رئازلا ، حابصم  ( 4)

؟ دندمآ البرک  هب  تیب  لها  ایآ 

؟ دندمآ البرک  هب  تیب  لها  ایآ 

بتک زا  يرایسب  رد  هعقاو  لصا  نآ ، ناکما  رب  نوزفا  هک  ارچ  .راکنا  لباق  ریغ  تسا  يرما  البرک ، هب  تیب  لها  ناریسا  دورو  هلئسم ي 
.تسا هدمآ  یخیرات 

: تسا هدروآ  م 645 )  ) امن نبا 

اومدـق مشاه  ینب  نم  هعامج  هیلع و  هللا  همحر  يراصنألا ، هللادـبع  نب  رباـج  اودـجو  ءـالبرکب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاـیع  رم  اـمل  و 
؛ بابحألا دابکأل  حرقملا  باصملا  اذه  یلع  حونلا  بائتکالا و  نزحلاب و  اوقالتف  دحاو ، تقو  یف  هترایزل 

يارب هک  دنتفای  ار  مشاه  ینب  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندیسر ، البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیب  لها  هک  یماگنه  و 
هب دندمآ و  مه  درگ  زوسلد  تبیصم  نیا  رب  هلان  هودنا و  نزح و  اب  نانآ  .دندوب  هدیسر  مه  هب  نامز  مه  هدمآ و  ترـضح  نآ  ترایز 

( . 1  ) .دنتخادرپ يراوگوس 

: دیوگ یم  م 664 )  ) سوواط نبا  دیس 

هحفص 40) )

یلـص لوسرلا  لآ  نم  الاجر  مشاه و  ینب  نم  هعامج  هللا و  همحر  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  اودجوف  عرـصملا ، عضوم  یلا  اولـصوف 
؛ مطللا نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالت  و  دحاو ، تقو  یف  اوفاوف  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  ربق  هرایزل  اودرو  دق  هلآ  هیلع و  هللا 

هللا یلص  ربمایپ  لآ  زا  ینادرم  مشاه و  ینب  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندیسر و  تداهش  هاگیاج  هب  سپ 

( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


هنیس ي هب  هداد و  رس  هودنا  هیرگ و  دندوب و  هدمآ  مه  درگ  نامز  مه  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  يارب  هک  دندید  ار  هلآ  هیلع و 
( . 2  ) .دندز یم  دوخ 

لها ناریسا  نایرج  هرابرد ي  مالسلااهیلع  یلع  تنب  همطاف ي  زا  دوخ ، دنـس  هب  قودص  خیـش  موحرم  هک  تسا  یتیاور  رتالاب  نیا  زا 
: دومرف هک  اج  نآ  ات  دیامرف ، یم  لقن  ماش  رد  تیب 

؛ ءالبرک یلا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  در  هوسنلاب و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  جرخ  نأ  یلا 

دنادرگزاب البرک  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  دش و  جراخ  ماش  زا  نانز  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  ترـضح  هک  هاگ  نآ  ات 
( . 3)

: دیامرف یم  بابرا )  ) یقارشا دمحم  ازریم  جاح  هللا  تیآ  موحرم 

يراوگوس هیرگ و  زا  دندرک و  چوک  البرک  زا  رارطـضا  هارکا و  اب  هک  هتـسکش  لد  هلفاق ي  نآ  هک  دیامن  یم  دیعب  تداع ، بسح  هب 
هب لاح ، رب  عالطا  هسدـقم و  رباقم  لاح  رب  یهاگآ  نودـب  دـندید ، باتفآ  لباقم  ار  دوخ  يادهـش  هفیرـش ي  داسجا  دـندش و  عونمم 

هنیدم

هحفص 41) )

( . 4  ) دندرگرب هدشن  زئاف  هسدقم  تبرت  نآ  ترایز  هب  دننک و  عوجر 

؟ دنا هدرکن  حیرصت  هلئسم  نیا  هب  املع  زا  یخرب  ارچ  هک  دسر  یم  نهذ  هب  شسرپ  نیا  اج  نیا  رد 

: مییوگ یم  خساپ  رد 

.درک میهاوخ  نایب  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  دنا ، هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیا  نادنمشناد  زا  يرایسب  الوا ،

، رکذ مدع  فرـص  هب  ناوت  یمن  و  تسین ، یخیرات  هعقاو ي  نیا  لوصح  مدع  يانعم  هب  ناگرزب  ناخروم و  زا  یخرب  رکذ  مدع  ایناث ،
( . 5  ) .دومن راکنا  ار  هلئسم  نیا 

: زا دنترابع  دنا ، هدرواین  نایم  هب  البرک  زا  ینخس  دنا و  هدومن  هراشا  هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  تیب  لها  تکرح  هب  اهنت  هک  یناگرزب 

: دسیون یم  ناشیا  دیفم ، خیش  - 

اندیس مرح  عوجر  ناک  رفصلا )  ) هنم نیرشعلا  یف  و 
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؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  انالوم  و 

( . 6  ) دوب هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ام  يالوم  دیس و  تیب  لها  تشگزاب  زور  رفص  هام  متسیب 

: تسا هتشاگن  نینچ  ناشیا  یسوط ؛ خیش  - 

هنیدم یلا  ماشلا  نم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هللادبع  یبأ  اندیس  مرح  عوجر  ناک  رفص )  ) هنم نیرـشعلا  مویلا  یف  و 
؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا 

نیسح هللادبعابا  ام  دیس  تیب  لها  رفص  هامزا  متسیب  زور  رد 

هحفص 42) )

( . 7  ) دنتشگزاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنیدم ي  يوس  هب  ماش  زا  مالسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب 

: تسا هدروآ  نینچ  ناشیا  یلح ؛ رهطم  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  یضر  خیش  - 

ناک مالسلا ، هیلع  نیسحلا  انالوم  لتق  یف  هب  هیاورلا  فالتخا  یلع  نیتس  نینثا و  وأ  نیتس  يدحا و  هنس  رفص  نم  نیرشعلا  مویلا  یف  و 
؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبأ  انالوم  مرح  عوجر 

نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  ام  يالوم  تیب  لها  تشگزاب  تیاور ، رد  فالتخا  ربانب  ( ، 8  ) ای 62 لاس 61 و  رفص  هام  متـسیب  زور  رد 
( . 9  ) تفرگ تروص  هنیدم  تمس  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع 

: دسیون یم  حابصملا  باتک  رد  ناشیا  یمعفک ؛ خیش  - 

؛ هنیدملا یلا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  مرح  عوجر  ناک  رفصلا )  ) هنم نیرشعلا  یف  و 

( . 10  ) دنتشگزاب هنیدم  تمس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  تیب  لها  رفص  هام  زا  متسیب  رد 

: تسا هدروآ  باتک  رگید  ياج  رد  و 

؛ هنیدملا یلا  ماشلا  نم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مرح  عوجر  ناک  رفص ) نم  نیرشعلا   ) مویلا اذه  یف  و 

هحفص 43) )

( . 11  ) .دنتشگزاب هنیدم  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  تیب  لها  رفص ) متسیب   ) زور نیا  رد  و 

ناگرزب نیا  دسر  یم  رظن  هب 
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البرک هب  نانآ  نتفر  هلئـسم ي  هب  اج  نیا  رد  دنا و  هدوب  هنیدـم  دـصق  هب  ماش  زا  تیب  لها  جورخ  زور  نتخاس  صخـشم  ماقم  رد  اهنت 
نیدباعلا نیز  ماما  تساوخرد  ار  نآ  هشیر ي  دیاب  هچرگ  .دیدرگ  حرطم  ادعب  البرک  هب  نتفر  هلئـسم ي  هک  نآ  هچ  دنا ؛ هتـشادن  رظن 

.تفای رهطم  رس  ندنادرگزاب  يارب  دیزی  زا  مالسلا  هیلع 

: تفرگ هجیتن  هنوگ  نیا  ناوت  یم  هتفگ  شیپ  بلاطم  ربانب 

؛ درمش هلئسم  نافلاخم  زا  ناوت  یمن  ار  ناگرزب  نیا  .کی 

؛ درادن البرک  هب  نتفر  اب  یتافانم  دصق ، نیا  تسا و  هنیدـم  دـصق  هب  ماش  زا  ناشیا  جورخ  نامز  رفـص ، متـسیب  نانآ ، لقن  قبط  رب  .ود 
.تسا عمج  لباق  تسا ، ناشیا  یلصا  نطو  هک  هنیدم  هب  نتفر  دصق  اب  البرک  زا  رورم  نوچ 

هک تسا  نیا  ناشیا  دوصقم  هک  دنا  هدرک  تشادرب  نینچ  یسوط  خیش  ترابع  رهاظ  زا  سوواط ، نبا  دیـس  نوچ  یخرب ، هک  نیا  .هس 
زا زور  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ترابع  رهاظ  .تسا  لمجم  لقاال  ای  و  رهاظ ، فالخ  دـنا ؛ هدیـسر  هنیدـم  هب  رفـص ، متـسیب  رد  تیب  لها 

یلاجم رگید  نایب ، نیا  اب  تسا و  لوصو »  » هملک ي زا  ریغ  عوجر »  » هملک ي نوچ  دندیـسر ؛ هنیدم  هب  هک  نآ  هن  دـندش ، جراخ  ماش 
.دنام یمن  یقاب  سوواط  نبا  دیس  داعبتسا  يارب 

هحفص 47) )

ص 107. نازحألا ، ریثم  ( 1)

ص 458. ج 2 ، سلاجملا ، هیلست  ص 225 ؛ فوهللا ، ( 2)

ص ج 17 ، ملاوـعلا ، ص 140 ؛ ج 45 ، راونـألاراحب ، ص 192 ، نیظعاوـلا ، هضور  ح 243 ؛ ص 232 ، یلامألا ، قودـص ، خیـش  ( 3)
.440

ص 207. هینیسحلا ، نیعبرألا  ( 4)

.تسا مدع  هب  حیرصت  زا  معا  حیرصت  مدع  رگید  یترابع  هب  و  ( 5)

ص 46. هعیشلا ، راسم  ( 6)

ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، ص 730 ؛ دجهتملا ، حابصم  ( 7)

روهشم و لوق  ربانب  مالسلا ، هیلع  نیسح  هللادبعابا  ترضح  تداهش  لاس  درادن ، اج  دیدرت  نیا  ( 8)
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.تسا هدوب  يرمق  يرجه  کی  تصش و  لاس  رتاوتم  هکلب 

ص 219. هیوقلا ، ددعلا  ( 9)

ص 510. یمعفک ، حابصم  ( 10)

ص 489. نامه ، ( 11)

تداهش زا  سپ  زور  لهچ 

تداهش زا  سپ  زور  لهچ 

، تسا ینیـسح  تضهن  رد  یخیرات  مهم  ثحابم  زا  ، دـندش البرک  دراو  زور  نآ  رد  تیب  لها  ناریـسا  هک  یلاـس  نیعبرا و  زور  نییعت 
ار يا  هدع  هدیدرگ و  ینوگانوگ  تالامتحا  تایرظن و  حرط  بجوم  هتخاس و  لوغشم  ار  نادنمشناد  هشیدنا ي  نهذ و  زابرید  زا  هک 

.تسا هدومن  راداو  نآ  تابثا  یفن و  هب 

.میدرگ هلئسم  لصا  دراو  هاگ  نآ  هتخاس و  حرطم  دمآرد  شیپ  ناونع  هب  ار  یبلاطم  زاغآ  رد  هک  دراد  اج 

نیعبرا زور  نییعت 

نیعبرا زور  نییعت 

یفرعم ناونع  نیا  هب  ار  زور  نیا  زین  ناملاع  ناراگن و  خیرات  .تسا  هدش  هتخانش  نیعبرا  زور  ناونع  هب  ناگمه ، دزن  رفـص  هام  متـسیب 
( . 1  ) .تسا هدرک  یفرعم  ناونع  نیا  هب  ار  رفص  مهدزون  ناشیا  هک  تسا  ییاهب  خیش  هلئسم  رد  فلاخم  اهنت  دنا و  هدومن 

هحفص 48) )

.تسا نیعبرا  ياهزور  نمض  رد  اروشاع 

مهدزای زور  نایب ، نیا  اب  تسا ، تداهش  زور  زا  زور  لهچ  نتـشگ  يرپس  نیعبرا ، يانعم  نوچ  تسا ، باستحا  مدع  هلئـسم  رد  رهاظ 
زا زور  لهچ  تشذـگ  اب  ربارب  رفـص ، هام  متـسیب  زور  نیارباـنب ، ...نینچمه  ،و  تسا تداهـش  زا  زور  کـی  نتـشذگ  ياـنعم  هب  مرحم 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ادهشلادیس  ترضح  تداهش 

لاـس 61 مرحم  هاـم  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، دوـجو  هلئـسم  رد  يرگید  لاـمتحا  مینک ، باـسح  زور  کـی  زین  ار  اروشاـع  زور  رگا 
.دوش یم  دییأت  روهشم  لوق  زین  لامتحا  نیا  اب  و  دشاب ، هدوب  زور  ياراد 29  يرمق ، يرجه 

: دیامرف یم  سوواط  نب  دیس 
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دیسر تداهش  هب  مرحم  مهد  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نآ  اب  تسا ، نیعبرا  زور  رفـص  متـسیب  زور  هنوگچ  دوش  هتفگ  رگا 
!« تسا مکی  لهچ و  زور  رفص  متسیب  زور  نیاربانب  تسا ؟ نیعبرا  نمض  رد  مهد  زور  و 

: دوش یم  هتفگ 
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، دـشاب زور  یـس  زا  رتمک  صقان و  هام  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  نآ  رد  هک  یمرحم  هام  تسا  نکمم 
زور یلو  تسا ، هدوب  لماک  هام  هک  نآ  ای  تسا ؛ ترـضح  نآ  تداهـش  زا  زور  لهچ  تشذـگ  يانعم  هب  رفـص  متـسیب  زور  نیاربانب ،

اروشاع زور  نیاربانب ، تسا ، هدوب  زور  رخآ  رد  ترضح  نآ  تداهـش  هک  نآ  تهج  هب  ددرگ ؛ یمن  هدرمـش  نیعبرا  ددع  زا  تداهش 
( . 2  ) .دیآ یمن  باسح  هب  نیعبرا  ددع  رد 

هحفص 49) )

.تسین عافد  لباق  فلاخم ، اهنت  ناونع  هب  ناشیا  رظن  دسر و  یمن  رظن  هب  ییاهب  خیش  رظن  يارب  یهجو  تروص ، ره  رد 

ص 6. دصاقملا ، حیضوت  ( 1)

ص 589. لامعألا ، لابقا  ( 2)

البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  لاوقا 

البرک هب  تیب  لها  تشگزاب  نامز  رد  لاوقا 

: دراد دوجو  رظن  هس  البرک ، هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  نامز  اب  هطبار ي  رد 

.دندمآ البرک  هب  يرجه  لاس 61  رفص  متسیب  رد  ینعی  لوا ، نیعبرا  رد  نانآ  .کی 

.دندمآ يرجه  لاس 62  رفص  متسیب  رد  ینعی  مود ، نیعبرا  رد  ناشیا  .ود 

.دندش فرشم  البرک  هب  خیراتود ، نیا  زا  ریغ  ینامز  رد  نانآ  .هس 

، دنا هدرک  رکذ  ار  مود  لوق  ( 1  ) ناسیون خیرات  زا  یخرب  هچ  رگ  .تسا  موس  لوا و  لوق  رادم  رئاد  هلئسم  هک  تسا  نیا  ثحب  رد  قح 
.تسا ینز  هناـمگ  نظ و  ساـسارب  اـهنت  تسا و  یخیراـت  دـهاوش  لالدتـسا و  زا  یلاـخ  نوـچ  دوـمن ، داـمتعا  نآ  هب  ناوـت  یمن  یلو 

.میزادرپ یم  نآ  دقن  هیرظن و  ود  ره  لیالد  رکذ  هب  ،و  میهد یم  رارق  نآ  ریغ  لوا و  نیعبرا  روحم  ود  رد  ار  هلئسم  نیاربانب ،

ص نیـسحلا ، مامالا  لتقم  رد  یفجن  یـسبط  هللا  تیآ  موحرم  تسا و  هداد  خیراوتلا  خسان  رد  رهپـس  موحرم  ار  نآ  لامتحا  ایوگ  ( 1)
هدومن لقن  ار  نآ  طوطخم )  ) 285
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.تسا

لوا نیعبرا  ناقفاوم 

لوا نیعبرا  ناقفاوم 

مالک رهاظ  زا  مک  تسد  ای  و  دنا ، هداد  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلا  مهیلع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  هب  رظن  ناگرزب ، زا  يا  هدع 
: دوش یم  هدافتسا  انعم  نیا  ناشیا 

: دسیون یم  هیقابلا  راثآلا  باتک  رد  ناشیا  م 440 ؛)  ) ینوریب ناحیروبا  .کی 

، قشمد هنیدم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  لخدأ  لوألا : مویلا  یف  رفص ؛ رهش 

هحفص 50) )

: لوقی وه  هدی و  یف  ناک  بیضقب  هایانث  رقن  و  هیدی ، نیب  هللا  هنعل  دیزی  هعضوف 

مقتنأ مل  نا  فدنخ  نم  تسل 

اودهش ردبب  یخایشأ  تیل  لعف  ناک  ام  دمحأ  ینب  نم 

احرف اولهتسا  اولهأف و  لسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج 

مهخایشأ نم  مرقلا  انلتق  دق  لشت  دیزی ال  ای  اولاق  مث 

دعب همرح  مه  و  نیعبرـألا ، هراـیز  هیفو  هتثج ، عم  نفد  یتح  ( 1  ) همثجم یلا  نیـسحلا  سأر  در  نیرـشعلا  یف  لدتعاف و  ردبب  هانلدع  و 
؛ ) 2  ) ماشلا نم  مهفارصنا 

دوخ لباقم  رد  ار  نآ  داب -  يو  رب  ادخ  تنعل  هک  دیزی -  و  دندومن ، قشمد  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  رفـص ، هام  لوا  زور  رد 
هرابرد نیعبرا  ترایز  دندومن و  نفد  اج  نامه  رد  دندرک و  قحلم  شندب  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  نآ ، متـسیب  زور  رد  ...داهن و 

ار شربـق  ماـش  زا  تعجارم  زا  سپ  وا  تیب  لـها  زا  نت  لـهچ  هک  دـنیوگ  نیعبرا »  » ار تراـیز  نیا  ببـس  نیدـب  .تسا و  زور  نیا  ي 
( . 3 ! ) دندرک ترایز 

: دسیون یم  هرکذت  رد  م 671 )  ) یبطرق .ود 

هرایز هیف  هرایزلا  نومـسی  مهدنع  فورعم  موی  وه  و  لتقلا ، نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  هثجلا  یلا  دـیعأ  سأرلا  نا  لوقت  هیمامالا  و 
؛ نیعبرألا
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تسا فورعم  نانآ  دزن  زور  نیا  دش و  قحلم  ندب  هب  هدنادرگزاب و  البرک  هب  زور  لهچ  زا  سپ  ناشیا  سدقم  رس  دنیوگ : یم  هیماما 

هحفص 51) )

و
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( . 4  ) تسا نیعبرا »  » ترایز دوصقم  دننک و  یم  دای  ترایز  هب  نآ  زا 

: دسیون یم  تادوجوملا  بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  باتک  رد  ناشیا  م 682 ؛)  ) ینیوزق دومحم  نب  دمحم  نب  ایرکز  .هس 

؛ هتثج یلا  نیسحلا  سأر  تدر  هنم  نورشعلا  و  قشمدب ، مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  هیف  تلخدأ  هیمأ ، ینب  دیع  هنم : لوألا  مویلا 

رس هام ، نآ  متسیب  زور  رد  دنتخاس و  دراو  قشمد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  رـس  زور  نآ  رد  نوچ  تسا ؛ هیما  ینب  دیع  رفـص  هام  لوا 
( . 5  ) دش هدنادرگزاب  ندب  هب  ار  ناشیا 

: تسا هدروآ  نینچ  دصاقملا  حیضوت  باتک  رد  ناشیا  م 1030 ؛)  ) ییاهب خیش  .راهچ 

هیلع هتداهش  نم  نیعبرألا  موی  وه  مویلا و  اذه  یفو  مالسلا -  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبأل  نیعبرألا  هرایز  هیف  رفصلا ؛) نم   ) رـشع عساتلا 
یلا ماشلا  نم  مالسلا  هیلع  همرح  دورو  مویلا  کلذ  یف  قفتا  و  مالسلا ، هیلع  هترایزل  هنع  هللا  یضر  يراصنألا  رباج  مودق  ناک  مالـسلا 

؛ هیحتلا مالسلا و  هنکاس  یلع  هنیدملا  نیدصاق  ءالبرک ،

دورو زور  تسا ، نیعبرا  زور  هک  زور  نیا  رد  ...تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نیعبرا  تراـیز  رفـص ، هاـم  مهدزون  زور 
زا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  دورو  زور  اب  زور  نآ  تفاتـش و  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هب  هک  تسا ، يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

( . 6  ) .دنتشاد ار  هنیدم  هب  تمیزع  دصق  ناشیا  هک  یلاح  رد  دیدرگ ؛ یکی  البرک  هب  ماش 

هحفص 52) )

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  رس  نفد  لحم  هرابرد ي  نوگانوگ  لاوقا  رکذ  نمض  رد  م 1031 )  ) يوانم .جنپ 

؛ لتقلا نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  نفد  هثجلا و  یلا  دیعأ  سأرلا  نولوقی  هیمامالا  و 

( . 7  ) .دیدرگ نفد  البرکرد  دش و  هدنادرگزاب  ندب  هب  رس  تداهش ، زا  زور  لهچ  زا  سپ  دنیوگ : یم  هیماما 

م  ) یسلجم همالع ي  .شش 
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: دیامرف یم  نیعبرا  زور  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترایز  بابحتسا  تلع  اب  هطبار ي  رد  ( 1110

مهعوجر دنع  ءالبرک  یلا  مویلا  کلذ  لثم  یف  هیلع  هللا  تاولص  نیـسحلا  مرح  عوجر  کلذ  یف  هلعلا  نأ  باحـصألا  نیب  روهـشملا  و 
؛ داسجألاب سؤرلا  هیلع  هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  قاحلا  ماشلا و  نم 

هک یماگنه  تسا ، البرک  هب  يزور  نینچ  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  تیب  لها  تشگزاب  نآ ، تلع  هک  تسا  نیا  باحـصا  نیب  روهـشم 
( . 8  ) .تخاس قحلم  ناشیا  داسجا  هب  ار  سدقم  ياهرس  مالسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  .دنتشگ و  یم  زاب  ماش  زا 

زور رد  تیب  لها  تشگزاب  هراـبرد ي  ار  باحـصا  نیب  ترهـش  ناـشیا  هک  دـنا  هدرک  تشادرب  نینچ  تراـبع  نیا  رهاـظ  زا  یخرب  - 
.دنا هدومن  وگزاب  نیعبرا 

تشگزاب هن  تسا ، نیعبرا  زور  رد  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  ترایز  بابحتـسا  ترهـش ، قلعتم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
هب نیعبرا  زور  رد  تیب  لها 

هحفص 53) )

! البرک

: دسیون یم  يواربش  .تفه 

؛ هلتقم نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  هثجلا  یلا  دیعأ  لیق  و 

( . 9  ) دش هدنادرگزاب  ندب  هب  تداهش ، زا  سپ  زور  لهچ  زا  دعب  ترضح  نآ  ندب  هب  رس  هک  تسا  هدش  هتفگ 

: دیوگ یم  زین  ( ( 10  ) م 1322  ) یجنلبش .تشه 

؛ لتقملا نم  اموی  نیعبرأ  دعب  ءالبرکب  نفد  هثجلا و  یلا  دیعأ  هنأ  یلا  هیمامالا  تبهذ  و 

كاخ هب  البرک  رد  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  زور  لهچ  و  دیدرگ ، قحلم  ناشیا  ندب  هب  ترضح  نآ  رس  هک  تسا  نیا  هیماما  رظن 
( . 11  ) .دش هدرپس 

: دسیون یم  رباج  ترایز  هرابرد ي  یفطصملا  هراشب  تیاور  رکذ  زا  سپ  م 1341 ق ) ( ) بابرا  ) یقارشا دمحم  ازریم  هللا  تیآ  .هن 

لاس رد  رباج  ترایز  هک  هدشن  رکذ  زین  رگید و  زور  ای  هدوب  نیعبرا  زور  رد  رباج  ترایز  هک  تسین  روکذم  ربتعم ، ربخ  نیا  رد 
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رد البرک  هب  ار  تیب  لها  دورو  لاح  ره  رد  .تسا  رما  ود  ره  ققحت  هعیـش ، بتک  ریاـس  رد  روکذـم  نکیل  دـعب ؛ اـی  دوب  تداهـش  لوا 
زا و  نیعلارون ، باتک  بحاص  فنخموبا و  سوواط و  نبا  امن و  نبا  دـننام  هصاـخ ؛ هماـع و  زا  دـنا ، هدرک  رکذ  يرایـسب  نیعبرا  زور 

مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  جرخ  دیوگ : هک  دوش  رهاظ  زین  قودص  یلاما  ترابع 

هحفص 54) )

هدومنن قارع  هب  یترفاسم  تیب  لها  تداهش ، لاس  زا  دعب  هک  .تسا  ظوفحم  خیرات  هریـس و  رد  ...ءالبرک و  یلا  سأرلا  در  هوسنلاب و 
.دنا

: دیامرف یم  يرون  ثدحم  رظن  هصالخ ي  رکذ  زا  سپ  ناشیا 

هک نآ  اب  سوواط  نب  دیـس  هچ  رگا  درک ، بیذـکت  بارغتـسا  هب  ناوتن  ار  هلوقنم  روما  تسین و  يزیچ  داعبتـسا  رب  هدایز  وا  لـصاح  و 
عبتت لمأت و  یسک  هاگره  هدومن و  داعبتـسا  لابقا  باتک  رد  هدرک ، رکذ  نیعبرا  رد  ار  ( 12  ) تیب لها  دورو  فوهل  باتک  رد  وا  دوخ 

تداع فالخ  ناـشیا  تفاـسم  یط  هنوگ  نیا  هک  دـناد  یم  دـشاب ، هدومن  هقباـس  هنمزا ي  رد  اـصوصخ  بارعا و  ترفاـسم  عضو  رد 
لاح ره  رد  ...تسا  دوهعم  یـسب  ترفاسم  رد )  ) ریـس تعرـس  لیبق  نیا  زا  دـشاب و  هتـشاد  باتـش  يا  هلفاق  هاگ  ره  اـصوصخ  تسین ،

( . 13  ) .تسین البرک  هب  تیب  لها  دورو  بیذکت  يارب  یهجو 

يروآدرگ هراب  نیا  رد  گرزب  یباتک  دومن و  لمحت  هلئسم  نیا  تابثا  رد  یناوارف  جنر  ناشیا  ییابطابط ؛ یـضاق  دیهـش  هللا  تیآ  .هد 
.دروآ میهاوخ  يرون  ثدحم  هلدا ي  حرط  ماگنه  هب  ار  وا  هلدا ي  هصالخ ي  هک  دومن ،

رکذ ار  نیعبرا  زور  رد  ترـضح  نآ  رهاط  ندب  هب  سدـقم  رـس  ندـنادرگزاب  اهنت  قوف ، ياهلقن  زا  یخرب  هچ  رگ  هک  تسا  ینتفگ  - 
قاحلا هلئسم ي  هک  اج  نآ  زا  یلو  تسا ، هدرک 

( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  طسوت  راک  نیا  روهـشم  لوق  رباـنب  و  تسین ، ادـج  ـالبرک  هب  تیب  لـها  تشگزاـب  هلئـسم ي  زا  ندـب ، هب  رس 
، يوانم ینیوزق ، نآ  زا  سپ  یبطرق و  نخس  ور  نیا  زا  تفریذپ ، تروص  مالسلا 

هحفص 55) )

.میدروآ ار  یجنلبش  يواربش و 

(. خ ل  ) هتثج ( 1)

ص 422. هیقابلا ، راثآلا  ( 2)

(. تشرس اناد  ربکا  همجرت ي   ) ص 528 لصف 20 ، هیقابلا ، راثآلا  ( 3)

ص 668. ج 2 ، هرکذتلا ، ( 4)

ص 45. تادوجوملا ، بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ( 5)

هبساحمرب ینبم  دنا ، هتـسناد  نیعبرا  زور  ار  مهدزون  زور  هک  ناشیا  شیامرف  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  ص 6 . دصاقملا ، حیضوت  ( 6)
هب ار  زور  نیا  ناشیا  زج  سک  چیه  و  تسا ، دعب  زور  زا  هبـساحم  هک  تسا  نآ  رهاظو  تسا ، نیعبرا  ددع  نمـض  رد  اروشاع  زور  ي 

.تسا هدرکن  یفرعم  نیعبرا  زور  ناونع 

ص 205. ج 1 ، ریدقلا ، ضیف  ( 7)

ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، ( 8)

ص 70. فارشألا ، بحب  فاحتالا  ( 9)

ص 53. ج 13 ، نیفلؤملا ، مجعم  ( 10)

ص 121. راصبألا ، رون  ( 11)

.دنا هتخاسن  نیعم  ار  نامز  و  دنا ، هدومن  لقن  ار  رباج  اب  تاقالم  البرک و  هب  ار  تیب  لها  دورو  اهنت  فوهل  رد  دیس  موحرم  ( 12)

.205 ص 207 -  هینیسحلا ، نیعبرألا  ( 13)

لوا نیعبرا  نافلاخم 

لوا نیعبرا  نافلاخم 
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، دنا هتسناد  لاحم  ای  دیعب و  ار  نآ  دنریذپب و  لوا  نیعبرا  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  دنا  هتسناوتن  نادنمشناد  زا  يا  هدع 
: میروآ یم  ار  ناشیا  زا  یخرب  نانخس  هک 

مالک زا  دوخ  هک  یتشادرب  اب  و  دزاس ، یم  دراو  هشدخ  بلطم  نیا  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  ناشیا  ارهاظ  سوواط ؛ نب  دیـس  .کی 
: دسیون یم  وا  .تسا  هتسناد  دیعب  خیرات  نیا  رد  ار  تیب  لها  تشگزاب  دراد ، یسوط  خیش 

نیرشعلا موی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  عم  هنیدملا  اولص  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  مرح  نأ  حابصملا  یف  تدجو  و 
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نأل دعبتـسم ، امهالک  و  رفـص ، نم  نیرـشعلا  موی  ماـشلا  نم  مهدوع  یف  اـضیأ  ءـالبرک  اولـصو  مهنأ  حابـصملا  ریغ  یف  و  رفـص ، نم 
جاتحی اذـه  و  هیلا ، باوجلا  داع  یتح  مهلمحی  مل  و  مهلمح ، یف  هنذأتـسی  يرج و  ام  هفرعی  دـیزی  یلا  بتک  هللا  هنعل  دایز  نب  هللادـیبع 

و درب ، رح و ال  نم  مهنکی  عضوم ال  یف  ارهش  اهیف  اوماقأ  مهنأ  يور  ماشلا  یلا  مهلمح  امل  هنأل  و  اهنم ، رثکأ  وأ  اموی  نیرشع  وحن  یلا 
مهزاوج امأ  و  هنیدملا ، وأ  قارعلا  اولـصو  نأ  یلا  مالـسلا  هیلع  لتق  موی  نم  اموی  نیعبرأ  نم  رثکأ  اورخأت  مهنأ  یـضتقی  لاحلا  هروص 

رباج يور  ام  یلع  اوعمتجا  مهنأل  رفـص ، نم  نیرـشعلا  موی  اهیلا  مهلوصو  نوکی  ام  هنکل  و  کلذ ، نکمیف  ءـالبرک ، یلع  مهدوع  یف 
نأ یلع  و  اموی ، نیعبرأ  نم  رثکأ  هئیجم  هیلا و  ربخلا  لوصو  جاتحیف  زاجحلا  نم  ارئاز  لصو  رباـج  ناـک  ناـف  يراـصنألا ، هللادـبع  نب 

؛ اهریغ وأ  هفوکلا  نم  زاجحلا  ریغ  نم  لصو  رباج  نوکی 

نب یلع  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسح  تیب  لها  هک  مدید  حابصم  رد 

هحفص 56) )

نامه رد  ماش ، زا  تشگزاب  ماگنه  هب  نانآ  هک  متفای  حابصم  ریغ  رد  دندیـسر و  هنیدم  هب  رفـص ، متـسیب  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نآ رد  هک  تشون  دیزی  يارب  يا  همان  هللا -  هنعل  دایز -  نب  هللادـیبع  هک  نآ  يارب  تسا ؛ دـیعب  نآ  يود  ره  دندیـسر و  البرک  هب  زور 

لاسرا هب  مادـقا  درکن ، تفایرد  ار  خـساپ  هک  یماگنه  ات  وا  دومن و  هزاجا  بسک  ماـش  هب  ناریـسا  نداتـسرف  يارب  هتـشون و  ار  ارجاـم 
ار تیب  لها  هک  یماگنه  تسا  هدش  تیاور  نینچمه  .تسا  دنمزاین  رتشیب  ای  زور  تسیب  هب  راک  نیا  دومنن و  ناشیا 
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سپ نانآ  هک  تسا  نیا  هیـضق  تروص  تشاد و  یمنزاب  امرـس  امرگ و  زا  ار  ناشیا  هک  دندوب  ییاج  رد  هام  کی  نانآ  دندرب ، ماش  هب 
هدوبن رفص  متسیب  زور  رد  یلو  تسا ، ریذپ  ناکما  تشگزاب  ماگنه  البرک  زا  ناشیا  روبع  اما  .دندیـسر  هنیدم  ای  قارع و  هب  نیعبرا  زا 

، دشاب هدمآ  زاجح  زا  ترایز  ناونع  هب  رباج  رگا  دندرک و  تاقالم  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  اب  تیاور -  قبط  اهنآ -  هک  ارچ  تسا ؛
( . 1  ) .تسا دنمزاین  زور  لهچ  زا  شیب  البرک ، هب  يو  ندمآ  وا و  هب  ربخ  ندیسر 

میدروآ باتک  نیا  زا  ام  هک  یترابع  اب  تسا ، هدرک  لقن  دهتجملا  حابصم  رد  یـسوط  خیـش  مالک  زا  ناشیا  هچنآ  هک  تسا  ینتفگ  - 
: تسا نیا  تسا  خیش  حابصم  رد  هچنآ  .دزاس  یمن 

نب نیسحلا  هللادبع  یبأ  اندیس  مرح  عوجر  ناک  هنم  نیرشعلا  مویلا  یف  و 

هحفص 57) )

( . 2 ( ؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

دوجو لوصو  هملک ي  یـسوط  خیـش  مـالک  رد  .تسا  هنیدـم  هب  ندیـسر  و  لوصو »  » زا ریغ  هنیدـم  هب  ماـش  زا  تشگزاـب  و  عوـجر » »
، نایب نیا  اب  میتسین و  قفاوم  ناشیا  تشادرب  اب  ام  هک  تسناد ، خیـش  مالک  زا  سوواط  نب  دیـس  تشادرب  دیاب  ار  نیا  نیاربانب ، درادـن ،

یفتنم اعوضوم  لوا  رما  تسا ، هتسناد  دیعب  ار  لاس 61  رفص  متـسیب  خیرات  رد  البرک  هب  ای  هنیدم و  هب  تشگزاب  رما  ود  ناشیا  هک  نیا 
لوا و نیعبرا  رد  ار  تیب  لها  تشگزاب  دـنک ، یم  رکذ  هک  یخیرات  تادنتـسم  نیارق و  هب  هجوت  اـب  ناـشیا  لاـح ، ره  رد  یلو  تسا ؛

دریذپ یمن  خیرات  نیا  رد  ار  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  ترایز  یتح 
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: دناد یم  دوخ  لوق  لیلد  ار  دهاوش  نیا  و 

رتشیب ای  زور و  تسیب  دودح  همان ، تشگرب  تفر و  درک ، فیلکت  بسک  داتـسرف و  دـیزی  يارب  همان  هفوک  زا  دایز ، نب  هللادـیبع  .فلا 
.دراد مزال 

بش يامرس  زا  زور و  يامرگ  زا  ار  ناشیا  هک  یبسانمان  رایسب  ياج  رد  ماش  رد  هام  کی  دودح  تیب  لها  هک  تسا  هدش  تیاور  .ب 
.دنتشاد تماقا  دومن  یمن  تظفاحم 

هب زاجح  زا  وا  تکرح  زاجح و  هب  ربخ  ندیـسر  نوچ  دناسرب ، البرک  هب  ار  دوخ  رفـص  متـسیب  رد  دناوت  یمن  زین  هللادـبع  نب  رباج  .ج 
.دراد زاین  زور  لهچ  زا  شیب  هب  البرک  تمس 

.دریذپ یم  لوا  نیعبرا  ریغ  رد  ار  رباج  اب  تاقالم  البرک و  زا  روبع  ناکما  نایاپ ، رد  ناشیا 

زا زاجح  رد  رباج  هچنانچ  : » هک نیا  رب  ینبم  ناشیا  ریخا  شیامرف  - 

هحفص 58) )

؛ تسین مامت  دوب ،» دهاوخ  زاین  تقو  زور  لهچ  زا  شیب  هب  دـشاب ، هدـش  البرک  راپـسهر  هاگ  نآ  هدـش و  هاگآ  ترـضح  نآ  تداهش 
: داتفا هجض  هب  راب  هس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رد  هنیدم  نوچ 

داد ربخ  .دیـسرپ  ار  تلع  وا  زا  .دید  دولآ  رابغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يو  .دـید  یبیجع  باوخ  هملـس  ما  اروشاع ، زور  رد  . 1
دوـب و هداد  كاـخ  زا  رپ  يا  هشیـش  هملـس  ما  هب  ترـضح  نآ  نینچمه  ( 3  ) .مدید ار  نیـسح  ندیـسر  تداهـش  هب  نونکا  مه  نم  هک 

نآ زا  سپ  هملـس  ما  .تسا  هدیـسر  تداهـش  هب  منیـسح  هک  نادـب  تفرگ ، دوخ  هب  نوخ  گـنر  كاـخ  نیا  هاـگ  ره  هک  دوب  هدومرف 
هجـض و نانچ  هاگ  نآ  .دوب  هدومرف  ینیب  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تفاـی  ناـنچ  ار  نآ  تفر و  كاـخ  نآ  غارـس  ، باوخ

داد رس  هلانو  ناغف 
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لها هعیـش و  بتک  رد  هروراق  يارجام  ( 4  ) .دوب سابع  نبا  ناـنآ  هلمج ي  زا  هک  تشاد ، یپ  رد  ار  هنیدـم  لـها  درم  نز و  موجه  هک 
زا نتفای  یهاگآ  سپ  دوب ، اراد  هک  یتفرعم  نآ  اب  هدوب و  هنیدم  رد  رباج  هک  درادن  يدـعب  چـیه  نیاربانب ، ( 5 ( ؛ تسا هدش  لقن  تنس 

، البرک هعجاف ي  قمع 

هحفص 59) )

.ددرگ راپسهر  وس  ناد  هب 

هب هجوت  اب  ضرف ، نیاربانب  دـش ، مالعا  مدرم  هنیدـم و  یلاو  هب  یمـسر  ربخ  تموکح ، نالماع  يوس  زا  ـالبرک ، هعجاـف ي  زا  سپ  . 2
هب وا  ندیسر  هنیدم و  زا  رباج  تکرح  زاب  دشاب ، هدیسر  هنیدم  هب  ربخ  نیا  رفص  يادتبا  مرحم و  رخآ  یلاوح  ات  هچنانچ  کیپ ، دوجو 

.دوب دهاوخ  ریذپ  هیجوت  رفص  متسیب  رد  البرک 

( . 6  ) هنیدم هب  تیب  لها  ندیسر  ماگنه  هب  . 3

ینبم رگید  لوق  لوا و  نیعبرا  رد  البرک  هب  تشگزاب  هرابرد ي  باحصا  نیب  روهشم  لوق  رکذ  زا  سپ  ناشیا  یسلجم ؛ همالع ي  .ود 
: دیوگ یم  دریذپ و  یمن  ار  ود  ره  ، هنیدم هب  خیرات  نیا  رد  ناشیا  تعجارم  رب 

کلذ یف  هلعلا  نأ  باحصألا  نیب  روهشملا  و  مویلا ، اذه  یف  هیلع  هللا  تاولص  هترایز  بابحتسا  یف  هلعلا  ام  رابخألا  یف  سیل  هنأ  ملعا 
تاولص نیـسحلا  نب  یلع  قاحلا  و  ماشلا ، نم  مهعوجر  دنع  ءالبرک  یلا  مویلا  کلذ  لثم  یف  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  مرح  عوجر 

امک کلذ  عسی  نامزلا ال  نأل  ادج ، نادعبتسم  امهالک  و  هنیدملا ، یلا  اوعجر  مویلا  کلذ  لثم  یف  لیق  و  داسجألاب ، سوؤرلا  هیلع  هللا 
؛ دعبتسم اضیأ  يرخألا  هنسلا  یف  کلذ  نوک  و  راثآلا ، رابخألا و  نم  رهظی 

تلع هک  تسا  نیا  باحصا  نیب  روهشم  تسین و  هتسناد  نیعبرا  زور  رد  ترضح  نآ  ترایز  بابحتسا  تلع  ، تایاور رابخا و  زا 
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یلع تسد  هب  اهندب  هب  اهرس  نتخاس  قحلم  البرک و  هب  ماش  زا  يزور  نینچ  لثم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  تشگزاب  نآ ،
، يزور نینچ  لثم  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  .تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  نب 

هحفص 60) )

هتسناد تایاور  رابخا و  زا  هک  هنوگ  نامه  درادن ؛ ار  نآ  شیاجنگ  نامز ، نوچ  تسا ؛ دیعب  نآ  يود  ره  دنتـشگزاب و  هنیدم  هب  نانآ 
( . 7  ) .تسا دیعب  مه  نآ  دنشاب ، هدیسر  البرک  هب  دعب  لاس  نیعبرا  رد  نانآ  هک  نآ  اما  .دوش و  یم 

نهذ هک  .دراد  هجوت  لباق  يا  هلدا  تسا و  هدـش  رکنم  یلک  روط  هب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاـب  هلئـسم  ناـشیا  يرون ؛ ثدـحم  .هس 
.دمآ دهاوخ  ناشیا  مالک  لیصفت  تسا و  هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  يا  هدع 

: دسیون یم  هتسناد و  دیعب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  زین  ناشیا  یمق ؛ ثدحم  .راهچ 

تداهـش زا  دعب  هک  هدرک  تیاور  زین  سوواط  نب  یلع  لیلج  دیـس  دوخ  هکلب  دنا ، قفتم  نیخروم  نیثدحم و  تاقث  هک  داب  فوشکم 
رگید زور  نآ ، سپ  زا  درک و  هناور  نیعل  دایز  نبا  دزن  ار  ادهش  ياهرس  تسخن  نوعلم  دعس  رمع  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترـضح 

و تشاد ، سوبحم  ار  ناشیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  تتامـش  تعانـش و  زا  دعب  ثیبخ  دایز  نبا  درب و  هفوک  بناج  هب  ار  تیب  لها 
دیاب ناور  ماش  بناج  هب  هک  تشون  باوج  نیعل  دیزی  .دیامن  لمع  هچ  اهرس  تیب و  لها  باب  رد  هک  داتـسرف  هیواعم  نب  دیزی  هب  همان 

تایاکح هدـیدع و  يایاضق  زا  هچنآ  .داتـسرف و  ماش  بناج  هب  ار  ناشیا  هدومن و  ناشیا  رفـس  هیهت ي  نوعلم  دایز  نبا  مرجال  .تشاد 
ناشیا ریس  هک  دیامن  یم  نانچ  هدش  لقن  هربتعم  بتک  زا  ماش  بناج  هب  ناشیا  ریس  هقرفتم ي 
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هیرب و يارق  یناطلس و  هار  زا  ار 

هحفص 61) )

ماش رد  و  هدش ، هتفگ  خسرف  میقتـسم 175  طخ  هب  ماش  هفوک و  نیب  اـم  هچ  .دوش  یم  زور  تسیب  هب  بیرق  مه  نآ  هدوب ، تارف  یبرغ 
هک تسا  دعبتـسم  یلیخ  بلاطم  نیا  هظحالم ي  اب  سپ  ...هدومرف  لابقا  رد  دیـس  هک  نانچ  دـنا ، هدرک  فقوت  هاـم  کـی  هب  بیرق  مه 

دنوش و دراو  هدوب  البرک  هب  رباج  دورو  زور  نیعبرا و  زور  هک  رفـص  متـسیب  زور  دندرگرب و  ماش  زا  ایاضق  همه  نیا  زا  دعب  تیب  لها 
ریـس و لها  نیدـمتعم  ثیدـح و  نف  يالجأ  زا  يدـحا  هک  نآ  هوالع  هب  هدرمـش ، دعبتـسم  لاـبقا  رد  ار  بلطم  نیا  لـجأ  دیـس  دوخ 

مالک قایـس  زا  هکلب  هدوب ، هتـسیاش  یتاهج  زا  نآ  رکذ  رگید  هک  نآ  اـب  دـنا ، هدرکن  بلطم  نیا  هب  هراـشا  هریغ  لـتاقم و  رد  خـیراوت 
نیا بیرق  .یتفایرد و  هنیدـم  تمـس  هب  تیب  لها  تکرح  باب  رد  دـیفم  خیـش  ترابع  زا  هک  نانچ  دوش ؛ یم  مولعم  نآ  راکنا  ناشیا 

دـیفم و خیـش  هکلب  تسین ؛ قارع  رفـس  زا  يرکذ  مادـک ، چـیه  رد  دـنا و  هدرک  رکذ  نارگید  ینامرق و  يربط و  ریثا و  نبا  ار  ترابع 
هب ماش  زا  دندرک  عوجر  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  مرح  رفـص  متـسیب  زور  رد  هک  دـنا  هتفگ  یمعفک  یـسوط و  خـیش 

نیـسح ماما  هک  تسا  یـسک  لوا  دمآ و  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تهج  هب  هللادبع  نب  رباج  زور  نامه  رد  هنیدم و 
هدمآ البرک  هب  ماش  هب  هفوک  زا  نتفر  نیح  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دنا  هداد  لامتحا  یـضعب  ...درک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع 

ماش زا  تعجارم  زا  دعب  هک  هدش  هداد  لامتحا  مه  تسا و  دیعب  یتاهج  هب  لامتحا  نیا  دنا و 
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زور هب  البرک ، هب  ار  ناشیا  دورو  دـنا  هدرک  لقن  هک  امن  نبا  خیـش  دیـس و  هچ  هدوب ، نیعبرا  زور  ریغ  رد  نکیل  دـنا ، هدـمآ  ـالبرک  هب 
دنا و هتخاسن  دیقم  نیعبرا 

هحفص 62) )

دیقم دنا ، هدرک  لقن  هک  هریغ  ریسلا و  بیبح  ءادهشلا و  هضور  بحاص  دننام  نارگید  هک  نآ  ببس  هب  تسا ، فیعض  زین  لامتحا  نیا 
: هدومرف هک  نانچ  دـندش ، دراو  تقو  کی  زور و  کی  رد  رباج  اب  هک  تسا  رهاظ  زین  دیـس  تراـبع  زا  .دـنا و  هتخاـس  نیعبرا  زور  هب 

دورو لیـصفت  دـش  رکذ  هچنآ  هوالع ي  هب  هدوب و  نیعبرا  زور  رد  البرک  هب  رباـج  دورو  هک  تسا  ملـسم  و  دـحاو ،» تقو  یف  اوفاوف  »
ادـبا تسا و  دوجوم  تسا  هربتعم  بتک  زا  ود  ره  هک  یفطـصملا  هراشب  و  سوواط ، نب  دیـس  رئازلا  حابـصم  باتک  رد  البرک  هب  رباـج 

( . 8  ) .دوش رکذ  دیاب  ماقم  بسح  هب  هک  نآ  اب  هدشن ، ماگنه  نآ  رد  تیب  لها  دورو  زا  يرکذ 

.ددرگ یم  مولعم  ناشیا  خساپ  دوش  یم  هداد  اج  نآ  هک  یخساپ  اب  و  درادن ، يرون  ثدحم  نخس  رب  هفاضا  یبلطم  ناشیا 

( . 9 ! ) تسا هدرمش  یخیرات  ياه  هناسفا  ءزج  ار  نآ  تسا و  هدش  هیضق  رکنم  زین  ناشیا  یتیآ ؛ میهاربا  دمحم  خیش  موحرم  .جنپ 

لقن ار  بلطم  نیا  هک  یـسک  اهنت  دـیامرف  یم  هدـش و  رکنم  ار  رباج  اب  تیب  لها  تاقالم  ربخ  ناـشیا  يرهطم ؛ دیهـش  هللا  تیآ  .شش 
دوخ ياـهباتک  رگید  رد  دیـس  دوخ  یتـح  تسا ! هدرکن  لـقن  ناـشیا  زا  ریغ  سک  چـیه  و  تسا ، فوـهل  رد  سوواـط  نب  دیـس  هدرک 

( . 10  ) .درادن يراگزاس  نآ  اب  زین  یلقع  لیلد  تسا و  هدیدرگن  نآ  ضرعتم 

لوصح مدع  تاقالم ، ربخ  راکنا  زا  ناشیا  دوصقم  رگا  هک  تسا  ینتفگ  - 

هحفص 63) )

نیعبرا زور  صوصخ  رد  نآ 

( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یتح  سوواط ، نب  دیـس  هک  تفگ  دـیاب  دـیامن ، یم  ار  نیا  یلقع ، لیلد  همیمـض ي  اـب  هژیو  هب  ناـشیا ، تراـبع  رهاـظ  هک  تسا ،
دیـس تسالبرک ، رد  رباج  اـب  تیب  لـها  تاـقالم  لـصا  راـکنا  ناـشیا  دوصقم  رگا  .تسا و  هتفگن  ار  يزیچ  نینچ  زین  فوهل ، باـتک 

( ، 14  ) یسلجم همالع  ( ، 13  ) بلاط یبا  نب  دمحم  دیـس  و  ( 12  ) ییاهب خیـشوا  زا  سپ  و  ( 11  ) اـمن نبا  وا  زا  شیپ  تـسین و  درفتم 
.دنا هتفگ  نارگید  و  ( 15  ) يزودنق

ص 589. لامعألا ، لابقا  ( 1)

ص 730. دجهتملا ، حابصم  ( 2)

هیلع نیـسحلا  مامالا  همجرت   ) قشمد خیرات  ح 882 ؛ ص 373 ، ج 23 ، ریبـکلا ، مجعملا  ص 657 ؛ ج 5 ، يذمرت ، ننـس  .ر ك : ( 3)
ج هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 126 ؛ ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  ص 22 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  ص 433 ؛ بلاطلا ، هیافک  ص 388 ؛ مالسلا ،)
، یمزراوخلا لتقم  ص 439 ؛ ج 2 ، لامکلا ، بیذهت  ص 294 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص 316 ؛ ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 202 ؛ ، 8
ص قودص ، خیش  یلاما  ص 298 ؛ ج 2 ، بلاطملا ، رهاوج  ص 217 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 148 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 96 ؛ ج 2 ،

.202

ح 640. سلجم 11 ، ص 315 ، یسوط ، خیش  یلاما  ( 4)

بیذهت ص 162 ؛ ج 1 ، یمزراوخلا ، لـتقم  ص 426 ؛ بلاطلا ، هیاـفک  ح 2817 ؛ ص 114 ، ج 3 ، یناربـط ،)  ) ریبـکلا مجعملا  ( 5)
رئاخذ ص 346 ؛ ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 292 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص 189 ؛ ج 9 ، دـئاوزلا ، عمجم  ص 408 ؛ ج 6 ، لامکلا ،

، همامالا لئالد  ص 130 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ص 93 ؛ ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 125 ؛ ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  ص 146 ؛ یبقعلا ،
ج 1، نیظعاولا ، هضور  ص 217 ؛ يرولا ، مالعا  ص 180 ؛
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ص 215. نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 193 ؛

ص 373. هرونملا ، هنیدملا  یلا  اهنم  ماشلا و  یف  ینیسحلا  بکرلا  .ر ك : ( 6)

ص 334. ج 101 ، راونألاراحب ، ( 7)

.524 ص 525 -  لامآلا ، یهتنم  ( 8)

ص 148. اروشاع ، یخیرات  یسررب  ( 9)

ص 30. ج 1 ، ینیسح ، هسامح ي  ( 10)

ص 107. نازحألا ، ریثم  ( 11)

ص 6. دصاقملا ، حیضوت  ( 12)

ص 458. ج 2 ، سلاجملا ، هیلست  ( 13)

ص 450. نویعلا ، ءالج  ( 14)

ص 92. ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  ( 15)

نافقوتم

نافقوتم

ای لوا  نیعبرا  رظن  ود  زا  کی  چـیه  هدومن و  فقوت  هلئـسم  رد  یفجن ، یـسبط  اضر  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  نوچ  یخرب  لـباقم ، رد  و 
: دیامرف یم  دنک و  رایتخا  هتسناوتن  ار  مود 

یف مهفقوت  نأ  خـیراوتلا  هدـع  رهاظ  نأ  عم  یلوألا ، هنـسلا  یف  سانلا  ماوع  دـنع  روهـشملا  نکل  و  کلذ ، یف  نیفقوتملا  نم  اـنأ  هیلعف 
؛ رهش نم  لقی  ماشلا ال 

مدرم ماوع  دزن  روهشم  یلو  منک ) یمن  رایتخا  ار  لوق  ود  زا  کی  چیه  و   ) متسه هلئـسم  رد  ناگدننک  فقوت  هرمز ي  زا  نم  نیاربانب ،
ماش رد  ناشیا  فقوت  هک  تسا  نیا  یخیرات  بتک  یضعب  رهاظ  هک  نآ  اب  .دنتشگزاب  البرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  نانآ  هک  تسا  نیا 

هحفص 64) )

( . 1  ) .تسا هدوبن  هام  کی  زا  رتمک 
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هحفص 67) )

(. یطخ هخسن ي   ) ص 285 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  لتقم  ( 1)

دقن يوزارت  رد  هاگدید  ود 

دقن يوزارت  رد  هاگدید  ود 

رد تیب  لها  تشگزاب  رکنم  یلک  روط  هب  يرون  ثدحم  .دنراد  رارق  هلئسم  تهج  ود  رد  ییابطابط ، یـضاق  يرون و  ثدحم  موحرم 
تحت یمق  ثدـحم  نوچ  ینارگید  هداد و  شرورپ  رگید  یـشاوح  اب  ار  لامعألا  لابقا  رد  سوواط  نبا  ههبـش ي  تسا و  لوا  نیعبرا 

اب هدـمآرب و  لوا  نیعبرا  رد  تیب  لها  تعجارم  تابثا  ماقم  رد  ییابطابط  یـضاق  دیهـش  لباقم ، فرط  رد  .دـنا و  هتفرگ  رارق  وا  ریثأـت 
هدیشک رایسب  تمحز  ناوارف و  جنر  قح  هب  هدمآ و  ناشیا  ییوگ  خساپ  هب  روطق  یباتک  شراگن  یقارـشا و  موحرم  باوج  ندنارورپ 

.مینیشن یم  یسررب  دقن و  هب  ار  فرط  ود  ره  هلدا ي  هصالخ ، روط  هب  ام  يور ، نیا  زا  .تسا 

البرک رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  یگنوگچ  یسررب 

البرک رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  یگنوگچ  یسررب 

: دیوگ یم  يرون  ثدحم 

ناگرزب تافلؤم  هک  تسین  هدیـشوپ  بلطم  نیا  یلو  .تسا  هدوب  ...و  تامارک  بحاص  نأشلا ، میظع  ردقلا ، لیلج  سوواط ، نب  دـیس 
رخآ رد  هک  ییاهباتک  اب  دـنراگن ، یم  یناوج  هرود ي  رد  هک  ییاهباتک  دنتـسین و  ناسکی  دوش ، یم  هتـشاگن  ناشرمع  دادـتما  رد  هک 

هلوک اب  رمع 

هحفص 68) )

، تسا تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  نمضتم  هک  ار  فوهل  باتک  سوواط  نب  دیـس  .دراد و  قرف  دنـسیون ، یم  هبرجت  یگتخپ و  زا  يراب 
: دراد دوجو  اعدم  نیا  رب  لیلد  ود  تسا و  هتشون  یناوج  لیاوا  رد 

دنک رکذ  ار  تیاور  دنس  هتشون و  ذخآم  دناوتب  هک  اج  نآ  ات  هک  تسا  نیا  تسا ، هتـشون  هک  ییاهباتک  همه ي  رد  ناشیا  شور  .فلا 
ذخأم و رکذ  زا  يرثا  رئازلا ، حابصم  باتک  رد  نینچمه  باتک و  نیا  رد  دوخ ، هویـش ي  فالخرب  ناشیا  هک  مینیب  یم  هک  نآ  لاح  و 

فوهل زا  رترصتخم  یباتک  ناشیا  هک  نآ  اب  و  هدرواین ، نایم  هب  تیاور  دنس 
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زا سپ  ار  یگرزب  هک  نآ -  فلؤم  یگرزب  اب  تاـفانم  باـتک ، هب  داریا  سپ  .تسا  هدرک  رکذ  ار  دانـسا  نآ  رد  دراد و  ینتجم  ماـن  هب 
.درادن دنا -  هدرک  بسک  جیردت  هب  نآ و 

یم فوهل  لوا  رد  و  ( 1  ) تسا هتـشون  شفیلکت  لیاوا  رد  ار  رئازلا  حابـصم  باتک  هک  دنک  یم  حیرـصت  دوخ  تازاجا  رد  ناشیا  .ب 
، دـنک یم  زاین  یب  رگید  یترایز  باـتک  ره  اـی  حابـصم و  باـتک  نتـشادرب  زا  ار  رئاز  هک  متـشون  ار  رئازلا  حابـصم  نم  نوچ  دـسیون :

.متشاگن ار  باتک  نیاربانب  دشاب ، لتقم  باتک  لمح  زا  زاین  یب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  فرـشت  ماگنه  زین  وا  هک  متـساوخ 
( . 2)

هرود رد  تسالبرک ، رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  هلئسم ي  رد  یساسا  ردصم  هک  ار  فوهل  باتک  سوواط  نب  دیس  هک  نیا  هصالخ 
ي

هحفص 69) )

( . 3  ) تسین رادروخرب  هتسیاش  هتسیاب و  يرابتعا  ناقتا و  زا  هتشاگن و  یناوجون  ای  یناوج و 

.تسا هشقانم  لباق  دنا ، هدومرف  رکذ  هک  یهجو  ود  ره  بلطم و  نیا  - 

ذـخأم و رکذ  فرـص  هک  هنوگ  نامه  درادـن ؛ هدنـسیون  عالطا  یمک  مات و  ناقتا  مدـع  زا  ناـشن  دانـسا ، فذـح  ذـخأم و  طاقـسا  . 1
هدوب کچوک  یباتک  شراگن  رئازلا  حابمص  رد  دیس  فده  هک  ییاج  نآ  زا  درادن و  تلالد  فلؤم  لماک  یهاگآ  رب  دانـسا ، ندروآ 

فوهل فیلأت  رد  يو  دوصقم  دزاس و  زاین  یب  یسوط  خیش  دجهتملا  حابصم  باتک  لثم  زا  ار  رئاز  هتشاد و  رفس  رد  لمح  تیلباق  هک 
هتخادرپن ذخأم  رکذ  هب  نیاربانب  دشاب ، گرزب  یلتقم  باتک  لمح  زا  ینیـسح  رئاز  هدننکزاین ي  یب  هک  هدوب  رـصتخم  یباتک  شراگن 

.دوب یم  ضرغ  ضقن  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، هدرک  فذح  ار  دیناسا  و 

فوهل باتک  دیس ، هک  تسین  مولعم  . 2
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فیلکت لیاوا  رد  ار  باتک  نیا  هک  هتکن  نیا  رکذ  رئازلا و  حابصم  باتک  رکذ  زا  سپ  ناشیا  نوچ  دشاب ، هتـشون  ناوا  نامه  رد  زین  ار 
اب اسب  هچ  هک  ( ، 4) دـنک یم  رکذ  ار  فوهل  باتک  مان  راک  رخآرد  هتخادرپ و  دوخ  تافلؤم  ریاس  رکذ  هب  نآ  زا  سپ  تسا ، هتـشاگن 
مک تسد  اـی  تسا و  هتفاـی  فیلأـت  يو  ملق  هب  هک  تسا  ییاـهباتک  نیرخآ  زا  فوهل  باـتک  هک  تفگ  ناوـتب  تراـبع  نیا  هب  دانتـسا 

ار باتک  نیا  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یمن  تلع  رد  کیرشت  رئازلا و  حابـصم  هب  باتک  نیا  مامـضنا  هلئـسم ي  زا  و  ( 5  ) .دشاب لمجم 
: دوش هتفگ  هک  ات  تسا ، هتشون  ناوا  نامه  رد  زین 

هحفص 70) )

یفاک دوخ  نیا  و  هدش ، فیلأت  فیلکت  لیاوا  رد  و  رئازلا ، حابصم  ممتم  هلزنم ي  هب  فوهل  هک  نآ  رد  تسا  حیرـص  ( 6  ) مالک نیا  و 
( . 7  ) .ناشیا هلیلج ي  تافلؤم  ریاس  لثم  ماکحتسا  ناقتا و  رد  نآ  ندوبن  حوضو  يارب  تسا 

و تسا ، هدرک  دییأت  الماک  ار  باتک  نیا  درب ، یم  رس  هب  مات  یگتخپ  علضت و  تیاهن  رد  هک  رمع ، رخآ  رد  سوواط  نب  دیـس  دوخ  . 3
: دیوگ یم  دلاب و  یم  دوخب  نآ  فیلأت  زا 

؛ هلضف نم  هترکذ  ام  فرع  هیلع  فقو  نم  و  هلثم ، یلا  ینقبس  ادحأ  نأ  تفرع  ام  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهلملا  باتک  تفنص  و 

ره دشاب و  هتفرگ  یشیپ  يراک  نینچ  ماجنا  رد  نم  رب  هک  مسانش  یمن  ار  یـسک  متـشاگن و  ار  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهلملا  باتک  و 
( . 8  ) .دبایرد ار  نم  نخس  یتسرد  دنکفا ، رظن  نآ  رد  دبای و  تسد  نآ  هب  هک  سک 

زا نتفای  غارف  زا  سپ  هک  رثا ، بحاص  زا  تداهش  نیا  دوجو  اب 
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.دنام یمن  نخس  نآ  يارب  ییاج  رگید  تسا ، هدومن  رمع  رخاوا  رد  دوخ و  ياهباتک  زا  يرایسب  ای  همه و  شراگن 

: دیامرف یم  فوهل  باتک  تیمها  هرابرد ي  دمحم ، دوخ  دنزرف  هب  باطخ  هجحملا  فشک  باتک  رد  دیس  دوخ  نینچمه 

هلالج لج  هللا  لضف  نم  وه  و  قیفلتلا ، بیترتلا و  بیرغ  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  لتق  یف  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهلملا  باـتک  اـهنم  و 
؛ هیلع ینلد  يذلا 

هحفص 71) )

هتشاگن مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هرابرد ي  هک  تسا  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهلملا  باتک  متـشاگن  هک  ییاهباتک  هلمج  زا  و 
( . 9  ) .تخاس نومنهر  نآ  ماجنا  رب  ارم  هک  تسا  یهالا  لضفت  تسا .، رادروخرب  ون  یشنیزگ  شنیچ و  زا  هدش و 

ربتعم یباتک  تسا ، هتشون  فیلکت  ناوا  رد  فلؤم  حیرصت  هب  هک  ار  رئازلا  حابـصم  باتک  يرون  ثدحم  دوخ  هک  تسا  نیا  بلاج  . 4
عمج لباق  ود  نیا  و  دـناد ! یم  نقتم  ریغ  یباـتک  ، ناوا ناـمه  رد  فیلأـت  لاـمتحا  اـب  ار  فوهل  باـتک  و  ( . 10  ) .تـسا هدرک  یفرعم 

.تسین

مه ای  ناشیا و  زا  شیپ  دراد ، لاکـشا  تهج  نیا  زا  هتـشون و  یناوج  لـیاوا  رد  ار  باـتک  نیا  سوواـط  نب  دیـس  هک  میریذـپب  رگا  . 5
تیب لها  اب  رباج  تاقالم  ربخ  زین  تسا ، ردقلا  لیلج  رایسب  یخروم  هیقف و  هک  یلح  يامن  نب  دمحم  نب  رفعج  خیـش  ناشیا ، اب  نامز 
بوچ ات  تسا  هتـشاگن  ...و  یناوج  رد  ار  باتک  زین  ناشیا  هک  تسا  هتفگن  نونک  ات  سک  چـیه  و  تسا ، هدـش  روآداـی  ـالبرک  رد  ار 

نبا تافو  هک  یلاـح  رد  ( 11 ( ؛ دنا هتشون  لاس 645  ار  يو  تافو  نوچ  تسا ، مدـقم  سوواط  نبا  رب  ناـشیا  و  دروخب ! ناـقتا  مدـع 
نب دیس  زا  شیپ  لاس  هدزون  امن  نبا  تافو  سپ  تسا ، هدوب  لاس 664  سوواط 
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ناشیا زا  بجع  و  ( 12  ) تسا دیـس  اب  رـصاعم  نامز و  مه  ناشیا  نقیتم  ردق  میریذپن ، ار  يو  تافو  خیرات  رگا  تسا و  هدوب  سوواط 
فوهل رد  دیس  ترابع  لقن  زا  سپ  هک  تسا 

هحفص 72) )

: دیامرف یم 

.تسا هدومن  رکذ  هدرک ! فیلأت  دیـس  تافو  زا  دـعب  لاـس  هک 24  نازحألاریثم  باـتک  رد  اـمن  نب  رفعج  ار  تراـبع  نیمه  رـصتخم  و 
( . 13)

ص 39. ج 107 ، راونألاراحب ، ( 1)

ص 86. فوهل ، ( 2)

.144 ص 145 -  ناجرم ، ؤلؤل و  .ر ك : ( 3)

.39 ص 42 -  ج 107 ، راونألاراحب ، ( 4)

.ر .تسا  هدش  دای  فوهل  زا  باتک  نآ  رد  نوچ  تسا ؛ هدش  هتشون  لامعالا  لابقا  زا  شیب  فوهل  باتک  هک  تسا  نآ  نقیتم  ردق  ( 5)
ص 562. لامعألا ، لابقا  ك :

.باتک شراگن  تلع  دروم  رد  فوهل ،»  » لوا رد  سوواط  نب  دیس  مالک  هب  هراشا  ( 6)

ص 145. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 7)

ص 42. ، 107 راونألاراحب ، ( 8)

ص 138. هجهملا ، هرمثل  هجحملا  فشک  ( 9)

.148 ص 149 -  ناجرم ، ؤلؤل و  ( 10)

ص 349. و ج 19 ، ص 170 ؛ و ج 13 ، ص 43 ؛ ج 1 ، هعیرذلا ، ( 11)

نیدـلا مجن  خیـش  ناـنآ  هلمجزا ي  هک  تسا ، قبطنم  رفن  نیدـنچ  رب  هک  تسا ، اـمن  نبا  ناوـنع  قـالطا  رد  فـالتخا  نیا  تلع  ( 12)
رد ینارهت  گرزب  اقآ  هللا  تیآ  موحرم  ، تسا یلح  امن  نبا  هللااهبه  نب  رفعج  نب  دـمحم  میهارباوبا  نیدـلا  بیجن  نب  رفعج  مساـقلاوبا 

ص و ج 13 ، ص 43 ؛ هعیرذـلا ج 1 ، .ر ك :  ) تسا هتـشون  ار 645  ناشیا  تافو  لاس  هعیـشلا  فیناصت  یلا  هعیرذـلا  ياج  نیدـنچ 
ققحملا لاق  : » دـیوگ یم  هتـسناد و  یلح  يامن  نبدـمحم  وا  ردـپ  تافو  لاس  ار  لاس  نیا  یمق  ثدـحم  ص 349 .) ج 19 ، و  170 ؛

: یلحلا ققحملا  فصو  یف  یکرکلا 
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امن نبا  قلطی  دـق  و  هنـس 645 ، فجنلاب  یفوت  ...یلحلا  امن  نب  دمحم  دحوألا  دیعـسلا  هیقفلا  خیـشلا  تیبلا  لهأ  هقفب  هخیاشم  ملعأ  و 
نم و  هلجألا ، ءالـضفلا  نم  هللا  همحر  ناک  یلحلا ، امن  نبا  هللا  هبه  نب  رفعج  نب  دـمحم  نب  رفعج  نیدـلا  مجن  هیقفلا  خیـشلا  هنبا  یلع 

.ر ك: « ) ...نازحألاریثمب موسوملا  لتقملا  بحاص  و  همالعلا ، هللا  هیآ  خیاشم  دحأ  ردـقلا ، لیلج  نأشلا ، میظع  هلملا ، نیدـلا و  ءاربک 
ص 442) ج 1 ، باقلألاو ، ینکلا 

: تسا هدش  لقن  ناشیا  تافو  لاس  رد  لاوقا ، نیا  عومجم ، رد 

.ینارهت گرزب  اقآ  لقن  قبط  ( 645 . ) 1

ص 1888. ج 6 ، بدألا ، هناحیر  رد  سردم  لقن  قبط  ( 676 . ) 2

ص 74. ج 1 ، تایلبابلا ، رد  یبوقعی  لقن  قبط  دودح 680 ) . ) 3

ص 156. ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  رد  یلماع  نیما  نسحم  دیس  لقن  قبط  ( 680 . ) 4

ص 428. ج 2 ، نونکملا ، حاضیا  لقن  قبط  ( 685 . ) 5

هک تسا  نیا  نقیتم  ردق  یلو  تسا ، هتـشاد  مدقم  امن  نبا  رب  ار  سوواط  نب  دیـس  يرون ، ثدـحم  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  هجوت  اب  و 
هتخاس يرپس  مه  اب  نامزمه  ار  دوخ  رمع  زا  يدایز  تدم  دنا -  هدوب  رگیدکی  رـصاعم  رهـش و  کی  زا  ود  ره  هک  راوگرزب -  ود  نیا 

ناوت یمن  عطاق  روط  هب  میناد ، یمن  اقیقد  ار  نازحألا  ریثم  فوهل و  باتک  ود  زا  کی  ره  شراگن  نایاپ  خیرات  هک  ییاج  نآ  زا  دنا و 
نینچ يرون  ثدـحم  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ؛ هتفاـی  شراـگن  فوهل  بحاـص  تاـفو  زا  سپ  لاـس  نازحـألاریثم 24  باـتک  هک  تفگ 

.تسا هدومرف  ار  ییاعدا 

ص 143. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 13)

لوا نیعبرا  رد  تشگزاب  مدع  رب  يرون  ثدحم  لیالد  یسررب 

لوا نیعبرا  رد  تشگزاب  مدع  رب  يرون  ثدحم  لیالد  یسررب 

دیس هک  هچنآ  ربانب  البرک ، هب  لوا  نیعبرا  رد  تیب  لها  ندیسر  دیوگ : یم  يرون  ثدحم 
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ددعتم و رابخا  رایسب و  روما  اب  تسا ، هدرک  لقن  سوواط  نب 

هحفص 73) )

: دراد تافانم  ناملاع  زا  یخرب  حیرصت 

ینامز يراگزاسان  ثداوح و  ریس 

ینامز يراگزاسان  ثداوح و  ریس 

رد اقباس  هک  هچنآ  هب  هراشا  زا  سپ  لابقا  باتکرد  ور  نیا  زا  درب ؛ یپ  دوخ  لقن  تاهابتـشا  یخرب  هب  یتدم  زا  سپ  سوواط  نب  دـیس 
: تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ار  دوخ  هلدا ي  هتسناد و  دیعب  ار  نآ  تسا ، هتشون  فوهل 

فیلکت بسک  همان ي  لاسرا 

فیلکت بسک  همان ي  لاسرا 

دودح هب  هفوک ، رد  تیب  لها  دوجو  نامز  تدـم  رد  نآ ، خـساپ  تفایرد  دـیزی و  هب  دایز  نبا  يوس  زا  فیلکت  بسک  همان ي  لاسرا 
.دراد زاین  رتشیب  ای  زور و  تسیب 

: دوش یم  هتفگ  خساپ  رد  - 

هب يا  هراشا  هک  نآ  نودـب  دـناد ، یم  دـیعب  رابخا  زا  یخرب  لقن  ربانب  ار  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاـب  هلئـسم ي  لـصا  لاـبقارد  دیـس  . 1
نودب تشگزاب -  لصا  هک  تسین  فوهل  رد  دوخ  هتـشون ي  رکنم  ناشیا  نیاربانب ، دنک ؛ یفن  ار  نآ  ای  دنک و  فوهل  رد  دوخ  بلطم 

.تسا هتخاس  حرطم  ار  نآ -  نامز  هب  هراشا 

: دهد یم  خساپ  ییابطابط  یضاق  موحرم  . 2

هدافتـسا هک  يو  ياعدا  يرون و  ثدحم  راکنا  هدوب و  رب  همان  نارتوبک  هطـساو ي  هب  ارـسا ، هرابرد ي  دیلپ  دیزی  زا  دایز  نبا  ناذیتسا 
زا یلاخ  هجو و  یب  ياعدا  تسا ، هدـمآ  راک  يور  لصوم  رد  نییمطاف  نامز  زا  هدـش و  زاـغآ  ساـبع  ینب  نارود  رخاوا  زا  رتوبک ، زا 

قیقحت

هحفص 74) )

نب رـسب  ربخ  رد  هک  نانچمه  دـنک ؛ یط  ار  ماش  هفوک و  نیب  تفاسم  زور  هس  رد  تسناوت  یم  زین  کـیپ  هک  نیا  رب  نوزفا  ( ، 1  ) تسا
.دمآ دهاوخ  هاطرا 

: دراد دوجو  نآ  رب  يدهاوش  تسین و  هجو  زا  یلاخ  يرون  ثدحم  موحرم  شیامرف  - 

( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدروآ  نینچ  یگنز  يدومحم  نیدلارون  هرابرد ي  ریثک  نبا  . 1

دالب یلا  اهللختی  ناذـمه ال  یلا  هبونلا  دـح  نم  کلم  هناف  اـهعاستا ، هتکلمم و  دادـتمال  کـلذ  و  يداوهلا ، ماـمحلا  نیدـلارون  ذـختا 
، جنرفلا
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رـسیأ و  هدم ، عرـسأ  یف  قافآلا  یلا  لئاسرلا  لمحت  یتلا  مامحلا  نصح  هعلق و  لک  یف  ذختا  کلذـل  و  هتندـه ، هرهق و  تحت  مهلک  و 
؛ هدع

تکلمم اریز  دوب ؛ يو  ینارمکح  هریاد ي  عیـسو  هرتسگ ي  يروانهپ و  نآ  تلع  تفرگ و  راـک  هب  ار  زاورپ  زیت  نارتوبک  نیدـلارون ،
نیا یمامت  و  دیـسر ، یم  گنرف  ياهرهـش  دودح  ات  هک  دوب ، هچراپکی  تروص  هب  نادمه  هب  رـصم ) رد   ) هبون دح  زا  وس  کی  زا  يو 
همان یتحار  هب  نامز و  نیرت  هاتوک  رد  هک  داد  رارق  رب  همان  نارتوبک  يا  هعلق  ره  رد  ور  نیا  زا  .تشاد  رارق  يو  هرطیـس ي  ریز  قطانم 

( . 2  ) .دندناسر یم  ار  اه 

: دسیون یم  رگید  ياج  رد  و 

؛ هدم عرسأ  یف  هعلطت  یتلا  يداوهلا  مامحلا  اهیف  لعج  و 

رد ار  اه  شرازگ  هک  داد  رارق  زاورپزیت  نارتوبک  نآ  رد  و 

هحفص 75) )

( . 3  ) .دندناس یم  يو  هب  نامز  نیرت  عیرس 

: دسیون یم  نیما  شدنزرف  هب  نوراه  گرم  ربخ  ندیسر  نامز  تدم  هرابرد ي  رکاسع  نبا  . 2

؛ اموی رشع  انثا  نیمألا  یلا  ربخلا  لصو  موی  یلا  دیشرلا  یفوت  موی  ذنم  و 

( . 4  ) .دیشک لوط  زور  هدزاود  دنزرف  نیما ، هب  وا  گرم  ربخ  ندیسر  زور  ات  دیشرلا  نوراه  گرم  زور  زا  و 

.دیسر یم  دادغب  هب  نیا  زا  شیپ  یسایس  مهم  دادیور  نیا  دیاب  دوب ، لومعم  نامز  نآ  رد  رب  همان  نارتوبک  يریگراک  هب  رگا  و 

ص 28. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 1)

ص 334. ج 12 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 2)

ص 346. ج 12 ، نامه ، ( 3)

ص 228. ج 56 ، قشمد ، هنیدم  خیرات  ( 4)

ماش رد  تیب  لها  ههام ي  کی  تماقا 

ماش رد  تیب  لها  ههام ي  کی  تماقا 

( . 2  ) .تسا هدوب  هام  کی  ( 1  ) رابخا یخرب  لقن  ربانب  ماش ، رد  تیب  لها  تماقا  تدم 
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: دسیون یم  ییابطابط  یضاق  موحرم 

رد هام  کی  ارسا  هک  تسا  یلقن  ربانب  دیس ، موحرم  داعبتسا  تهج 
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لقن دشاب  دامتعا  لباق  هک  یخیرات  یتیاور و  رد  هن  تسا و  مولعم  نآ  لقان  هن  یلو  تسا ، هدومرف  شدوخ  هچنانچ  دنـشاب ، هدنام  ماش 
زور هد  يربط  لوق  هب  تیاهن  ای  زور  تشه  دنا  هدنامن  زور  دنچ  زا  رتشیب  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ربتعم  خیراوت  هکلب  دنا ؛ هدرک 

هحفص 76) )

( . 3  ) .دنا هدنام 

: تسا هشقانم  لباق  ریز  بلاطم  هب  هجوت  اب  ناشیا  شیامرف  - 

نآ اـب  ناـشیا  هک  دـهد  یم  خـساپ  فوهل ، لـقن  فعـض  رب  ینبم  يرون  ثدـحم  رظن  در  ماـقم  رد  ییاـبطابط  یـضاق  موحرم  دوخ  . 1
ار نآ  ذـخأم  امتح  .دنـسیون  یمن  لیلد  نودـب  یبلطم  دـنراد ، یم  اور  هک  ییاهطایتحا  تدـش  نآ  اب  و  دـنراد ، هک  ییالاو  تیـصخش 

ههام کی  تماقا  ذخأم  زین  سوواط  نبا  هک  دوش  یم  هتفگ  و  دوش ! یم  هداد  ناشیا  دوخ  هب  خساپ  نیمه.دنا  هدومنن  رکذ  یلو  هدـید ،
.تسا هدرواین  اردوخ  دنتسم  مان  هچ  رگ  دنا ، هدرک  دامتعا  نآ  رب  دنا و  هدید  ار  ماش  رد  تیب  لها  ي 

ماش رد  مینو  هام  کی  تدـم  تیب  لها  نآ ، ساسارب  هک  تسا  هدروآ  ار  يربخ  راـبخألا  حرـش  باـتک  رد  م 363 )  ) نامعن یـضاق  . 2
: دسیون یم  دیزی  یشیامن  هیرگ ي  رکذ  زا  سپ  وا  .دنا  هتشاد  فقوت 

رح نم  نههوجو  ترـشقا  یتـح  فصن ، ارهـش و  اوماـقأف  رح ، ـال  درب و  نم  نهنکی  ـال  لزنم  یف  نهـسلجأ  نأ  دـعب  کـلذ  نا  لـیق  و 
؛ مهقلطأ مث  سمشلا ،

یمن هاگن  امرگ  امرس و  زا  ار  نانآ  هک  دوب  هداد  رارق  يا  هناخرد  ار  ناشیا  دیزی  هک  دوب  ینآ  زا  سپ  بلطم  نیا  هک : تسا  هدش  هتفگ 
زا سپ  دـش و  نوگرگد  دیـشروخ  يامرگ  زا  نانآ  تروص  گنر  هک  اج  نآ  ات  دنتـشاد ، تماقا  مین  هام و  کی  اـج  نآ  رد  تشاد و 

( . 4  ) .تخاس ناشدازآ  نآ 

هحفص 77) )

نیا هب  ییابطابط  یضاق  موحرم  ایوگ 
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: دیوگ یم  ییانتعا  یب  اب  هتخادنا و  رظن  بلطم 

هام کی  لوق  اب  هک  نیا  رب  هوالع  زین  لوق  نیا  دـندرک ، فقوت  مین  هام و  کی  هک  مدـید  هیلیعامـسا  هقرف ي  ياـهباتک  زا  یـضعب  رد  و 
( . 5  ) .دش دهاوخ  رکذ  هک  يدهاوش  هب  رظن  تسین ، دامتعا  لباق  دزاس ، یمن  ندنام 

لوق اـب  یلوا  قیرط  هب  لوق ، نیا  هکنیا  رب  نوزفا  ( 6  ) .دراد ناحجر  یتاهج  زا  تسین و  يربط  لقن  زا  رتمک  نامعن  یـضاق  لقن  یلو  - 
.دراد زین  هدایز  نآ  رب  هوالع ي  نوچ  دزاس ؛ یم  ههام  کی  ندنام  رب  ینبم  سوواط  نبا 

ص 589. لامعالا ، لابقا  .ر ك : ( 1)

ص 145. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 2)

ص 29. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 3)

ص 269. ج 3 ، رابخألا ، حرش  ( 4)

(. یقرواپ  ) ص 30 نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 5)

وه و  یبرغملا ، هفینحوبأ  هل  لاـقی  و  هعیـشلا ، هفینحوبأ  : » دـسیون یم  هرـس  سدـق  یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  عبتتم  ثدـحم  موحرم  ( 6)
قیرط یلع  فنـص  ایماما و  راص  يدتها و  مث  الوأ ، ایکلام  ناک  رـصمب ، یـضاقلا  روصنم  نب  دمحم  هللادـبع  یبأ  نب  نامعنلا  یـضاقلا 

نآرقلا و لهأ  نم  لضفلا ، هیاغ  یف  قالوز -  نبا  نم  القن  ناکلخ  نبا  لاق  امک  ناـک -  مالـسالا و  مئاـعد  باـتک  اـهنم  اـبتک  هعیـشلا 
فلأ و  فاصنا ، لقع و  عم  سانلا  مایأب  هفرعملا  لحفلا و  رعـشلا  هغللا و  ءاهقفلا و  فـالتخا  ملع  هقفلا و  هوجوب  اـملاع  هیناـعمب ، ملعلا 

یلع هفینح و  یبأ  یلع  در  هل  و  نیفلاـخملا ، یلع  دودر  هل  و  فیلأـت ، نسحأـب  قاروأ  فـالآ  بتکلا  نم  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـهأل 
اهبقل هدیـصقلا  هل  و  مالـسلا ، مهیلع  تیبـلا  لـهأل  هـیف  رـصتنی  و  ءاـهقفلا ، فـالتخا  باـتک  و  جیرـس ، نـبا  یلع  یعفاـشلا و  کـلام و 

لصو امل  و  روصنم ، نب  دعم  میمت  یبأ  زعملا  هبحص  امزالم  ناک  و  هبختنملاب ،
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، باقلألا ینکلا و  .ر ك :  ». ) هنس 363 رصمب  بجر  لهتـسم  یف  تام  هتدم و  لطت  مل  و  هعم ، ناک  هیرـصملا  رایدلا  یلا  هیقیرفا  نم 
(. ص 57 ج 1 ،

ینامز يراگزاسان 

ینامز يراگزاسان 

: دیوگ یم  يرون  ثدحم 

فیلکت بسک  همان ي  لاسرا  هلئسم  دوخ  هک  تسا  ( 1  ) ناشیا زا  بجع 

هحفص 78) )

نیا تسا و  هتخاس  حرطم  ار  رباج  اب  تاقالم  البرک و  هب  تشگزاب  هلئـسم ي  لاح  نیع  رد  هتخاس و  حرطم  دیزی  هب  دایز  نبا  يوس  زا 
( . 2  ) تسین عمج  لباق  هاگ  چیه  ود 

.دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  و  تسا ، عمج  لباق  ود  نیا  هتبلا  - 

.تسا سوواط  نب  دیس  دوصقم ، ( 1)

ص 146. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 2)

یخیرات ياهباتک  رد  ارجام  رکذ  مدع 

یخیرات ياهباتک  رد  ارجام  رکذ  مدع 

: دیوگ یم  يرون  ثدحم 

زا نآ  رکذ  هک  نآ  اب  دندرکن ؛ هصق  نیا  هب  هراشا  لتقم  رکذ  قایـس  رد  خیراوت ، ریـس و  لها  نیدمتعم  ثیدح و  نف  يالجا  زا  يدحا 
( . 1 ! ) دوش یم  مولعم  نآ  راکنا  ناشمالک  قایس  زا  هکلب  دوب ؛ انتعا  لحم  هتسیاش و  یتاهج 

هب ناشیا  نداد  تکرح  سپـس  و  ماش ، رد  دـیزی  هناخ ي  هب  لصتم  يا  هناخ  رد  تیب  لها  رارقتـسا  رب  دـیفم  خیـش  مالک  هاـگ  نآ  يو 
: دریگ یم  هجیتن  نینچ  نایاپ  رد  دنک و  یم  لقن  ار  هنیدم  تمس 

لحم رد  ار  نآ  دـیفم  خیـش  دـننک و  يرادازع  زور  دـنچ  دـننک و  تاقالم  ار  رباج  دـنور و  البرک  هب  دوخ  ریـس  رد  ناشیا  هک  دوشن  و 
هدرک رکذ  خیراوتلا  لماکرد  ریثا  نبا  ار  ترابع  نیمه  هب  بیرق  .دنکن و  نآ  هب  هراشا  ماقم  نیا  رد  هدید و  ای  دشاب ، هدـیدن  يدـمتعم 

(2  ) .تسین قارع  رفس  زا  يرثا  کی  چیه  رد  هتفگ و  ماقم  نیا  رد  يرـصتخم  تسا  هربتعم  خیراوت  زا  هک  دوخ  خیرات  رد  زین  يربط  و 
.
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هحفص 79) )

: هک تفگ  دیاب  خساپ  رد  - 

، نآ زا  ناوت  یمن  تسناد و  البرک  هب  تیب  لـها  تشگزاـب  مدـع  لـیلد  ار  نآ  ناوت  یمن  و  تسا ، مدـع  رکذ  زا  ریغ  رکذ  مدـع  ـالوا ،
ناشیا راکنا 
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.دیمهف ار 

خیرات رد  ناشیا  شور  .تسین  زاسراک  خیرات ، شراگن  رد  ناشیا  هویـش ي  نتـشاد  رظن  رد  نودب  دـیفم  خیـش  مالک  هب  کسمت  ایناث ،
هچ رگا  .تسا  دنـسم  ثداوح  رابخا و  رکذ  ناشیا  شور  ییابطابط ، یـضاق  دیهـش  حیرـصت  هب  انب  .تسا  لوادتم  یهقف  شور  اب  هیبش 

.دشاب روهشم  فالخ 

: دسیون یم  نینچ  داشرالا  لوا  رد  دیفم  خیش 

؛ تسمتلا کلذ و  نم  ترثأ  ام  بسح  راصتخالا  زاجیالا و  هیف  رحتم  و 

( . 3  ) .متسب راک  هب  مدومن  وجو  تسج  هدیسر و  نم  هب  هک  هچنآ  قبطرب  بلاطم  یسیون  هصالخ  رد  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  و 

یمن خیرات  شراگن  رد  وا  شور  اب  هک  تسا  تهج  نادـب  ناشیا  رکذ  مدـع  اما  .درادـن  هشقانم  ياج  دـیفم  خیـش  راک  ناقتا  نیاربانب ،
.دشاب نآ  رکنم  هک  نآ  هن  دزاس ،

اب میدروآ و  البرک  هب  تیب  لها  تشگزاب  رب  ینبم  ار  ییاهب  خیـش  ینوریب و  ناـحیروبا  نوچ  یناـگرزب  نانخـس  ثحب ، لوا  رد  اـثلاث ،
.دوش یم  طقاس  خیراوت  ریس و  بابرا  ثیدح و  نف  يالجا  زا  يدحا  رکذ  مدع  رب  ینبم  ناشیا  مالک  یلک  بلس  نآ ، هب  هجوت 

ص 146. ناجرمو ، ؤلؤل  ( 1)

ص 147. نامه ، ( 2)

ص 4. ج 1 ، داشرالا ، ( 3)

رفص متسیب  رد  هنیدم  هب  تیب  لها  تشگزاب  تیاور 

رفص متسیب  رد  هنیدم  هب  تیب  لها  تشگزاب  تیاور 

: تسا هدومرف  رفص  هام  عیاقو  رد  هعیشلا  راسم  رد  دیفم  خیش 

هحفص 80) )

هللا یلـص  لوسرلا  هنیدم  یلا  ماشلا  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبأ  انالوم  اندیـس و  مرح  عوجر  ناک  هنم  نیرـشعلا  مویلا  یف  و 
ءالبرک یلا  هنیدـملا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بحاـص  يراـصنألا  هللادـبع  نب  رباـج  هیف  درو  يذـلا  مویلا  وهو  هلآ ، هیلع و 

؛ هلآ هیلع و  هللا  یلص  هترایز  بحتسی  و  نیملسملا ، نم  هراز  نم  لوأ  ناکف  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبأ  ربق  هرایزل 

متسیب زور  رد 
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دنتشگزاب و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هنیدم ي  يوس  هب  ماش  زا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ام  يالوم  دیس و  تیب  لها  ، رفـص هام 
هیلع نیـسحلا  هللادـبعابا  ربق  ترایز  دـصق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـی  يراـصنا ، هللادـبع  نب  رباـج  هک  تسا  يزور  نیا 
زور نیا  رد  ترـضح  نآ  تراـیزو  تفاتـش ، يو  تراـیز  هب  هک  تسا  یناملـسم  نیتسخن  وا  دـش و  دراو  ـالبرک  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا 

( . 1  ) .تسا بحتسم 

حابصم زا  عوضوم  ود  رد  یمعفک  حالصلا و  جاهنم  رد  یلح  همالع ي  دجهتم و  حابصم  رد  یـسوط  خیـش  ار  ترابع  نیمه  بیرق  و 
یـضعب هک  نانچ  دـندش ؛ هنیدـم  دراو  هک  نآ  هن  دـندمآ ، نوریب  ماـش  زا  نیعبرا  زور  هک  تسا  نآ  تراـبع  رهاـظ  هدرک و  رکذ  دوخ 

لمعلاروتسد بسح  هک  هلفاق  نآ  صوصخب  دوشن ، فراعتم  هلفاق ي  ریـس  هام  کی  زا  رتمک  هنیدم  ات  قشمد  زا  هچ  ( 2  ) .دندرک مهوت 
داد یمن  ترابع  رییغت  دوب ، نآ  دارم  رگاو  تسا  خسرف  تسیود  زا  هدایز  دلب  ود  نیا  نیب  ام  دـعب  و  دومن ، راتفر  نآ  اب  نامعن  هب  دـیزی 

هب تسین ، نیعبرا  زور  رد  وا  دورو  رد  یفالتخا  هک  رباج  قح  رد  و 

هحفص 81) )

رکذ الا  و  البرک ؛ هب  ناشیا  ندـماین  رد  تسا  یحیرـص  تاملک  نیا  لاح ، ره  رد  دومرف و  یمن  ریبعت  عوجر »  » هب اج  نیا  رد  و  دورو » »
( . 3  ) .دوب یلوا  یتاهج  زا  رفص  هام  عیاقو  رد  نآ 

هن و  هنیدم ، تمس  هب  ماش  زا  ناشیا  جورخ  زور  رفص ، هام  متـسیب  زور  هک  نیا  رب  ینبم  دیفم  خیـش  مالک  زا  ناشیا  تشادرب  هچ  رگ  - 
نیب قرف  رد  ییاج  هب  تقد  ناشیا  حیحص و  تسا ، هدوب  هنیدم ، هب  ناشیا  دورو  زور 
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: یلو دنا ، هداد  جرخ  هب  دورو »  » و عوجر »  » تاملک

.دیمهف ناوت  یمن  ار  تحارص  رکذ ، مدع  زا  هک  نآ  هچ  درادن ؛ البرک  هب  ناشدورو  مدع  رب  یتحارص  دیفم  خیش  مالک  الوا :

.تشاد رظن  رد  ار  یخیرات  عیاقو  شراگن  رد  دیفم  خیش  هویش ي  دیاب  ایناث :

هدروآ يددـعتم  دـهاوش  ییابطابط  یـضاق  دیهـش  هام ، کی  زا  رتمک  ینامز  تدـم  رد  هنیدـم  هب  ماش  زا  ریـس  ناکما  هرابرد ي  اـثلاث :
.تسا

ص 62. هعیشلا ، راسم  ( 1)

.دشاب یم  لامعالا  لابقا  رد  سوواط  نب  دیس  ناشیا ، روظنم  ارهاظ  ( 2)

ص 147. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 3)

تیاور رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  رکذ  مدع 

تیاور رد  تیب  لها  اب  رباج  تاقالم  رکذ  مدع 

مالـسلا و مهیلع  تراهط  تیب  لها  دورو  زا  يرکذ  ادـبا  و  تسا ، دوجوم  ربتعم  باتک  ود  رد  یلعم  يالبرک  رد  رباـج  دورو  لیـصفت 
( . 1  ) .تسین اج  نآ  رد  رباج  اب  ناشیا  تاقالم 

: دسیون یم  یفطصملا  هراشب  ربخ  رکذ  زا  سپ  و 

بسح هب  دومنن و  تاقالم  ار  یسک  درکن و  گنرد  اج  نآ  رد  شیب  یتعاس  دنچ  رباج  دوش  یم  مولعم  ربتعم  فیرش  ربخ  نیا  زا  و 

هحفص 82) )

هب يا  هراشا  ادبا  رباج ، اب  ترایز  رفـس  نآ  یگنوگچ  لقن  رد  هیطع  دننک و  تاقالم  رباج  اب  دـنوش و  دراو  تیب  لها  هک  دوشن  تداع 
( . 2  ) .دنکن نآ 

: تسا هتشون  رئازلا  حابصم  تیاور  ندروآ  زا  سپ  و 

بانج نآ  ترایز  لوا  رهاظ ، رد  دیایب و  اج  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  دنک  رواب  یمیلـس  لقع  بحاص  مرادن  نامگ  و 
رد نایعیـش  نونکات  هک  دنک ، ترایز  لقن  رباج  زا  دنکن و  لقن  ترـضح  نآ  زا  ینخـس  یترایز و  و  دوشن ، نآ  هب  يا  هراشا  و  دـشاب ،

( . 3  ) .دننک لمع  نآ  هب  زور  نآ 

: تسا بلاج  ریز  تاکن  هب  هجوت  - 
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رد نتفای  شراگن  رطاخ  هب  ار  رئازلا  حابصم  باتک  اقباس  ناشیا  . 1
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! دناد یم  ربتعم  ار  نآ  اج  نیا  رد  و  ( ، 4  ) دوب هتسناد  نقتم  ریغ  یباتک  سواط ، نب  دیس  یناوجون  هرود ي 

.دمآ دهاوخ  هک  دراد  یهجو  هیطع ، رکذ  مدع  یلو  تساج ، هب  يرون  ثدحم  داعبتسا  . 2

ص 148. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 1)

ص 149. نامه ، ( 2)

.نامه ( 3)

ص 144. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 4)

یناطلس هار  زا  تیب  لها  تکرح 

یناطلس هار  زا  تیب  لها  تکرح 

نتشاد رظن  رد  اب  هک  دراد  ییاهدیؤم  دهاوش و  بلطم  نیا  تسا و  هدوب  یناطلس » هار   » زا ماش  تمس  هب  هفوک  زا  ناشیا  تکرح  ریـسم 
تاملک رابخا و  زا  ضراعم  دوجو  مدع  هب  تیانع  اب  اهنآ و  هعومجم ي 

هحفص 83) )

: میروآ یم  ار  یخرب  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  نیا  باحصا ،

تـسا دوـجوم  هک  هچنآ  تسین و  تسد  رد  تسا  راـبتعا  تیاـهن  رد  هـک  فـنخم  یبا  لـتقم  لـصا  هـچرگ  فـنخم ؛ یبا  لـقن  .فـلا 
نیا يایوگ  باتک ، نیا  ددعتم  ياه  هخسن  هظحالم ي  یلو  تسا ، هتخادنا  دامتعا  رابتعا و  زا  ار  نآ  تسا و  هدش  یتارییغت  شوختسد 

هار نیا  .دـنا  هدرب  ماش  هب  تسا ، یناطلـس  هار  نامه  هک  بلح ، نیبیـصن و  لـصوم و  تیرکت و  هار  زا  ار  تیب  لـها  هک  تسا  تقیقح 
یخرب ددعتم و  يایاضق  دراد و  لزنم  لهچ  دودح  ماش  ات  هفوک  زا  درذگ و  یم  دابآ  ياهرهـش  رایـسب و  ياه  هدکهد  زا  دابآ و  ابلاغ 

يا هزیگنا  هک  نآ  اصوصخ  تشاگنا ؛ تسردان  ار  اـه  نآ  همه ي  ناوت  یمن  هک  تسا  هدـش  لـقن  هار ، نآ  زا  ریـس  ماـیا  رد  تاـمارک 
.تسا هدوبن  راک  رد  مه  لعج  يارب 

زورب نیرـسنق و  بهار  هیـضق ي  نوـچ  دراد ، دوـجو  زین  يرگید  حیحـص  دـهاوش  یناطلـس ، هار  زا  تـیب  لـها  نداد  روـبع  يارب  .ب 
یلزنم کی  رد  نیرـسنق  .تسا  هدرک  رکذ  ( 1  ) بقانم رد  بوشآ  رهـش  نبا  هک  هنوگ  نامه  ناکم ، نآ  رد  كرابم  رـس  زات  یتاـمارک 

بلح
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.دیدرگ بارخ  مور  تراغ  لیلد  هب  لاس 351  رد  هک  تسا 

.دیسر تداهش  هب  ماجنارس  دروآ و  مالـسا  دینـش و  اج  نآ  زا  روبع  ماگنه  رد  رونم  رـس  زا  ار  نآرق  توالت  ینارح  يدوهی  ییحی  .ج 
.بلح عباوت  زا  تسا  يا  هیرق  مان  زین  و  هلجد ) تارف و  نیب   ) هریزج دالب  رد  تارف  قرش  رد  تسا  يرهش  نارح » »

هحفص 84) )

هدروآ نینچ  تسا  ییاهب  لماک  هب  فورعم  هک  هفیقسلا  لماک  باتک  رد  ( 2  ) یسربط یلع  نب  نسح  نیدلادامع  ریصب ، لیلج  ملاع  .د 
لزانم نآ  يارب  ار  ییاهارجام  يو  ( 3  ) .دندومن روبع  رزیش  نیقرافایم و  کبلعب و  نیبیـصن و  لصوم و  دمآ و  هب  ریـس  نآ  رد  : » تسا

.تسا هدرک  لقن 

.تسا هریزج ) دالب  زا   ) رکب راید  کیدزن  نیقرافایم »  » و تسا ، ماش  یلزنم  هس  رد  کبلعب »  » و لصوم ،»  » لثم تسا  هلجد  رانک  دـمآ » »
.تسا بلح  ماش و  نیب  هامح  کیدزن  رزیش »  » و

لقن ءادهـشلا  هضور  باتک  رد  ار  لزانم  نیا  زا  تیب  لها  نداد  روبع  ياهارجام  زا  ینوگاـنوگ  ياـیاضق  زین  یفـشاک  نیـسح  ـالم  .ه 
.تسا هدومن 

زا لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  ماش ، هفوک و  رد  تیب  لها  فقوت  نامز  تدم  نیرتمک  نتـشاد  رظن  رد  و  ریـس ، نیا  هظحالم ي  اب  هجیتن :
.دوب دهاوخ  تاعنتمم  تالاحم و 

دهاوخ عنتمم  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  زین ، تارف  یبرغ  و  هیرب »  » ریسم زا  ناشیا  ریس  ضرف  ربانب  میشوپب ، مشچ  زین  بلطم  نیا  زا  رگا 
لیکـشت مرحم و  مهدزاود  زور  هفوک ، هب  تیب  لها  دورو  .تسا  خسرف  میقتـسم 175  طخ  هب  ماش  ات  هفوک  نیب  لصاف  دح  نوچ  دوب ،

تشگزاب ماش و  ات  هفوک  زا  دصاق  نتفر  لابقا ، رد  سوواط  نب  دیس  هتفگ  ربانب  .تسا  هدوب  مهدزیس  زور  رد  دایز  نبا  سلجم 

هحفص 85) )

هفوک هب  يو 
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( . 4  ) .دنا هدروآ  لماک  رد  ریثا  نبا  نوچ  ینارگید  ار  وا  تشگزاب  کیپ و  مازعا  هلئسم ي  .درادن و  ناکما  زور  تسیب  زا  رتمک 

مئامن باـتک  زا  تسا و  هدوبن  لومعم  راـک  نیا  هرود  نآ  رد  نوچ  تسین ؛ روصت  لـباق  زین  ناـسر  هماـن  رتوبک  نداتـسرف  لاـمتحا  اـما 
دومحم نیدلارون  درک ، لقن  لصوم  زا  ار  نآ  هک  یهاشداپ  نیتسخن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رهاظلا  دبع  نبا  نیدـلا  ییحم  رثا  مئامحلا 

.تسا هدوب  لاس 565  رد  یگنز  نب 

لوغشم زور  تفه  ییاهب ، لماک  لقن  ربانب  ندمآ ، نوریب  زا  دعب  تسا و  هدوب  هام  کی  ماش  رد  ناشیا  نادنز  تدم  لابقا ، لقن  ربانب  و 
تخاس و هناور  ار  ناشیا  هاگ  نآ  تشاد و  هاگن  دوخ  هناخ ي  رد  ار  ناـشیا  زور  هد  دـیزی  يربط ، لـقن  رباـنب  و  ( 5  ) .دندوب يرادازع 

رگا دوش ، یم  هدافتـسا  نارگید  دیفم و  خیـش  مالک  زا  هک  نانچ  دندرک ؛ یم  ریـس  بش  رد  لالجا  مارکا و  لامک  اب  تشگزاب  ماگنه 
تکرح هک  نآ  لاح  دوب و  دهاوخ  زور  هب 22  کیدزن  ریس  تدم  دنشاب ، هدرک  ریس  میقتسم  طخ  نامه  رب  خسرف  تشه  بش ، ره  رد 

( . 6  ) .تسین رسیم  دراد ، هارمه  ار  نافیعض  ناکدوک و  نانز و  هک  يا  هلفاق  يارب  جاتحیام  ریاس  بآ و  دوبمک  رطاخ  هب  ریسم  نآ  رد 

عانتما هجیتن ي  هب  نوچ  تسا و  رادروخرب  یبوخ  قیقحت  زا  اـفاصنا  هک  تسناد ، دـیاب  يرون  ثدـحم  لـیلد  نیرت  مهم  ار  هجو  نیا  - 
هک تسا ، هتخادنا  وپاکت  هب  ار  ییابطابط  یضاق  دیهش  نوچ  ینارگشهوژپ  تسا ، هدیسر 

هحفص 86) )

: مینک یم  هدنسب  ناشیا  هتفگ  نیا  هب  اهنت  دروآ و  میهاوخ  لقتسم  روط  هب  ار  ناشیا  خساپ  هلدا و 

تفر دیزی و  زا  هناجرم  رسپ  فیلکت  بسک  هکنیا  رب  ینبم  يرون ، ثدحم  رظن  اما 
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هب تیب  لها  تشگزاب  ماش ، رد  تیب  لها  ههام ي  کی  تماقا  و  دبلط ، یم  ار  زور  تسیب  دودـح  ینامز  تدـم  هک  کیپ ، تشگرب  و 
: تسا نیا  نآ  خساپ  دزاس ، یم  نکمم  ریغ  دعبتسم و  نیعبرا  رد  ار  البرک 

.دیدرگ مولعم  هاطرا  نب  رسب  ربخ  رد  هک  هنوگ  نامه  Ř ̘�� یپب ار  ریسم  نیا  زور  هس  دودح  یط  رد  کیپ  هک  تسا  نکمم  . 1

هب روظنم  نیدـب  ار  رتوبک  هک  یـسک  لوا  نوچ  دـشاب ؛ هدـیدرگ  لصاح  رب  همان  رتوبک  طسوت  فیلکت  بسک  نیا  هک  تسا  نکمم  . 2
هب نیاربانب ، دنتفرگ ؛ یم  هرهب  نآ  زا  نایناریا  نینچمه  و  مالسلا ، هیلع  نامیلس  وا  زا  سپ  دوب ، مالسلا  هیلع  ربمایپ  حون  ، تفرگ تمدخ 

.دوب لوادتم  نامز  نآ  رد  رب  همان  نارتوبک  يریگراک 

هک دـنک  یم  حیرـصت  یخیرات  ياهباتک  هکلب  میرادـن ؛ ماش  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ههام ي  کی  تماـقا  رب  ینبم  ربتعم  یلیلد  . 3
( . 7  ) .دندوب اج  نآ  رد  زور  هد  ات  تشه  نیب  يزور  دنچ  نانآ 

ص 60. ج 4 ، بقانملا ، .ر ك : ( 1)

.تسا شرفت  برعم  سربط  هب  بوسنم  یسربط  ناتسربط و  هب  بوسنم  تسا ، حیحص  يربط  ( 2)

ص 291. ییاهب ، لماک  .ر ك : ( 3)

ص 437. ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  .ر ك : ( 4)

ص 302. ییاهب ، لماک  ( 5)

.150 ص 153 -  ناجرم ، ؤلؤل و  .ر ك : ( 6)

ص 29. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 7)

؟ دشاب رئاز  نیتسخن  دیاب  رباج  ارچ 

؟ دشاب رئاز  نیتسخن  دیاب  رباج  ارچ 

ربق ترایز  هب  تقو  کی  رد  هکلب  زور ، کی  رد  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  مشاه و  ینب  نادرم  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  ترضح  رگا 
ترضح

هحفص 87) )

يو بقاـنم  زا  ار  نآ  دـننادب و  ترـضح  نآ  رئاز  نیتسخن  ار  رباـج  هک  دوبن  بساـنم  سپ  دـندش ، فرـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
( . 1  ) .دندرمش
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دوش یم  هدیمهف  سوواط  نبا  مالک  روهظ  زا  هک  مییوگب  دیاب  خساپ  رد  - 
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: تسا هدیسر  البرک  هب  ماش  ناریسا  ناوراک  زا  رتدوز  رباج  هک 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لآ  نم  الاجر  مشاه و  ینب  نم  هعامج  يراصنألا و  هللادبع  نب  رباج  اودجوف  عرصملا ، عضوم  یلا  اولصوف 
؛ ...مطللا نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالتو  دحاو ، تقو  یف  اوفاوف  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  ربق  هرایزل  اودرو  دق  هلآ 

مشاه و ینب  زا  یهورگ  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  و  دندیسر ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  هاگیاج  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
هب دندیسر و  مه  هب  تقو  کی  رد  سپ  .دنا  هدمآ  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هب  هک  دنتفای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لآ  زا  ینادرم 

( . 2  ) ....دنتخادرپ مطلو  هلان  هیرگ و  ازع و 

اوفاوف هلمج ي  ایوگ  دندوب و  رـضاح  اج  نآ  رد  ناهارمه  رباج و  البرک ، هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  ماگنه  ترابع  نیا  قباطم 
ترابع نیا  مالک ، قایـس  رد  اودـجوف »  » و اولـصوف »  » هملک ود  هظحالم ي  اب  .تسا  هتخادـنا  ههبـش  نیا  هب  ار  ناشیا  دـحاو ، تقو  یف 

.دناسرب نامز  کی  رد  ار  نانآ  همه ي  ندیسر  لصا  هک  نآ  هن  تسا ، ناشیرازو  هیرگ  نامز و  کی  رد  ناشعامتجا  هب  رظان 

ار رباج  ارچ  سپ  دـندوب ، رـضاح  البرک  رد  مشاه  ینب  زا  نارگید  اب  رباج  رگا  دوب : رتراوازـس  دـش  یم  حرطم  هنوگ  نیا  شـسرپ  رگا 
؟ دنا هتسناد  ترضح  نآ  رئاز  نیتسخن 

هحفص 88) )

: هک تسا  نآ  شسرپ  نیا  خساپ  و 

البرک هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  زا  شیپو  رباج  زا  سپ  دارفا  نیا  دشاب و  هدیسر  البرک  هب  ناشیا  زا  شیپ  رباج  تسا  نکمم  . 1
؛ دنشاب هدیسر 

؛ دشاب هداد  رارق  عاعشلا  تحت  ار  نارگید  رباج ، هتسجرب ي  تیصخش  . 2

هک تسا  رئاز  نیتسخن  رباج  زاب  دنـشاب ، هدیـسر  البرک  هب  رباـجاب  ناـمز  مه  دارفا ، نیا  هچناـنچ  مینک ، یم  راـیتخا  هک  يرظن  رباـنب  . 3
حیضوت
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.دمآ دهاوخ  نآ 

ص 154. ناجرم ، ؤلؤل و  .ر ك : ( 1)

ص 225. فوهللا ، ( 2)

راک ماجنارس 

راک ماجنارس 

: دنک یم  وگزاب  ار  بلطم  هس  دوخ ، لیلد  نیا  رد  يرون  ثدحم 

ار مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  وا ، یهاوخرذع  دیزی و  يرهاظ  ینامیـشپ  زاربا  زا  سپ  دوبن ؛ البرک  هب  تشگزاب  زا  ینخـس  ماش  رد  .فلا 
ماش نانآ  دندیزگرب و  ار  هنیدم  هب  تشگزاب  تیب  لها  دندرگزاب و  هنیدم  دوخ  یلـصا  نطو  هب  ای  دـننامب و  ماش  رد  ای  هک  درک  ریخم 

.دوبن حرطم  البرک  هب  تشگزاب  زا  ینخس  الصا  اج  نآ  رد  دندرک و  كرت  هنیدم  مزع  هب  ار 

: مییوگ یم  خساپ  رد  - 

نطو هب  تشگزاب  ریـسم  رد  البرک  زا  روبع  اب  تافانم  نیا  دوب و  دروم  ود  نیا  زا  یکی  رد  ناشیا  یمیاد  تماقا  زا  دیزی  شـسرپ  الوا :
اب تافانم  تسا و  حیحص  الماک  دندرک ، كرت  هنیدم  دصق  هب  ار  ماش  تیب  لها  هک  نخـس  نیا  نیاربانب ، درادن ؛ هنیدم )  ) دوخ یلـصا 

.درادن دش  عقاو  هک  هچنآ 

رظن نیا  ناشیا ، اب  راتفر  يدوبهب  ناوراـک و  نیا  دارفا  لاـح  تیاـعر  رب  ینبم  دـیزی  رما  رودـص  زا  سپ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اـیناث :
تیب لها  يارب  ادعب 

هحفص 89) )

.دندرگزاب البرک  هب  نامیپ  دیدجت  يارب  دننک و  هدافتسا  تصرف  زا  هک  دش  لصاح 

زا هچناـنچ  .دـنرادن  یکرتـشم  ردـق  دوش و  یم  ادـج  زاـجح  هار  زا  قارع  هار  ماـش ، دوخ  رد  هار ؛ رد  كرتـشم  ردـق  دوجو  مدـع  .ب 
.دوش یم  مولعم  رگیدکی  اب  دلب  هس  نیا  لوط  فالتخا  زا  هدش و  هدینش  نیددرتم 

: هک تسا  نآ  خساپ  - 

نازحألا ریثم  رد  امن  نبا  لقن  ربانب  هک  نآ  لاح  دوش و  یم  هدافتـسا  فوهل  رد  سوواط  نب  دیـس  مالک  زا  كرتشم ، ردـق  دوجو  الوا :
دوخ زا  تیب  لها  هچنانچ  نیاربانب  .تسین  هار  رد  كرتشم  ردق  زا  يرکذ 
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ردق هک   ) یناطلس دابآ  هار  ندومیپ  اب  و  هدش ، جراخ  قشمد  لامش  ریسم  زا  دنتسناوت  یم  دنشاب ، هتفرگ  ار  البرک  هب  تمیزع  دصق  ماش 
.دندرگزاب البرک  هب  درادن ) كرتشم 

نآ لاح  و  دنا ، هدید  ای  هدومیپ  ار  هار  يو  هرود ي  رد  هک  دننک  یم  یناسک  نخـس  رب  دامتعا  ناشیا  كرتشم ، ردـق  دوجو  ربانب  ایناث :
نیا رد  نیددرتم  لوق  هب  افتکا  ددرگ و  یم  ارجا  نییعت و  یمومع  حلاصم  هب  هجوت  اب  نامز ، ره  رد  نآ  ریسم  نییعت  اههار و  داجیا  هک 

.تسین ینف  ، نامز نآ  يارب  نآ  نداد  تیارس  نامز 

! ییاوه هن  تسا ، ینیمز  ریس  رد  هلئسم  ضرف  نوچ  دوش ؛ یم  نشور  مه  دالب  لوط  هظحالم ي  خساپ  بلطم  نیا  زاو 

قشمد و زا  جورخ  زا  سپ  دنک ، یم  دییات  قارع  هب  ماش  ریـسم  کی  رد  ار  كرتشم  ردق  دوجو  ییایفارغج ، هشقن ي  هظحالم ي  اثلاث :
ماش هار  زا  ماشلا ) هیداب  قیرط   ) البرک هفوک و  هب  ماش  هار  يرصب »  » هقطنم ي رد  بونج ، تمس  زا  رتمولیک  دودح 115  نتخاس  يرپس 

هار زا  هک  نانچ  یلب ، .ددرگ  یم  ادج  هنیدم  هب 

هحفص 90) )

.درادن زاجح  هار  اب  یکرتشم  ردق  هار ، نآ  دنوش و  جراخ  قشمد  لامش  تمس  زا  دیاب  دنورب ، البرک  هب  دنشاب  هتساوخ  یناطلس 

هب تشگزاب  تساوخرد  دیزی  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رگا  هک  دور  یمن  نامگ  تساوخرد ؛ تروص  رد  دیزی  شریذپ  داعبتـسا  .ج 
( . 1  ) .دریذپب شترطف  يدیلپ  هریرس و  ثبخ  نآ  اب  وا  دنیامن ، البرک 

هلداعم ي رییغت  زا  دیزی  سرت  ماش و  رد  ناشتماقا  تدـم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هداعلا ي  قوف  ریثأت  اهیرگنـشور و  هب  هجوت  اب  - 
تیب لها  هچنانچ  ( ، 2  ) دش تیب  لها  اب  راتفر  رییغت  ینامیـشپ و  زاربا  دیزی و  کیتکات  رییغت  هب  رجنم  هک  تموکح ، يدوبان  تردـق و 

دنشاب هتساوخ  وا  زا  مالسلا  مهیلع 
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.دریذپن هک  تسا  دیعب  دندرگزاب ، البرک  هب  هک 

هداد روتـسد  ناوراک  ناهارمه  هب  دیزی  هک  تسا  هدرک  تیاور  دعـس  نبا  اما  تسا ، هدرکن  تبث  ار  یتساوخرد  نوچمه  خیرات  هچرگ 
رد ادتبا و  نامه  زا  تیب  لها  هک  تسین  دیعب  سپ  ( ، 3  ) دنروآ دورف  دنشاب  هتـساوخ  هک  یناکم  ره  اج و  ره  رد  ار  تیب  لها  هک  دوب 

.دنروآ مهارف  ار  مزال  رتسب  نانآ ، دنشاب و  هتشاد  ار  البرک  هب  نتفر  تساوخرد  نآ ، زا  جورخ  زا  سپ  ای  ماش و  دوخ 

ص 154. ناجرم ، ؤلؤل و  .ر ك : ( 1)

.رصتنی مولظملا  شخب  ، 235 ص 263 -  هرونملا ؛ هنیدملا  یلا  اهنم  ماشلا و  یف  ینیسحلا  بکرلا  .ر ك : ( 2)

ص 84. عوبطملا ،) ریغ  مسقلا  نم  هلتقم  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  مامالا  همجرت   ) يربکلا تاقبطلا  ( 3)

تشگزاب ناکما  رب  ییابطابط  یضاق  دیهش  لیالد  یسررب 

تشگزاب ناکما  رب  ییابطابط  یضاق  دیهش  لیالد  یسررب 

نیعبرا رد  البرک  هب  تیب  لها  تشگزاب  تابثا  رد  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  ییابطابط ، یضاق  یلعدمحم  دیس  دیهـش  هللا  تیآ  موحرم 
جرخ هب  لوا 

هحفص 91) )

لیلد خـساپ  رد  صوصخ  هب  و  دـنا ، هدرک  میدـقت  ار  گنـسنارگ  یباتک  دـنا ، هداد  ماجنا  هک  یگرزب  شهوژپ  عبتت و  جـنر  اـب  هداد و 
: میزادرپ یم  نآ  هدیکچ ي  رکذ  هب  اهنت  هک  دنا ، هدرک  رکذ  ار  يددعتم  دهاوش  يرون  ثدحم  مجنپ 

ترهش

ترهش

ههبـش هک  یـسک  نیتسخن  دوش و  یمن  هدـید  عوضوم  نیا  رد  یلاکـشا  ههبـش و  هنوگ  چـیه  يرجه ، متفه  نرق  ات  هیماما  ياـملع  زا  - 
( . 1) .تسا هدوب  لابقا  باتک  رد  سوواط  نب  دیس  هدرک 

تشگزاب و نایرج  يو  هک  دـننک  یم  هلمح  سوواط  نبا  هب  البرک  هب  تیب  لها  تشگزاب  مدـع  هب  نـالئاق  هک  تسا  نیا  فیارظ  زا  - 
ار سوواط  نب  دیس  داعبتسا  زین  هلئـسم  ناقفاوم  و  دنریذپ ، یمن  فوهل  رد  ار  يو  تیاور  هدرک و  تیاور  لوهجم  يوار  زا  ار  تاقالم 

! تسا هتفرگ  رارق  هلئسم  نیا  رد  نافلاخم  ناقفاوم و  ياه  هلمح  جامآ  فده  سوواط  نب  دیس  نیاربانب ، دنریذپ ؛ یمن  لابقا  رد 

زا سپ  زور  لهچ  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماما  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  كرابم  رـس  هک  تسا  نآ  هیماـما  ياـملع  ناـیم  روهـشم  - 
( . 2) .تسا هدومرف  قحلم  البرک  رد  شرهطا  بیطا و  دسج  هب  تسا و  هدروآ  لوا  نیعبرا  زور  رد  تداهش ،
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؛ دریذپ یمن  هدنادرگ و  يور  نآ  زا  ناشیا  دوخ  زاب  دشاب ، هدومن  ار  هلئـسم  رد  ترهـش  ياعدا  یـسلجم  همالع ي  هک  میریذپب  رگا  - 
دزن نآ  ترهش  هچ  رگ 

هحفص 92) )

.دنا هدرک  لقن  ار  نآ  نارگید ، یجنلبش و  يوانم و  نوچ  هک  یناسک  و  تسهو ، هدوب  ملسم  هلمجلا  یف  ، هعیش مدرم 

ص 2. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 1)

ص 4. نامه ، ( 2)

یخیرات دهاوش 

یخیرات دهاوش 

: دیامرف یم  ییابطابط  یضاق  دیهش 

، میرگنب نامز  نآ  خیرات  رد  قمعت  اب  رگا  تسا و  نامز  نآ  رد  ندمآ  نتفر و  لاح و  نایرج  هب  هجوت  مدع  زا  اهنآ  ندرمـش  دیعب  نیا 
يدایز دهاوش  خیرات ، هظحالم ي  اب  دنتـشگ و  یمرب  دـنتفر و  یم  سکعلاب  ماش و  هب  قارع  زا  زور  دـنچ  فرظ  رد  هک  دـید  میهاوخ 

زارد لوط و  ياهتفاسم  زاتدنت ، یبرع  ياهبسا  زاجح و  لولذ  ياهرتش  اب  هک  دوش  یم  ادیپ 
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!... دنا هتفر  نیب  زا  هکلب  هدش و  بایان  اهبـسا  اهرتش و  نآ  ام  نامز  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  دنا ؛ هدرک  یم  یط  یتدـم  كدـنا  رد  ار 
هب تعجارم  ماش  زا  ماـش و  هب  قارع  زا  هتفه  کـی  هکلب  زور و  تشه  زور و  هد  فرظ  رد  هک  دراد  دوجو  خـیرات  رد  يداـیز  دـهاوش 

دراد و دوجو  يا  هنومن  یبرع  لیصا  داژن  رد  زونه  یقاب و  اهریس  تعرس  نآ  زا  يراثآ  زین  رـضاح  نامز  رد  یتح  دندرک و  یم  قارع 
: دوش یم  هراشا  لاح  هتشذگ و  دایز  دراوم  هب  لیذ  رد  نیاربانب 

لیقع ياهبرع  ریس  قارع و  ماش و  نیب  میقتسم  هار  دوجو 

لیقع ياهبرع  ریس  قارع و  ماش و  نیب  میقتسم  هار  دوجو 

هب هتفه  کی  تدم  رد  و  دنور ، یم  هار  نآ  زا  ام  نامز  رد  لیقع  ياهبرع  دشاب و  میقتسم  تسار و  هک  تسا  قارع  ماش و  نایم  یهار 
.دنسر یم  قارع 

هحفص 93) )

ماش و لها  زا  قشمد و  نکاس  موحرم  نآ  دوخ  دنک و  یم  قیدـصت  ار  نآ  هراشا و  بلطم  نیا  هب  هعیـشلا  نایعا  رد  نیما  دیـس  موحرم 
قارع نایم  ریبک  يارحص  ياههار  لاوحا  زا  اهمجع  بلاغ  نوچ  ...دوب و  ناماس  نآ  عاضوا  لاوحا و  هب  انشآ  رتهب  تسا و  لماع  لبج 
ناهذا رد  قارع  هب  ناشندمآ  تلاسر و  نادناخ  يارسا  تعجارم  رد  اهلاکشا  اه و  ههبـش  اذل  دنرادن ، ربخ  دنتـسه و  عالطا  یب  ماش  و 

( . 1  ) .دنا هدرمش  تالاحم  زا  ار  نیعبرا  هیضق ي  هدش و  ادیپ  اهنآ 

برع و ناشیا  هک  تسین  یکش  دوب و  سوواط  نب  دیس  دومن  ههبش  حرط  هک  یسک  نیتسخن  هک  دنک  یم  حیرصت  ناشیا  دوخ  الوا : - 
! تسا هدرک  تیارس  مجع  ياملع  رگید  يرون و  ثدحم  یسلجم و  همالع  هبوا  زا  سپ  تسا و  هدوب  هلح  لها  زا 

نامه هار  نیا  ایناث :

( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


يدهاوش ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخس  یلو  تسا ، ماش  قارع و  نیب  ام  میقتسم  روط  هب  تارف  برغ  تمس  زا  هک  تسا ، ماشلا  هیداب  هار 
يدعب دهاش  خساپ  نیاربانب ، .تسا  یفنم  خساپ  هن ؟ ای  تسه  تسد  رد  ریـسم  نیا  رد  ماش  هب  هفوک  زا  تیب  لها  تکرح  ریـس  رب  ینبم 

.ددرگ یم  نشور  زین 

ص 33. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 1)

بیلص ياهبرع  ریس 

بیلص ياهبرع  ریس 

رد فرـشا  فجن  هب  زور  تشه  فرظ  رد  تسا ،) يرـصب »  » نآ زکرم  و  دراد ، رارق  قشمد  بوـنج  رد  هک   ) ناروـح بیلـص  ياـهبرع 
هدومرف قیدصت  یلماع  نیما  دیس  زین  ار  عوضوم  نیا  دنسر ، یم  قارع 

هحفص 94) )

( . 1  ) .تسا

ص 33. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  .ر ك : ( 1)

هیواعم گرم  زا  نداد  ربخ  رامت و  مثیم  نایرج 

هیواعم گرم  زا  نداد  ربخ  رامت و  مثیم  نایرج 

( . 2  ) .تسا هدیسر  هفوک  هب  ماش  زا  هتفه  کی  یط  رد  هیواعم  گرم  ربخ  هک  دوش  یم  مولعم  ( 1  ) رامت مثیم  نایرج  هب  دانتسا  اب 

ج 20، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ص 262 ؛ ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  هرامش ي 135 ؛ ص 293 ، ج 1 ، لاجرلا ، هفرعم  راـیتخا  .ر ك : ( 1)
ص 104.

ص 34. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 2)

هنیدم هب  هیواعم  گرم  ربخ  ندیسر 

هنیدم هب  هیواعم  گرم  ربخ  ندیسر 

يو هب  داد و  عالطا  ار  ربخ  نیا  هنیدم  یلاو  هب  دیزی  درم و  يرجه  لاس 60  بجر  مهدزناپ  رد  هیواعم  هک  تسا  ملسم  هکلب  روهشم و 
داد عالطا  ار  هیواعم  گرم  دومن و  توعد  ار  ماما  زین  هنیدم  مکاح  .دریگب  تعیب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  زا  هک  داد  روتـسد 
دش جراخ  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  يرجه  لاس 60  بجر  رد 28  ...دـیزرو و  عانتما  ماما  دومن و  داهنـشیپ  ماما  هب  ار  دـیزی  اب  تعیب  و 
یط رد  تانایرج  نیا  یمامت  هک  تسا ، هلصاف  زور  هدزیس  هنیدم ، زا  ماما  ندش  جراخو  هیواعم  گرم  نایم  .دیدرگ  هکم  مزاع  و  ( 1)
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ثدحم هتفگ ي  بسحرب  .تسا  رتشیب  قارع  هب  ماش  هلـصاف ي  زا  زاجح  ات  ماش  هلـصاف ي  هک  یتروص  رد  تسا ؛ هدـش  عقاو  مایا  نیا 
زاجح هب  هیواعم  گرم  ندیسر  ربخ  طقف  زور ، تسیب  زا  رتشیب  یتسیاب  هک  يرون 

هحفص 95) )

هدوب رب  همان  رتوبک  هطـساو ي  هب  اهخـساپ  نتفرگ  اه و  هماـن  لاـسرا  نیا  ماـمت  ...یلاو ؛ هب  دـیزی  مود  بوتکم  هراـبود  دـشکب و  لوط 
( . 2  ) .تسا

ثحب ماقم  درد  هب  و  دتفا ، رگراک  رب  همان  رتوبک  يریگراک  هب  مدع  رب  ینبم  يرون  ثدـحم  باوج  رد  دـناوت  یمن  خـساپ  نیا  الوا ، - 
.دروخ یمن 

هتفرگ نآ  رب  ار  ضرف  ناشیا  ایناث ،
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نیا یلو  .تسا  هدیسر  يریگ  هجیتن  نآ  هب  تسا و  هدش  هداتسرف  زور  هدزیس  لصاف  دح  رد  نامز  رد  همان  ود  دیزی  فرط  زا  هک  تسا 
يواح هک  کـچوک  ذـغاکرد  هک  مود  هماـن ي  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  خـیرات  زا  هک  هچنآ  نوچ  تسین ت ؛ تسرد  نخس 
تـسا هیواعم  گرم  ربخ  مالعا  لصا  نمـضتم  هک  یلـصا  هماـن ي  هارمه  تسا ، نارگید  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  يریگ  تعیب 

( . 3  ) .تسا هدش  هداتسرف 

: تشون دیلو  هب  دیزی  يربط  هتشون ي  ربانب 

هللا و همرکأ  هللا ! دابع  نم  ادـبع  ناـک  هیواـعم  ناـف  دـعب ؛ اـمأ  هبتع ، نب  دـیلولا  یلا  نینمؤملاریمأ  دـیزی ، نم  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب 
یف هیلا  بتک  و  مالـسلا » و  ایقت ،! ارب  تام  ادومحم و  شاع  دـقف  هللا ، همحرف  لجأب ، تام  ردـقب و  شاعف  هل ، نکم  هلوخ و  هفلختـسا و 
یتح هصخر  هیف  تسیل  ادـیدش ، اذـخأ  هعیبلاب  ریبزلا  نب  هللادـبع  رمع و  نب  هللادـبع  انیـسح و  ذـخف  دـعب ، امأ  هرأف : نذأ  اهنأک  هفیحص 

؛ مالسلاو اوعیابی ،

هیواعم هک  انامه  دعب ، اما  .تسا  هبتع  نب  دیلو  هب  ! نانمؤمریما دیزی  يوس  زا  همان  نیا  .رگ  شیاشخب  هدنیاشخب ي  دنوادخ  مان  هب 

هحفص 96) )

لجا رد  تسیز و  مولعم  ردق  هب  وا  و  دیـشخب ! تموکح  تردق و  وا  هب  هتـشاد و  یمارگ  ار  وا  دنوادخ  دوب ! ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدـنب 
.مالسلاو درم ! راکزیهرپ  راکوکین و  تسیز و  بوخ  هک  دابوا  رب  ادخ  تمحر  .درم  موتحم 

هللادبع رمع و  نب  هللادبع  نیـسح و  زا  دعب ، اما  تشاگن : نینچ  دوب  زیر  کچوک و  شوم  شوگ  هزادـنا ي  هب  هک  رگید  يا  همان  رد  و 
( . 4  ) مالسلا .تسین و  ناشیارب  تعیب  زج  يرگید  هار  چیه  ریگب و  تعیب  رت  مامت  هچ  ره  تدش  اب  ریبز  نب 

و
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.تسناد هنیدم  زا  ترضح  نآ  جورخ  زا  سپ  ار  نآ  دیاب  رگید ، ینامز  رد  نآ  لاسرا  ضرف  رب 

ص 276. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  .ر ك : ( 1)

ص 36. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 2)

ص 339. هرونملا ، هنیدملا  یف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  مامالا  .ر ك : ( 3)

ص 250. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 4)

ماش هب  هفوک  زا  هرکبوبا  تشگرب  تفر و 

ماش هب  هفوک  زا  هرکبوبا  تشگرب  تفر و 

، متفه زور  دمآ و  هیواعم  دزن  هرکبوبا  .درک  هناور  ماش  هب  هفوک  زا  داد و  تلهم  ار  هرکبوبا  هأطرا  نب  رـسب  هک  تسا  هدرک  لقن  يربط 
هس تدم  رد  هرکبوبا  دوش  یم  مولعم  هیـضق  نیا  زا  ( 1  ) .دـیناسر رـسب  هب  هفوک  رد  هتفرگ و  هیواعم  زا  دوب ، هتفر  نآ  یپ  هک  ار  يربخ 

( . 2  ) .دیناسر رسب  هب  هفوک  رد  ار  دوخ  هتشگرب و  هفوک  هب  مین  زور و  هس  فرظ  رد  هتفر و  ماش  هب  مین  زور و 

هحفص 97) )

هتفرگ تروص  سفن  هزات  وردـنت  نابـسا  زا  يریگ  هرهب  اب  کیپ و  طـسوت  هک  تسا ، ماـشلا  هیداـب  قیرط  زا  ریـس  تحـص ، ضرف  رب  - 
! دش یم  مامت  مه  اه  هتسب  نابز  نآ  ناج  تمیق  هب  هزات  هک  تسا ،

، مایأ هعبس  راسف  اعجار ، ابهاذ و  اعوبـسأ  هلجأف  ارـسب  لجأتـساف  هفوکلاب ، وه  هیواعم و  یلا  هرکبوبأ  بکرف  دسیون ...« : یم  يربط  ( 1)
(. ص 127 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  .ر ك : « ) ....مهنع فکلاب  هیواعم  بتکف  هملکف ، نیتباد ! هتحت  لتقف 

ص 96. ج 6 ، يربط ، خیرات  زا  ص 37  نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 2)

راتخم ییاهر  نایرج 

راتخم ییاهر  نایرج 

رهوش ، رمع نب  هللادـبع  همان ي  تفر و  دـیزی  دزن  هریمع  هک  تسا  هدـمآ  داـیز  نب  هللادـیبع  نادـنز  زا  یفقث  راـتخم  نتفاـی  ییاـهر  رد 
هفوک هب  قشمد  زا  زور  هدزای  تدـم  رد  ار  راتخم  ندرک  دازآ  روتـسد  رب  ینبم  دـیزی ، همان ي  وا  دـیناسر و  دـیزی  هب  ار  راـتخم  رهاوخ 

: دیوگ یم  وا  ( 1  ) .دناسر

؛ اموی رشع  دحأ  دعب  هفوکلا  تلصو  یتح  ارئاس  لزأ  مل  قشمد و  نم  تجرخ  و 
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.مدیسر هفوک  هب  زور  هدزای  زا  سپ  هک  هاگ  نآ  ات  مدوب  هار  رد  هتسویپ  هدش و  جراخ  قشمد  زا  و 
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( . 2)

ص 37. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 1)

نیعلا ص 74. هرق  زا  لقن  هب  ص 37  نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 2)

هعیبر نب  رماع  نایرج 

هعیبر نب  رماع  نایرج 

یمامت اب  رماع  داد و  تکرح  راتخم  اب  گنج  يارب  ماش  زا  رکشل  رازه  دصکی  اب  ار  هعیبر  نب  رماع  ناورم ، هک  هدش  لقن  نیعلا  هرق  رد 
( . 1  ) .دیسر هفوک  هب  زور  هد  رد  درک و  تکرحت  مامت  تیدج  اب  رکشل 

هحفص 98) )

.دنا هتفر  ماشلا  هیداب  قیرط  زا  نانیا  ضرف ، ود  ره  رد  هک  تسا  نآ  رهاظ  الوا ، - 

ام هک  دنک ، یم  لقن  دمحم  نب  هللادبع  خیش  رثا  مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  راث  حرـش  یف  نیعلا  هرق  باتک  زا  ار  نایرج  ود  ره  ناشیا  ایناث ،
فعض .میتفای و  تاحفص 93 و 107  رد  م 418 )  ) ینیارفسا رثا  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  دهشم  یف  نیعلا  رون  باتک  رد  ار  نآ  يود  ره 
نکمم ( 2  ) دوب هدـش  پاچ  هعومجم  کی  رد  نیعلا  رون  هارمه  باتک  نیا  هک  اج  نآ  زا  و  تسین ، هدیـشوپ  نف  لها  يارب  باـتک  نیا 

.دشاب هدش  مهوت  نیا  أشنم  تسا 

نیعلا ص 127. هرق  زا  لقن  هب  ص 38  نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 1)

دمحم طخ  هب  هک  تسا  يا  هخـسن  ناـمه  نیا  اـیوگ  و  ص 345 . ج 2 ، ریدغلا ، ص 72 ؛ ج 17 ، هعیـشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  ( 2)
.تسا هدیسر  پاچ  هب  یئبمب  رد  ق  لاس 1299 ه - باتکلا  کلم  يزاریش  اضر  ازریم  تمه  اب  ینادمه و  نیسح 

البرک هب  هکم  زا  نیسح  ماما  تکرح  ریس 

البرک هب  هکم  زا  نیسح  ماما  تکرح  ریس 

تکرح قارع  فرط  هب  هکم  زا  تصـش  لاس  هجح  يذ  متـشه  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابأ  هک  تسا  خیرات  تاملـسم  زا 
مالسلا هیلع  ماما  هک  تسا  مولعم  زین  تاراما  میالع و  رایسب و  نیارق  زا  تسا و  خسرف  دودح 380  رد  هفوک  هکم و  نیب  تفاسم  .درک 

، هار يانثا  رد  .تفر و  یمن  شیپ  مامت  تعرس  اب 
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نآ روضح  هب  یحاـیر  دـیزی  نب  رح  ندیـسر  زا  سپ  .دومرف و  یم  توعد  دوخ  يراـی  هب  تسناد  یم  حالـص  هک  ار  مدرم  زا  یـضعب 
رد دوب و  هتفرگ  شیپ  میقتـسم  هار  تفاسم  یط  رد  هفوک  یخـسرف  هدزناپ  زا  و  تفرگ ، مالـسلا  هیلع  ماـما  رب  ار  هار  زور  ود  ترـضح ،

یط زور  دودح 24  رد  البرک  ات  هکم  زا  ار  ینالوط  تفاسم  نآ  و  دش ، البرک  دراو  لاس 61  مرحم  مود  زور 

هحفص 99) )

وردنت رایـسب  هک  اهنامز  نآ  رد  دنا  هدوب  ینارتش  بکارم  دبال  دنا ، هدرک  یم  یط  یناسآ  هب  ار  هار  خـسرف  هدزناپ  يزور  ینعی  دومرف ؛
( . 1  ) .تسا هدوب  تفاسم  هزادنا  نآ  یط  اهنآ  یفراعتم  ریس  هک  لولذ  زامج و  و 

: تسا مزال  ریز  تاکن  هب  هجوت  - 

ار تفاسم  نیا  عقاو ، رد  نانآ  نیاربانب ، دومن ؛ رسک  دیاب  ار  تدم  نیا  رح ، هاپس  ربارب  رد  ناوراک  هزور ي  ود  فقوت  هب  هجوت  اب  الوا ،
.دنا هدرک  یط  ار  زور  رد  رتمولیک ) دودح 95   ) خسرف  17 ناشیا 2 /  باسح  ربانب  هک  دنا ، هدومیپ  زور  تدم 22  رد 

هدومیپ ار  هار  خـسرف )  260  / 7  ) رتمولیک دودـح 1434  البرک  هب  هکم  زا  ینیـسح  ناوراـک  ناسانـشراک ، یخرب  دروآرب  قبط  اـیناث ،
.دنیامیپب خسرف )  11 دودح 8 /   ) رتمولیک دودح 65  يزور  اب  ار  تفاسم  نیا  دنا  هتسناوت  نانآ  نیاربانب  تسا ؛

( رتمولیک  962 دودح 5 /   ) خـسرف  175 يرون ، ثدـحم  لقن  ربانب  ماشلا ،) هیداب  قیرط   ) هفوک هب  ماش  نیب  میقتـسم  لـصاف  دـح  اـثلاث ،
.تسا کیدزن  دنا  هتسناد  رتمولیک  دودح 915  ار  نآ  ناسانشراک  یخرب  هک  يا  هزادنا  اب  تفاسم  نیا  .تسا 

هدوب رتمولیک  دودـح 1434  یناطلـس ،)  ) نیبیـصن لصوم -  هار  زا  ماش ، هب  هفوک  تفاسم  نف ، لها  زا  یخرب  هبـساحم ي  رباـنب  اـعبار ،
.تسا

هجوت اب  اسماخ ،
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، دنشاب هدناسر  قشمد  هب  ماشلا  هیداب  هار  زا  ار  تیب  لها  رگا  تسا ، مکاح  نانآ  رب  هک  یصاخ  تیعضو  ناوراک و  لاح  تیفیک  هب 

هحفص 100) )

یـضاق دیهـش  هبـساحم ي  رباـنب  هتبلا  ) .تسا مزـال  تقو  زور  دودـح 22  دنــشاب ، هدرب  یناطلــس  هار  زا  رگا  و  زور ، هدراـهچ  دودـح 
عفن هب  ام -  هک  یتقد  زا  رگا  .تسا و  مزال  تقو  زور  هدزناپ  دودح  مود ، ضرف  ردو  زور ، هد  ات  هن  دودـح  هب  لوا  ضرف  رد  ییابطابط 

( رتمولیک  82 دودـح 5 /   ) خـسرف هدزناپ  هنازور  ناشیا ، شیاـمرف  هب  اـنب  ار  ریـس  تدـم  مینک و  رظن  فرـص  میداد  جرخ  هب  ناـشیا - 
مزال یناطلـس  هار  رد  ریـس  ضرف  رد  زور  هدـفه  دودـح  و  ماشلا ، هیداب  قیرط  رد  ریـس  ضرف  رد  زور  هدزاـی  ناـمز  تدـم  هب  مینادـب ،

(. تسا

ص 39. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 1)

رفص لوا  رد  ماش  هب  تیب  لها  دورو 

رفص لوا  رد  ماش  هب  تیب  لها  دورو 

دمحم نب  ایرکز  ینوریب و  ناحیروبا  هلمج  زا  .دنناد  یم  رفص  لوا  زور  رد  ماش  هب  ار  تیب  لها  ناریسا  دورو  ربتعم  بتک  زا  يرایـسب 
مرحم 61 و هام  متـسیب  دودح  رد  تیب  لها  دنا ، هدوب  ینادنز  هفوک  رد  هک  يزور  دنچ  هظحالم ي  اب  سپ  دـنا ، هدروآ  نانچ  ینیوزق 

ماش هب  زور  هدزناپ  ای  هد  فرظ  رد  و  دنا ، هدش  هداد  تکرح  ماش  تمـس  هب  هفوک  زا  مرحم ، مهدزناپ  رد  ربتعم  خـیراوت  ضعب  رب  انب  ای 
نآ دوـش ، یم  هدـیمهف  ریاـظن  نیارق و  زا  هک  ناـنچ  نارود ، نآ  بکرم  اریز  دنـشاب ؛ هتفر  مـه  یناطلـس  هار  زا  هـچ  رگا  دـنا ؛ هدیـسر 

درک و شیوشت  راچد  ار  ناهذا  تخادنا و  هار  هب  تاهبـش  دیابن  ماش  زا  تعجارم  رد  .دنا و  هدرک  یم  یط  تعرـس  اب  ار  رود  ياههار 
نیمه هب  بیرق  هک  دراد  داعبتسا  هچ 
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( . 1 ( !؟ دنشاب هدرک  تعجارم  البرک  هب  ماش  زا  تدم  هزادنا 

هحفص 101) )

: دوش یم  هتفگ  خساپ  رد  - 

لها دورو  زا  نخس  یلو  دراد ، ماش  هب  رفص  هام  لوا  رد  ترضح  نآ  رهطم  رس  دورو  هب  حیرصت  دندومرف ، هک  يربتعم  ياهباتک  الوا ،
رگید راب  زین  نآ  زا  سپ  و  دنـشاب ، هدرب  ماش  هب  تیب  لها  دورو  زا  شیپ  ار  رهطم  رـس  تسخن  هک  دور  یم  نآ  لامتحا  و  درادـن ، تیب 

( . 2  ) .تسا ثحب  زا  جراخ  نآ  رکذ  هک  دنک  یم  دوجو  بلطم  نیا  رب  يدهاوش  و  دنشاب ، هتخاس  دراو  ناوراک  هارمه 

موحرم شیاـمرف  دنـشاب ، هدرب  قشمد  هب  ماـشلا  هیداـب  هار  زا  ار  تیب  لـها  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  هتـشذگ  هبـساحم ي  قبط  رب  اـثلاث ،
ناشیا ندش  دراو  هک  دوب ، دـهاوخ  مزال  تقو  زور  دودح 22  دنشاب ، هدرب  یناطلس  هار  زا  رگا  تشاد و  دهاوخ  اج  ییابطابط  یـضاق 

دسر یم  رظن  هب  .دش و  دهاوخ  هشدخ  راچد  لوا  نیعبرا  رد  تشگزاب  هلئـسم ي  نآ  عبت  هب  دوب و  دهاوخ  عنتمم  رفـص  لوا  خیرات  رد 
یناطلس هار  دنتسناوت  یم  تیب  لها  ناشیا ، هبـساحم ي  ربانب  نوچ  دشاب ؛ هدرک  هابتـشا  راچد  ار  ناشیا  تفاسم ، دیدحت  رد  هابتـشا  هک 

هیجوت البرک  هب  تشگزاب  مه  دیدرگ و  یم  لح  رفـص  لوا  رد  دورو  مه  هبـساحم ، نیا  اب  ودننک  يرپس  زور  هدزناپ  دودح  یط  رد  ار 
.دوب ریذپ 

ص 41. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  .ر ك : ( 1)

ص 96. هرونملا ، هنیدملا  یلا  اهنم  ماشلا و  یف  ینیسحلا  بکرلا  .ر ك : ( 2)

جح كرد  هفینحوبا و  دیشرلا و  نوراه 

جح كرد  هفینحوبا و  دیشرلا و  نوراه 

زا سپ  ودندومن  یم  تیؤر  دادغب  رد  ای  هفوک و  رد  ار  هجحلا  يذ  لاله  ( 1  ) هفینحوباو یسابع  دیشرلا  نوراه  هک  تسا  هدش  لقن 

هحفص 102) )

هکم تمس  هب  جح  کسانم  يادا  يارب  نآ 

( البرک هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تشگزاب  رد  یشهوژپ   ) ینیسح www.Ghaemiyeh.comنیعبرا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


( . 2  ) .دندروآ یم  اج  هب  لامعا  هدرک و  كرد  ار  جح  مایا  دندش و  یم  راپسهر 

بـسانم هک  ددرگ ، یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  نآ  دافم  تحـص  یلو  میتفاین ، یخیرات  ربتعم  بتک  رد  ار  لـقن  نیا  نیع  هچ  رگ  - 
: دیوج کسمت  نادب  ناشیا  دوب 

و دید ، هیسداق  رد  ار  هجح  يذ  لاله  هفینحوبا  هک  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  دیوگ  یم  حیبص  نب  دیلو  .فلا 
( . 3  ) ....درک كرد  تافرع  رد  ار  هفرع  زور  ام  اب 

هک نیا  تهج  زا  تسا و  هدومن  یم  يرپس  زور  هنابـش  هن  یط  ار  تفاـسم  نیا  وا  هک  تسا  نیا  نآ  داـفمو  تسا  ماـمت  تیاور  تلـالد 
وا فقوت  تسیاب  یم  يرهق  روط  هب  دناسرب و  هکم  هب  جـح  کسانم  كرد  لامعا و  ماجنا  يارب  ار  دوخ  مامت ، هلجع ي  اب  تسیاب  یم 

دنـس تهج  زا  یلو  تسا ، هدیدرگ  عقاو  ماما  خـیبوت  دروم  تهج  نیا  زا  ددرگ و  هدـناوخ  باتـش  اب  اهزامن  هاتوک و  رایـسب  ریـسم  رد 
( . 4  ) .تسا هدشن  قیثوت  هک  تسا ، هتفرگ  رارق  نیعا  نب  بویا  نآ  قیرط  رد  نوچ  دراد ، لاکشا 

: دیوگ یم  نامثع  نب  هللادبع  .ب 

؛ هل هالص  ال  لاقف : هرشع ، عبرأ  یف  ریسی  هنأ  و  قباسلا ، هفینحوبأ  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  دنع  رکذ 

هحفص 103) )

یم يرپس  زور  هدراهچ  یط  رد  ار  تفاسم  نیا  وا  هک  نیا  .دـمآ و  ناـیم  هب  قباـس  هفینحوبا ي  ماـن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  رد 
(. تسین رادروخرب  لماک  طیارش  زا  وا  زامن  ینعی  ( ) 5  ) .درادن زامن  وا  دومرف : ترضح  دنک ،

ثدـحم هک  نانچمه  تسا ؛ هدرک  یم  يرپس  زور  هدراهچ  یط  ار  سکعلاـب  هکم و  اـت  هفوک  ریـسم  وا  هک  تسا  نآ  ربخ  داـفم  رهاـظ 
رد ار  خسرف  هد  وا  هک  نآ  هن  ( 6 ( ؛ تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  زین  یمق 
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رکذ ار  نآ  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  نانچ  تسا ؛ هدـش  یم  زامن  تاـبجاو  تیاـعر  مدـع  مزلتـسم  هک  هدرک ، يرپس  تعاـس  راـهچ  یط 
( . 7  ) .دنا هدومرف 

هک دـنراد ، رارق  دـماح  نب  ناـمثع  ینارب و  نسحلا  نب  دـمحم  نآ  قیرط  رد  نوچ  تسا ؛ ـالتبم  دنـس  رد  لاکـشا  هب  زین  تیاور  نیا  و 
( . 8) .تسین تباث  اهنآ  تقاثو 

( . 9  ) .دندرک یم  يرپس  زور  هدفه  رد  ار  هکم  ات  هفوک  ریسم  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتسا  یخیرات  بتک  یضعب  زا  و 

هرامش ي ص 214 ، یسوط ، لاجر  .ر ك : .دوب  هدنز  لاس 183  ات  هک  تسا ، ینادمه  نایب  نب  دیعـس  جاحلا ، قئاس  هفینحوبا ، وا  ( 1)
ص 102. ج 2 ، قداصلا ، مامالا  باحصا  ص 116 ؛ ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  2807 ؛

.48 نیعبرا : لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 2)

، هعیشلا لئاسو  .ر ك : هالص .» اذهل  ام  هالـص ، اذهل  ام  لاقف : هفرع ، انعم  دهـش  و  هیـسداقلاب ، هجحلا  يذ  لاله  يأر  هفینحابأ  نا  ( » 3)
ص و ج 96 ، ص 45 ، و ج 73 ، ص 212 ، ج 61 ، راونألاراحب ، ص 292 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ح 15232 ؛ ص 450 ، ج 11 ،

.122

ص 118. ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ( 4)

ص 118. ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 193 ؛ هابتشالا ، حاضیا  ص 606 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( 5)

ص 57. ج 1 ، باقلألا ، ینکلا و  ( 6)

ص 118. ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ( 7)

.نامه ( 8)

ص 155. ج 12 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ( 9)

یطابسا نارزیخ  نایرج 

یطابسا نارزیخ  نایرج 

زور هد  رد  تسا ، خسرف  هب 380  بیرق  هک  ار  ماش  قارع و  نیب  تفاسم  تسا  هتسناوتن  یطابسا  نارزیخ  دیفم ، خیش  لقن  ربانب 

هحفص 104) )

( . 1  ) .دیامن یم  لقن  يداه  ماما  اب  ار  يو  تاقالم  هیضق ي  دنک و  يرپس 
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هتفگ تسا  نکمم  - 
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نوچ دراد ، ربـخ  هفیلخ  قثاو  یتمالـس  زا  شیپ ، زور  هداـت  يو  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  داـشرا  تیاور  زا  هک  ار  هچنآ  دوـش 
: دیوگ یم  دسرپ  یم  ار  هفیلخ  لاوحا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  یتقو 

؛ مایأ هرشع  ذنم  هب  يدهع  هب ، ادهع  سانلا  برقأ  نم  انأ  هیفاع ، یف  هتفلخ  كادف  تلعج 

لاح زا  شیپ  زور  هد  ات  مهاگآ ،) يو  رابخا  زا   ) هک متـسه  وا  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  زا  نم  .متفای  یتمالـس  رد  ار  وا  تیادف ! هب  مناج 
( . 2  ) .مراد ربخ  يو 

.تسا هدینش  هار  هنایم ي  ای  قارع و  رد  يرگید  زا  ای  هتشاد و  تاقالم  وا  اب  يو  دوخ  هک  تسا  نیا  زا  معا  ربخ  تفایرد  نیا  و 

ص 301. ، 2 داشرالا ، ( 1)

.نامه ( 2)

رتشا کلام  نایرج 

رتشا کلام  نایرج 

( . 1  ) .تسا هدرک  یط  زور  هدزاود  یط  رد  ار  هفوک  ات  صمح  تفاسم  کلام ،

ص 50. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 1)

همثره نب  ییحی  نایرج 

همثره نب  ییحی  نایرج 

هار زا  ار  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  تساوخ  وا  زا  دناوخارف و  ار  يو  همثره  نب  ییحی  لکوتم  هک  یماگنه  يدنوار ، بطق  لقن  ربانب 
هب ار  دوخ  تکرح  نایرج  دعب  و  درب ، يو  دزن  هب  مارتحا  اب  ارحص ،

هحفص 105) )

لد رد  : » دیوگ یم  دنک و  یم  بجعت  روما  زا  یخرب  ندید  زا  سپ  و  دنک ، یم  لقن  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  رادید  هنیدم و  تمس 
ار ارماس  قارع و  ات  هرونم  هنیدـم  زا  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  ( ، 1 « ) ...تسا هار  زور  هد  قارع  ات  زاجح ) رد   ) ام ناـیم  هک  متفگ  دوخ 

( . 2  ) .دندرک یم  یط  نامز  نآ  يداع ، روط  هب  زور  هد  رد 

هدـمآ نیرـشع »  » هملک ي هرـشع »  » هملک ي ياج  هب  جـئارخلا  حـئارجلا و  رگید  هخـسن ي  کی  رد  یلو  تسا ، حـضاو  ربخ  تلالد  - 
! تسا هلصاف  زور  تسیب  قارع  زاجح و  نایم  هک  دوش  یم  نیا  نآ  قبط  رب  ترابع  يانعم  و  ( ، 3  ) تسا
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ص 395. ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 1)

ص 55. نیعبرا ، لوا  هرابرد ي  قیقحت  ( 2)

هناخباتک ي رد  هرامـش ي 983  هب  هک  باتک  یطخ  هخـسن ي  زا  لـقن  هب  ص 395  ج 1 ، حـئارجلا ، جـئارخلا و  یقرواپ  .ر ك : ( 3)
.دوش یم  يرادهگن  یشعرم  یفجن  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 

ییابطابط یضاق  دیهش  يریگ  هجیتن 

ییابطابط یضاق  دیهش  يریگ  هجیتن 

عوقو یخیرات ، دهاوش  نیا  هب  تیانع  اب  هک  دنک ، هدافتـسا  دـهاوخ  یم  دـش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا  ییابطابط  یـضاق  دیهـش  هللا  تیآ 
ماش ات  هفوک  زا  ناشیا  تکرح  ناکما  دریگ : یم  هجیتن  نینچ  هدوب و  نکمم  البرک  هب  ماشزاو  ماش  هب  هفوک  زا  ياـتوک  تدـم  رد  ریس 

نیا تسین و  شیب  داعبتسا  فرص  تسا ، هدروآ  يرون  ثدحم  هک  هچنآ  تسا و  نکمم  زور  هد  دودح  ینامز  تدم  رد 
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.دنک یم  تباث  ار  نآ  ناکما  یخیرات  دهاوش 

، دـنا هدرک  كرت  ماش  دـصق  هب  ار  هفوک  مرحم  مهدزناپ  زور  تیب  لها  هک  تسا  هدرک  رکذ  يزوجلا  نب  طبـس  هچنآ  هک  نآ  هصـالخ 
رد نانآ  تسا و  حیحص 

هحفص 106) )

هب زور  هد  ات  تشه  نیب  ینامز  تدم  رد  سپـس  .دنتـشاد  فقوت  اج  نآ  رد  زور  تشه  دودح  و  ( ، 1  ) دندیسر ماش  هب  رفـص  هام  لوا 
.دنناسرب البرک  هب  نیعبرا » زور   » رفص هام  متسیب  رد  ار  دوخ  دنتسناوت  دندیسر و  البرک 

: تسا هتسد  دنچ  رب  ییابطابط  یضاق  موحرم  دهاوش  - 

.تسا سکعلاب  ای  قارع و  هب  زاجح  زا  تدم  هاتوک  ریس  ناکما  هب  رظان  یخرب  . 1

.تسا سکعلاب  ای  قارع و  هب  ماش  زا  تدم  هاتوک  ریس  ناکما  هب  رظان  یخرب  . 2

ناوت یمن  تسا  دـیرب  کیپ و  طسوت  هک  هچنآ  و  درادـن ، یلکـشم  دـشاب ، ماشلا  هیداب  هار  رد  ریـس  هب  طوبرم  هک  هچنآ  هتـسد  نیا  رد 
.درادن ار  ریس  تعرس  ییاناوت  هک  تسا  یصاخ  ياهیگژیو  اب  یناوراک  رد  مالک  ضرف  نوچ  داد ؛ رارق  ثحب  يارب  يدهاش 

تدـم رد  ار  ریـس  ناکما  هک  تسا  هتـسناوت  ییابطابط  یـضاق  موحرم  هک  تسا  نیا  مالک  تیاهن  مینک ، رظن  فرـص  هتکن  نیا  زا  رگا 
ثدـحم هک  عانتما  ضرف  زا  ار  هلئـسم  تروص  تسا و  هتخاس  راومه  دوخ  رب  ار  يدایز  تمحز  عبتت و  افاصنا  دـنک و  تباث  یهاـتوک 

، هزادـنا نیا  تسا و  عوقو  رد  نخـس  یلو  دزاس ؛ یم  لقتنم  ناکما  ضرف  هب  ار  نآ  و  دزاس ، یم  جراخ  تسا  نآ  تابثا  یپ  رد  يرون 
.دنک یمن  تباث  ار  عوقو 

نآ رب  نوزفا  .تسا  ریذپ  هیجوت  یناطلس  هار  رد  ریـس  دوخ ، عفن  هب  یـسایس  يرو  هرهب  زا  هیما  ینب  نیگنن  تموکح  ضرغ  هب  هجوت  اب 
ریس نیا  زا  زین  يراثآ  هک 
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مان رکذ  نینچمه  .بلح  رد  هطقن  دهشم  لثم  تسا ؛ هدنام  یقاب 

هحفص 107) )

فقوت یناطلـس و  هار  ندومیپ  نیاربانب ، .تسا  ریـسم  نیا  رد  ریـس  هدننک ي  دییأت  ددعتم  ياهباتک  رد  نیرـسنق -  لثم  لزانم -  یخرب 
زور تسیب  دودح  ینامز  هب  ماش ، هب  تیب  لها  ندیسر  تسا ، هدش  عقاو  ریـسم  نیا  رد  هک  ییاهارجام  لزانم و  زا  یخرب  رد  تیب  لها 

یهیدب اهنآ  رد  ریس  رد  تعرـس  ياضتقا  هک  جح -  دصق  هب  هفیلخ  تکرح  ای  و  کیپ ، مازعا  لثم  اب  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  دنمزاین 
.دومن هسیاقم  تسا - 

ص 422. هیقابلا ، راثآلا  .ر ك : ( 1)

لوا نیعبرا  رد  لوصو  تاقالم و  نیب  همزالم 

لوا نیعبرا  رد  لوصو  تاقالم و  نیب  همزالم 

: دیامرف یم  یضاق  موحرم 

مهیلع تیب  لها  اب  يو  تاقالم  سپ  تسا ، هتفاتش  نیعبرا  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ربق  ترایز  هب  رباج  هک  اج  نآ  زا 
( . 1  ) .دنا هدیمهف  املع  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  هتفگن  ار  نآ  ریغ  یسک  نوچ  تسا ، هدوب  زور  نیا  رد  زین  مالسلا 

ندش عقاو  ام  هک  درادن  یموزل  یلو  تسا ، ملسم  تباث و  لاس 61  رفص  هام  متسیب  زور  رد  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  بانج  ترایز  - 
نبدیـس اـمن و  نبا  هک  نآ  هژیو  هب  تسین ، ود  نیا  نیب  يا  همزـالم  و  میریذـپب ، زور  نآ  رد  ار  مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  اـب  تاـقالم 

.دنا هتخاسن  نیعم  ار  تاقالم  نامز  دنتسه ، ام  ثحب  دروم  بلطم  یساسا  ردصم  ود  هک  سوواط 

.دومن دیهاوخ  هظحالم  مشش  لصف  رد  ار  بلطم  حیضوت 

هحفص 111) )

.ص لوا ، نیعبرا  هرابرد ي  قیقحت  ( 1)

رگید یهاگدید  ینخس و 

رگید یهاگدید  ینخس و 

ناکما ضرف  دیدرگ  رکذ  هک  يدهاوشو  تسین ، زاسراک  هدش  رکذ  تاروذحم  هب  هجوت  اب  اعدا  دروم  ترهـش  هک  دش  مولعم  نونکات 
تـشگزاب اب  ار  تیب  لها  اب  يو  تاقالم  رباج و  ترایز  نیب  همزالم  اـما  .تسین و  یفاـک  عوقو  تاـبثا  يارب  یلو  دـنک ، یم  تباـث  ار 

: تسناد یفتنم  ناوت  یم  هنوگنیا  لوا  نیعبرا  رد  البرک  هب  ناشیا 
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ناج هب  ار  رفـس  جـنر  هک  یهاگآ  فراع و  دنمـشناد  رادافو و  رای  نآ  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباج  دـسر  یم  رظن  هب  نیارق ، هب  هجوت  اب 
هدنسب ترایز  کی  هب  تسا ، هدش  راپسهر  البرک  تمـس  هب  نس  تلوهک  یلاسگرزب و  رد  هدیـسارهن و  دوخ  راک  بقاوع  زا  هدیرخ و 

: دشاب هتفاتش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نادیهش  رالاس  دوخ  بوبحم  الوم و  ربق  ترایز  هب  راب  ود  مک  تسد  دنکن و 

هک تسا  یترایز  لوا : ترایز 
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.دنا هدروآ  ( 3  ) مالسلا هیلع  نیسحلا  لتقم  رد  یمزراوخ  و  ( 2  ) رئازلا حابصم  رد  سوواط  نب  دیس  و  ( 1  ) یفطصملا هراشب  رد  يربط 

هحفص 112) )

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  تاقالم  هب  نورقم  هک  تسا  یترایز  مود : ترایز 

: تخادرپ میهاوخ  هاگدید  نیا  نییبت  هب  ریز  رد 

مدـع رب  هنیرق  هکلب  تسا ؛ هدـشن  تاقالم  هلئـسم ي  هب  يا  هراـشا  هنوگ  چـیه  یمزراوخ ، سوواـط و  نب  دیـس  يربط و  تیاور  رد  . 1
ار وا  هک  دهاوخ  یم  هیطع  زا  رباج  ترایز ، ماجنا  زا  سپ  هک  دننک  یم  حیرـصت  یمزراوخ  يربط و  .دراد  دوجو  زین  تاقالم  لوصح 

نیا اب  يا  هثداـح  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  ( 4  ) .دنتـشادرب ماگ  ریـسم  نیا  رد  ود  ره  هاگ  نآ  .دـنک  تیادـه  هفوک  ياه  هناـخ  تمـس  هب 
.دنکن لقن  ار  نآ  هیطع  ددرگ و  عقاو  تیمها 

ناشیا زا  ریغ  یـسک  رباـج ، تراـیز  ماـگنه  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  یمزراوخ  سوواـط و  نب  دیـس  يربط و  ربخ  زا  هچنآ  . 2
نآ ربق  ترایز  هب  زین  مشاه  ینب  زا  یهورگ  هک  تسا  هدوب  یتقو  تیب ، لها  اب  تاقالم  هب  نورقم  تراـیز  هک  نآ  لاـح  تسا و  هدوبن 

( . 5  ) .دنتفای اج  نآ  رد  مشاه  ینب  زا  يا  هدع  اب  ار  رباج  دندیسر ، البرک  هب  هک  یماگنه  تیب  لها  دندوب و  هتفاتش  ترضح 

.درادن دوجو  هیطع  زا  يرثا  مان و  چیه  مود  ترایز  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، هتسجرب  هیطع  شقن  مان و  لوا ، ترایز  رد  . 3

بلطم نیا  هدـننک ي  تابثا  تسا ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  نیتسخن  رباـج  هک  نیا  رب  ینبم  نادنمـشناد  ناـخروم و  حیرـصت  . 4
دیاب ار  هیطع  اب  رباج  ترایز  نایب ، نیا  اب  تسا و  مشاه  ینب  زا  یهورگ  ترایز  زا  شیپ  يو  ترایز  هک  تسا 

هحفص 113) )

.داد رارق  وا  ترایز  نیتسخن 

( رئازلا حابصم   ) رد سوواط  نب  دیس  يربط و  هچنآ  هصالخ ،
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هب ترایز ، ماجنارـس  درادن و  مشاه  ینب  روضح  زا  يا  هراشا  هنوگ  چیه  دراد و  دوجو  هیطع  مان  نآ  رد  هک  دـنا ، هدروآ  یمزراوخ  و 
مان زا  يرثا  نآ  رد  هک  دنا ، هدروآ  فوهل )  ) رد سوواط  نب  دیس  امن و  نبا  هک  هچنآ  اب  دوش ، یم  متخ  هفوک  تمـس  هب  ناشیراپـسهر 

.دنکن هدنسب  ترایز  کی  هب  رباج  نوچ  یصخش  هک  درادن  يدعب  هنوگ  چیه  دنک و  یم  قرف  تسین ، هیطع  شقن  و 

و تسا ، مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش ، رالاس  تداهش  زا  زور  لهچ  تشذگ  زا  سپ  رباج  ترایز  زور  نیعبرا  زور  نیاربانب ،
مود نیعبرا  زا  شیپ  املسم  یلو  میناد ، یمن  ار  نآ  زور  اقیقد  هچرگ  تسا ؛ نیعبرا  زا  سپ  ناشیا  اب  رباج  تاقالم  تیب و  لها  ترایز 

.تسا

نیا رد  مه  ار  تیب  لـها  دورو  هچناـنچ  ( ، 6  ) تسا هدرک  نییعت  رفـص  هاـم  لوا  رد  ماـش  هب  ار  رهطم  رـس  دورو  هک  یلقن  هب  هجوت  اـب 
رد ناشیا  تماقا  تدم  ( ، 8  ) تسا هدش  نییعت  رفص  هام  متسیب  ناشیا ، جورخ  نامز  هک  يربخ  هب  هیکت  اب  و  ( 7  ) مینادب ماش  هب  خیرات 

البرک هب  تیب  لها  ندیـسر  نامز  دـشاب ، هدوب  ماشلا  هیداب  ربنایم  هار  زا  ناـنآ  تشگزاـب  ریـسم  هک  نآ  رباـنب  هدوب و  زور  تسیب  ماـش ،
البرک هب  لوالا  عیبر  لیاوا  رد  ای  رفـص و  نایاپ  دودـح  رد  نانآ  هک  درک  نامگ  ناوت  یم  .درادـن و  لوا  نیعبرا  اب  ینادـنچ  هلـصاف ي 

تدم هچنانچ  دنشاب و  هدیسر 

هحفص 114) )

هب يرادقم  نامز  مینادب  یناطلس  هار  زا  مه  ار  تشگزاب  ای  و  مینادب ، ( ، 10  ) مین هام و  کی  ای  و  ( 9  ) هام کی  دودح  ار  ناشیا  تماقا 
.دشاب هدوب  لوالا  عیبر  هام  زا  ریغرد  هک  تسا  دیعب  دتفا و  یم  ریخأت 

يرایسب نایب  نیا  اب 
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.دریذپ یم  نایاپ  اهشکمشک  تاعزانم و  زا  يرایسب  و  دوش ، یم  لح  هلئسم  تالکشم  زا 

ضرف رد  ددرگ و  حرطم  لیلد  ناونع  هب  دـناوت  یمن  تسا ، هدرک  داـی  اـملع  مهف  ناونع  هب  نآ  زا  ییاـبطابط  یـضاق  موحرم  هچنآ  اـما 
.تفرگن رارق  شریذپ  دروم  هک  تسا ، تاقالم  لوصح  رباج و  ترایز  نیب  همزالم ي  توبث  زا  یشان  ققحت ،

: تسا نیا  ثحب  هجیتن ي  هتشذگ ، بلاطم  هب  هجوت  اب 

متـسیب زین  ار  جورخ  نامز  و  دنـشاب ، هتـشگزاب  البرک  هب  ریـسم  نامه  زا  نانآ  هدرب و  ماش  هب  ماشلا  هیداب  قیرط  زا  ار  تیب  لها  هچنانچ 
.دراد دوجو  لوا  نیعبرا  رد  البرک  هب  ندیسر  ناکما  مینادن ، رفص 

ار يدهاش  لیلد و  هنوگ  چیه  دنک ، یم  رکذ  ار  لامتحا  نیا  هک  نیما  دیس  و  دنک ، یمن  دییأت  ریسم  نیا  زا  ار  تفر  ریـسم  ینیارق  یلو 
تکرح زا  يرثا  يربتعم ، ریغ  ربتعم و  باتک  چـیه  رد  تسا و  هتخاس  حرطم  ار  نآ  دـیاش  و  لعل »  » هملک ي رکذ  اب  اـهنت  دروآ و  یمن 

.دروخ یمن  مشچ  هب  ریسم  نیا  رد 

نداد تکرح  نیارباـنب ، دروآ ؛ تسد  هب  دوخ  نیگنن  تیاـنج  زا  ار  هرهب  تیاـهن  تساوخ  یم  هیما  ینب  دـساف  تموکح  نآ ، رب  نوزفا 
هولج یقطنم  تشاد ، دوخ  رد  ار  لزنم  لهچ  دوش  یم  هتفگ  هک  یناطلس ، هار  زا  اهنآ 

هحفص 115) )

هب ریسم  نیا  رد  تیب  لها  نادیهش و  زا  يراثآ  ندنام  یقاب  .دراد و  زاین  تقو  زور  تسیب  دودح  هب  ریسم  نیا  رد  تکرح  دزاس و  یم 
لثم ریـسمرد ، تیبلا  لآ  ناـکدوک  زا  یخرب  نفدـم  اـی  و  ( ، 11  ) هطقن دهـشم  لثم  دریگ ، رارق  دانتـسا  دروم  دـناوت  یم  دـییأت  ناونع 

.کبلعب ای  بلح  ياهرهش 

هیضق ي لثم  تسا ؛ یناطلس  هار  هب  طوبرم  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  هار  تانایرج  زا  یضعب  یخیرات ، هجوت  دروم  بتک  زا  یخرب  رد 
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.کبلعب رد  تیب  لها  زا  یضعب  نانخس  ( ، 13  ) نیرسنق رد  ( 12  ) بهار رید 

و سوواط ، نبدیـس  هکنانچمه  دـنا ، هتفگ  مین  هام و  کی  ات  کی  دودـح  ات  هک  ماش  رد  تیب  لها  تماقا  تدـم  هب  هجوت  اب  نیارباـنب ،
هلئـسم ي و  دشاب ) مک  تدم  نآ  هچ  رگا  ، ) دنا هدوب  ینادنز  هفوک  رد  هک  یتدـم  هب  تیانعاب  تسا و  هتفگ  نامعن  یـضاق  وا  زا  شیپ 

.میناد یمن  یقطنم  لوا  نیعبرا  رد  ار  تیب  لها  تشگزاب  زاب  رب ، همان  رتوبک  یتح  ای  کیپ و  طسوت  دیزی  زا  فیلکت  بسک 

ضراعم نارگید ، ییاهب و  خیش  ینیوزق و  ینوریب و  لثم  یخرب  حیرصت  اما 

هحفص 116) )

.تسا هدوبن  نونفوذ  نانآ  لثم  تسا و  مدقم  اهنآ  رب  یخیرات  رظن  زا  هک  نامعن ، یضاق  دننامه  یخرب  لقن  اب  تسا 

هک تسا  لوا  نیعبرا  رد  تیب  لها  اب  يو  تاقالم  لوصح  رباج و  ترایز  نیب  همزالم ي  زا  یـشان  دـنا  هداد  تبـسن  هیماما  هب  هچنآ  و 
.میتسناد نیعبرا  زا  سپ  رگید  یترایز  رد  ار  نآ  و  تفرگن ، رارق  شریذپ  دروم 

؛ مینادـب صاخ  یطیارـش  اب  و  هژیو ، يرما  ار  نآ  ای  و  مینادـن ، نیعبرا  زور  رد  دـیاب  ای  ار  رهاط  دـسج  هب  رهطم  رـس  قاحلا  خـیرات  اـما 
( . 14  ) .تسا هدیسر  نآ  هب  سوواط  نب  دیس  هک  نانچمه 

ص 74. یفطصملا ، هراشب  ( 1)

ص 286. رئازلا ، حابصم  ( 2)

ص 190. ج 2 ، نیسحلا ، لتقم  ( 3)

(. ص 75 یفطصملا ، هراشب  .ر ك : « ) قیرطلا یف  اراص  مث  نافوک ، تایبا  وحن  ینذخ  : » دیوگ یم  هیطع  هب  رباج  هک  اج  نآ  ( 4)

هللا همحر  يراصنألا  هللادبع  نب  رباج  اودجو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لایع  رم  امل  و  : » دیوگ یم  ص 107  نازحألا ، ریثم  رد  امن  نبا  ( 5)
ص 225 فوهل ، رد  دیس  ار  نومضم  نیا  بیرق  و  هترایزل » اومدق  مشاه  ینب  نم  هعامج  هیلع و 
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.تسا هدروآ 

ص 45. تادوجوملا ، بئارغ  تاقولخملا و  بئاجع  ص 422 ؛ هیقابلا ، راثآلا  ( 6)

.تسا نانچ  يوق  نامگ  هب  هک  ( 7)

ص 510 و 489. یمعفک ، حابصم  ص 219 ؛ هیوقلا ، ددعلا  ص 730 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص 46 ؛ هعیشلا ، راسم  ( 8)

ص 589. لامعألا ، لابقا  ( 9)

ص 269. ج 3 ، رابخألا ، حرش  ( 10)

، مدومن ادـیپ  بلح  رهـش  رد  ار  سدـقم  ناـکم  نیا  تراـیز  قیفوت  متـشاد ، هیروـس  روـشک  هب  اریخا  بناـج  نیا  هک  يرفـس  رد  ( 11)
یلوتم هللارصن ، میهاربا  خیش  ياقآ  بانج  ار  مهم  نایرج  نیا  و  مدرک ، هدهاشم  دوب  هتفرگ  نوخ  گنر  نآ  زا  یتمسق  هک  ار  یگنـسو 

رد شیپ  لاس  تفه  دودـح  : » دومن وگزاب  میارب  ش  1381 ه -  / 12 اب 24 /  ربارب  ق ، مارحلا 1424 ه - مرحم  خیرات 11  رد  ماقم  نآ 
هک دندوب  هناصلاخ  يرادازع  لوغشم  ماقم  نیا  رانک  رد  یناتسکاپ  نایعیش  زا  يا  هدع  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  يرادازع  مایا 

ار مدوخ  دندناسر ، نم  هب  ربخ  هک  یتقو  دور ، یم  ورف  نآ  رد  جـیردت  هب  دـعب  و  دوش ، یم  رهاظ  گنـس  يور  رب  هزات  ینوخ  ناهگان 
«. .تفر ورف  جیردت  هب  مه  نآ  دعب  و  دوب ، هدنام  یقاب  هک  دوب  هزات  نوخ  هرطق ي  کی  مدید  هچنآ  .مدناسر  رخآ  تاظحل  رد 

ص مالسلا ،) هیلع  نیسحلا  مامالا  خیرات   ) ج 17 ملاوعلا ، ص 303 ؛ ج 45 ، راونألاراحب ، ص 60 ؛ ج 4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  ( 12)
.صئاصخ رد  يزنطن  زا  لقن  هب  بوشآ ، رهش  نبا  بقانمزا  418 ؛

.ر  ) ...مصاوعلا برقب  صمح  ههج  نم  هلحرم  بلح  نیب  اهنیب و  ، هنیدم نیرسنق  تناک  و  بلح ، اهنم  ماشلاب  هروک  یه  نیرـسنق : ( 13)
(. ص 404 ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  ك :

ص 588. لامعالا ، لابقا  .ر ك : ( 14)
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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