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اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  یگدنز  تاداس  همع 

باتک تاصخشم 

رهـش رـصتخم  خیرات  و  اهیلع :  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  یگدنز  تاداس  همع  روآدیدپ :  مان  ناونع و  مساقلاوبا  يدیمح ، هسانـشرس : 
-964-978 کباش :  103ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1386 . سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم  يدیمح . مساقلا  وبا  / مق سدقم 

هموصعم عوضوم :  201؟ق  183 - ؟ مظاکیـسوم ع ،) تنب  س )  ) هموصعم عوضوم :  اـپیف .) )1390 مود : پاچ  تشادداـی :   4-097-973
هرگنک يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  خیرات  مق --  عوضوم :  اهتمارک  201؟ق --  183 - ؟ مظاکیسوم ع ،) تنب  س 

1335008 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/976 ییوید :  يدنب  هدر  BP52/2/م6 ح8 1386  : 

رشان نخس 

يدنلبرس ار  وا  يدنلبرس  دنکیم ، راختفا  تسا  اوقت  تلیضف و  شناد ، همشچرس  هک  نآ  تکرب  اب  هیملع  هزوح  مق و  هب  مالسا  يایند  زورما 
زیاـمتم اهرهـش  رگید  زا  ار  مق  رهـش  هک  تسا  اـهیگژیو  نیمه  دـنادیم . دوخ  تزع  ار  نآ  تزع  دوـخ و  یناداـبآ  ار  نآ  یناداـبآ  دوـخ ،

رد هک  هتبلا  تسا و  يزیتسملظ  بالقنا و  تکرح  شزیخ  مالـسا ، يرادـیب  يوگلا  مق  دـیامنیم . درف  هب  رـصحنم  ًـالماک  ار  نآ  دـنکیم و 
نآ تیلباق  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تکرب  اب  دوجو  نُمی  هب  مق  دشاب . وگلا  دیاب  مه  نوگانوگ  ياههصرع  رگید و  ياههنیمز 

هلـضاف هنیدـم  زا  ياهنومن  دریگ و  رارق  هاگیاج  نیرتالاب  رد  يداصتقا ، ینارمع ، یـسایس ، یعامتجا ، یگنهرف ، ياـههصرع  رد  هک  دراد  ار 
كرد اب  مرتحم  نالوؤسم  هک  یطرـش  هب  تسا  رادروخرب  دـشر  تفرـشیپ و  يارب  ییـالاب  دادعتـسا  زا  مق  دـنک . یفرعم  اـیند  هب  ار  یمالـسا 

زادنامشچ نیا  هب  ندیـسر  يارب  تاناکما  اهدادعتـسا و  اهتیفرظ ، مامت  زا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهـش  هژیو  هاگیاج  تیعقوم و 
مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هب  تمدخ  تسا و  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  هب  تمدخ  مق  هب  تمدخ  دننک . هدافتـسا 

رئاز رازه  اهدـص  اـههد و  هزورما  نیا ؟ زا  رتـالاب  رتهب و  نـالوؤسم  يارب  يراـختفا  هچ  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  تمدـخ 
دننکیم راومه  دوخ  رب  ار  رفس  جنر  مک ، رایـسب  تاناکما  بسانمان و  يریوک و  ياوه  بآ و  مغر  هب  دنناسریم و  مق  هب  ار  دوخ  هناقاتـشم 

هب دـننادرگ . رونم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رون  اب  ار  ناشناج  لد و  هدرب و  نارکمج  سدـقم  دجـسم  رهطم و  مرح  تاـضویف  زا  ياهرهب  اـت 
مق تناکم  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  يالاو  ماقم  تشادگرزب  رد  یبوخ  ياههیـسالجا  اههرگنک و  مرتحم ، نالوؤسم  تمه 
هب مدرم  هدوت  رتشیب  رتهب و  هچره  ییانـشآ  يارب  ياهماـنرب  يرکف ، ياـههمانرب  نیا  راـنک  رد  تسا  بوخ  هچ  اـّما  دوشیم ، هدـش و  رازگرب 

همطاف ترـضح  اب  يراوجمه  بادآ  تانوؤش و  تیاـعر  تیب و  لـها  همیرک  ینارون  تیـصخش  اـب  نایوجـشناد  نازومآشناد و  صوصخ 
فارطا هبسک  صوصخ  هب  مرتحم ، هبسک  رهطم ، مرح  رد  تعامج  زامن  هماقا  ماگنه  دوش ، نینچ  رگا  دیایب ، لمع  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم 

تیب لها  مرح  هب  بقلم  هک  يرهـش  ياضف  دـنزرویم . يرتشیب  مامتها  رهطم  مرح  رد  تقو  لّوا  زامن  يادا  تعامج و  زاـمن  هب  رهطم ، مرح 
یتوکلم یگنهرف و  ياضف  نیا  ریثأت  تحت  دوش  رهش  نیا  دراو  سکره  درابب و  تیونعم  نآ  راوید  رد و  زا  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  تسا 

هک نیا  رخآ  نخـس  دریگارف . ار  ناهج  طاقن  رگید  یتح  نامزیزع و  روشک  طاـقن  ياـج  ياـج  نآ ، یگنهرف  يونعم و  تارثا  دریگ و  رارق 
راظتنا ناراوگرزب  نآ  هک  میزاسب  هنوگ  هب  ار  مق  مینک و  شالت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ياههاگدید  تاّیونم و  ققحت  يارب  میفظوم  همه 

ماظن رد  میناوتب  فیرـشلا » هجو  یلاعت  هَّللا  لجع   » يدـهم ترـضح  هژیو  تیانع  الع و  لـج و  قح  ترـضح  هاـنپ  رد  تسا  دـیما  و  دـنراد .
ماد  » ياهنماخ هَّللا  تیآ  ترـضح  يربهر ، مظعم  ماقم  هرـس و  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  دنلب  فادها  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  سدـقم 

تاراشتنا و رد  راکمه  نازیزع  زا  نایاپ  رد  میـشاب  هتـشاد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  نأش  روخ  رد  يرهـش  میزاس و  یلمع  ار  هلظ »
نیملسملا مالسالا و  تجح  دنمجرا  ردارب  دنتسه و  ام  قوشم  دوخ  تیانع  اب  هک  یفاو  هَّللا  تیآ  ترضح  هژیو  هب  نارکمج  سّدقم  دجسم 
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دجسم تاراشتنا  لوؤسم  ریدم  میراد . ار  نانتما  رکشت و  لامک  دناهدیشک  ار  هعومجم  نیا  يروآعمج  تمحز  هک  يدیمح  مساقلاوبا  دّیس 
يدمحا نیسح  نارکمج  سدقم 

مق خیرات  لّوا : لصف 

مق خیرات 

اب رگید  فرط  زا  هواس و  اب  فرط  کی  زا  نارهت و  اب  یفرط  زا  دراد ، رارق  ناریا  يزکرم  ریوک  هیحان  رد  ییایفارغج  تامیـسقت  ثیح  زا  مق 
دالب و زا  و  تسا ، میم  دـیدشت  فاق و  مض  هب  نادـلبلا  مجعم  باـتک  بحاـص  لـقن  رباـنب  مق  هملک  دـشابیم . هیاـسمه  ناـشاک  ناهفـصا و 

لثم مق  هرابرد  يدایز  بلاطم  هدربمان  خروم  دوشیمن ، تفای  وا  رد  مجع  زا  يرثا  هدیـسر و  مالـسا  نامز  هب  نآ  يانب  هک  تسا  ییاـهرهش 
يرگید زارف  رد  هچنانچ  دنکیم . لقن  نآ  يرادهگن  ناتـسبات و  رد  ار  نآ  زا  هدافتـسا  ناتـسمز و  رد  بآ  ندومن  عمج  هقیرط  اوه و  بآ و 

نبا دّمحم  دـنزرف  نمحرلادـبع  يرمق ) لاس 83   ) فسوی نب  جاجح  نامز  رد  و  دنتـسه ، یماـما  هدزاود  هعیـش  یماـمت  مق  لـها  دـیوگیم :
تـسکش مایق  نیا  رد  نوچ  و  دندوب ، هباحـص  نیعبات  زا  ياهّدع  وا  رکـشل  رد  هک  درک  مایق  جاجح  هیلع  رب  دوب  ناتـسجس  مکاح  هک  ثعـشا 

کلام نب  دعـس  نادنزرف  زا  هک  میُعن  قاحـسا و  نمحرلادبع ، صوحا ، هَّللادبع ، مان  هب  وا  نایهاپـس  زا  رفن  جـنپ  درک ، رارف  لباک  هب  دروخ و 
کچوک هیرق  تفه  زا  لکـشتم  دوخ  مق  نامز  نآ  رد  دنداد . رارق  دوخ  هاگیاج  نکـسم و  ار  اجنآ  دندمآ و  مق  هب  دندوب  يرعـشا  رماع  نب 

ات دـندش  ّطلـسم  هیحان  نیا  رب  دنتـشک و  ار  اجنآ  نینکاس  دـندش و  لخاد  اهبرع  زا  تعامج  نیا  دوب ، نادـْنمُک  اهنآ  زا  یکی  ماـن  هک  دوب 
زا دعب  دندراذگ و  ناْدنُمُک  ار  نآ  مسا  هداد و  رارق  يدحاو  لحم  ار  هیرق  تفه  نیا  هدش و  قحلم  اهنآ  هب  زین  اهنآ  ياهومع  رسپ  هک  يّدح 

يدـنزرف هک  دوب  دعـس  نب  هَّللادـبع  اهنآ  دـشرا  ناردارب ، نیا  نایم  رد  و  دـش . مق  هب  لیدـبت  نآ  فورح  رییغت  ناـمز و  تشذـگ  رثا  رد  نآ 
عّیـشت هک  نامز  نآ  رد  هک  يّدح  هب  دومن ، لقتنم  مق  هب  هفوک  زا  ار  عّیـشت  وا  دمآ و  مق  هب  نآ  زا  دعب  دوب ، هتفای  تیبرت  هفوک  رد  هک  تشاد 
مکاح اهنامز  زا  یکی  رد  هک  تسا  نیا  دننکیم  لقن  هک  ياهفیرظ  تایاکح  زا  دشیمن . ادیپ  یّنس  کی  یتح  مق  رد  دوب ، یمک  ّتیلقا  رد 

هک يّدح  هب  دننکیم ، نعل  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  بصاغ  يافلخ  مق  مدرم  هک  دینش  درکیم ، تموکح  یبصعتم  یّنس 
اهنآ هب  درک و  توعد  ار  مق  لها  ناگرزب  اسؤر و  داتسرف و  ار  یصخش  يزور  دوشیمن ، تفای  رمع  رکبوبا و  مان  هب  یصخش  اهنآ  نایم  رد 
اهنآ مان  هب  ار  دوخ  ياههچب  و  دیتسه ، نمشد  اهنآ  اب  و  دینکیم ، نعل  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحص  امش  هک  ماهدینـش  تفگ :

، دشاب رمع  ای  رکبوبا و  وا  مسا  هک  دیرواین  دینکن و  ادیپ  ار  یـصخش  رگا  هک  گرزب  دنوادخ  هب  ماهدروخ  مسق  نم  دینکیمن ، يراذـگمان 
دیسر و تیاهن  هب  اهششوک  دننک ، ادیپ  ار  یصخش  نینچ  نیا  ات  هتساوخ  تلهم  مکاح  زا  مق  ناگرزب  درک . مهاوخ  تبوقع  تخس  ار  امش 

ادخ قلخ  نیرتدب  هفایق  لکش و  ثیح  زا  وضع و  صقن  ياراد  تهج  ره  زا  هک  دندرک  ادیپ  ار  بیرغ  يرفن  کی  ات  دندرکن ، ادیپ  ار  یـسک 
نیرتهفایقدب نیرتلکش و  دب  امش  هک  مق  ناگرزب  هب  نداد  شحف  هب  درک  عورـش  دید  ار  درم  نیا  ات  مکاح  دندروآ ، مکاح  دزن  هب  ار  وا  دوب 

ره ریما ! يا  تفگ : یمق  نافیرظ  زا  یکی  لاح  نیا  رد  دننک ، ینادنز  ار  اهنآ  ات  داد  روتـسد  و  دیربب ؟ ارم  يوربآ  ات  دیاهدروآ  ار  ادـخ  قلخ 
. دـنکیمن تیبرت  نیا  زا  رتهب  دـشاب  رمع  ای  رکبوبا و  شمـسا  هک  یـسک  مق  ياوه  بآ و  تسا و  مق  اجنیا  هدـب ، ماـجنا  یهاوخیم  يراـک 

دش لقتسم  يرهش  دوخ  هک  ینامز  ات  دوب  مق  تیعقوم  نیا  ( 1 .) دننک دازآ  ار  اهنآ  هک  درک  رما  تشذگرد و  اهنآ  هانگ  زا  دـیدنخ و  مکاح 
يارب دـش  ییاوأم  لحم و  دـیدرگ و  هدوزفا  نآ  یعامتجا  تیعقوم  رب  دـش ، مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  دـقرم  لـحم  هکنآ  زا  دـعب  و 

زا زین  مق  رهـش  نالوغم و  هدرتسگ  هلمح  اب  دـش  نراقم  نامز  یلو  دـندرکیم . رارف  سابعینب  يافلخ  روج  ملظ و  زا  هک  هدیدمتـس  نایعیش 
هدش رارکت  مق  خیرات  رد  يددـعتم  تاعفد  رد  راب  فسأت  هعقاو  نیا  هدـیدرگ و  كاخ  زا  یّلت  هب  لیدـبت  دـنامن و  نوصم  اهنآ  يرگیـشحو 
رـسپ یـسابع  ّزتعم  ناـمز  رد  ماـع  لـتق  تاـیلام ، جارخ و  نداد  زا  مق  مدرم  عاـنتما  ببـس  هب  یـسابع  نومأـم  هلمح  زا : دـناترابع  هک  تسا 
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ناغفا و دومحم  یتسرپرـس  هب  اهیناغفا  هلمح  نامز  رد  مق  ندـش  بارخ  یناگروگ ، رومیت  ریما  نامز  رد  رهـش  بیرخت  ماع و  لتق  لکوتم ،
(2 .) راشفا هاش  ردان  راجاق و  ناخ  دّمحم  اقآ  هنامحریب  راتشک  يوفص ، نیسح  ناطلس  هاش  تنطلس  رخاوا  رد  ناغفا  فرشا 

؟ دنتفگ مق )  ) ار مق  ارچ 

ناـشنرطاخ ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  راـصتخا  روـط  هب  اـجنیا  رد  اـم  دـناهدرک ، رکذ  مق )  ) هب رهـش  نیا  يراذـگ  ماـن  هجو  يارب  یفلتخم  لـلع 
ياراد دـیآرد ، رهـش  تروـص  هب  هک  نآ  زا  شیپ  نیمزرـس  نـیا  هـک  حیـضوت : نـیا  اـب  تـسا ، همُوـک )  ) بّرعم مـق )  ) هـملک  - 1 مینکیم :

هب دناهدربیم . اهلادوگ  نآ  فارطا  ياهرازهزبس  رد  ندیرچ  بآ و  ندیماشآ  يارب  ار  دوخ  نادنفـسوگ  ناناپوچ  دوب ، یبآرپ  ياهلادوگ 
نیا دـنتخاس . دـنیوگیم ، همُوک )  ) نآ هب  یـسراف  هب  هک  یتـقوم  ياهنکـسم  نیمزرـس  نآ  رد  ینـالوط  فقوت  رطاـخ  هب  ناـناپوچ  جـیردت 
یقاب نآ  يارب  موک  ای  هموک  نامه  مان  هب  و  دـمآرد ، رهـش  تروص  هب  هتفر  هتفر  دـمآرد ، ياهیرق  تروص  هب  دـش و  دایز  مک  مک  اـههمُوک 

، دیدرگ مق  هب  لّدبم  موک  هلمج  زا  داد و  لکش  رییغت  یسراف  تاملک  زا  يرایـسب  برع ، تایبدا  نابز و  ذوفن  مالـسا و  روهظ  زا  سپ  دنام .
سیلبا هک  درک  هدـهاشم  جارعم ، بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر   - 2 ( 3 .) دش هدناوخ  نیـسیمرق )  ) ناهاشنامرک هک  روط  نامه 

رد ( 4 .) دـنداهن مق )  ) ار نیمزرـس  نیا  مسا  ور  نیا  زا  نوعلم . يا  ورب ) اجنیا  زا  زیخرب و  نوُْعلَمای ؛ ُْمق  دومرف : تسا  هتـسشن  نیمزرـس  نیا  رد 
هب یمسم  نیلسرملا  دّیس  نتفگ  مق  هب  مگ  شابیم  وت  نوعلم  هعقب  نیا  زا  مق  هک  نید  هش  اتفگ  سیلبا  هب  تسا : هدورس  وکین  رعاش  انعم  نیا 

رظن لـبج  نیمزرـس  رد  ياهعقب  هب  جارعم  بش  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـش  تیاور  زین  نیمزرـس 3 -  نیا  تشگ  مق 
هالک  ) یُسنرب شرس  رب  هتسشن و  نآ  رد  يریپ  صخش  دوب و  کشم  زا  رتوبشوخ  يوب ، رظن  زا  نارفعز و  زا  رتابیز  گنر  رظن  زا  هک  مدرک ،

، دنیآیم مه  درگ  هب  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  هک  تسا  ياهعقب  نیا  درک : ضرع  تسیچ ؟ هعقب  نیا  لیئربج  يا  متفگ : دوب . زارد )
یلع یتسود  تیالو و  زا  ار  نانآ  دهاوخیم  تفگ : دـهاوخیم !؟ هچ  اهنآ  زا  وا  متفگ  تسا ، سیلبا  تفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا  متفگ :

هدـمآ و وا  دزن  میدـمآ ، نیمز  رب  رتدـنت  قرب  زا  رآ ، دورف  نیمز  رب  ارم  متفگ : دـهد ، قوس  داـسف  قسف و  يوس  هب  دـنک و  عـنم  مالـسلا  هیلع 
هک نآ  هچ  نک ، تکرـش  ناشلام  نز و  رد  اهنآ  نانمـشد  هئجرم  هفیاط  اب  ادـخ ، تمحر  زا  هداتفا  رود  يا  زیخرب ) نوعلم -  اـی  مق  : ) متفگ
هب بیرق  ( 5 .) دنتفگ مق )  ) نیمزرس نیا  هب  ور  نیا  زا  دنشابیم . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  یـصو  نایعیـش  نم و  نایعیـش  مق  لها 
رد جارعم  هب  وچ  يدّمحم  رون  تسا . هدـمآ  ص207  ج 60 ، راونالاراحب ، ص 455 و  راحبلا ج 2 ، ۀنیفـس  رد  يرگید  تیاور  تیاور ، نیا 
يا وت  جرُخا  دـیرم  وت و  ياج  هن  تشهب ، نیمزرـس  نیا  دـیلپ  يا  رود  وشب  هک  يدـمحا  کناب  دز  دـید  هاپـس  اب  مق  هعقب  هب  ار  سیلبا  دیـسر 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  حون  ترضح  یتشک  نوچ  دنتفگ ، مق  تهج  نآ  زا  ار  مق  دومرف : مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  راکهابت 4 -  دیلپ و  نیعل و 

ار مق  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 5 ( 6 .) تسا سدقملا  تیب  زا  یتمسق  نیمزرس  نیا  داتـسیا و  نیمز  نیا  رد  فورعم  نافوط  نآ  رد 
ترـضح نآ  ینابیتشپ  ترـصن و  هب  دننکیم و  مایق  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  اب  مق  لها  نوچ  دنتفگ  مق 

دنوشیم و هدید  مق  فارطا  رد  هک  یبآرپ  ناوارف  ياهلادوگ  هچایرد و  هلیـسم و  هناخدور و  هطـساو  هب  دنیوگ : یـضعب   - 6 ( 7 .) دنوریم
يراذگمان هوجو  زا  یکی   - 7 دناهتفگ . مق  ار  نیمزرـس  نیا  دیاوز  فذح  اب  ور  نیا  زا  دنیوگیم ، همقمق  دـشاب  بآرپ  هک  ییاج  هب  برع 

هب لدبم  بّرعم و  هب  مُک  هاگنآ  دنتخادنا و  ار  نادنمک  فورح  زا  یضعب  سپس  دوب  نادنمک  مق ، ياههیرق  مسا  ًالبق  دناهتفگ : نینچ  ار  مق 
زا هدافتسا  اب  هحفص 96  دلج 1 ، رد  نیعـشعشملاراونا  باتک  بحاص  ار  اهنآ  هک  دراد  مه  يرگید  ياهمسا  نیمزرـس  نیا  ( 8 .) دندرک مق 

تیب نم  ۀعطق  لبج ، ضرا  ارهز ، تسا : رارق  نیا  زا  اهمان  نآ  و  دنک ... تفارش  شیازفارب  تلالد  مسا  يدایز  دیوگیم : هدرب و  مان  تایاور 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  لآ  هنایـشآ  نمؤم ، هاگتحارتسا  دابعلا ، یلع  ۀجح  تیبلا ، لها  مرح  مئاقلا ، راصنلا  عمجم  هسدقم ، هرهطم  سدقملا ،
، هکئالملا فوفرم  نیمالا ، دلب  ۀنجلا ، باب  نیفئاخلل ، ناما  همئالا ، ۀعیش  دلب  همئالا ، دلب  نیرابجلا ، مصقم  دالبلا ، راتخم  هریغـص ، هفوک  هلآ ،

(9 ....) برعلاب نیزم  ۀکئالملا ، سورحم  جرف ، كاخ 
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مالسا زا  لبق  مق 

هنکـس ياراد  ِيدابآ  مالـسا  زا  لبق  مق  هک  نیا  تسا  ملـسم  هک  هچنآ  یلو  دهدیمن ، ناشن  تسرد  مالـسا  روهظ  زا  لبق  ار  مق  هفایق  خیرات ،
مالسا روهظ  زا  لبق  نورق  اهنامز و  رد  نآ  تایـصوصخ  یلک ، روط  هب  مق  دودح  اّما  تسا ، هدش  ياهراشا  نآ  هب  خیرات  يالبال  رد  هدوب و 
یضعب یتشترز و  اهنآ  زا  یخرب  نانکاس  هدوب و  ددعتم  ياههعلق  تروص  هب  مالسا  زا  لبق  مق  هک  دسریم  رظن  هب  تسین . نشور  یبوخ  هب 

هعیـش ینمی و  برع  داژن  زا  ًالـصا  هک  هدـش  اهيرعـشا  تسد  هب  دوشیم  ناشن  رطاخ  هک  ناـنچ  نآ ، ندـش  رهـش  دـناهدوب و  يدوهی  رگید 
مالـسلا مهیلعتّوبن  نادناخ  تیالو  عّیـشت و  اب  مزالم  مق  ندش  رهـش  و  دناهدمآ ، رامـش  هب  مق  رخافم  زا  خیرات  لها  دزن  ناشیا  اذل  دندوب و 

؛ دـناهدرک رکذ  دـناهدرک ، تموکح  مق  رد  هک  ار  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  نارادـمان  زا  یـضعب  مان  میدـق ، ناـخروم  یخرب  ( 10 .) تسا هدوب 
، تفریم هینمرا  دـالب  بناـج  هـب  ( 12) روگمارهب دـیوگیم : مجع  كوـلملا  ریـس  باـتک  زا  لـقن  هب  ( 11) نیعـشعشم راونا  باتک  هدنـسیون 

رهش یلـصا  لحم  هب  هّجوت  اب  یلو  ( 13) تشاذـگ ( ناجمم  ) مان هب  هدرک و  انب  ار  نآ  ياهاتـسور  مق و  داتفا ، هواس  فارطا  يوس  هب  شرذـگ 
عـضو رهـش ، فارطا  ياهاتـسور  ياـهمان  زا  نینچمه  دوشیم و  هدـهاشم  رهـش  یقرـش  يرتـمولیک  کـی  رد  نونکا  نآ  ياـههبارخ  هک  مق 
هتخاس ياهرهـش  زا  ( 14 «) يومح توقای   » هتفگ فالخرب  مق  رهـش  هک  دـنامیمن  یقاب  یّکـش  ناسنا  يارب  اهاتـسور ، نیا  نانکاس  یگدـنز 

نارفعز فیصوت  مق و  مان  تسا . هدوب  ناریا  دابآ  ياهرهش  زا  هتشاد و  دوجو  مالسا  روهظ  زا  شیپ  اهتدم  هکلب  تسین ، مالـسا  هرود  هدش 
ردنکسا هک  میراد  تسد  رد  يدنـس  هوالع  هب  تسا . هدیدرگ  رکذ  ( 15) یناساس نامز  راثآ  زا  كذیرو ) ناذاوکو  ورـسخ   ) باتک رد  نآ 

رهـش و نیا  تمدق  ( 18 .) تسا هدیدرگ  عورش  ( 17) نایـشنماخه نامز  زا  مق  يداـبآ  يوق  لاـمتحا  هب  درک ، ناریو  زین  ار  مق  ( 16) ینودقم
هدوب فورعم  مق  نایناساس ، نامز  رد  هک  تسین  یکـش  دناهداد ، تبـسن  ( 19) ثرومهت ینعی  يدادـشیپ ؛ ناهاشداپ  زا  یکی  هب  ار  نآ  ياـنب 

(21 .) تسا هدش  رکذ  مق  مان  اج  هس  مه  ( 20) یسودرف همانهاش  رد  تسا و 

مالسا زا  سپ  مق 

مق حتف  یضعب  دیدرگ و  حتف  ( 22) يرعشا یسوموبا  طسوت  مق  رهش  ناریا ، هب  ناناملسم  هلمح  ماگنه  هنس 23 ه.ق  ینعی  لّوا  نرق  لیاوا  رد 
تفالخ نامز  رد  ماجنارـس  درک ، زاب  اهنآ  يارب  ار  هار  مق ، رد  بارعا  ذوفن  دمآ و  تفر و  مک  مک  دـنهدیم . تبـسن  سیق  نب  فنحا  هب  ار 

. دنداد رارق  دوخ  ذوفن  تحت  ار  مق  جیردت  هب  دندش و  هدنهانپ  مق  هب  رعشالا ) ینب   ) نب بوسنم  ياهبرع  زا  یهورگ  ناورم  نب  کلملادبع 

اهیمق عّیشت  مق و  هب  هفوک  نایعیش  ترجاهم 

هب ار  تقیقح  نیبنشور ، مدرم  یلو  دوب ، روج  نارادمامز  ماّکح و  ياهيریگتخس  راشف  رد  هعیش  هراومه  مالـسا  لّوا  ردص  رد  هکنیا  اب 
دنواهن رد  ار  موس  درگدزی  دندرک و  هلمح  ناریا  هب  ناناملسم  هک  یتقو  رمع ، تفالخ  نامز  رد  دنتفر . نآ  لابند  هب  دندرک و  كرد  يدوز 

. دش هتشک  ورم  رد  ینابایسآ  تسد  هب  تخیرگ و  ناسارخ  هب  درگدزی  دش و  رّخسم  ناریا  رسارس  رب  مالسا  هاپـس  هتفر  هتفر  دنداد ، تسکش 
هک ار  سموق  ياهرهـش  ناجیابرذآ و  ناجنز ، ير ، ياهرهـش  برع  نایهاپـس  دـنواهن ، هعقاو  زا  دـعب  لاس  کی  ینعی  يرجه ؛ لاس 22  رد 
هب ناهفـصا  ناشاک و  مق ، نادمه ، يرجه ) 23  ) دعب لاس  دـنروآرد و  دوخ  هطلـس  تحت  تسا  يزورما  دورهاش  ناغماد و  نانمـس و  لماش 

ياوشیپ تماما  نامز  رد  هکنیا : هّجوت  لباق  دنتفریذپ . ار  مالسا  سّدقم  نید  ناریا ، نیب  نشور  مدرم  رثکا  رصع  نیا  رد  داتفا . ناشیا  تسد 
نایوما تموکح  رد  هک  یعـضو  لالتخا  رطاخ  هب  يرجه  مود  نرق  زاغآ  ياهلاس  لوا و  نرق  رخاوا  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  هعیـش  مجنپ 
فراعم بسک  هب  هدرک و  عامتجا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  مجنپ  ياوشیپ  دوجو  روحم  رد  راوهناورپ  اـهروشک  فارطا  زا  نایعیـش  دـش ، ادـیپ 

نیـشنهعیش ار  مق  دندوب ، هعیـش  هک  مق  هب  هفوک  زا  رفن  دـنچ  ندـمآ  رثا  رب  هک  دوب  هدـشن  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  ( 23 .) دنتخادرپ ینید 
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دنتـسه هعیـش  نآ  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  ناریا  نیـشنهعیش  روشک  دندیورگ . مالـسلا  مهیلع  تیبلها  بهذم  هب  مدرم  دـندرک و 
يدازآ و رثا  رب  دـییاپن  يرید  دـش ، حـتف  مود  هفیلخ  نارادـفرط  طسوت  ناریا  هکنیا  اب  هکنیا : نآ  دـنکیم و  وگزاب  ار  یتقیقح  کـی  دوخ 

مدرم هک  دندوب  یفاک  دودحم  رفن  دنچ  اهنت  دیدرک ، هظحالم  هک  هنوگنامه  دندش . دـقتعم  يرفعج  كرابم  نییآ  هب  مدرم  دازآ ، تواضق 
نرق همین  زا  ینعی   ) نرق ود  دودح  رد  مق  دوشیم ، هدافتـسا  خیرات  يالبال  زا  هک  يروط  نآ  يراب  دنزاس . نومنهر  عیـشت  بهذـم  هب  ار  مق 

داجیا نیمزرـس  نیا  رد  ار  ییاهینوگرگد  ددعتم  ثداوح  نآ  زا  سپ  یلو  دوب ، تیعمجرپ  عیـسو و  دابآ ، رایـسب  مراهچ ) نرق  همین  ات  مود 
، مق میدق  خیرات  باتک  هدنسیون  هک  نانچ  تسا . هدش  ناریو  دابآ و  اهراب  مق  ریـسم ، نیا  رد  دش و  لیدبت  ییاههناریو  هب  يدابآ  نیا  درک و 

سردـنم وا  لحم  هک  يرهـش  رابخا ، عمج  زا  دـیوگیم ...: دزاسیم ، ناشن  رطاـخ  ار  مق  خـیرات  شراـگن  يراوشد  تیمها و  هکنیا  نمض 
(24 .) هدنام یناشن  مان و  نآ  زا  و  هتشگ ، ضرقنم  وا  لها  هدش و 

مالسلا هیلع  یلع  لآ  زا  لابقتسا  هدامآ  مق 

هعیش بهذم  رذب  میدش ، روآدای  هک  نانچ  تشذگ و  نینچ  شرسرب  يرجه  مود  لّوا و  نرق  تشاد  هک  یتارطاخ  همه  نآ  اب  نیمزرس  نیا 
نیا رد  دمآرد ، هعیـش  انعم  مامت  هب  رهـش  کی  تروص  هب  هک  دییاپن  يرید  و  دـش ، هدیـشاپ  نیمزرـس  نیا  رد  يرجه  لوا  نرق  مود  همین  رد 
نیا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامدود  زا  کی  ره  هک  دوب  یفاـک  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  زا  ییاریذـپ  لابقتـسا و  هداـمآ  مق  تّدـم ،

نایاوشیپ ياههداون  ردقلالیلج و  تاداس  یمان و  نادرم  زا  يرایـسب  ساسا ، نیمهرب  دنک  یگدنز  مارتحا  تّزع و  لامک  اب  دیآ و  نیمزرس 
متفه ياوشیپ  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تمظع  اـب  گرزب و  رتـخد  اـهنآ  سأر  رد  دـندمآ . نیمزرـس  نیا  هب  هعیـش  بهذـم 

نیا دورو  و  درک ، زاغآ  مالـسا  خیرات  رد  ار  ینیون  لصف  مق  نامز ، نامه  زا  دـمآ ، مق  هب  هک  دوب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  نایعیش ،
مق هب  يدیـشروخ  نوچ  دـندوب ، هداد  دوخ  ناتـسود  هب  مق  هب  ار  وا  لوزن  لـالجا  ربـخ  هعیـش  ناـیاوشیپ  لـبق ، اـهلاس  هک  راوـگرزب  يوناـب 

هدادـن خر  یمهم  هعقاو  خـیرات  نیا  ات  و  هدرب ، رـس  هب  یبسن  شمارآ  یعون  رد  متفه ه.ق ) نرق   ) يدـالیم لاس 1221  ات  مق  داد . شـشخرد 
دودح رد  تسا . هدـمآ  دراو  نآ  هب  رایـسب  ياهیناریو  هدـش ، لوغم  رگتراغ  نایهاپـس  دربتـسد  دروم  رهـش ، نیا  لاس  نیمه  رد  یلو  تسا .
تحت ار  رهـش  مدرم ، ینالوط  دـیدش  تمواقم  رایـسب و  تمحز  زا  سپ  درک و  هلمح  مق  هب  ( 25) گـنل رومیت  نآ  زا  سپ  نرق  مین  زا  رتمک 
تمسق دنارذگ و  غیت  مد  زا  دندوب  هتشاد  زاربا  هک  ياهناعاجش  ياهتمواقم  رطاخ  هب  ار  رهـش  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  دروآرد و  دوخ  هطلس 

. دومن ناریو  ار  رهش  مظعا 

هعیش رادنامرف  زا  مق  مدرم  لابقتسا 

ور نیا  زا  دشاب . هعیـش  هک  نیا  رگم  دنتفریذپیمن ، ار  اهنآ  مق  مدرم  دـندشیم ، نییعت  مق  يارب  یـسابع  يافلخ  فرط  زا  هک  ینارادـنامرف 
فرط زا  نیسح  مان  هب  یصخش  نداتسرف  دراوم  نیا  زا  یکی  دنشاب ، هعیش  هک  دنداتسرفیم  مق  هب  رادنامرف  ناونع  هب  ار  يدارفا  ًالومعم  افلخ 

، درک تکرح  مق  يوس  هب  دادغب  زا  دیوگیم : وا  دوب . مالسلا ) هیلعنامز  ماما  صاخ  بیان  نیمود  نامثع  نب  دّمحم  رـصع  رد   ) تقو هفیلخ 
مدرم زا  یهورگ  مدیـسر ، مق  کیدزن  هب  هک  یتقو  یلو  موریم  مق  مدرم  اب  گنج  يارب  نم  هک  مدرکیم  رکف  دوخ  اب  هار  رد  دـیوگیم  وا 

وت اب  یتسه ، قفاوم  ام  اب  وت  نوچ  یلو  دوب ، فلاخم  ام  اب  بهذم  رظن  زا  هک  میدیگنجیم  یـسک  اب  ام  دنتفگ : دـندمآ و  نم  لابقتـسا  هب  مق 
هب مدـش ، مق  دراو  دـیوگیم : نیـسح  نک . هرادا  ریبدـت و  ار  مق  روما  یهاوخیم ، هک  هنوگره  و  وشب ، رهـش  دراو  کنیا  و  میرادـن ، گنج 
زا هفیلخ  دزن  رد  نادساح  یلو  دش ، بوخ  زین  نم  لاح  یلام و  عضو  دـندوب ، یـضار  نم  زا  مدرم  و  مداد ، ناماس  رـس و  مق  ياهيراجنهان 

اجنآ رد  متـشگزاب ، دادغب  هب  درک ، لزع  يرادنامرف  زا  مدوب  مق  مدرم  رادفرط  عیـشت و  بهذم  رد  هک  ارم  زین  هفیلخ  دـندرک ، ییوگدـب  نم 
يدیدرت کش و  زا  و  مداد . وا  هب  ار  ملاوما  سمخ  و  دـمآ ... نم  رادـید  هب  مالـسلا ) هیلعنامز  ماما  صاخ  بیان   ) يرْمَع نامثع  نب  دّـمحم 
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(26 .) متفای نانیمطا  نآ  تیناّقح  هب  مدمآ و  نوریب  متشاد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  هسدقم  هیحان  هب  تبسن  ًالبق  هک 

نایعیش زکرم  مق 

هلمج زا  و  تسا ، میرک  هدـلب  میظع و  يرهـش  مق  هدـلب  دـیوگیم : ( 28) نینمؤملا سلاجم  باـتک  رد  ( 27) يرتشوش هَّللارون  یـضاق  هماّلع 
زا ییاج ، نینچ  هب  باستنا  دناهتساخرب و  اجنآ  زا  هّیماما  هعیش  نادهتجم  لضافا و  رباکا ، و  تسا ، هدوب  نیمؤملاراد  هشیمه  هک  تسا  يدالب 

هراـب نیا  رد  هک  ناـنچ  تسا  هعیـش  ًاـمتح  متـسه ، یمق  نم  دـیوگب : هک  سکره  ینعی  تسا ؛ نآ  هـب  بوـسنم  هدـیقع  تحـص  هـلّدا  يوـقا 
هب ایوگ  دهد ، تبـسن  مق  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  « » ٌیِّـضفار ٌیُّمق  َنُولوُقَیَف  ِْضفَّرلا  َو  ِعُّیَـشَّتلا  َیلِإ  ُبِْسنَی  امَّناَکَف  ُْمق  یلِإ  ُبِْسنَی  ْنَم  : » دـناهتفگ

یـسوجم و ناریا  مدرم  ریاس  ناسب  مالـسا ، زا  لبق  مق  مدرم  تسا ». یـضفار  یمق  وا  دـنیوگیم  هداد و  تبـسن  ( 29) ضفر هعیـش و  بهذم 
مق هب  هفوک  زا  يرعشا  کلام  نب  دعس  نادنزرف  هک  یتقو  تسا ، عوضوم  نیا  هناشن  مق  فورعم  هدکـشتآ  و  دندوب ، تسرپشتآ  یتشترز و 

يرهش نیتسخن  ناریا  رد  دندش . هعیش  مق  مدرم  مامت  هک  يروط  هب  درک  ادیپ  جاور  مق  رد  اهنآ  هلیسو  هب  عیـشت  بهذم  هتفر ، هتفر  دندمآ ،
رهش ود  نیا  نیب  بهذم  رد  هدوب  ناهفصا  عبات  مقو  دندوب  ننست  لها  زونه  ناهفصا  لها  هک  یماگنه  دوب ، مق  دییارگ  هعیـش  بهذم  هب  هک 

هب مق  مدرم  زا  یهورگ  هک  دوب  نیا  شببس  تفرگرد ، یتخس  گنج  عازن و  ناهفصا  مق و  مدرم  نیب  لاس 325ه.ق  رد  دش . هدنکفا  ییادج 
دندوب یّنـس  هک  ناهفـصا  لها  دندوب ، هدومن  ییوگدب  نامثع ) رمع و  رکبوبا ،  ) افلخ زا  اجنآ  رد  و  دندوب ، هتفر  ناهفـصا  هب  تراجت  ناونع 
هراومه مق  لـها  هک  دوب  عوضوم  نیمه  ساـسارب  و  ( 30 .) دـندرک تراغ  ار  ناشلاوما  دنتـشک و  شکمـشک  نیا  رد  ار  مق  لها  زا  یهورگ 

. داد خر  نانآ  يارب  ییاهيراتفرگ  هار  نیا  رد  هدوب و  ننست  لها  نیبصعتم  ضارتعا  کش و  دروم 

نوخ مایق و  رهش  مق 

هک یتقو  تسا ، هدناسر  تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  نومأم  هک  دندرک  رواب  نینچ  دندش و  هاگآ  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تداهـش  زا  مق  مدرم 
ات 411 لاس 204  زا   ) لاس تفه  تدم  دندز و  زابرـس  تموکح  هب  تایلام  نداد  زا  وا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  مق  مدرم  تفر  دادغب  هب  نومأم 
اب ار  ماشه ) نب  یلع   ) مان هب  یـصخش  نومأم  دـندرکیم ، یناـمرفان  نومأـم ، تموکح  زا  ناـنچمه  مق  مدرم  تفاـی و  همادا  عضو  نیا  ه.ق )
مق مدرم  دـش ، کـیدزن  مق  هعلق  هب  هک  یتـقو  دوخ ، هاپـس  اـب  ماـشه  نب  یلع  داتـسرف . مق  يوس  هب  نایـشروش  بوکرـس  يارب  زهجم  ییورین 
هب ار  هعلق  دـندرک و  اپ  هب  همیخ  دـندز و  رداچ  هعلق  راوید  تشپ  رد  شهاپـس  ماـشه و  نب  یلع  دنتـسب ، اـهنآ  يور  هب  ار  هعلق  ياـههزاورد 
نب ییحی  دـندش . مق  هعلق  دراو  دـندوشگ و  ار  اههزاورد  هدرک و  ذوفن  هعلق  لخاد  هب  اهتانق  ياـههار  زا  ماجنارـس  دـندروآرد و  هرـصاحم 

بقع ياهتایلام  دندرک و  بارخ  ار  هعلق  زا  ییاهتمسق  دنتشک ، مق  نارس  زا  رگید  نت  دنچ  اب  ار  اهیمق  گرزب  خیـش و  يرعـشا  نارمع 
. تشگزاب دادغب  هب  دوخ  و  درک ، مق  مکاح  ار  یحلط ) یـسیع  نب  یلع   ) مان هب  یـصخش  ماشه  نب  یلع  سپـس  دـندومن و  لوصو  ار  هدـنام 

يروط هب  دندومن  شروش  نومأم  تموکح  دـض  رب  رگید  راب  لاس 215ه.ق  رد  دـنتخادرپ و  اهیناریو  ناربج  مق و  يزاسزاب  هب  یمق  مدرم 
شرازگ نومأم  هب  ار  ارجام  تفر و  دادـغب  هب  یحلط  دـندرک . جارخا  مق  زا  ار  یحلط ) یـسیع  نب  یلع   ) وا فرط  زا  هدـش  بصن  مکاح  هک 

دراو هنابش  وا  یلو  دندرک ، يریگولج  رهش  هب  وا  دورو  زا  مدرم  داتسرف ، مق  هب  یهاپس ، هارمه  ار  كرت ) جلفم  نب  نمحرلادبع   ) نومأم داد ،
زرابم هدازآ و  مدرم  دندش . يراوتم  مق  یلاها  رثکا  راد  وریگ  نیا  رد  درک و  ینادنز  ارياهّدـع  تشک و  ار  یـشروش  نارـس  دـش و  مق  هعلق 

تداهـش هب  اهنآ  زا  يرایـسب  دـندومن و  اهيراکادـف  هار  نیا  رد  دـندش و  ریگرد  زین  یـسابع  رگمتـس  يافلخ  ریاس  اب  نومأـم  زا  سپ  مق ،
دـض رب  ماـیق  شزیخ و  هدوب و  نوخ  ماـیق و  رهـش  هراومه  موـس  مود و  نرق  ناـمه  رد  مق  هک  تسا  نآ  رگناـیب  ثداوـح  نیا  ( 31 .) دندیسر

زا هعیـش  ياهبرع  ترجه  زا  سپ  تسا . هدوب  بصاغ  رگمتـس و  يافلخ  ربارب  رد  مق  مدرم  یبلطلالقتـسا  هژاو  ینعم  نامه  هک  نارگمتس 
همین روشک  رد  ییوگ  هک  دـنتفای  تمظع  تیمها و  ناـنچ  مق  مدرم  تفاـی ، هعـسوت  بیجع  یتعرـس  اـب  نرق  مین  یط  مق  رهـش  مق ، هب  هفوـک 
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نداد زا  دیشرلا  نوراه  تفالخ  رخاوا  ات  یسابع  يافلخ  روهظ  زاغآ  زا  هک  نانچ  دنیامنیم . یگدنز  مالسالاراد  بلق  رد  یکچوک  لقتسم 
مالـسلا هیلعمظاک  ماـما  ندـناسر  تداهـش  هب  زا  سپ  لاـس 84ه.ق  رد  نوراـه  دـندومنیم . يراددوخ  تقو ، تموـکح  هب  تاـیلام  جاـب و 

بوکرس و دوب ، هدمآرد  افلخ  دض  نوناک  تروص  هب  هک  ار  مق  و  هداد ، رارق  دیدش  راشف  رد  ار  ترضح  نآ  نارادفرط  هک  دمآرب  ددصرد 
وا دنک ، لوصو  ار  مق  هلاس  دنچ  هاجنپ و  تایلام  هک  داد  روتسد  وا  هب  و  دومن ، ناهفصا  مکاح  ار  یمق  دیشوک  نب  هَّللادبع  دیامن ، فیعـضت 
وا دندرکیمن ، تعاطا  وا  زا  مدرم  یلو  داد  رارق  تخـس  راشف  تحت  ار  مق  یلاها  مصاع  هدومن ، مق  لماع  ار  دیـشوک ) نب  مصاع   ) شردارب

هلمح مصاع  هب  هدومن و  شروش  ماجنارـس  دـنام ، هجیتنیب  اهنآ  ياهتیاکـش  دـندش ، هدـنکارپ  یمق  مدرم  زا  یعمج  دوزفا . دوخ  راشف  رب 
دزن هَّللادبع  درک ، لزع  دوخ  ماقم  زا  ار  ناهفـصا  مکاح  دیـشوک  نب  هَّللادبع  مصاع ، لتق  زا  عالطا  زا  سپ  نوراه  دنتـشک ، ار  وا  دـندرک و 
نیا نوراه  دزاس . ادـج  ناهفـصا  تموکح  زا  ار  مق  هزوح  هکنیا  رب  طورـشم  ددرگزاب ، دوخ  نیـشیپ  ماقم  هب  رگید  راـب  اـت  تفر ، نوراـه 

او ار  نوراه  دمآ ، هفالخلاراد  هب  دوب ، مق  ناگرزب  خویـش و  زا  هک  يرعـشا ) عیـس  نب  ةزمح   ) شکمـشک نیا  رد  تفریذـپیمن ، ار  داهنـشیپ 
زا دیشرلا  نوراه  هکنیا  رب  طورـشم  دومن ، نیمـضت  ار  مق  تایلام  تخادرپ  ًاصخـش  دوخ  هاگنآ  دزاس ، ادج  ناهفـصا  زا  ار  مق  هک  تشاد 

هدـیدرگ و ادـج  ناهفـصا  زا  مق  هک  دـش  ثعاب  هزمح  ریگیپ  تیعطاق  اهلالدتـسا و  دـنک . رظن  فرـص  قباس ، هدـش  هتخادرپن  ياهتایلام 
لالقتسا زا  سپ  درک . بصن  مق  عماج  دجسم  رد  ار  هعمج  تماما  ربنم  و  دش ، مق  هعمج  ماما  مکاح و  دوخ  عیس  نب  ةزمح  تفای و  لالقتسا 

(32 .) دندیشخب عیسو  دیدج و  یقنور  نطاب ، رهاظ و  رظن  زا  ار  نیمزرس  نیا  دنتخادرپ و  مق  يزاسزاب  رد  ینادابآ  هب  يرعشا  بارعا  مق ،

تلاسر نادناخ  هب  اهیمق  قشع  لبعد و  ناتساد 

لبعد يارجام  دشابیم ، عیشت  بهذم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  مق ، مدرم  تدارا  جوا  هدنهد  ناشن  هک  یخیرات  ياهزارف  زا  رگید  یکی 
ورم هب  دورـس و  مالـسلا  مهیلعناماما  گوس  حدـم و  رد  ياهدیـصق  لبعد ، تسا : نینچ  شاهصالخ  تسا . یعیـش ) دـهعتم  رعاش   ) یعازخ

سرادم  ) هدیـصق هب  هک  دناوخ ، دـندوب ، رـضاح  زین  یعمج  هک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  رـضحم  رد  ار  نآ  اروشاع ، زور  رد  و  تفر ، ناسارخ 
ياضاقت كربت ، نّمیَت و  ناونع  هب  لبعد  دومرف . اطع  وا  هب  رانید  دص  يوتحم  هسیک  کی  مالسلا  هیلعمتـشه  ماما  دشابیم ، فورعم  تایآ )

رد وا  دش ، هناور  نطو  يوس  هب  تشادرب و  ار  رانید  هسیک  سابل و  لبعد  و  درک ، هیده  وا  هب  زخ  سابل  مالـسلا  هیلعمتـشه  ماما  درک ، سابل 
دجـسم رد  هک  تساوخ  مدرم  زا  وا  دناوخب . ار  دوخ  هدیـصق  ات  دندرک  توعد  وا  زا  و  دنتـشاد ، یمارگ  ار  وا  مدقم  دـمآ ، مق  هب  هار ، ریـسم 
عامتجا رد  ار  هدیصق  نآ  لبعد  دندش ، هناور  دجسم  يوس  هب  اسآ  لیس  مدرم  دناوخب . اجنآ  رد  ار  دوخ  هدیـصق  ات  دننک ، عامتجا  مق ، عماج 

، تسا هداد  لبعد  هب  یسابل  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  هک  دنتفای  عالطا  مق  مدرم  دنداد . وا  هب  يرایسب  يایاده  مدرم  و  دناوخ ، مدرم  گرزب 
زا یتمسق  هک  دندرک  داهنشیپ  مق  مدرم  هک  نآ  ات  دشن ، رـضاح  وا  یلو  دشورفب ، مق  مدرم  هب  رانید  رازه  هب  ار  سابل  نآ  هک  دنتـساوخ  وا  زا 
هار رـس  یمق  ناناوج  درک ، تکرح  نطو  يوس  هب  مق  زا  لبعد  هک  یتقو  دشن ، شورف  هب  رـضاح  وا  زاب  دشورفب ، رانید  رازه  هب  ار  سابل  نآ 

یـضار دایز ، يوگتفگ  زا  سپ  درک و  سابل  دادرتسا  ياضاقت  تشگزاب و  مق  هب  وا  دـندوبر ، وا  زا  ار  ساـبل  نآ  راـبجا  هب  و  دـنتفرگ ، ار  وا 
(33 .) دنداد وا  هب  تمـسق  نآ  تباب  رانید ، رازه  مق  مدرم  درادرب ، دوخ  ار  رگید  تمـسق  دهدب و  اهیمق  هب  ار  سابل  نآ  زا  یتمـسق  هک  دش 

اهنآ يرکف  طخ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اـب  ار  مق  مدرم  مکحم  رایـسب  دـنویپ  قشع و  هک  تسا  یفاـص  هنیآ  دـننامه  یخیراـت  زارف  نیا 
. تسا نآ  شرتسگ  عیشت و  يارب  مق  تیزکرم  مق و  مدرم  یماگشیپ  رب  قداص  دهاش  دهدیم و  ناشن 

نآ لها  مق و  هب  طوبرم  ثیداحا 

هدمآ یثیدـح  بتک  رد  رهـش ، نیا  نامیا  اب  مدرم  مق و  سّدـقم  رهـش  زا  یناوارف  ياهدـیجمت  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  رابرهگ  تاملک  رد 
نـسح زا  مق  خیرات  دنمـشزرا  باتک  زارف ، نیا  رد  ام  یلـصا  عبنم  مینکیم : یتراشا  تایاور  نیا  زا  يدادـعت  هب  راصتخا  تهج  هب  ام  تسا ،
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دوخ گنسنارگ  باتک  رد  ار  اهنآ  هللا  همحریسلجم  راوگرزب  همالع  هک  تسا  هللا  همحرقودص  خیش  رـصاعم  یمق ، نسح  نب  دّمحم  نب 
تیّمس َِمل  يِرْدَتَا  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : يرصب  نافع   - 1 زا : دنترابع  تایاور  نیا  و  تسا . هدروآ  راونالاراحب 

اهلها ّنـال  مق ، تیّمـس  اـّمنا  : » دومرف دـیتسه . رتاـناد  امـش  ربماـیپ و  ادـخ و  متفگ : دـناهدیمان ؟ مق  ببـس  هچ  هب  ار  مق  هک  ینادیم  اـیآ  ُْمق :
نآ لها  هک  دش  هدیمان  مق  تهج  نیا  زا  هنورـصنی ؛ هیلع و  نومیقتـسی  هعم و  نوموقی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  عم  نوعمتجی 

تماقتـسا وا  يرای  رد  دننکیم و  يرای  ار  وا  دننکیم ، مایق  وا  باکر  رد  دنیآیم و  درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  فارطا  رد 
انم داوسلا  اذه  لهاو  انداتوا ، ۀفوکلا  لها  انراصنا و  مق  لهاو  انمالعا ، ناسارخ  لها  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 2 ( 34 «.) دنزرویم
زا اـم  دنتـسه و  اـم  زا  راـید  نیا  لـها  و  اـم ، ياـههاگهیکت  هفوـک  لـها  اـم ، نارواـی  مق  لـها  اـم ، نازاتـشیپ  ناـسارخ  لـها  مـهنم ؛ نـحن  و 
هَّللا یقـس  مق ، لـها  یلع  هَّللا  ۀـمحر  مق و  لـها  یلع  هَّللا  مالـس  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما  زا   - 3 ( 35 «.) مییاهنآ

، ءاهقفلا مه  مایص . مایق و  دوجـس و  عوشخ و  عوکر و  لها  مه  تانـسح ، مهتائیـس  هَّللا  لدبی  تاکربلا و  مهیلع  هَّللا  لزنی  و  ثیغلا ، مهدالب 
تمحر مق ، لها  رب  ادخ  مالس  هتاکرب ؛ هَّللا و  ۀمحر  مهیلع و  هَّللا  تاولصو  ةدابعلا  نسحو  ةدابعلاو  ۀیالولاو  نیدلا  لها  مه  ءامهفلا  ءاملعلا 

یکین هب  ار  نانآ  ياهيدـب  و  دـیامرف . لزان  اهنآ  رب  ار  شتاکرب  دـنک و  باریـس  ناراب  بآ  اب  ار  ناشیاهرهـش  دـنوادخ  مق ، لـها  رب  ادـخ 
تیالو نید و  لها  اهنآ  دنتسه . مهف  لها  دنمـشناد و  هیقف و  اهنآ  دناهزور . زامن و  عوشخ و  دوجـس و  عوکر و  لها  اهنآ  دیامن . لیدبت 
راتخا هَّللا  نا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 4 ( 36 «.) داب اهنآ  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  تاولـص و  دنتـسه ، تعاطا  تدابع و  و 

هب مالسلا  هیلعاضر  ماما   - 5 ( 37 «.) دـیزگرب ار  سیلفت  مق و  هفوک ، اهرهـش  همه  نایم  زا  دـنوادخ  سیلفت ؛ مق و  هفوکلا و  دالبلا  عیمج  نم 
. مراد نیمز  هعطق  ود  اجنآ  رد  نم  مسانـشیم و  يرآ  تفگ : یـسوم  یـسانشیم ؟ اهدرارَو  ماـن  هب  ار  یلحم  اـیآ  دومرف : جرزخ  نب  یـسوم 

تسا یلحم  وکین  هچ  ياهدرارو ؛ عضوملا  معن  : » دومرف راب  هس  هاگنآ  هدم ، تسد  زا  زگره  شاب و  بظاوم  ار  نآ  دومرف : مالسلا  هیلعماما 
ماما  - 6 ( 39 .) تسا مق  ياهيدابآ  زا  یکی  مان  ياهدرارو  دـیامرفیم : ثیدـح  نیا  لـقن  زا  دـعب  یمق  ثدـحم  موحرم  ( 38 «.) ياهدرارو
هاگآ دنتسه . هدش  هدیزرمآ  سوط  رد  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  مدج  ترایز  ببـس  هب  نآ  لها  مق و  دومرف : مالـسلا  هیلع  يداه 
مارح منهج  شتآ  هب  ار  شدـسج  دـنوادخ  دـسرب ، وا  هب  ناراب  هرطق  کی  ترـضح  نآ  ترایز  هار  رد  دـنک و  ترایز  ار  وا  سکره  شاـب ،

، اهنآ لاح  هب  اشوخ  تسا ، مق  لها  ِنآ  زا  اـهنآ  زا  یکی  تسارد ، تشه  تشهب  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما   - 7 ( 40 .) دزاسیم
اهنآ شیارگ  و  مق ، لها  مق و  زا  تبحص  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  رـضحم  رد   - 8 ( 41 .) اهنآ لاح  هب  اشوخ  مه  زاب  اهنآ ، لاح  هب  اـشوخ 
یکی تسا ، رد  تشه  تشهب  يارب  دومرف : سپس  داتسرف و  تمحر  اهنآ  رب  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  دش ، هادف  انحاورا  هَّللا  ۀیقب  ترـضح  هب 

هتخیمآ اهنآ  لگ  بآ و  اب  ار  ام  تیالو  دنوادخ  دنتسه ، دالب  همه  نایم  رد  ام  نایعیـش  ياههدیزگرب  اهنآ  تسا ، مق  لها  ِنآ  زا  اهنآ  زا 
هاـبت نید  دـندوبن  اـهیمق  رگا  نیدـلا ؛ عاـضت  نوـیمقلا  ـالول  دـناهدومرف : هـک  هدـش  تـیاور  مالـسلا  مهیلعيدـه  هـمئا  زا   - 9 ( 42 .) تسا

(43 () 44 .) دشیم

مق تسادق  ّرس 

كاخ یفرعم و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مرح  ار  مق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  هراشا  مق  تسادق  هب  یناوارف  ثیداحا  رد 
نایب ير  یلاها  زا  یهورگ  هب  مق  تسادق  هرابرد  هک  يروهشم  ثیدح  نمـض  رد  ناشیا  نینچمه  تسا . هدرک  ریبعت  هزیکاپ  كاپ و  ار ، نآ 
دراو ام  نایعیـش  همه  وا  تعافـش  اب  هک  دـنکیم  تلحر  اجنآ  رد  یـسوم ، رتخد  همطاف  ماـن  هب  نم  نادـنزرف  زا  ییوناـب  دـندومرف : دـندرک ،

مالـسلا هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یماگنه  ار  ثیدح  نیا  نم  دیوگیم : وا  دنوشیم . تشهب 
تلیضف همه  نیا  هک  دزاسیم  نشور  درادیم و  رب  هدرپ  مق  تسادق  تفارـش و  زمر  زا  الاو ، ثیدح  نیا  دوب . هدوشگن  ناهج  هب  هدید  زونه 
هموصعم ترـضح  مالـسا ، يوناب  نیهم  تیب ، لها  همیرک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناحیر  زا  هدمآ ، تایاور  رد  هک  رهـش  نیا  تفارـش  و 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  یگدنز  تاداس  www.Ghaemiyeh.comهمع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


روح و ناگدید  يایتوت  ار ، نیمزرس  نیا  كاخ  درگ و  ددنبیم و  ورف  ناهج  زا  هدید  نیمزرس  نیا  رد  هک  دریگیم  همشچرس  مالسلا  اهیلع 
. دنکیم کئالم 

مق رهش  ندیزگرب 

مق هب  تفرگ  میمـصت  دیدن ، دوخ  رد  ار  ناسارخ  هب  نتفر  ناوت  نوچ  دـش و  رامیب  دیـسر ، هواس  رهـش  هب  هموصعم  ترـضح  هک  نآ  زا  سپ 
تفگ ناوتیم  دیدرتیب  دسیونیم : دیزگرب ، ار  مق  رهش  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ارچ  هک  هراب  نیا  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  دورب .

هک یتیروحم  دیآیم  شیپ  نیمزرس  نیا  يارب  اهدعب  هک  یتیروحم  مق و  هدنیآ  هب  هّجوت  اب  تشاد و  رگنهدنیآ  يور  گرزب ، يوناب  نآ  هک 
مالـسا و هدنیآ  هب  یهلا  يوناب  نآ  هک  دنکیم  نشور  یبوخ  هب  نایرج  نیا  دروآ . يور  راید  نیدب  دوب ، دـهاوخ  نآ  زکرم  ناشیا  هاگمارآ 

هدرک يزیرهیاپ  دوخ  نفدم  اب  ار  نآ  تیزکرم  تیروحم و  هدناسر و  نیمزرس  نیدب  باتش  اب  ار  دوخ  هتشاد و  هّجوت  نیمزرس  نیا  تیعقوم 
(45 .) تسا

مق مدرم  تاراختفا  ایازم و 

نانآ هرابرد  دب  میمصت  هک  یسک   - 3 دنوریم . رامش  هب  مدرم  يابجن  دنراوگرزب ، بیجن و  یمدرم  نانآ   - 2 دناتیب . لها  وزج  نانآ   - 1
. دنکشیم مهرد  ار  وا  دنوادخ  دریگب ،

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  یگدنز  مود : لصف 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  راوگرزب  ردپ 

زین لوا  نسحلاوبا  ار  وا  هک  تسا  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نایعیـش  متفه  ماما  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  ردـپ 
لاس 128 رفص  هام  متفه  هبنشکی  زور  راوگرزب  نآ  دشابیم . حلاص  جئاوحلا و  باب  مظاک ، ترضح ، نآ  روهـشم  باقلا  زا  و  دنیوگیم :

دنزرف مالـسلا  مهیلعناماما  ریاس  زا  شیب  ترـضح  نآ  دوشگ . ناهج  هب  هدید  هدـش ، عقاو  هنیدـم  هکم و  نیب  هک  ءاوبا  ياتـسور  رد  يرجه 
تفـالخ ناـمز  رد  يرمق  يرجه  لاس 148  رد  راوگرزب  نآ  دـناهدرب . ماـن  وا  يارب  دـنزرف  تصـش  یخرب  و  یـس ، یـضعب  هک  تسا  هتـشاد 

زا سپ  دیـسر و  تفالخ  هب  دیـشرلا  نوراه  هک  یتقو  دوب ، ماما  زین  یـسابع  يداه  يدـهم و  تفـالخ  ناـمز  رد  دیـسر و  تماـما  هب  روصنم 
يرجه لاس 183  بجر  زور 25  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  نآ  ناسیونخیرات  نیب  روهشم  دیـسر . تداهـش  هب  دادغب  نادنز  رد  لاس  هدزناپ 

(46 .) تفر ایند  زا  یگلاس  رد 51 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ردام  نوتاخ  همجن  ترضح 

ياههوسا زا  تلیـضف ، اب  ناوناب  زا  نوتاخ  همجن  تسا . مالـسلا  هیلعاضر  ماما  راوگرزب  ردام  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  یمارگ  رداـم 
 - 1 تسا : هدمآ  ریز  بیترت  هب  ثیدح  خیرات و  بتک  رد  مان  هد  وا  يارب  دشابیم  تیرـشب  خـیرات  ریظنمک  تاردـخم  زا  تفارـش ، يوقت و 

مَتُْکت  - 3 دشابیم . نارـسپ  ردام  يانعم  هب  نینبلا  ّما  تسا ؛ نینبلا  ّما  نآ  هدش و  لقن  هینک  کی  طقف  نوتاخ  همجن  يارب  نینبلا  ّما  همجن 2 - 
زا لوهجم ، عراضم  تروص  هب  متکت  ( 47 .) رقَص ءارقَش 11 -  هناّمس 10 -  نَکَس 9 -  يورا 8 -  هّیسرم 7 -  نارزیخ 6 -  هرهاط 5 -   - 4

ضارقنا زا  دـعب  هک  تسا  مزمز  ياهمان  زا  یکی  و  ( 48 .) تسا هدـمآ  روفو  هب  یبرع  راعـشا  رد  تسا و  برع  ناوناب  نایم  رد  عیاش  ياهمان 
اجنآ راگدرورپ  ماهلا  هب  بلطملادبع  بانج  هاگنآ  متکترضحا ، دش : هتفگ  بلطملادبع  ترضح  هب  ایؤر  ملاع  رد  دوب  هدش  هدیـشوپ  مُهرُج 
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روهشم وا  دش  يرادیرخ  تراهط  تمصع و  نادناخ  فرط  زا  نوتاخ  همجن  هک  یماگنه  ( 49 .) تخاس رادیدپ  ار  مزمز  هاچ  درک و  رفح  ار 
نیمز لها  نایم  رد  هکلب  دوب  موتکم  برغم  لها  زا  طقف  هن  وا  نأش  تمظع  ردق و  تلالج  اریز  دوب ، یبسانم  رایـسب  مسا  نآ  دوب و  متکت  هب 

دنچ هب  یـسرم  هژاو  هکنیا  زج  دوشیم ، مولعم  یـسرم  نیمزرـس  هب  هللجم  يوناب  نآ  باستنا  هّیـسرم  دنوسپ  زا  دوب . لوهجم  مومع  روط  هب 
یلقتسم روشک  تروص  هب  يدالیم  نرق 11  رد  هک  ایناپسا ، رد  هّیـسرم  فورعم  رهـش   - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  قـالطا  نیمزرس 

ردنب  - 3 ( 51 .) سنوت زرم  یکیدزن  رد  ریازجلا ، یقرش  لحاس  رد  یسرم  ردنب   - 2 ( 50 .) تسا بوسنم  اجنآ  هب  یسرم  بلاغوبا  دمآ و  رد 
، دیوریم مور  دالب  دنه و  رد  هک  تسا  یفورعم  هایگ  نارزیخ  ( 52 .) هنارتیدم يایرد  هنارک  رد  هسنارف  بونج  رد  یسرام )  ) یسرم فورعم 

اـصع شماکحتـسا  تفارظ و  تهج  هب  نآ  ياههقاس  زا  دـنفابیم و  ریـصح  نآ  ياـههشیر  زا  دراد ؛ یمکحتـسم  دـنلب و  رایـسب  ياـههشیر 
. تسا هدش  لامعتسا  روفو  هب  زین  تایبدا  رد  اذل  دنکشیمن و  ندرک  مخ  اب  تسا  ریذپفاطعنا  فیطل و  رایسب  نارزیخ  ياههقاس  دنزاسیم .

رمحا نب  ماـشه  زا  دوخ  دانـسا  هلـسلس  اـب  ینیلک  موحرم  ( 53 .) دوشیم هتفگ  ریذـپفاطعنا  هقاـس  هب  یتـشک و  ناکـس  هب  تغل  رد  نارزیخ 
هن متفگ : تسا ؟ هدـمآ  هنیدـم  هب  برغم  لها  رفن  کی  هک  ینادیم  ایآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور 
زا يدرم  اب  میتفر ، صخـش  نآ  تماقا  لحم  هب  مدش ، راوس  زین  نم  دش ، راوس  مالـسلا  هیلعماما  میورب . زیخرب  تسا  هدمآ  یکی  ارچ  دومرف :

هـضرع ام  رب  زینک  تفه  وا  نک  هضرع  ام  رب  ار  دوخ  ياهزینک  متفگ : وا  هب  دوب . هدروآ  دوخ  اب  زینک  يدادعت  هک  میدـش  هجاوم  برغم  لها 
وا نک . هضرع  دومرف : مالـسلا  هیلعماما  هاگنآ  تسین . ام  زاـین  دروم  زینک  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلعماـما  درک ، هضرع  هک  ار  مادـکره  درک ،

عانتما وا  ینک ؟ هضرع  ام  رب  ار  نآ  هک  دوشیم  هچ  ار  وت  دومرف : مالـسلا  هیلعماما  مرادـن . يرگید  زینک  رامیب ، زینک  کی  زج  هب  نم  تفگ :
وا تسیچ ؟ زینک  نآ  دروم  رد  وت  رظن  نیرخآ  وگب : صخـش و  نآ  دزن  ورب  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعماـما  دـعب  زور  میتـشگرب . اـم  درک و 

نالف زا  زگره  ار  وا  نم  تشاد  راهظا  وا  متفر و  وا  دزن  هب  دیوگیم : رمحا  نب  ماشه  مدـیرخ . نم  وگب : سپ  نانچ ، نینچ و  تفگ : دـهاوخ 
دوب وت  هارمه  زورید  هک  يدرم  نآ  وگب  نم  هب  یلو  تسوت ، نآ  زا  زینک  نآ  تفگ : شورف  هدرب  مدـیرخ . متفگ : داد ، مهاوخن  رتـمک  تمیق 

شوگ تفگ : شورف  هدرب  منادیمن . نیا  زا  رتشیب  متفگ : مشاـه ؟ ینب  هریت  مادـک  زا  تفگ : تسا . مشاـه  ینب  زا  يدرم  وا  متفگ : تسیک ؟
: تفگ نم  هب  باتک  لها  ناوناب  زا  یکی  مدیرخ ، برغم  هطقن  نیرترود  زا  ار  وا  نم  میوگب ، نخـس  تیارب  زینک  نیا  دروم  رد  نم  ات  رادارف 

رتخد نیا  اریز  دشاب ؛ نیمز  يور  ناسنا  نیرترب  دزن  رد  هک  تسا  هتـسیاش  يرتخد  وا  دـشاب . وت  لاثما  دزن  نآ  زا  تسوت  هارمه  هک  زینک  نیا 
یگنسمه وا  يارب  برغ  قرـش و  لها  همه  نایم  رد  هک  دروآیم  ایند  هب  وا  زا  يدنزرف  هکنیا  زج  دنکیمن  گنرد  شیالوم  دزن  رد  يزیچ 

دلوتم وا  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  دیـشکن  یلوط  مدروآ ، مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تمدخ  هب  ار  وا  نم  دیوگیم : رمحا  هب  ماشه  دـشابن .
هب دروآ و  درگ  ار  باحـصا  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  تفاـی ، هار  تماـما  ناـمدود  هب  نوتاـخ  همجن  هک  یماـگنه   - 2 ( 54 .) دش

مدج دومرف : دندیـسرپ ، نآ  تیفیک  زا  هک  یماگنه  مدرکن . يرادیرخ  ادخ  یحو  دانتـسا  هب  ادـخ و  نامرف  هب  زج  ار  زینک  نیا  دومرف : اهنآ 
دندرک زاب  ار  نآ  نوچ  دنتشاد ، هارمه  هب  مشیربا  هعطق  کی  مدید ، ایؤر  ملاع  رد  ار  نانمؤمریما ) ) مردپ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

وت يارب  ار  نیمز  لها  نیرتهب  رتخد  نیا  یسوم ! يا  دومرف : نم  هب  دوب . هدش  شقن  نآ  رب  رتخد  نیا  لاثمت  هک  دوب  نآ  نایم  رد  نهاریپ  کی 
وا هلیـسو  هب  دنوادخ  دندومرف : نم  هب  سپـس  راذگب . مان  یلع  ار  وا  دش  دـلوتم  وا  هک  یماگنه  دومرف : نم  هب  هاگنآ  دروآ . دـهاوخ  ایند  هب 

ار وا  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  دـنک . قیدـصت  ار  وا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تخاس ، دـهاوخ  رهاظ  اـیند  رد  ار  تمحرم  تفأر و  تلادـع ،
نب یسوم  ردام  هدیمح  هک  یماگنه  هک  هدرک  تیاور  دوخ  دانـسا  هلـسلس  اب  قودص  خیـش   - 3 ( 55 .) دیامن بیذکت  ار  وا  درادب و  نمـشد 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  سّدقم  رضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  یبش  درک ، يرادیرخ  ار  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ردام  همجن  مالـسلا  هیلعرفعج 
ناسنا نیرترب  يدوز  هب  هک  نک  هبه  یـسوم  تدنزرف  هب  ار  همجن  هدـیمح ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش ، فرـشم  هلآ 
زگره یگلماح  مایا  رد  هک  هدرک  تیاور  نوتاخ  همجن  زا  شدانسا  هلـسلس  اب  قودص  خیـش   - 4 ( 56 .) دش دهاوخ  دـلوتم  وا  زا  نیمز  يور 

ار نآ  رگید  مدـشیم  رادـیب  نوـچ  یلو  مدینــشیم  دوـخ  نـطب  زا  لـیلهت  حــیبست و  يادــص  باوـخ  رد  مدرکیمن و  ینیگنــس  ساـسحا 
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یسک دننامه  ار  دوخ  ياهبل  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رس  داهن و  نیمز  رب  ار  اهتسد  مداهنب ، ار  دوخ  لمح  هک  یماگنه  مدینـشیمن .
ای کل  ًائینه  : » دومرف نم  هب  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شردـپ  لاـح  نیا  رد  دادیم . تکرح  دـیوگب ، نخـس  هک 
ریش یگراوخریش  نارود  رد  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح   - 5 داب . كرابم  وت  رب  راگدرورپ  تمارک  نیا  همجن  يا  کـبر ؛ نم  ۀـمارک  ۀـمجن 
مک مریش  زگره  هن  تفگ : هدش ؟ مک  امش  ریش  ایآ  دندیـسرپ : دنک . يرای  ارم  هک  دیریگب  ياهیاد  تفگ : نوتاخ  همجن  اذل  دروخیم و  دایز 

متـصرف هدمآ ، ایند  هب  دوعـسم  دولوم  نیا  هک  یتقو  زا  متـسه ، مزتلم  اهنآ  هب  هشیمه  هک  مراد  راکذا  داروا و  هلـسلس  کی  نم  یلو  هدـشن ،
نیمز رب  زگره  نوتاـخ  هدـیمح  روـضح  رد  هک  دوـب  بدؤـم  يردـق  هب  نوتاـخ  همجن   - 6 ( 57 .) تسا هدـش  مـک  راـکذا  داروا و  نآ  يارب 

تیاعر رد  تدابع و  تعاطا و  رد  تیارد ، لقع و  رد  نوتاخ  همجن  هک  هدرک  تیاور  شدانسا  هلـسلس  اب  قودص  خیـش   - 7 ( 58 .) تسشنن
دوش و دلوتم  یبرع  روشک  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب  ةّدلوم ؛ ( 59 .) دوب ناهج  ناوناب  نیرتهب  زا  نوتاخ  هدیمح  هب  مارتحا  هژیو  هب  بدا 

نـس رادقم  زا  تسین و  تسد  رد  یعالطا  نوتاخ  همجن  دـلوت  خـیرات  زا  ( 60 .) دریگب وخ  یبرع  بادآ  اب  دوش و  گرزب  اـهبرع  ناـیم  رد 
فرشت ماگنه  هب  يو  هک  تسا  نیا  هدمآ  یثیدح  عبانم  رد  هک  يزیچ  اهنت  مینادیمن ، يزیچ  تماما  نامدود  هب  یبایفرش  ماگنه  هب  شفیرش 

(61 .) دوب هزیشود  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  هناخ  هب 

تافو تدالو و  زور 

نودب نارگشواک  نیققحم و  زا  یضعب  نوچ  تسا  لاس 173 ه.ق  هدعقيذ  لوا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تدالو  زور  نیقی  روط  هب 
دیـشرلا نوراه  تسین . لوبق  دروم  هدش  مالعا  رگید  یخیرات  ینامز  رگا  دناهدرک و  نایب  زور  نیمه  ار  تدالو  زور  يدیدرت  ماهبا و  چـیه 

رـس هب  نادنز  رد  رمع  رخآ  ات  تقو  نآ  زا  دروآ و  قارع  فرط  هب  هدرک و  ریگتـسد  هنیدم  رد  يرمق  يرجه  لاس 179  رد  ار  راوگرزب  نآ 
ياوه لاح و  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  هناخ  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  كاپ  نادناخ  زا  یکدوک  دلّوت  هار  هب  مشچ  هنیدم  رهـش  دربیم .

هناـخ رد  يداـش  روـش و  دـناسریم . زور  هب  ار  بش  بش و  هب  ار  زور  دـنزرف ، دـلّوت  دـیما  هب  راوـگرزب  نآ  رـسمه  همجن  تـشاد ، يرگید 
متفه ماـما  هب  يرتـخد  دـنوادخ  يرمق  يرجه  لاس 173  هدـعقيذ  لوا  رد  دمآرـس و  هب  اـهراظتنا  ماجنارـس  دزیم . جوم  مالـسلا  هیلعماـما 
همجن هزادنا  هب  یسک  دیاش  مالسلا ، هیلعماما  زا  سپ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  مالسلا  هیلعماما  يافـص  اب  هناخ  رد  ینارون  يدازون  دیـشخب و 
تیاـنع همجن  هب  راـگدرورپ  فطل  تسد  هک  دوـب  يدـنزرف  نیمّود  نیا  لاـس  تشذگ 25  زا  سپ  اریز  هدوبن ؛ لاحـشوخ  ترـضح  رـسمه 

هب هزات  رتخد  مان  تشاد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  هب  هک  یـصاخ  هقالع  قشع و  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلعمظاک  ماـما  ( 62 .) دومرفیم
ردپ دننام  نوچ  دش ، هدناوخ  هموصعم  یتدـم  زا  سپ  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  وا  يراکزیهرپ  یتشرـسكاپ و  داهن . همطاف  ار  دوخ  هدـمآ  ایند 
زور عیفـش  ارـس ، ود  نوتاخ  ینارون  یتوکلم و  هاگراب  راـنک  رد  تسا  لاـس  لـهچ  هب  بیرق  تسجیم . يرود  يدـب  هاـنگ و  زا  شایمارگ 

ریرـس ناطلـس  ماقم  ـالاو  رهاوخ  ـالبرک ، ناـمرهق  بئاـصم  ثراو  مالـسلا ، اـهیلعارهز  ترـضح  تمظع  لـالج و  يرگهولج  یعادـت  ازج ،
. مدنمهرهب راوگرزب  یبیب  تایانع  زا  متـسه و  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیب  لها  همیرک  ءالاو ، هلا  نئمطم  هاگهانپ  ءاضترا ،
، تمعن یلو  نیا  رـضحم  هب  بدا  ضرع  ناوـنع  هب  ار  یتاحفـص  هتفرگ  تسد  هب  ار  مـلق  هـک  دـهدیم  قوـس  ارم  گرزب  تـمعن  نـیا  رکش 

. مبلطب شزوپ  یهاوخرذع و  ًالبق  هداد و  صاصتخا  ارس  ود  هموصعم 

هاتوک حرش  یسررب و 

باتک رد  هک  نانچ  نآ ، حیحـص  هک  هدـش  دای  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  تدـالو  لاـس  ناونع  هب  لاس 183  زا  كرادـم  زا  یـضعب  رد 
دادغب رد  نوراه  نادنز  رد  لاس 183ه.ق  بجر  رد 25  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب  اریز  تسا ؛  173 هدمآ ، هنیفس  كردتسم 

نیاربانب دوب  رود  دندوب ، نکاس  هنیدم  رد  هک  شاهداوناخ  زا  تدم  نیا  رد  دوب ، لاس  راهچ  شنادنز ، تدم  نیرتمک  و  دیـسر ، تداهـش  هب 
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ياج 173، هب  هدش و  هابتـشا  هرامـش  نیا  رد  ًارهاظ  دـشاب و  هداد  خر  لاس 183  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تدالو  تسین  نکمم 
رد مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  دسیونیم : ماهبا  نودب  یناهفصا  هدازدامع  موحرم  رگـشواک  ققحم  ور  نیا  زا  تسا . هدش  هتـشون   183

(63 .) تسب ورف  ناهج  زا  هدید  مق  رد  لاس 201  یناثلا  عیبر  رد  هدش و  دلوتم  لاس 173  هدعق  يذ  هام  رد  هنیدم 

تدالو رورس  يداش و 

ییانثتـسا قیمع و  راظتنا  کی  نایاپ  صوصخم و  يداش  روآمایپ  توبن ، نامدود  مالـسلا و  هیلعاـضر  ترـضح  يارب  هدـعق  يذ  هاـم  زاـغآ 
مالـسلا هیلعاضر  ترـضح  زا  سپ  اهتدـم  تشادـن و  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  زج  يدـنزرف  مالـسلا  اهیلعهمجن  ترـضح  نوچ  تسا ؛

لاس 173، رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  یلو  دیدرگ ، دـلوتم  لاس 148 ه.ق  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  دشن ؛ يدنزرف  بحاص 
هک نآ  زا  سپ  نیاربانب  دوب ، هداد  تراشب  ییوناب  نینچ  تدالو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  لاـس .»  25  ) هلصاف اب  ینعی 

يداش و زور  مالسلا  اهیلعهمجن  ترضح  مالسلا و  هیلعاضر  ترضح  يارب  زور  نآ  دوشگ ، ناهج  هب  هدید  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح 
الج و ار  اهبلق  هک  دوب ، هدرک  عولط  تماـما ، تیـالو و  نامـسآ  زا  يرتخد  هک  ارچ  دوب ؛ هَّللا  ماـّیا  زا  مّهم  يزور  ریذـپان و  فصو  رورس 

(64 .) دومنیم مرگ  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سّدقم  نوناک  نشور و  ار  اهمشچ  دادیم و  افص 

ترضح نس 

. تسا هدوب  لاس  دودح 28  رد  تافو  ماگنه  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  نس  هک  میریگیم  هجیتن  تفرگ  رارق  ثحب  دروم  هک  هچنآ  زا 
. درادن يدنس  كردم و  هدش ، فورعم  هلاس  ای 22  ناونع 18  هب  ترضح  نآ  مدرم ، زا  یخرب  نابز  رد  هکنیا  سپ 

تسا هدرکن  جاودزا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ارچ 

زا جاودزا  ّتنـس  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤـس  نیا  تروـص  نیا  رد  درکن ، جاودزا  مالـسلا  اـهیلع  هموـصعم  ترـضح  هـک  تـسا  یعطق  ًاـبیرقت 
هک هدشن  اپرب  ییانب  ادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسا و  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  اجنآ  ات  تسا ، یمالـسا  دّـکؤم  تابحتـسم 

يرود نم  ّتنـس  زا  هک  یـسک  سپ  تسا ، نم  همانرب  ّتنـس و  جاودزا  دومرف : هکنانچمه  ( 65) دـشاب جاودزا  يانب  زا  رتزیزع  رتبوبحم و 
ماما درکیمن ، جاودزا  تلیضف ، بسک  تضایر و  رطاخ  هب  ییوناب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رـصع  رد  هدش : دراو  زین  و  ( 66 .) تسین نم  زا  دنک 

هب هک  دوب ، وت  زا  رتراوازـس  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  دمآیم ، تسد  هب  یتلیـضف  جاودزا ، كرت  رد  رگا  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلعرقاب 
خساپ ( 67 .) تسا هتفرگن  یـشیپ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  زا  تالامک ، بسک  رد  ییوناب  چیه  اریز  دنکن ؛ جاودزا  یقالخا ، لیاضف  بسک  رطاخ 

ترـضح جاودزا  كرت  بجوم  هک  تسا  ياهتـسیاش  لـیلد  اـهنآ  زا  یکی  اـی  مادـکره ، هک  هدـش  هتفگ  بلطم  ود  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
تالامک زا  یحطـس  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هژیو  هب  مالـسلا  هیلعمظاک  ماـما  نارتخد   - 1 تسا : هدش  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 

اب هک  دوب  هدرک  شرافـس  اهنآ  هب  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  دـننک ، جاودزا  وا  اب  ات  دـنتفاین ، یبسانم  رـسمه  وفکمه و  دوخ  يارب  هک  دـندوب 
اهنآ يارب  دیاب  هک  تسا  نآ  رگنایب  رگید  نیارق  شرافـس و  نیا  ( 68 .) دننک جاودزا  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  ناشردارب  تروشم  يأر و 

، يربک همطاف  ياهمان  هب  رتخد  راهچ  ياراد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماـما  ( 69 ،) يزوج طبـس  لقن  قبط  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دشاب . یبسانم  رـسمه 
دیدرت یضعب  هدوب ، اهنیا  زا  کیمادک  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هکنیا  رد  ( 70 .) دوب يرخا  همطاف  يرغص و  همطاف  یطسو ، همطاف 

هدوب يربک  همطاف  نامه  وا  هک  دوشیم  هدافتسا  نارگید  هب  تبسن  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ماقم  تمظع  نیارق و  زا  یلو  دناهدومن 
اهیلعهمطاف يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لاعتم ، دنوادخ  رگا  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  دروم  رد  ( 71 .) تسا

ادیپ مالسلا  اهیلعهمطاف  يارب  یبسانم  اتمه و  رسمه  وا ، زا  دعب  یناسنا  ره  ات  هتفرگ  مدآ  ترـضح  زا  نیمز ، رـسارس  رد  دیرفآیمن ، مالـسلا 
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اب درکیمن  تأرج  یـسک  هک  دوـب  ياهنوـگ  هب  نوراـه ، قاـنتخا  ناـقفخ و  زا  رپ  تموـکح  زا  یـشان  تـشحو  سرت و   - 2 ( 72 .) دشیمن
، نوراه یتوغاط  هاگتـسد  رظن  زا  ترـضح ، نآ  يداماد  اریز  دوش ؛ ترـضح  نآ  داـماد  دـیامن و  جاودزا  مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  نارتخد 
رد دندرک . رظنفرـص  جاودزا  زا  شنارهاوخ ، زا  یـضعب  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  بیترت ، نیا  هب  دـشیم . دـیدش  رطخ  بجوم 

هدنیآ زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  عالطا  دربیم و  رـس  هب  نادنز  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  هک  تشاد  رود  رظن  زا  ار  بلطم  نیا  دیابن  نمض ،
و دشاب . مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  جاودزا  كرت  يارب  يرگید  لیلد  دیاش  ناسارخ ) هب  وا  يرابجا  ترجه  و  ردپ ، تداهش  دروم  رد  )
زا ار  اهنآ  دـعاسمان ، طیارـش  داجیا  اـب  زوتهنیک ، نارگمتـس  هک  تسا ، توبن  نادـناخ  هب  تبـسن  راـگزور  ياهجـنر  بیاـصم و  زا  زین  نیا 

(73 .) دنتخاس مورحم  یگدنز ، بهاوم 

یبهذم تاسدقم  هب  مارتحا 

، لک عجرم  يارب  ییایادـه  دـمآ و  ناریا  هب  يدوعـس  ناتـسبرع  هاـش  يزور  هدـش : لـقن  یناـگیاپلگ  یفاـص  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  زا 
ار هیقب  تفریذپ و  ار  هبعک  هدرپ  زا  يرادقم  نآرق و  دنچ  ایاده ، نآ  نایم  رد  اقآ  داتـسرف ، هللا  همحريدرجورب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح 
( دـش غالبا  اقآ  هب  ناتـسبرع  ریفـس  طسوت  اضاقت  نیا  و   ) دوب هدرک  يدرجورب  ياقآ  اب  تاقالم  ياضاقت  ناتـسبرع  هاـش  نمـض  رد  درک ، در 

دیایب مق  هب  رگا  ناتـسبرع ) هاش   ) صخـش نیا  دومرف : اقآ  دش ، لاؤس  رما  نیا  ّتلع  زا  هک  یتقو  درک  در  ار  اضاقت  نیا  يدرجورب  ياقآ  یلو 
ترضح ترایز  هب  دیایب و  مق  هب  وا  رگا  و   [ دوریمن مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دقرم  ترایز  هب  تسا  یباهو  هکنیا  رطاخ  هب  ]

هک ار  يرما  نینچ  هجو  چـیه  هب  نم  دـش و  دـهاوخ  نیهوت  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  دـنمجرا  ماقم  هب  دورن  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 
، یهلا درم  گرزب  نآ  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  منکیمن . لمحت  مریذپیمن و  تسا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  میقتـسمریغ  نیهوت 

یـضعب هدیقع  هب  دیـسوبیم و  ار  ترـضح  حیرـض  عوضخ  عضاوت و  لامک  اب  دمآیم و  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دقرم  رانک 
میرح هب  ادابم  هک  دوب  ور  نیا  زا  دشاب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دقرم  رانک  رد  شرهطم  دقرم  تساوخن  وا  هک  نآ  تلع  دیاش 

روط هب  وا  ربق  رانک  اهروشک  نارـس  ندمآ  مدرم و  زا  رفن  اهنویلیم  دـمآ  تفر و  اب  اریز  دوش ؛ یمارتحایب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 
ماما يوخ  قلخ و  اب  زگره  يراک  نینچ  دیدرگیم و  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  دقرم  هب  مارتحا  ندش  گنرمک  بجوم  یعیبط 

(74 .) دوبن راگزاس  تراهط  تمصع و  نادناخ  هب  تبسن  هرس  سدق  ینیمخ 

مالسلا اهیلعبنیز  ترضح  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تهابش 

كرتشم ردق  تهابـش و  هجو  دنرگیدکی و  هب  هیبش  نوگانوگ  تاهج  زا  هک  دناینامـسآ  يوناب  ود  تماما ، تلاسر و  تیب  ناوناب  نایم  رد 
همطاـف ترـضح  يرگید  تسا و  مالـسلا  مهیلعمشاـه  لآ  هلیقع  يربک ، بنیز  ترـضح  یکی  راوگرزب ، ود  نآ  تسا . ناوارف  ود ، نآ  نیب 

نینمؤملاریما ترضح  راوگرزب  رتخد  يربک  بنیز  دنتسه ، مالسلا  هیلعموصعم  ماما  رتخد  هک  دنزارفارـس  ود  ره  ( 1 مالسلا . اهیلع  هموصعم 
راوـگرزب ود  ره  ( 2 مالـسلا . امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رهگالاو  رتخد  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع 

مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  رهاوخ  يرگید  مالـسلا و  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماما  رهاوخ  یکی  دناموصعم ، ماما  رهاوخ 
مالسلا هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  همع  یکی  دنـشابیم ، موصعم  ماما  همع  هک  دنراد  يراختفا  یحو ، نادناخ  يوناب  ود  ره  ( 3 تسا .

هب نابز  یهلا ، هغلاب  تّجح  هتفرگ و  رارق  موصعم  ماما  میرکت  سیدقت و  دروم  ود  ره  ( 4 مالسلا . هیلعهمئالا  داوج  ترضح  همع  يرگید  و 
ماما هس  مارتحا  میظعت و  دروم  مالـسا ، گرزب  يوناـب  ود  نیا  زا  کـی  ره  ( 5 تسا . هدوشگ  اهبنارگ  رهوگ  ود  نآ  شیاتـس  انث و  حدـم و 

ترضح شردارب  يوس  زا  مالسلا و  هیلعنانمؤمریما  شراوگرزب ، ردپ  هیحان  زا  مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  دناهتفرگ : رارق  ۀعاطلا  ضرتفم 
هموصعم ترضح  دنتفرگ . رارق  شیاتس  دروم  مالـسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  ناشهداز  ردارب  هیحان  زا  مالـسلا و  هیلعادهـشلادّیس 
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يوس زا  مالسلا و  هیلعاضر  ترضح  شراوگرزب ، ردارب  بناج  زا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  شراوگرزب ، دج  هیحان  زا  مالـسلا  اهیلع 
هقالع تّدش  تلالج ، اب  يوناب  ود  نیا  زا  مادـکره  ( 6 دناهدش . عقاو  انث  حدم و  دروم  مالسلا ، هیلعهمئالاداوج  ترـضح  ناشردارب ، دنزرف 

هب تبسن  هموصعم ، ترضح  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  هب  تبسن  مالسلا ، اهیلعبنیز  ترضح  دنتشاد ، دوخ  ماقمالاو  زیزع و  ردارب  هب  تبسن 
ار نطو  هدرک ، اهر  ار  نتـشیوخ  یگدـنز  هناخ و  ناشردارب ، هب  هقـالع  رطاـخ  هب  همّظعم  ود  ره  ( 7 مالسلا . هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما 

ترـضح تفر و  ماش  هب  هرخالاب  قارع و  هب  هنیدم  زا  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  دـندومن ، راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  جـنر  دـنتفگ و  كرت 
یلو هنیدم ، ناشهاگداز  راوگرزب ، يوناب  ود  ره  ( 8 دنکفا . تماقا  لحر  مق  نیمزرس  رد  هرخالاب  ناریا و  هب  هنیدم  زا  مالسلا  اهیلع  هموصعم 

رد هموصعم  ترـضح  روهـشم و  رظن  ربانب  رـصم ، ای  ماش  رد  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  تسه ، ناشهاگداز  زا  رود  ياهطقن  رد  ناشنفدم 
رهطم دقرم  تسا و  ربمغیپ  نادناخ  نادنمهقالع  ناقشاع و  هاگترایز  یتشهب ، يوناب  ود  نیا  زا  کی  ره  نفدم  ( 9 مق . سّدقم  رهش  ناریا و 
هدومن رفس  قایتشا ، مامت  اب  اهنآ  ترایز  يارب  رود  ياهرهش  زا  یتح  ناملسم ، مدرم  دراد و  رامـشیب  ناگدادلد  نانآ ، زا  کی  ره  رّونم  و 

اهیلعبنیز ترـضح  دنراد ، ترایز  لحم  ود  همّرکم ، ود  نیا  زا  مادک  ره  ( 10 دننکیم . تاهابم  رخف و  نانآ  هسدقم  باتعا  هب  فرـشت  و 
رهطم مرح  سّدقم و  نفدم  رگید  ناشتدابع و  تماقا و  لحم  رونلا  تیب  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ماش و  رد  رـصم و  رد  مالـسلا 

(75 .) تلالج اب  يوناب  نآ 

مق رهش  تلزنم 

داّمح هدرک : لقن  یـشک  موحرم  یلاجر  گرزب  ملاع   - 1 میوشیم . رکذـتم  ار  مق  رد  نوفدـم  هیّهلا  هنیزخ  نوماریپ  تیاور  دـنچ  زاغآ  رد 
زا ترضح  دش ، دراو  یمق  هَّللادبع  نب  نارمع  ناهگان  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  یهورگ  اب  ام  تسا : هتفگ  بان 

مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  هب  تساخرب ، هک  یتقو  دـندومرف . ینامداش  رورـس و  راهظا  دـندومن و  تبحم  وا  هب  هدرک و  یـسرپ  لاوحا  وا 
مهدارا ام  مق ، لها  ینعی  ءاـبجنلا ؛ تیبلا  لـها  نم  تفگ : خـساپ  رد  ماـما  دـیدومرف ؟ تبحم  وا  هب  هنوگ  نیا  هک  دوب  هک  نیا  مدرک : ضرع 
گنهآ نارگمتـس ، زا  يرگمتـس  چیه  هک  مق ، لها  ینعی  دـشابیم ؛ ابجن  نادـناخ  تیب و  لها  زا  وا  ( 76 (؛ هَّللا همـصق  ّالإ  ةربابجلا  نم  رابج 
دّمحم نب  یلع  ترضح  زا  دیوگیم : یملید  لتاقموبا   - 2 دینادرگ . درخ  تسکش و  مه  رد  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  درکن  نانآ  كاله 

، نافوت نایرج  رد  مالسلا  هیلعحون  یتشک  هک  یماگنه  اریز  دش ؛ هدیمان  مسا ، نیا  هب  مق  انامه  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
: دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 3 ( 77 .) تسا سّدقملا  تیب  زا  ياهعطق  نآ  درکن و  تکرح  داتـسیا و  دیـسر . اجنادـب 

فارطا مق و  زا  الب  هک  اریز  دیروایب ؛ ور  نآ  یحاون  یلاوح و  مق و  هب  هک  داب  امش  رب  تفرگ ، ارف  ار  اهرهش  اهبوشآ  اههنتف و  هک  یماگنه 
مهیلعدّـمحم لآ  هنایـشآ  مق  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا   - 4 ( 78 .) تسا هدـش  عفد  نآ  بناوـج  و 

ناـگرزب و هـب  يازهتــسا  ناردــپ و  یناـمرفان  رثا  رب  ناـشناناوج ، زا  یتعاـمج  يدوز  هـب  نـکیلو  تساـهنآ  نایعیــش  هاــگهانپ  مالــسلا و 
زا  - 5 ( 79 .) دومرف دـهاوخ  عفد  نانآ  زا  ار  يدـب  ره  نانمـشد و  ّرـش  دـنوادخ  لاـح ، نیع  رد  دـش و  دـنهاوخ  كـاله  ناـشناتوسکشیپ 

ياوأم اجنآ  اریز  مق ؛ هب  داب  امش  رب  دیسر ، امـش  هب  یجنر  تبیـصم و  هک  یماگنه  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
، هدرک راوخ  ار  وا  دنوادخ ، هکنیا  رگم  تفرگن ، نآ  لها  مق و  هرابرد  ییوس  میمصت  سکچیه  تسا و  نینمؤم  هاگ  تحارتسا  نییمطاف و 
تسا و رد  تشه  تشهب ، يارب  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  زا   - 6 ( 80 .) تخاس رود  دوخ  تمحر  زا 

(81 .) نانآ لاح  هب  اشوخ  نانآ ، لاح  هب  اشوخ  نانآ ، لاح  هب  اشوخ  سپ  تساهرد . نآ  زا  یکی  مق  لها  يارب 

هموصعم بقل  مالسلا و  هیلعاضر  ماما 

دیاش تسا ، شنیرفآ  رطعم  منبش  شیاین و  تدابع و  رد  قرغ  اهیتشز ، زا  هتـساریپ  یتشهب ، ییوناب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح 
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ساسارب تسا . هتفای  یّلجت  وا  رد  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  شرداـم  تمـصع  هک  دـشاب  نآ  وناـب  نیا  ندـیمان  هموصعم  لـیالد  زا  یکی 
شیدنا و دـنلب  هیقف  هکنانچ  تسا ، هدـش  هداد  مالـسا  ماقم  الاو  يوناب  نیا  هب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  يوس  زا  بقل  نیا  تایاور ، زا  ياهراپ 

مق رد  ار  هموصعم  سک  ره  دومرف : ییاج  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دیوگیم : هراب  نیا  رد  هللا  همحریـسلجم  همالع  هعیـش ، تریـس  دـیپس 
(82 .) تسا هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، ترایز 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  باقلا 

روهـشم ریغ  رگید  يات  ود  روهـشم و  اهنآ  زا  یکی  هک  هدـش  رکذ  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  يارب  هماـن  تراـیز  هس  یّلک ، روط  هب 
(83 :) تسا لیذ  رارق  هب  هدـش ، رکذ  روهـشم  ریغ  همان  ترایز  ود  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  يارب  هک  ییاهبقل  یماـسا و  تسا .
( ادخ تیاضر  دروم   ) هّیضرم ادخ ) دونـشخ   ) هّیـضر راکزیهرپ )  ) هّیقت هتفای ) دح   ) هدیـشر راکوکین )  ) هّرب هدوتـس )  ) هدیمح هزیکاپ )  ) هرهاط
، ملاع نانز  رورـس  نیملاعلا  ءاسن  هدّیـس  وا ) ياضر  دروم  ادـخ و  دونـشخ  يوناب   ) هّیـضرم هیـضر  وگتـسار ،) رایـسب  يوناب   ) هقیدـص هدـّیس 

. تسا هدش  ناونع  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  يارب  هک  تسا  یباقلا  تافص و  زا  هدباع  هثدحم و  نینچمه 

ابع لآ  هملاع 

دوشیم هتفگ  تسین ، ناریا  رد  نآ  یطخ  هخـسن  هدشن و  پاچ  لاح  هب  ات  باتک  نیا  هدرک و  لقن  یلائللا  فشک  باتک  زا  طبنتـسم  موحرم 
سدنرع نب  حلاص  باتک  نیا  دنمشزرا  فلؤم  ( 84 .) تسا دوجوم  فرشا  فجن  رد  اهيرتشوش  هناخباتک  رد  نآ  زا  هخسن  کی  طقف  هک 
روهـشم باحـصا ، نایم  رد  دیامرفیم : شاهرابرد  ینیما  همالع  هک  تسا  یفورعم  رعـش  بحاص  مهن ، نرق  رد  هعیـش  جرارپ  دنمـشناد  یّلح 

نیا لماک  نتم  ( 85 .) دنکیم ادیپ  روضح  هادف  انحاورا  هَّللا  ۀیقب  ترـضح  سّدقم  دوجو  دوش  هدـناوخ  رعـش  نیا  یـسلجم  ره  رد  هک  تسا 
زا طبنتسم  موحرم  نابز  زا  هچنآ  ( 86 .) دناهدروآ ریدغلا  رد  ینیما  همالع  فطلا و  بدا  رد  ربش  داوج  دّیـس  بختنم ، رد  یحیرط  ار  راعـشا 

هرونم هنیدم  هب  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رادید  دصق  هب  نایعیـش  زا  یعمج  يزور  تسا : نیا  هدـش  لقن  سدـنرع  نبا  باتک 
هّدـع نیا  تـسا . ترفاـسم  رد  مالـسلا  هـیلعرفعج  نـب  یـسوم  ترـضح  هـک  دـش  موـلعم  دـندش ، بایفرـش  تماـما  ناـمدود  هـب  فرـشم و 
يوس هب  هنیدم  زا  دنتـساوخیم  هک  دعب  زور  دنتفر . دـنداد و  لیوحت  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  دنتـشون و  دنتـشاد ، ییاهشـسرپ 

تعجارم زا  ریزگان  هکنیا  هب  رظن  تسا . هتشگنرب  ترفاسم  زا  زونه  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یسوم  ترـضح  هک  دندید  دندرگرب ، دوخ  نطو 
هب تشون و  ار  اهشسرپ  خساپ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  دوش . لوکوم  يدعب  رفس  هب  هک  دندرک  هبلاطم  ار  دوخ  ياهشـسرپ  دندوب ،

مالـسلا هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  اب  هار  يانثا  رد  دـندرک . كرت  نطو  دـصق  هب  ار  هنیدـم  هدـش ، ناـمداش  اـهنآ  درک . میلـست  اـهنآ 
نم هب  ار  هتـشون  نآ  دومرف : ترـضح  دندرک ، ضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  ناتـساد  دندوب ، امرففیرـشت  هنیدـم  يوس  هب  هک  دـندش  فداصم 

ترضح هکنیا  هب  هّجوت  اب  داب . يرتخد  نینچ  نابرق  هب  شردپ  اهوبا  اهادف  دومرف : راب  هس  دومن ، هعلاطم  ار  اهخساپ  شسرپ و  نوچ  دیهدب .
ترضح نآ  عیفر  ماقم  زا  دشاب ، هتـشاد  تّحـص  لقن  نیا  رگا  دوب ، لاسدرخ  شراوگرزب  ردپ  يریگتـسد  ماگنه  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 

هب ار  باحـصا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  ( 87 .) دوب دهاوخ  ترـضح  نآ  ندوب  همّلعم  ریغ  هملاع  لیلد  دـنکیم و  تیاکح 
دنک ینارون  دـنوادخ  هغّلبف ؛ ًاثیدـح  اّنم  عمـس  ًارما  هَّللارـضن  : » دومرفیم دومنیم و  قیوشت  کیرحت و  نآ  ندرک  تیاور  ثیدـح و  ندـینش 
نم هذخأت  مارحو  لالح  یف  ثیدح  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 88 .) دیامن غالبا  ار  نآ  دنک و  عامتسا  یثیدح  ام  زا  هک  ار  یسک 

ایند و همه  زا  يریگارف ، وگتـسار  یـصخش  زا  مارح  لالح و  نوماریپ  رد  هک  یثیدـح  ۀـضفوا ؛ بهذ  نم  اهیف ، اـمو  ایندـلا  نم  ٌریخ  قداـص 
یخرب تسا و  ناوارف  رایسب  ثیدح  نایوار  تلیـضف  تفارـش و  نوماریپ  رد  هدراو  تایاور  ( 89 .) تسا رتهب  تسا  نآ  رد  هرقن  ـالط و  هچنآ 

هک 334 يافوتم 463ه.ق  يو  تسا  دادغب  خیرات  بحاص  يدادغب  بیطخ  هلمج ؛ نآ  زا  هک  دناهدرک ، فیلأت  یلقتسم  باتک  هطبار  نیا  رد 
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(90 .) تسا هدروآ  درگ  ثیدحلا  باحصا  فرش  مان : هب  یباتک  رد  هنیمز  نیا  رد  تیاور 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تافو  خیرات 

رد هـک  ناــنچ  تـسا ، هدوـمن  تاــفو  مـق ، رد  لاـس 201 ه.ق  رد  مالـسلا  اـهیلع  هموـصعم  ترــضح  هـک  دراد  دوـجو  يددـعتم  كرادـم 
فالتخا ترضح ، نآ  تافو  هام  زور و  دروم  رد  یلو  تسا . هدش  موقرم  هدنام  ياج  هب  شیپ  اهنرق  زا  هک  مرح  فارطا  ياهيراکیـشاک 

عیبر مهدزاود  كرادم ، زا  یضعب  قباطم  ( 2 تسا . هدوب  یناثلا ، عیبر  مهد  كرادـم ، زا  یخرب  قبط  ( 1 تسا : هدش  هتفگ  لوق  هس  ات  تسا 
نانیمطا دروم  دیاب ، هک  هنوگ  نآ  لوق ، هس  نیا  زا  کی  چیه  تسا . هدوب  نابعـش  متـشه  رگید ، كرادـم  ساسا  رب  و  ( 3 تسا . هدوب  یناثلا 

ماقم تشادـگرزب  يارب  مود و  لوا و  لوق  نیب  عمج  يارب  هک  تسا  نیا  فاصنا  دـناهتفگ : ناگرزب  زا  یـضعب  هک  هنوگناـمه  یلو  تسین .
هکنانچ درک . رارقرب  يراوگوس  مسارم  هیموصعم  ماّیا  ناونع  هب  یناـثلا ) عیبر  زور 10 و 12 و 24   ) زور هس  ناهج ، ود  يوناـب  گرزب  نآ 

ّتنس نیا  و  هدومن ، عورـش  ار  راک  نیمه  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هسدقم  هناتـسآ  ناراکردنا  تسد  نیلوؤسم و  ریخا  ياهلاس  رد 
. تسا هداتفا  نایرج  هب  بوخ 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ناردارب  نارهاوخ و 

یفلتخم لاوقا  تسا و  فالتخا  مالسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نادنزرف  هرابرد  نیخّروم  نیب  هک  تسا  نشور  حضاو و  بلطم  نیا 
افتکا تسا  باحـصا  يامدـق  هعیـش و  ياملع  ناـگرزب  زا  هک  هللا  همحردـیفم  خیـش  لـقن  هب  اـم  هک  دناهدرمـشرب  خـیرات  ياـهباتک  رد  ار 

نب یـسوم  ترـضح  نادـنزرف  دادـعت  دـیامرفیم : هرـس  سدـقدیفم  خیـش  میهدیم . رارق  نازیم  هدرک و  رایتخا  ار  ناـشیا  لوق  مییاـمنیم و 
نب یلع  ترضح  - 1 نارسپ : اّما  دنشابیم . رتخد  رفن  هدزون  رـسپ و  اهنآ  رفن  هدجیه  دادعت  هک  دناهدوب  رفن  تفه  یـس و  مالـسلا  هیلعرفعج 

یسوم نب  رفعج  یسوم 6 -  نب  لیعامسا  یسوم 5 -  نب  مساق  یسوم 4 -  نب  سابع  یسوم 3 -  نب  میهاربا  مالسلا 2 - هیلعاضّرلا  یسوم 
نب هَّللا  دـبع  یـسوم 11 -  نب  دّمحم   - 10 غارچهاش ) هب  فورعم   ) یـسوم نب  دـمحا  یـسوم 9 -  نب  نسح  یـسوم 8 -  نب  نوراـه   - 7

لضف یسوم 17 -  نب  نیسح  یسوم 16 -  نب  دیز  یسوم 15 -  نب  هَّللادیبع  یسوم 14 -  نب  قاحسا  یسوم 13 -  نب  هزمح  یسوم 12 - 
هیلعرفعج نب  یسوم  تنب  يرغص  هیقر  يرغص 3 -  همطاف  يربک 2 -  همطاف  ترضح   - 1 نارتخد : اما  یسوم . نب  نامیلس  یسوم 18 -  نب 

 - هّیلع 13 هجیدخ 12 -  بنیز 11 -  هنابل 10 -  رفعج 9 -  ما  مثلک 8 -  ای  موثلک  يرغص 7 -  هیقر  اهیبا 6 -  ما  همیکح 5 -  مالسلا 4 - 
(. 91) موثلک ما  هنومیم 19 -  هملس 18 -  ما  هسابع 17 -  هْهیَُرب 16 -  هنسِح 15 -  هنمآ 14 - 

دنتسه نفد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  رد  هک  يرگید  تارّدخم 

نوفدم هفیرـش  هعقب  نیا  رد  مالـسلا  مهیلعتلاسر  نادناخ  هب  هتـسباو  ياهمناخ  زا  ياهّدع  یـسلجم ، همالع  موحرم  مق و  خـیرات  لقن  هب  انب 
ترضح هون  عقربم و  یـسوم  رتخد  دّمحم  ّما  مالسلا 2 -  هیلعداوج  ترـضح  هون  عقربم و  یـسوم  رتخد  هنومیم   - 1 دنترابع : هک  دنشابیم 

هون یلع  وبا  هیراـج  بیبح  ّما  عقربم 5 -  یـسوم  دنزرف  دّمحم  هیراج  قاحـسا  ّما   - 4 یبکوک . یلع  رتخد  مساـق  ّما  مالسلا 3 -  هیلعداوج 
مالسلا هیلعاضر  ماما  ترضح 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  : موس لصف 

ترایز هژاو 
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، زاوشیپ رادـید ، تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هتفر  راـک  هب  یفلتخم  یناـعم  رد  نآ  تاقتـشم  هب  هّجوت  اـب  تراـیز  بوبحم  فورعم و  هژاو 
، هنیـس نتـشیوخ ، تیوقت  حالـصا و  دوصقم ، يوس  هب  تمیزع  مشچ ، هشوگ  اپ ، زیت  بکرم  رفـس ، يایهم  رفـس ، گـنهآ  ضارعا ، لـیامت ،

(92 .) نامهم تشاد  یمارگ  هنیس و  هسفق  ندمآ  الاب  هنیس ، هسفق 

ترایز تلیضف 

ماک رد  بان  تیونعم  زا  لالز  تسا  یماج  ترایز ، اعد و  تسا . ندوب  ادـخ  اب  جوا  ات  ییاهنت ، هشوگ  زا  ندوشگ  لاب  ورپ  تراـیز ، اـعد و 
تلفغ و هماگنه  رد  روجهم  حور  دایرف  هنامز ، دولآرابغ  ياضف  رد  يدیما  هقراب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  مرح  ترایز  و  یگدنز ، كانشطع 

سفن هب  دامتعا  ناـسنا  هب  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  دـقرم  تراـیز  تسا ، تشهب  ياهناتـسغاب  زا  هتـساخرب  كاـنحرف و  یمیـسن  يربخیب و 
تیب لها  همیرک  يافص  اب  رازم  ترایز  دنکیم . توعد  رتشیب  شالت  هب  درادیم و  زاب  يدیمون  بادرگ  رد  ندش  قرغ  زا  ار  وا  و  دهدیم ،

هک ربـکت  رورغ و  بکرم  زا  و  دـنک ، عوضخ  وا  ربارب  رد  دـنیبب ، راـگدرورپ  دـنمزاین  ار  دوخ  مرح ، رئاز  هک  دوـشیم  ببـس  مالـسلا  مهیلع 
رارق نایملاع  راگدرورپ  هاگرد  هطساو  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  دیآیم و  نییاپ  تساهيزورهیس  اهیتخبدب و  یمامت  همـشچرس 
هراب نیا  رد  تسا . تشهب  هب  دورو  نآ  هدش و  هداد  هدعو  یگرزب  رایسب  شاداپ  ترضح ، نآ  ترایز  يارب  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دهد .

روضح و هطـساو  هب  مق  رهـش  تسوا . نآ  زا  تشهب  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  ماهمع  سکره  دومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  زا 
اهیلع هموصعم  همطاف  ترضح  يوقت ، ایح و  تفع و  يوگلا  مالسلا ، هیلعرفعج  نب  یسوم  جئاوحلا  باب  نادنزرف  زا  ینامسآ  يرهوگ  نفد 

هیلع هللا  یلصيدمحم  بان  گنهرف  رادمچرپ  نآ ، تکرب  هب  دیدرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  شُع  لادم  بسک  هب  رختفم  مالسلا 
هب لیدبت  مق  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ینامـسآ  ياهمدق  نمی  هب  دش . تیونعم  نامیا و  يدانم  يرفعج و  يایوپ  هقف  هلآ و  و 

هدش و مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  ياهنامرآ  مالـسا و  زا  عافد  رد  ریذپانذوفن  يژد  مکحتـسم و  يرگنس 
زا يرد  مق  رهـش  هدراو ، تاـیاور  قـبط  يرآ  دـیدرگ . مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  ناوریپ  يارب  مهم  مـیظع و  یهاـگیاپ 

هاـگرارق تسا و  نییمطاـف  ياوأـم  مق  دربیم . ورف  ار  شلها  نیمز  تشادیمن و  رارق  نیمز  نامـسآ و  دوبن  مق  رگا  تسا و  تشهب  ياـهرد 
مهرد ار  متس  ملظ و  راموط  نیگمهـس  ینافوط  نوچمه  هک  تسا  یبالقنا  هاگداز  مق  مالـسلا و  هیلعنامزلا  بحاص  مظعالا  هَّللا  یلو  نارای 
زکرم رون ، نوناک  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تکرب  هب  مق  هملک  کی  رد  و  دروآیم . رد  وناز  هب  ار  یناهج  رابکتسا  دچیپیم و 

نینچ یتوکلم و  ياضف  نینچ  رواجم  هک  مق  لها  يارب  يراـختفا  هچ  نیمز و  لـها  رب  ادـخ  تّجح  تسا و  تاـکرب  تاریخ و  ندـعم  ملع ،
ار شدوخ  ّصاخ  تائاضتقا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  رهطم  مرح  اب  ترواجم  هک  تسا  یهیدـب  دنتـسه . یتکربرپ  ینارون و  هاـگراب 

ایند همه  تسا و  هدش  هتخود  اهنآ  هب  نایناهج  هاگن  هک  دننادیم  یبوخ  هب  مق  لها  تسا . يرورض  مزال و  نآ  تیاعر  ام  همه  رب  هک  دراد 
مالـسا و هب  دـنکرب و  نب  خـیب و  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  روشک  زا  ار  متـس  ملظ و  هشیر  درک و  ماـیق  مق  زا  يدرم  هک  دوب  دـهاش 

هرـس سدـقمیکح  نسحم  دّیـس  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  داماد  هک  يولوم  نسح  دّیـس  جاح  ياقآ  باـنج  دیـشخب . ياهزاـت  تاـیح  هعیش 
مالـسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  رد  هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  یبش  نابعـش 149ه.ق )  ) ناضمر هام  زا  شیپ  دندومرف : دـشابیم 

هب یباقن  دـندش  امرففیرـشت  یـصاخ  هوکـش  تمظع و  اب  یتسه  ناهج  نازورف  دیـشروخ  هبترم  کی  مشابیم . تراـیز  لوغـشم  متـسه و 
مدیود شیوس  هب  دوش . یفخم  باقن  تشپ  رد  هک  دوبن  يزیچ  نازورفرهم  نآ  تینارون  تیباذـج و  تمظع ، یلو  دوب ، ناشکرابم  تروص 

زا یکی  دندش . امرففیرشت  ناشراوگرزب  همع  سدقم  حیرض  يوس  هب  دندرک و  جک  ار  دوخ  هار  منک ، ناراب  هسوب  ار  شکرابم  تسد  هک 
ناسحا دّیس  جاح  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  بانج  تراهط  تمصع و  نادناخ  هتخابکاپ  هتخوسلد و  نایلاوم  زا  هزوح و  هتـسجرب  يالـضف 
دامتعا دروم  ناتسود  زا  یکی  زا  مدوب ، هتسشن  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  رد  ناتـسود  زا  یکی  اب  دندومرف : يراوزبس  هَّللا 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  همیرک  رهطم  مرح  رد  هادـف  انحورا  هَّللا  ۀـّیقب  ترـضح  سّدـقم  دوجو  هک  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  هک  درک  لقن 
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رتبقع یمک  رسالاب ، دجسم  رد  هیاپ  رانک  دندرک ، هراشا  ناشیا  هک  ياهطقن  دنتسه . زامن  لوغشم  رسالاب  دجسم  زا  هطقن  نیا  رد  دنتـسه و 
زا رتبقع  یمک  هطقن  نیا  حیرـض ، هب  تبـسن  رهطم  ربـق  فارحنا  هب  هّجوـت  اـب  دراد . رارق  سّدـقم  حیرـض  لـباقم  هـک  تـسا  یگرزب  ِرد  زا 

لاحـشوخ رایـسب  تماما  نازورف  دیـشروخ  يابیز  تعلط  هدـهاشم  زا  نم  دـشابیم . مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  فیرـش  ربق  تاذاحم 
يوس هب  ناشکرابم  تسد  اب  مرادب ، هضرع  ادخ  تّجح  سّدقم  رـضحم  هب  ار  دوخ  تاجاح  منک و  ضرع  یمالـس  هک  متفر  کیدزن  مدش ،

یهلا و تّجح  هک  تسابیز  هچ  دیهاوخب . ناشیا  زا  دـیراد  یتجاح  ره  منکیمن ، تراسج  ماهّمع  هب  نم  دـندومرف : دـندرک و  هراشا  حـیرض 
نیا دننکیم . هجوتم  ناشراوگرزب  هّمع  خـماش  ماقم  هب  ار  لئاس  هلیـسو  نیدـب  دـننکیم و  عاجرا  ناشراوگرزب  هّمع  هب  یتسه ، ناهج  بطق 

، میناوخن زین  ربق  تاذاحم  رد  یتح  میناوخن ، زاـمن  فیرـش  ربق  رب  مدـقم  مالـسلا  مهیلعهمئا  مرح  رد  هدـش  رما  هک  تسا  یمهم  هتکن  ناـمه 
دروم رد  هادف  انحاورا  هَّللا  ۀـیقب  ترـضح  صخـش  هک  نانچ  میـشاب ، فیرـش  ربق  زا  رتبقع  حیرـض ، فرط  ود  رد  ای  حیرـض و  هب  ور  هکلب 

رد فیرـش  ربق  دوش و  هدـناوخ  ماما  رـس  تشپ  دـیاب  زامن  اّما  دـناهدومرف : موقرم  فیرـش  عیقوت  رد  مالـسلا  مهیلعهمئا  مرح  رد  زاـمن  لـحم 
اریز دـناوخ ، زامن  ماما  پچ  فرط  ای  تسار و  فرط  رد  ای  ماما ، يور  شیپ  رد  هک  تسین  زیاج  زگره  دریگب ، رارق  رازگزامن  يور  يولج 

رهطم مرح  رد  هادـف  اـنحورا  رـصع  یلو  ترـضح  هک  تسا  هّجوـت  بلاـج  ( 93 .) داتـسیا مالـسلا  هیلعماما  اب  يواسم  اـی  مدـقم  هک  دوشیمن 
عوضوم نیا  مالسلا  هیلعهمئالا  نماث  مرح  رد  یتح  مدرم  زا  یخرب  یلو  دناهدومرف . تیاعر  ار  هتکن  نیا  زین  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح 

. دننکیمن تیاعر  ار 

همانترایز دنس 

هدـش تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  سّدـقم  رـضحم  زا  هرـس  سدقیـسلجم  هماّلع  حیرـصت  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  همانترایز 
رب لمتشم  فیرش  ثیدح  نیا  زین  رئازلا  ۀفحت  دنمـشزرا  باتک  رد  راونالاراحب  گرزب  فراعملا  ةرئاد  رب  هوالع  یـسلجم  هماّلع  ( 94 .) تسا

یسلجم هماّلع  هک  تسا  نآ  رئازلا  ۀفحت  باتک  رد  تیاور  نیا  جرد  تیمها  ( 95 .) تسا هدومرف  لقن  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ار  همانترایز 
، یسلجم هماّلع  زا  دعب  ( 96 .) دشاب هدیـسر  شتـسد  هب  ربتعم  دنـس  اب  هک  دنک  لقن  ار  ییاهترایز  اهنت  نآ  رد  هک  هدش  مزتلم  نآ  همّدقم  رد 

دوخ رازم  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  يافوتم 1125ه.ق  يراسناوخ  لامج  اقآ  هَّللا  تیآ  ماقمالاو  عجرم  عّیـشت ، ناـهج  هتـسجرب  تیـصخش 
امش دزن  دعس  يا  هک  دومرف : يرعشا  دعس  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  هک  دناهدومن  لقن  رگید  ربتعم  تیاور  رد  دیامرفیم : هدروآ و 

رئازلا ةدــمع  جرارپ  باــتکرد  ياـفوتم 1265 ه.ق  یمظاـک ؛ ردـیح  دّیـس  جاـح  هَّللا  تـیآ  گرزب ، رگــشهوژپ  ( 97 .) تسه يربـق  اـم  زا 
یلع زا  دعس  زا  نسح  دنس  اب  ام  باحصا  رازم  بتک  زا  یخرب  رد  تسا : هدروآ  ریز  حرش  هب  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  همانترایز 

ناـیاپ اـت  تـسه ... يربـق  امـش  دزن  رد  اـم  يارب  دعــس  يا  دوـمرف : دعــس  هـب  باـطخ  هـک  هدـش  تـیاور  مالــسلا  هیلعاـضّرلا  یــسوم  نـب 
خیش دوب . نیمظاک  رد  ردیح  دّیس  لآ  عیفر  نادناخ  گرزب  ياین  مهدزیـس و  نرق  هتـسجرب  عجارم  زا  یمظاک  ردیح  دّیـس  ( 98 .) همانترایز
عافد رد  تخسرس  عفادم  نید و  رد  رویغ  صاخ  ماع و  عجرم  ردقلا ، لیلج  ثّدحم ، هیقف ، ملاع ، دسیونیم : وا  ّقح  رد  ینارهت  گرزب  اغآ 
نیا دـننوفدم و  هدـیمرآ و  نآ  رد  میظعتلا  بجاو  هدازماـما  دـص  راـهچ  زا  زواـجتم  هک  تسا  يرهـش  مق  رد  ( 99) دوب راـگدرورپ  میرح  زا 

هعیـش و گرزب  نیثدـحم  اهقف و  املع و  تسا و  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  زا  ریثک  هّدـع  نیا  كاپ  رکیپ  سّدـقم ، كاخ 
مالـسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  نحـص  فیرـش و  مرح  فارطا  رد  هژیو  هب  مق ، نیمزرـس  رد  يردق  هب  مالـسلا  مهیلعهمئا  باحـصا 
میهاربا دّـمحم  جاح  موحرم  ردـقلا ، لیلج  یلوصا  رادـمان و  هیقف  هک  تسا  صاـخ  تسادـق  نیا  يور  و  دـیآیمن . رامـش  هب  هک  دـننوفدم 
ناهفصا زا  هک  یماگنه  تسا ، فورعم  لوقنم و  هک  هچنآ  ربانب  یمق ، يازریم  موحرم  رصاعم  عجرم  هماقم ، هَّللا  یلعا  یـسابرک )  ) یـسابلک

هدروآ و نوریب  ار  دوخ  ياهشفک  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دجسم  زا  ای  قباس ) هموصعم  هزاورد   ) یناخ یلع  لپ  زا  دمآیم ، مق  هب 
دـناهدیمرآ و رایـسب  ناثّدـحم  همئا و  باحـصا  راربا و  ياملع  اـجنیا  رد  دومرفیم : تفریم و  هداـیپ  رهطم ، مرح  اـت  تفرگیم و  تسد  هب 
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(100 .) تسا ناراوگرزب  نآ  روبق  تمسق ، نیا  رسارس 

تایاور رظنم  زا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز 

یماگنه هلمج ، زا  تسا ؛ هدیسر  مالسلا  مهیلعموصعم  نایاوشیپ  زا  یناوارف  تایاور  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  تلیضف  هرابرد 
هب باطخ  متشه  ماما  دوشیم ، بایفرـش  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  سّدقم  رـضحم  هب  دعـس  نب  دعـس  مان  هب  مق ، هتـسجرب  ناثدحم  زا  یکی  هک 

مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  ربق  ایآ  موش ، تیادف  دیوگیم : دعـس  تسا . يربق  امـش  دزن  رد  ام  زا  دعـس ! يا  دیامرفیم : ناشیا 
ياوشیپ ( 101 .) تسوا نآ  زا  تشهب  دـشاب ، هاـگآ  وا  ّقح  هب  هک  یلاـح  رد  دـنک ، تراـیز  ار  وا  سکره  يرآ ، دـیامرفیم : دـییوگیم ؟ ار 

رد و  ددرگ . بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک ، تراـیز  ار  وا  سکره  دـیامرفیم : هراـب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  عیـشت  ناـهج 
(102 .) تسا تشهب  گنسمه  وا  ترایز  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  هرابرد  هدش  لقن  ترایز 

زا سپ  هک  تسا  ناشیا  هرابرد  مالسلا  مهیلعناموصعم  يوس  زا  ياهمان  ترایز  دورو  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ياهیگژیو  زا  یکی 
همطاف بهو ، تنب  هنمآ  نوچ : ياهتسجرب  ناوناب  دراد . روثأم  ترایز  هک  تسا  يراوگرزب  يوناب  اهنت  وا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح 

دنلب و ماقم  رد  يدیدرت  کش و  چیه  هک  نوتاخ  سجرنو  نوتاخ  همیکح  يربک ، بنیز  نینبلا ، ّما  همطاف  دلیوخ ، تنب  هجیدـخ  دـسا ، تنب 
يوناب نیا  يالاو  ماقم  هدنهد  ناشن  نیا  دـنرادن و  مالـسلا  مهیلعناموصعم  يوس  زا  روثأم  ترایز  مادـک  چـیه  تسین ؛ اهنآ  عیفر  هاگیاج 

ار یلاع  گرزب و  ماقم  نیا  ناوناب ، هژیو  هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـش و  هک  دشاب  تسا ، مالـسا  ردقنارگ 
همه زا  گرزب  يوناب  نیا  تمظع  اب  حور  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  دنـشاب . ایح  اوقت و  فافع و  رهظم  وگلا و  هراومه  دـنرادب و  ساپ 

. دش دهاوخ  دونشخ  ام 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  هب  هعیش  مامتها 

رگا یّتح  هداد ، تیّمها  نادب  نامز ، رید  زا  نانآ  تسا و  تیّمها  اب  رایـسب  نایعیـش ، دزن  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ترایز 
. دنوشیم فرـشم  مق  هب  ادـخ  رابرد  هبیبح  نآ  كرابم  هاگـشیپ  هب  بدا  ضرع  يارب  هدرک  راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  جـنر  دنـشابن  مق  نکاس 

مق هب  دهشم  زا  هک  دنراد  لماک  مامتها  دنیآیم ، ناریا  هب  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  ترایز  يارب  هک  جراخ  ياهروشک  نایعیش  زا  يرایـسب 
ناتـسود نایعیـش و  زا  يرایـسب  تعامج  لاس  ره  هرخالاب  و  دننک . ترایز  مه  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  رّونم  ربق  دنیایب و 

وترپ رد  رامـشیب  تاضویف  كرد  يارب  تسد ، رود  دالب  زا  ناهج و  طاقن  یـصقا  زا  ناریا ، فاـنکا  فارطا و  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
یبلق هقالع  قشع و  دننکیم . صالخا  بدا و  ضرع  يو  يابرلد  دقرم  فیرش و  ربق  رانک  رد  هدمآ ، مق  هب  تمصعلآ ، همظعم  نآ  ترایز 
تسا نانچ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  یحو ، نادناخ  همیرک  ترایز  هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناگادلد  قیمع  و 
يّدام یلام و  عضو  هتشادن و  ییانشآ  رهـش ، نیا  رد  نوچ  دنوشیم و  مق  رهـش  دراو  ترـضح ، نآ  نادنمقالع  ناقـشاع و  لیخ  یهاگ  هک 

رد یهاگ  فیرـش و  ياهنحـص  اهقاور و  رانک  رد  دننک ، تنوکـس  یلومعم  ياههناخرفاسم  یتح  اهلته و  رد  هک  دنکیمن  باجیا  نانآ 
رـصتخم مزال ، تاناکما  دوبن  لیاسو و  دوبمک  اب  دـننکیم و  شرف  هتخادـنا ، ار  يزیچ  رـصتخم  فیرـش  مرح  رواجم  ياهنابایخ  نیدایم و 

دوخرب هدرک و  لّمحت  ار  اهیتخـس  نیا  همه  يرآ ، دـنیامنیم . تحارتسا  امرـس  امرگ و  رد  اجنامه  دـنیامنیم و  هیهت  اـی  خـبط و  ییاذـغ 
رهاظم اهنیا  دننک ، ترایز  ار  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  رتخد  رّهطم  ربق  دناهتسناوت ، هک  تسا  نیا  هب  نانآ  یشوخلد  دنزاسیم . راومه 

لّوا زارط  گرزب و  ياملع  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  مالـسا و  يوناب  ترایز  هب  رادنید ، ناملـسم و  مدرم  يدـنمقالع  قشع و 
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هرـس سدـقیناگیاپلگ  هَّللا  تیآ  موحرم  نانآ ، هلمج  زا  دنتـشاد ؛ مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  هب  هژیو  یمامتها  هراومه  هعیش ،
ترـضح رهطم  ربق  یکیدزن  ار  یتّدـم  تصرف ، نیمه  رد  دـندناوخیم و  رـسالاب  دجـسم  رد  ار  حبـص  زاـمن  لاـس ، ناـیلاس  ناـشیا  دـندوب .

زور سیردت ، هب  ناشلاغتشا  رخاوا  ياهلاس  رد  دنتخادرپیم . ترـضح  نآ  اب  ییوگلد  ترایز و  هب  دنتـسشنیم و  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 
ربق هب  لصتم  تسرد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رـس  يالاب  ار  یتّدم  دندشیم و  فرـشم  مرح  هب  سرد ، زا  تغارف  زا  دعب  هبنـشراهچ 
داوج ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  شداتـسا ، هب  عجار  هللا  همحریمطاف  نیـسح  اقآ  جاح  موحرم  دـنتخادرپیم . تدابع  ترایز و  هب  كراـبم ،
همه بلق ، ضرم  نتـشاد  اب  دنتـشاد ، تیّدـج  رایـسب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ترایز  هب  نتفر  يارب  دـسیونیم : يزیربت  یکلم  اقآ 

هک دوشیم  هدافتـسا  يزار  ینیوزق  لیلجلادبع  خیـش  هتـشون  دـننام  ناگتـشذگ  راثآ  زا  یـضعب  زا  ( 103 .) دـندشیم فّرـشم  مرح  هب  هزور 
يوناب ترایز  هب  زین  نانآ  نادنمـشناد  ياملع و  ّتنـس و  لها  هکلب  هتـشادن ، هعیـش  هب  صاصتخا  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  تراـیز 

هک دنور  رفعج  نب  یـسوم  هرّهطم  تنب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترایز  هب  مق  لها  و  تسا : نینچ  دروم  نیا  رد  وا  ترابع  دـناهتفریم . نایتشهب 
(104 .) دنیامن بّرقت  تبرت ، نآ  ترایز  هب  یعفاش  یفنح و  ياملع  ارما و  كولم و 

مالسلا هیلعمتشه  ماما  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تاهابم  تبحم و 

تلیضف هدرک و  یفّرعم  هوسا  يوناب  ناونع  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  لاجّرلا ، سوماق  رد  يرتشوش )  ) يرتست یقت  دّمحم  خیش 
نیا رد  ناشیا  تسا ، هتسناد  ریظنیب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ریغ  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نارـسپ  نارتخد و  نایم  رد  ار  يو 

نأشمه یـسک  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دـعب  ناـشترثک ، همه  نآ  اـب  مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  نادـنزرف  ناـیم  رد  دنـسیونیم : نینچ  هنیمز 
مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  ّتیـصخش  هب  شرگن  اهرظن و  راهظا  هنوگ  نیا  نامگیب  تسین . مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 

ار ییاهماقم  اهتیاور ، نیا  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هدراو  تایاور  نتم و  زا  هک  تسا  راوتـسا  ییاهتشادرب  رب 
نیا هب  دـناهدرکن و  رکذ  يو  نارهاوـخ  ناردارب و  رگید  يارب  ار  نآ  ریظن  هـک  یماـقم  دناهدرمـشرب ، مالـسلا  اـهیلع  هموـصعم  همطاـف  يارب 

. تسا هتفرگ  رارق  ناهج  رترب  نانز  رامش  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  مان  بیترت ،

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تعافش 

هدـش ریبعت  دومحم ، ماقم  هب  نآ  زا  میرک ، نآرق  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  نآ  زا  تعافـش ، هاگیاج  نیرتـالاب 
ناهج عیـسو و  رایـسب  هک  دنراد  ياهدرتسگ  تعافـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصمالسا  مرکم  لوسر  نادـناخ  ناوناب  زا  نت  ود  روط  نیمه  تسا ،

مالـسلا و اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  رهطا ، هقیدـص  ردـق ، یلاـع  يوناـب  ود  نیا  دریگ ، ارف  ار  رـشحم  یلاـها  همه  دـناوتیم  تسا و  لومش 
هک سب  نیمه  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هدرتسگ  تعافـش  دروم  رد  دنتـسه . مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  ازج و  زور  هعیفش 

دنوادـخ هلمج : نآ  رد  هک  دروآ  راگدرورپ  يوس  زا  یمـشیربا  هقاط  یحو  کیپ  جاودزا ، ماگنه  هب  تسا و  ترـضح  نآ  هیرهم  تعاـفش ،
هدـش لقن  زین  ّتنـس  لها  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  داد . رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تّما  زا  ناراکهنگ  تعافـش  ار ، ارهز  همطاـف  هیرهم 

مالـسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  رـشحم ، هعیفـش  هب  ییوناب  چیه  تعافـش ، هاگیاج  تهج  زا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  زا  سپ  ( 105 .) تسا
تـشهب دراو  نایعیـش  هـمه  وا ، تعافـش  اـب  دـندومرف : مالـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هـک  تـسا  ساـسا  نـیمه  رب  دـسریمن .

(106 .) دنوشیم

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تدابع  بارحم  ای  روّنلا  تیب 

هدش و عقاو  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هاگتدابع  بنج  ریم  نادیم  هلحم  رد  هک  تسا  هّیتس  هسردم  مق ، ینید  مولع  سرادم  زا  یکی 
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رس هب  ناکم  نیا  رد  ناشتافو ) ات  دورو  هلصاف  رد  ینعی   ) مق رد  ناشتماقا  نارود  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  هک  تسا  روهشم 
هدوب یبارحم  ناـکم ، نآ  رد  همظعم ، هللجم  نآ  يارب  دـناهدینارذگ و  اـجنآ  رد  ار  دوـخ  يراـمیب  تلاـسک و  زور  هدـفه  نارود  هدربیم و 

هناخ ءزج  هعقب ، نآ  دـناهدناوخ و  رّونلا  تیب  ار  هکرابم  هعقب  نآ  قیقحت ، لـها  زا  یـضعب  هتفگ  هب  دـناهدرکیم و  تداـبع  نآ  رد  هک  تسا 
موحرم هک  یتـیاور  لـیذ  رد  ( 107 .) تسا هدرک  ییاریذـپ  اـجنآ  رد  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  زا  يو  هک  هدوـب  جرزخ  نب  یـسوم 

ات مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  زامن  بارحم  هک  تسا  هدروآ  هدرک  لقن  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  لاح  حرـش  رد  هللا  همحریـسلجم 
: دیوگ ریقف  دنیوگیم : بلطم  نیا  لقن  زا  دـعب  هللا  همحریمق  ثّدـحم  موحرم  ( 108 .) تسا دوجوم  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ  رد  نونکامه 

یبیب مناـخ و  ینعم  هب  یتس  هیّتـس و  هب  تسا  فورعم  ریم و  نادـیم  هلحم  رد  تسا  عقاو  نآ  تسا و  دوجوم  بارحم ، نآ  زین  اـم  ناـمز  رد 
نآ رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  كرابم  بارحم  هک  روبزم  هرجح  میاهتفر . سّدقم  ناکم  نآ  ترایز  هب  رّرکم  زین  ام  و  ( 109 .) تسا
لیذ رد  ۀنجلا و  یف  یل  یعفـشا  همطاف  ای  ترابع : هعقب ، یلامـش  هاگرد  یناشیپ  رد  تسا . هدش  عقاو  هسردم ، یبونج  تمـسق  رد  دراد  رارق 

تسا رفعج  نب  یسوم  رتخد  هاگهدجس  نیا  تسا  رونم  ناسنیا  هک  تسیک  هاگیاج  نیا  تسا : تبث  تیب  نیا  نآ ،

هّجوت لباق  مهم و  هتکن  ود 

، هتـشاد تماقا  جرزخ  نب  یـسوم  هناخ  رد  مق و  رد  هک  زور  هدفه  تدم  رد  مالـسلا  اهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ماقم  دـنلب  تخد   - 1
هیلع و هللا  یلص  دمحملآ  بتکم  ناوریپ  مومع  يارب  گرزب ، یسرد  نیا  دندوب و  هداد  بیترت  شیاین  تدابع و  يارب  یـصوصخم  بارحم 

ناسآ لهـس و  يرما  ار  نآ  دـنزروب و  مامتها  یلاـعت  يادـخ  یگدـنب  شیاـین و  زاـمن و  هب  هک  تسا  ناملـسم  نارتخد  ناـنز و  هژیو  هب  هلآ 
یکی دنکیم : یشخب  ضیف  مق ، ناتـسرهش  هطقن  ود  زا  تمارک  اب  يوناب  نیا  هک  دیرگنب  هعیـش  هرابرد  ار  یهلا  فاطلا   - 2 دنیامنن . دادملق 

تایانع لیذ  هب  نالـسوتم  تسا و  رادروخ  رب  یـصاخ  تسادـق  زا  ناکم ، ود  ره  و  شکاپ . رکیپ  نفدـم  يرگید  وا و  هزور  دـنچ  هاـگتماقا 
تجاح و تسد  هدرک ، ادیپ  لسوت  هرّهطم ، هبق و  نیا  زا  هاگرگید  هکرابم و  هعقب  نآ  زا  یهاگ  مالسلا ، مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ 

هفان ره  دوب  امش  يوکرس  كاخ  رذگهر  زا  دنوشیم . عقاو  گرزب  راگدرورپ  یبیغ  تاضافا  لومشم  دنیامنیم و  دنلب  یهلا  هاگرد  هب  زاین 
داتفا رحس  میسن  تسد  رد  هک 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تامارک   : مراهچ لصف 

ینیوکت تیالو  تمارک و  هرابرد  یحیضوت 

رد فّرـصت  ییاناوت  یـسک  هک  تسا  نآ  ینیوکت  تیالو  تسا . ینیوکت ) تیالو   ) داد رارق  ییالاب  حطـس  رد  هک  اـهتیالو  ماـسقا  زا  یکی 
تقلخ ناـهج  رد  تسناوتیم  ینعی  دوب ، ینیوکت  تیـالو  ماـقم  ياراد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ًـالثم  دـشاب ، هتـشاد  شنیرفآ  ناـهج 

ار داز  ردام  روک  ای  دروآ و  رد  زاورپ  هب  هدرک و  هدنز  ار  نآ  هدنرپ ، یلِگ  همّسجم  هب  ندیمد  اب  ادخ ، نذا  هب  نآرق ، ریبعت  هب  دنک و  فرصت 
مالسلا هیلع  یسیع  یتوکلم  تردق  نیا  ( 110 .) دنک هدنز  ار  هدرم  رتالاب  همه  زا  دشخب و  نامرد  ار  صرب  نامردیب  يرامیب  ای  و  دیامن ، انیب 
یتاماقم نانچ  هب  لماک  صلاخ و  یگدـنب  وترپ  رد  دـناوتیم  ناسنا  و  دوب . ناربمایپ  ءایلوا و  زا  ادـخ و  لماک  دـبع  وا  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب 

؛ هیبوبّرلا اَههنُک  ٌةرهوج  ۀّیدوبعلا  : » دومرف ینخس  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  ددرگ ، ادخ  لالج  لامک و  تافـص  رهظم  و  دسرب .
هک دنکیم  کیدزن  ادخ  هب  يردـق  هب  ار  ناسنا  ّتیدوبع  ینعی  ( 111 «.) تسا هتفهن  نآ  رد  ّتیبوبر  هک  تسا  يرهوگ  یگدـنب  تیدوبع و 

وترپ رد  ّتیبوبر  هب  لوصو  هک  نیا  حیـضوت  دنک . فّرـصت  نیوکت ، ناهج  رد  دـناوتیم  راگدرورپ  نذا  هب  و  دوشیم ، ادـخ  تافـص  رهظم 
دوشیم رگم  تسا ، يراگدـنوادخ  اـت  یگدـنب  زا  هلمج : نیا  ینعم  اریز  تسا ؛ ياهدـننز  ریبعت  رهاـظ  رد  هچرگ  ّتیدوبع  لـحارم  ندومیپ 
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اهراگدرورپ راگدرورپ  اجک و  كاخ  بابرالا ؛ ّبر  بارتلا و  نیا  « ؟ دراذـگب ماگ  ییادـخ  زرم  رد  ای  دوش ، جراخ  یگدـنب  زرم  زا  ناـسنا 
ثیدح زا  دوصقم  تسا ، يراگدنوادخ  زا  ریغ  ییادخ  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هللا  همحر  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  هتفگ  هب  یلو  اجک »؟
ياراد یگدـنب ، یلاع  لحارم  ندومیپ  وترپ  رد  ناـسنا  ینعی  ( 112 .) دـسریم يراگدـنوادخ  هب  یگدـنب  وترپ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  قوف 

اهیلع هموصعم  ترـضح  ( 113 .) دنزرـس وا  زا  بیجع  ياهتمارک  دـنک و  اسآهزجعم  ياـهراک  دـناوتیم  دوشیم و  ینیوکت  تیـالو  حور 
دناوتیم هدش و  يزایتما  نینچ  ياراد  هک  دیسر  ياهلحرم  هب  يونعم  یلاع  تاماقم  هب  یبایتسد  نافرع و  تیدوبع و  لامک  رثا  رب  زین  مالسلا 

رظن كربت ، باـب  زا  هنومن  دـنچ  هب  اـجنیا  رد  دـنک . تفگـش  ياـهتمارک  اـسآهزجعم و  ياـهراک  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  تیـالو  ماـقم  زا 
. مینکیم بلج  ار  یمارگ  ناگدنناوخ 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  زا  تمارک  دنچ 

روضح ضیف  زا  مورحم   - 1

يرایسب تیعمج  مق  گرزب  ناتسربق  رد  مدید ، باوخ  ملاع  رد  تفگ : دوب ، قوثو  دروم  هک  میحرلادبع  دیس  مان  هب  یـصخش  دننکیم  لقن 
، راوس نآ  رس  تشپ  رد  مدید  مدومن ، هدهاشم  دمآیم  هچرازاب  زا  دوب و  یبسا  رب  راوس  هک  ار  يراوگرزب  یـصخش  ماگنه  نیا  رد  دنتـسه ،

نآ مدید  متفاتش ، ترضح  نآ  لابند  هب  همیسارس  مدینش ، ار  ربخ  نیا  ات  دشابیم ، مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  راوس  نیا  تفگ : یـصخش 
اجنآ رد  دوب  شهارمه  هک  یصخش  ترضح و  نآ  زج  ار  یـسک  دوب ، تولخ  نحـص  دش . هدایپ  اجنآ  رد  دمآ و  رهطم  نحـص  هب  ترـضح 
دوخ اب  مرادهگن ، ار  نآ  ات  دنداد  نم  تسد  هب  ار  بسا  راسفا  دندیسر ، قیتع  نحـص  رد  هب  ات  هدرک  روبع  اهنآ  هک  مدرک  هدهاشم  مدیدن ،
نامه تسد  هب  ار  بسا  راسفا  مدـیزگرب و  ار  ترـضح  یهارمه  ماجنارـس  ندوب ؟ ترـضح  هارمه  اـی  تسا  بوخ  بسا  نتـشادهگن  متفگ 

ترـضح دـقرم  رـس  الاب  رد  دـش و  مرح  دراو  ترـضح  مدـید  مدـش ، هناور  ترـضح  لابند  هب  مدوخ  مداد و  دوب  ماـما  هارمه  هک  یـصخش 
رانک رد  مورن ؟ ای  مدوب  ترـضح  روضح  هب  ایآ  مدرکیم  رکف  دوخ  شیپ  دندوبن ، مادخ  زا  سک  چـیه  درک ، فقوت  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 
مرح زا  زین  نم  دمآ و  نوریب  مرح  زا  ترضح  نآ  یتدم  زا  سپ  مدیمهفیمن ، يزیچ  اّما  مدینشیم ، ار  ترضح  نآ  يادص  مداتـسیا ، قاور 

روضح ضیف  زا  دیسرن و  شنماد  هب  متـسد  مدرک  وج  تسج و  هچره  دش و  دیدپان  ناهگان  یلو  مداتفا ، هار  هب  وا  رـس  تشپ  مدمآ و  نوریب 
(114 .) متشگ مورحم  راوگرزب  نآ 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  ییامنهار  اب  نادرگرس  هورگ  تاجن   - 2

هدش مزاع  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  يارب  ناتسمز  لصف  رد  رود ، ياهرهش  زا  یکی  مدرم  زا  یهورگ  بالقنا ، زا  لبق  اهلاس 
هلیسو نودب  نابایب  رد  دندرک و  مگ  ار  هار  مق  یخـسرف  دنچ  رد  هورگ  نیا  دوب ، هتـسشن  نیمز  رد  ینیگنـس  فرب  دیـسر ، رارف  بش  دندوب .

، هار نداد  ناشن  اب  ات  دندز  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  نماد  هب  لسوت  تسد  اجنامه  دنتفرگ  رارق  دیدش  هرطاخم  رد  هدش و  نادرگرس 
يوضر دّـمحم  دّیـس  موحرم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هسدـقم  هناتـسآ  مادـخ  زا  یکی  قثوم ، دنـس  قبط  دـناهرب . رطخ  زا  ار  اهنآ 
ترـضح مدید  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ ، یکدـنا  مدوب ، مرح  رد  نادرگرـس ) رد و  هب  رد  نارئاز  زا  عالطا  نودـب   ) بش نآ  رد  دـیوگیم :

بـش همین  زا  یکدـنا  مدـید  مدرک  هاـگن  تعاـس  هب  نک  نشور  ار  اههتـسدلگ  غارچ  زیخرب  دومرف : دـمآ و  نم  دزن  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم 
نـشور ار  ياههتـسدلگ  ياـهغارچ  ناذا ، زا  لـبق  یکدـنا  لوـمعم  قـبط  اـم  تسا و  یقاـب  حبـص  ناذا  هـب  تعاـس  راـهچ  زوـنه  هتـشذگ و 
متفگن رگم  زیخرب  دومرف : نم  هب  يدنت  اب  راب  نیا  مدید ، باوخ  رد  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هرابود  مدیباوخ ، ( 115 (.) میدرکیم

شوپ دیفس  ار  اج  همه  هدمآ و  ینیگنـس  فرب  مدید  مدرک ، نشور  ار  اههتـسدلگ  غارچ  متـساخرب و  نک . نشور  ار  اههتـسدلگ  ياهغارچ 
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نآ ماهدومن ؟ نشور  رتدوز  ار  اهغارچ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  روتسد  هب  بشما  ارچ  هک  مدوب  هدش  هدز  تفگـش  یلو  تسا  هدومن 
ترضح دنیوگیم : رگیدمه  هب  نارئاز  زا  رفن  دنچ  مدینـش  مدرکیم ، روبع  مرح  زا  دوب ، یباتفآ  اوه  هک  دعب  زور  حبـص  دمآ ، رـس  هب  بش 

نشور اههتسدلگ  ياهغارچ  رگا  مییامن ! يرازگساپس  رکشت و  شـسدقم  رـضحم  زا  دیاب  ردقچ  دیـسر ، ام  داد  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 
اهیلع هموصعم  ترـضح  ارچ  هک  متفاـیرد  ار  باوخ  زار  میدرکیمن . ادـیپ  زگره  ار  هار  یناـملظ  یکیراـت  نآ  بش و  لد  رد  اـم  دـشیمن ،

(116 .) نک نشور  ار  اههتسدلگ  غارچ  زیخرب و  دومرفیم : نم  هب  مالسلا 

: لیس دیدش  رطخ  عفر   - 3

ناراب بآ  ریـسم  هک  هتفرگ  رارق  یگرزب  هناخدور  مق  رهـش  طسو  رد  هک  دننادیم  دـنراد  یهاگآ  مق  رهـش  ییایفارغج  عضو  هب  هک  یناسک 
. دزیریم مق  هچایرد  هب  تیاهن  رد  هتخیر و  هناخدور  نیمه  هب  مق  دوخ  اـت  ناـجیلد  ناـگیاپلگ و  نییاـپ  زا  لـبق  ياـهنیمز  زا  خـسرف  اـههد 

اهنرق دهدیم  ناشن  مق  خیرات  هک  نانچ  و  دتفایم ، نایرج  هب  هناخدور  نیا  رد  یکانرطخ  ياهلیـس  یپ ، رد  یپ  دـیدش  ياهشراب  ماگنه 
لیـس ینامز  دناهتـشون : دراوم  نیا  زا  یکی  رد  تسا . هدـش  رایـسب  ياهتراسخ  بجوم  هناخدور ، لیـس  نایغط  راب  نیدـنچ  نونکاـت  شیپ 

نارحب نیا  رد  دنک . ناریو  ار  اهنامتخاس  لیس  رطخ  هک  تفریم  راظتنا  هظحل  ره  هدناسرت ، هداعلا  قوف  ار  مق  لها  هک  دمآ  یمیظع  رایـسب 
خیـش ور  نیا  زا  دومن ، رطخ  عفر  هتفر و  رگید  يوس  هب  لیـس  نآ  و  درک ، هراشا  لیـس  هب  دـیدرگ و  نایامن  یتسد  هک  دـش  هدـهاشم  دـیدش 

درک هک  یناد  راگدرک  يایاضق  مق ز  رهش  هب  دمآ  رابران  دور  زا  هرمیس  لیس  هک  يزور  دیوگیم : دوخ  فورعم  همانفرـش  رد  نابغاب  یکز 
(117) مق راسگمغ  ادخ ، لوسر  هیرذ  زارفرس  یسوم  رتخد  دوب  هموصعم  راید  نیا  زا  الب  عفد 

(118) دمآرد ادص  هب  هناخهراّقن   - 4

هدید ار  وا  مق  مدرم  زا  يرایسب  هک  دوب  یـصخش  يرئاح ، میرکلادبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  موحرم  تیعجرم  نامز  رد  دننکیم  لقن 
نیمز يور  ار  دوخ  ياپ  نتفر  هار  ماـگنه  تشادـن و  تکرح  ییاـناوت  هک  يروط  هب  دوب ، جـلف  سح و  مک  شندـب  نییاـپ  تمـسق  دـندوب ،

هموصعم ترضح  هب  هدمآ و  مق  هب  دوب  هتفرگن  ياهجیتن  یلو  دوب  هتفر  دهشم  هب  دوخ  ياپ  يافـش  يارب  دوب  زاقفق  یلاها  زا  يو  دیـشکیم ،
دنتفگ دندیـسرپ ، تلع  دش ، دنلب  هناخهراقن  يادـص  هک  دوب  ناضمر  هام  ياهبش  زا  یکی  رد  دریگب . افـش  ات  دوب  هدروآ  ور  مالـسلا  اهیلع 

ار وا  یتقو  تسا  يزاقفق  صخـش  نامه  وا  هک  دش  مولعم  دعب  داد ، افـش  دوب  زجاع  اپ  رد  هک  ار  یـصخش  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 
(119 .) منکیمن ساسحا  دوخ  ياپ  ندب و  رد  يدرد  رگید  تفگیم : شدوخ  تسا و  هدوبن  وا  رد  اپ  درد  ًالصا  هک  نیا  لثم  دندید 

مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  هب  اردصالم  لسوت   - 5

، تسا نایوفـص  هرود  گرزب  هفـسالف  امکح و  املع ، نیهل م ردص اردصالم و  هب  فورعم  يزاریـش ، میهاربا  نب  دّـمحم  نیدـلاردص 
هبوجعا دوخ  دومن و  ملع  بسک  هب  دامادریم  ییاهب و  خیـش  سرد  رـضحم  زا  اجنآ  رد  دمآ و  ناهفـصا  هب  زاریـش  زا  ردپ ، گرم  زا  سپ  وا 

هب درب و  رس  هب  هدش ) عقاو  مق  یخسرف  دنچ  رد  هک   ) کهک ياتـسور  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتّدم  وا  دیدرگ ، نارود  يامکح  راختفا  نامز و 
لاـس رد  تعجارم ، ماـگنه  متفه  رفـس  رد  ماجنارـس  تفر و  هرمع  ّجـح و  مسارم  ماـجنا  يارب  هکم  هب  ررکم  وا  تـخادرپ . قـیمع  تارّکفت 
حرش هیادهلا و  باتک  یفاک ، لوصا  حرـش  هعبرا ، رافـسا  تسا : رارق  نیا  زا  یبرع  نابز  هب  وا  ياهفیلأت  تشذگرد ، هرـصب  رد  1050 ه.ق 

بحاص ضایف  هب  بقلم  یجیهال  قازرلادبع  یلوم  یناشاک و  ضیف  نسحمالم  ياهمان  هب  وا  هتسجرب  نادرگاش  زا  رفن  ود  قارـشالا . ۀمکح 
رد هاگره  اردـصالم  دـندوب ، دوخ  رـصع  گرزب  دـیتاسا  نادنمـشناد و  زا  دوخ  دـندش و  وا  داماد  دارم ، رهوگ  قراـشم و  قراوش ، باـتک 
هب لسوت  اب  و  دمآیم ، مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  هب  کهک  ياتسور  زا  درکیم ، دروخرب  هدیچیپ  تالکـشم  هب  یملع  بلاطم 
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ضیفتــسم مالــسلا  اـهیلع  هموـصعم  ترــضح  كراـبم  دوـجو  ضیف  عـبنم  زا  و  دــشیم ، لـح  شایملع  تالکــشم  ملاـع  ود  یبیب  نآ 
لکشم اردصالم  يارب  تقو  ره  دومرفیم : ررکم  هللا  همحر  یفجن  یشعرم  نیدلا  باهش  دّیـس  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  موحرم  ( 120 .) دیدرگیم

نآ زا  دادمتـسا  اب  و  هدش ، لسوتم  همّرکم  یبیب  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  رد  دـمآیم ، شیپ  یمهبم  بلطم  ای  یملع 
(121 .) دشیم ناسآ  لح و  شلکشم  ملاع  ود  يوناب 

خاتسگ رودزم  تکاله   - 6

اهیلع هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  هب  دوب ، نابزدب  خاتسگ و  یمدرم  هک  مق  ینابرهش  سیئر  يزور  باجح ، فشک  ناخاضر و  رـصع  رد 
تریغ لاوحا  نیمه  رد  دش  دنلب  نانز  هلان  هآ و  دنریگب ، ناشرـس  زا  رداچ  ات  درک ، هلمح  باجحاب  نانز  هب  اجنامه  رد  دـش و  دراو  مالـسلا 

زا سپ  هعقاو ، نیا  زا  يریگولج  يارب  هتفر و  تمسق  نآ  هب  دمآ و  شوج  هب  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  هک  هللا  همحر  یفجن  یشعرم  هَّللا  ۀیآ 
ار یفجن  یشعرم  هَّللا  ۀیآ  دوب ، هدروخ  هکی  تخس  یلیـس  نیا  زا  هک  وا  دز ، ینابرهـش  سیئر  تروص  هب  یمکحم  یلیـس  وا ، اب  وگم  وگب و 

بارخ وا  رس  رب  رازاب  نامتخاس  فقس  زا  یتمـسق  اضق  زا  دیدرگ ، مق  رازاب  دراو  خاتـسگ  سیئر  نیمه  دعب  زور  یلو  هدومن  لتق  هب  دیدهت 
هک تسا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ياهتمارک  زا  مه  هثداح  نیا  و  ( 122 .) تفر ایند  زا  دیسر و  تکاله  هب  مد  نامه  رد  وا  و  هدش ،
زا مه  و  دومن ، لتق  هب  دیدهت  ار  یفجن  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  گرزب  ملاع  سپس  و  درک ، هلمح  باجحاب  نانز  هب  یخاتسگ  رگمتس  شمرح ، رد 

(123 .) دیآیم باسح  هب  یشعرم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  تمارک 

جلف هب  التبم  كرتخد  يافش   - 7

، دوب مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  تدالو  زورلاس  اب  ربارب  يرمق  يرجه  هدعقیذ 1416  لّوا  اب  نراقم  هک  یسمش  لاس 1375  هناتسآ  رد 
زا هلاس  كرتخد 11  هک  دوخ  هتـسکش  لد  هتـسخ و  لد  رئاز  يارب  دـینابات و  دـیما  رون  دوخ  نیرئاز  لد  رد  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  همیرک 

دوب التبم  عوهت  تلاح  درد و  ولگ  هب  اهتّدم  صولخ  یلد و  كاپ  تیاهن  رد  يرئاز  دومن . افش  بلط  لاعتم  يادخ  زا  دوب  ناردنزام  یلاها 
رد هک  یلاح  رد  دش و  سویأم  ددعتم ، ياّبطا  دزن  ررکم  تاجلاعم  زا  سپ  دیدرگ . لیدبت  تسار  ياپ  هیحان  رد  جلف  هب  وا  يرامیب  ماجنارس 

هعمج بش  رد  دوشیم . توعد  همرکم  يوناب  نیا  ترایز  هب  هک  نیا  اـت  درکیم  رکف  دوخ  کـیرات  هدـنیآ  هب  دوب  هتفر  ورف  مغ  زا  ياهلاـه 
حبـص هب  ات  بشرـس  زا  وا  هتخوس  لد  نابرهم و  ردام  هک  یلاح  رد  دـنوشیم و  فرـشم  رهطم  مرح  هب  دوخ  هداوناخ  هارمه  هب   1374/12/3

یمارگ تخد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  دیامنیم و  زاین  زار و  گرزب  يادخ  اب  دنامیم و  رادیب  دوخ  دنمدرد  دنزرف  رانک  رد 
ناوت اهتدـم  هک  وا  رامیب  دـنکیم  هدـهاشم  حبـص  ناذا  کیدزن  دـناوخیم ، تعافـش  هب  ار  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  متفه  ماـما 

هجوتم دربیم و  هار  ار  وا  دـسرپیم و  وا  لاـح  زا  بجعت  اـب  رداـم  دتـسیایم ! اـپ  يور  هتـساخرب و  باوـخ  زا  تشادـن  تکرح  نداتـسیا و 
نیا زا  زور  ود  زا  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  همیرک  تمارک  فطل و  دروم  هتـشگزاب و  شدنزرف  تمالـس  هک  دوشیم 

هک تساـجنیا  يرآ  دـیدرگ . تبث  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  تاـمارک  رتفد  رد  دـش  تیبـثت  قیقحت و  لـفط  نیا  یتمالـس  هک  هعقاو 
تجاح یهلا  تحلـصم  رب  انب  يرادرب  مدـق  هتخوس  یلد  صالخا و  اب  هچنانچ  هک  تساجنیا  تسا . دـنوادخ  ینابرهم  فطل و  دـنلب  هاگیاج 

تیبلـها همیرک  لوسر ، لآ  میرم  هط ، لآ  هثدـحم  نیتسآ  زا  ادـخ و  بناـج  زا  هک  تسا  یتیاـنع  نارازه  زا  ياهنومن  نیا  يدرگیم و  اور 
نیا يافـص  اب  صلخم و  نیرئاز  همه  لاح  لماش  هصاخ  تایانع  نیا  هک  دیما  هدـیدرگ  رداص  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  مالـسلا  مهیلع 

(124 .) دریگ رارق  ینارون  هاگراب 

شحادم هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  فطل   - 8
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ینامزلا بحاص  میهاربا  خیـش  اقآ  لوق  زا  رـسپ  ردـپ و  دـندوب . مق  ياهيربنم  زا  ماـشتحا ) رفعج  دّیـس  موحرم  دـنزرف   ) ماـشتحا نسح  اـقآ 
جهن زا  ياهبطخ  هقیقد  دنچ  هللا  همحر  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  موحرم  سرد  زا  لبق  دوب و  یصالخا  اب  ناوخهضور  درم  هک   ) يزیربت

مه رود  میتشاد و  ياهرود  یلیطعت ، عقاوم  رد  مه  اب  ربنم  لها  ام  : » تفگ وا  هک  دندرک  لقن  دناوخیم ) يرـصتخم  تبیـصم  رکذ  هغالبلا و 
هک مدـید  باوخ  رد  ینامزلا ) بحاص  میهاربا  خیـش  اقآ  ینعی   ) نم یبش  میدـناوخیم . هضور  ناـمدوخ  يارب  ناـمدوخ  میدـشیم و  عمج 

اهیلع هموصعم  ترـضح  هک  نیا  يارب  تسا  عونمم  مرح  هب  دورو  دنتفگ : موش  فرـشم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  متـساوخ 
تسا و هدوب  هدیس  مردام  متفگ  نم  دنهدیمن . هار  ار  یسک  دناهدرک و  تولخ  حیرض  يالاب  رد  مالسلا - ) اهیلع  ارهز  ترضح  اب   ) مالـسلا

دننکیم تبحص  رگیدمه  اب  حیرض  يالاب  رد  دناهتسشن و  مه  اب  ود  نیا  هلب  هک  مدید  متفر  دنداد  هزاجا  نم  هب  متسه ، ترـضح  مرحم  نم 
ماشتحا رفعج  دّیس  جاح  دنکیم : ضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  هک  دوب . نیا  اهتبحـص  هلمج  زا 

خیش اقآ  دناوخیم . مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  ار  حدم  نآ  ًارهاظ  تسا و  هتفگ  یحدم  نم  يارب  میوگیم ) ار  مدوخ  ناوخهضور  )
جاـح دـنکیم ، لـقن  تشاد  روضح  مه  ماـشتحا  جاـح  دـندوب و  عمج  نآ  رد  ربـنم  لـها  هک  ياهرود  هسلج  نآ  رد  ار  باوـخ  نیا  میهاربا 

جاح تفگ  ار  نیا  اـت  يرفعج ) نب  یـسوم  تخد   ) تشاد رعـش  رخآ  رد  هلب  تفگ : تسه  تداـی  يزیچ  اهرعـش  نآ  زا  دـیوگیم  ماـشتحا 
ار يربنم  چـیه  دوب ، لاحاب  یلیخ  دوب و  مق  ياهيربنم  زا  ماشتحا  نیا  تسه . هملک  نیا  نم  راعـشا  يوت  هلب  تفگ : هیرگ و  ریز  دز  ماشتحا 

نـسح اـقآ  درکیم . داـیز  هیرگ  دوب و  ءاَّـکب  درکیم  هیرگ  شدوخ  دـناوخیم و  هضور  شدوخ  ناـشیا  دـنک و  هیرگ  شدوـخ  هک  مدـیدن 
هچره نک ، نییعت  صلخت  دوخ  يارب  مه  امـش  دنراد . صلخت  ناشرعـش  رخآ  رد  ارعـش  متفگ  ناشیا  هب  تفگ : ماشتحا  جاح  دنزرف  ماشتحا 
رـصق تفگ  ناشیا  يرـضخا  رـصق  امن  فطل  ماشتحا  هب  تردارب  زیزع  ناج  هب  همطاف  يا  تفگ : ار  رعـش  نیا  رارـصا  اب  ات  درکن  لوبق  متفگ 

يراکچگ زبس  گنر  هب  ار  اجنآ  دنتخادنایم ، هداجس  هللا  همحر  یشعرم  ياقآ  هک  اجنامه  تفگ : روطچ ؟ متفگ  دندرک . فطل  مه  رضخا 
. دش عقاو  رسالاب  دجسم  زا  تمسق  نامه  رد  ماشتحا  جاح  ربق  رمرم و  گنس  اب  دندرک 

جلف دّیس  يافش   - 9

وا دوب و  هدش  جلف  هک  ربژه  لامج  اقآ  جاح  مان  هب  هرس  سدق  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  نامز  رد  دوب  يدیس 
هسردم رد  اروشاع  ههد  رد  هرـس  سدق  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  موحرم  فرط  زا  هک  ياهضور  سلجم  رد  دنتفرگیم و  شود  هب  ار 

جاح موحرم  مداخ  فیس ، یلع  دّیس  ياقآ  دنربیم . اجنآ  هب  اجنیا  زا  دندیـشکیم و  شود  هب  ار  وا  درکیم . تکرـش  دشیم  دقعنم  هیـضیف 
تسار رگا  دّیـس  يا  تفگ : لامج ) اقآ   ) دّیـس نآ  هب  هضور  سلجم  رد  يزور  دوب  ياهجهللا  حیرـص  مودخ و  يدرم  هک  هرـس  سدق  خیش 

رثا دّیس  هب  فرح  نیا  دهدب . افش  ار  وت  هاوخب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  زا  ینکیم ؟ تیذا  ار  مدرم  ارچ  یتسه  دّیـس  وت  ییوگیم و 
حیرـض هب  درک و  زاب  شرـس  زا  ار  دوخ  همامع )  ) لاش و  دیدرگ . فرـشم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  هتفرگ و  شظیغ  درک و 

وا هب  دندراذگ و  شتسد  فک  يذغاک  دنداد و  افش  ار  وا  باوخ  رد  درب . شباوخ  مریگب . افش  ات  موشیمن  اپ  درک : ضرع  تسب و  سّدقم 
ذغاک درکیمن  تأرج  دید ، شتـسد  رد  ار  ذغاک  دش  رادیب  باوخ  زا  هک  یتقو  هدب . يولع  اقآ  نیـسح  دّیـس  جاح  هب  ار  ذغاک  نیا  دنتفگ :

دنک زاب  درکیمن  مه  تأرج  مهدیمن و  سک  چیه  هب  مهدیمن ، مه  هرس  سدق  میرکلادبع  خیـش  جاح  هب  دوب  هتفگ  درادرب . شتـشم  زا  ار 
خیـش جاـح  هب  یتـح   ) مهدیمن يرگید  سک  هب  مهدـن  اـقآ  نیـسح  دّیـس  جاـح  هب  اـت  تفگیم : دوـب و  شتـشم  رد  ذـغاک  دـنک ، هاـگن  و 

(125 .) دوب هدش  هتشون  هچ  ذغاک  نآ  رد  تسین  مولعم  دادن ) ناشن  میرکلادبع 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  تیانعاب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  رد  افش   - 10

زا شتـسد  دوب ، هتفرگن  هجیتن  اهنامرد  تاجلاعم و  زا  دربیم ، جـنر  شناکیدزن  زا  یکی  دـیدش  ینالوط و  يراـمیب  رثارب  اهتدـم  ییوناـب 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  یگدنز  تاداس  www.Ghaemiyeh.comهمع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


همادا دوخ  لسوت  هب  نانچمه  تسج ، لسوت  دنمجرا  يوناب  نآ  هب  و  دش ، هدنهانپ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  هدیرب و  اج  همه 
نیا رد  روایب و  نم  مرح  هب  ار  ترامیب  دومرف : دمآ و  وا  نیلاب  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  دید  باوخ  ملاع  رد  یبش  هک  نیا  ات  داد ،

زا ار  وت  رامیب  يافش  دیایب ، نم  ترایز  هب  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  میومع  تسا  انب  راذگب ، داد  ناشن  باوخ  ملاع  رد  هک  صاخ  ناکم 
، مدرک لمع  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  روتسد  هب  و  مدش ، دونشخ  باوخ ، زا  ندش  رادیب  زا  سپ  دیوگیم : وناب  نیا  مبلطیم . میومع 

ساسحا تسـشن ، ناکم  نآ  رد  هک  نیا  ضحم  هب  وا  مدرب ، مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  زا  صاخ  ناکم  نآ  هب  ار  مرامیب  صخش 
(126 .) متفرگ افش  مدش و  بوخ  تفگ : یلاحشوخ  اب  و  درک ، یتمالس 

ءادهش رازگتمدخ  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هّجوت  - 11

رهطم مرح  هب  فاوط  يارب  ار  ادهـش  هک  گنج  لیاوا  رد  دیوگیم : رهطم  مرح  نارازگتمدـخ  زا  یکی  هدازيوضر  لضفلاوبا  دّیـس  ياقآ 
يارب دمآیم ، متسد  زا  هک  يراک  ره  یحاّدم و  ییارـس ، هحون  ینزهنیـس ، اب  ار  اهنآ  سلجم  دندروآیم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 

هبنـشراهچ بش  لضفلاوبا ! دّیـس  تفگ : نم  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  حادم  يرعـشا  ياقآ  اهبش ، زا  یکی  مدرکیم . مرگ  ادـخ  ياضر 
وا هدید و  شدیهـش  رـسپ  باوخ  مردام  تفگ : نم  هب  اعد  مسارم  زا  دعب  متفر ، یتقو  مراد . تراک  ایب  ناخیـش  رازلگ  هب  لسوت  ياعد  يارب 

ار ناشیا  غارس  ارچ  الاح  هتفگ : مدیهش  ردارب  هب  مردام  هدرم ؟ ای  تسا  هدنز  لضفلاوبا  دّیس  ایآ  هک  هدیسرپ  مردام  زا  هتفرگ و  ار  امش  غارس 
دّیس دنتفگ : دندرک و  اعد  ار  وا  دنتفرگ و  نم  زا  ار  دّیس  غارـس  اهنآ  یگمه  متـسویپ ، نادیهـش  هب  یتقو  هتفگ : باوج  رد  وا  و  يریگیم ؟
ماما مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترـضح  یبیب  هّجوت  دروم  رطاخ  نیمه  هب  دنکیم . تمدخ  یلیخ  ادهـش  مسارم  رد  نوچ  تسا ، یبوخ  مدآ 
حبص تعاس 9/5  دودح  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هناتسآ  مرتحم  تیلوت   - 1 میتسه . یضار  وا  زا  ام  دنتسه و  مالـسلا  هیلع  نامز 
رفن دنچ  لبق  زور  هدزناپ  دومرف : نینچ  دشیم  شخپ  کی ، لاناک  مق  نویزیولت  يامیس  رد  هک  ياهسلج  رد  لاس 1380  يد  هعمج 21  زور 

، درکیم همجرت  میارب  ار  اهنآ  نانخـس  دمآ و  وا  میتساوخ ، مجرتم  رفن  کی  دنتـسنادیمن  یـسراف  نوچ  دـندمآ ، نم  رتفد  هب  نابز ، كرت 
هک تسا  لاس  کی  نم  رتخد  نیا  تفگ : ردام  دنداتـسیا ، نم  يور  هب  ور  رد  شرداـم  راـنک  ياهلاـس  هدزناـپ  رتخد  دوب : رارق  نیا  زا  ارجاـم 

، اههخـسن اهمیلف ، اهسکع ، هارمه  داد ، ناشن  ددـعتم  كرادـم  وا  دـیراد ؟ كرادـم  متفگ : تشاد ، يداـع  ریغ  لاـح  و  دوب ، یناور  راـمیب 
. تشاد تلالد  رتخد  نآ  یناور  يرامیب  رب  دوب و  حیحص  اهنآ  همه  و  تفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  كرادم  همه  هک  اهکشزپ و ...  هیرظن 

تعاضبیب ( 127 .) میراد تنوکـس  ناجنز  فارطا  رد  ام  ربب ! مق  هب  ارم  تفگ : تساخرب و  باوخ  زا  مرتخد  نیمه  بش  کـی  دوزفا : رداـم 
لوبق نم  دیشورفب . ار  ماهراوشوگ  تفگ : مرتخد  مربب ، مق  هب  ار  امش  منک و  نیمأت  ار  رفس  جرخ  هک  مرادن  لوپ  متفگ : مرتخد  هب  میشابیم ،

ترـضح هب  حیرـض  راـنک  میدـش ، مرح  دراو  دوز  حبـص  میدرک ، رفـس  مق  هب  رتـخد  هارمه  نآ  لوـپ  اـب  مـتخورف و  ار  شاهراوـشوگ  مدرک 
یلو تشاد ، ار  زادـگ  زوس و  نیمه  زین  مرتخد  مدـیبلط ، ار  مرتخد  يافـش  هیرگ  زادـگ و  زوس و  اب  هدـش و  لسوتم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم 
درم رفن  هدزاود  هد  تفگ : هدش . هچ  متفگ  دز ، دایرف  غیج و  مرتخد  مدید  هاگان  دـشیم ، هدـید  وا  هرهچ  رد  وا  یناور  يرامیب  تلاح  نامه 

توکـس تفر و  ورف  دوخ  یناور  تلاح  هب  رتخد  زاب  مزیخرب ، مناوتیمن  میوگیم  اـهنآ  هب  زیخرب . دـنیوگیم : نم  هب  منیبیم  اـجنیا  رد  ار 
افـش وا  تسد  هب  وت  دیآیم و  یمناخ  دنتفگ : نم  هب  رفن  هدزاود  هد  نآ  مدش  بوخ  تفگ : تساخرب و  دایرف  غیج و  اب  یتدم  زا  سپ  درک .
رتخد ماگنه  نیا  رد  یتسین . رامیب  رگید  وت  زیخرب  دومرف : مناوتیمن ، متفگ : زیخرب ! دومرف : نم  هب  دـمآ و  یمناخ  دـنتفر و  اهنآ  یباـییم ،
رتخد ردام  هب  نم  منکیم . كرد  ار  زیچ  همه  نونکا  مدرکیمن ، كرد  ار  يزیچ  دوب  لاس  کـی  نم  تفگ : درک و  هیرگ  دوب ، رتفد  رد  هک 
لوبق اهنآ  دیهدب ، ار  راک  شرازگ  دـییایب و  اجنیا  هب  هتفه  کی  زا  سپ  دـیورب و  امـش  دـشاب ، هدـش  بوخ  زورما  رتخد ، نیا  دـیاش  متفگ :

نونکات افـش  هظحل  نآ  زا  تفگ : رتخد  دنتـشگزاب و  ناجنز  زا  زور  تفه  زا  سپ  دـنتفر و  اهنآ  مداد ، اهنآ  هب  ار  رفـس  جراـخم  دـندرک ،
: متفگ میدرک و  ادیپ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  نداد  افـش  هب  نانیمطا  ماگنه  نیا  رد  مرادن . هضراع  هنوگچیه  ماهدش و  بوخ  ًالماک 
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ار نآ  يادص  دندوب ، مرح  فارطا  رد  هک  اهنآ  دمآ و  رد  ادـص  هب  لبق  زور  دـنچ  هراقن  دـندروآ . رد  ادـص  هب  ار  هراقن  مدرم ، عالطا  يارب 
. دنتفای عالطا  تمارک  نیا  زا  دندینش و 

مق رد  نوفدم  ناگدازماما  مجنپ  لصف 

دننوفدم مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  دقرم  رانک  رد  هک  یناگداز  ماما 

هضور فارطا  رد  زین  ردقلا  لیلج  تاداس  ناگداز و  ماما  تسا : مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  رد  ناشربق  هک  یناوناب  زا  رظن  فرص 
هناتـسآ تاتویب  ءزج  نونکا  هک  دـناهدوب  هناگادـج  هّبق  نیدـنچ  ياراد  و  دـناهدش ، هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  نیسح  نب  نیسح  نسحلاوبا  دّیـس   - 1 زا : دنترابع  هورگ  نیا  تسا ، هدمآرد 

نب یلع  هزمح 5 -  نب  دّـمحم  نب  یلع  مساـقلاوبا  هزمح 4 -  نب  دّـمحم  رفعج  وـبا  مالـسلا 3 -  هیلع  داجـس  ماما  نب  دـمحا  نب  ةزمح   - 2
 - 9 دمحا . نب  نسح  دّمحموبا  دمحا 8 -  نب  دّمحم  رفعجوبا  مالسلا 7 -  هیلع  داجس  ماما  نبا  يرجشلا  بیظحلا  دمحا  یلعوبا  هزمح 6 - 

(128 .) دناهدوب تاداس  ناگدازماما و  ناگرزب  زا  اهنآ  همه  هک  نسح  نب  دمحا  یلعوبا 

عقربم یسوم 

ماما لصافالب  دنزرف  تسا و  مالسلا  هیلعداوج  ماما  نب  یسوم  ترـضح  دمآ ، مق  هب  لاس 259 ه.ق  رد  ماما  نادنزرف  زا  هک  یـسک  نیتسخن 
فورعم و مق  رهـش  رذآ  نابایخ  رد  عقاو  نارتخا  لهچ  هربقم  رانک  رد  عقربم  یـسوم  هدازهاش  هاگراب  ماـن  هب  شکراـبم  ربق  دنـشابیم و  مهن 
. تسا هّجوت  دروم  هوکشاب  نحص  دبنگ و  اب  وا  رازم  نونکا  تفر و  ایند  زا  لاس 296  یناثلا  عیبر  هبنشراهچ 22  بش  رد  يو  تسا ، روهشم 

لیلج یصخش  وا  دندناوخ ). عقربم  یسوم  ار  وا  ور  نیا  زا  دنکفایم ، باقن  دوخ  يور  هب  تشاد و  ینارون  یتروص  ابیز و  یلیامش  یسوم  )
یّلحم دنتسه  وا  لسن  زا  يوضر  تاداس  همه  تسا ، هتشاگن  وا  یناگدنز  رد  عشعشم ) ردب   ) مان هب  لقتسم  باتک  يرون  ثدحم  دوب ، ردقلا 
یـسوم نب  دمحا  نب  دّمحم  نب  دمحا  شیاههداون  زا  یکی  شربق  رانک  رد  تسا و  هدوب  وا  هناخ  هتفرگ ، رارق  نآ  رد  وا  دقرم  نونکامه  هک 

(129 .) تسا نوفدم  عقربم 

مق فورعم  ناگدازماما 

يدهع تیالو  نومأم  هدمآ و  ناسارخ  هب  هنیدـم  زا  لاس 200ه.ق  رد  نومأم  توعد  هب  دش  ریزگان  مالسلا  هیلعاضر  ترـضح  هک  یماگنه 
ناریا هب  زاجح  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رادید  قوش  هب  ماقم  یلاع  تاداس  رایسب و  ناگداز  ماما  دراذگاو  ترضح  نآ  هب  ار  تموکح 

هب اهنآ  زا  يرایسب  دنتشگ ، يراوتم  یضعب  دندیسر و  تداهـش  هب  یـضعب  دندش ، وربور  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نانمـشد  اب  یلو  دندمآ ،
روهـشم لوق  قباطم  دندرک . تلحر  مق  رد  دندمآ و  مق  هب  دوب ، توبن  نادناخ  نارادـفرط  نایعیـش و  زکرم  رـصع ، نآ  رد  مق  هک  نآ  رطاخ 

زا یکی  يزار  دـمحا  دـندومن ، تماـقا  مـق  رد  دـندش و  مـق  دراو  مالـسلا ) مهیلعناـماما  هطـساو  اـب  هطـساو و  ـالب  دـنزرف   ) هداز ماـما   444
هک تسا  هتخاس  ناشن  رطاخ  هتـشون ، مق  هرابرد  یطوسبم  حرـش  هک  نایوفـص ) فورعم  هاش   ) ریبک سابع  هاـش  رـصع  فورعم  ناگدنـسیون 

دوخ قیمع  راعشا  رد  نابغاب  یکز  خیـش  تسا . هتفرگرب  رد  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماماناگداون  دالوا و  زا  نت  زا 444  شیب  مق  نیمزرس 
فشک ول  هاش  نا  یلع  یضترم  دالوا  فدص  نیا  رد  رُد  نوچ  همه  ّقح  رما  هب  نوفدم  فرش  زا  راچ  لهچ و  دصراهچ و  دنتسه  دیوگیم :

ای هطساویب و  هک  یفورعم  ناگداز  ماما  حرش  هب  اجنیا  رد  ( 130) مق راثن  رب  درخ  لها  دنهدیم  ناج  فجن  هفوک و  مق و  نایم  نادـم  یقرف 
اهیلع هموصعم  ترضح  نارئاز  هک  تسا  اجب  هتسیاش و  رایسب  میزادرپیم . راصتخا  هب  دنسریم  مالـسلا  هیلعموصعم  ماما  هب  هطـساو  دنچ  اب 
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اهنآ هاگـشیپ  هب  بدا  راهظا  اهنآ و  ترایز  یتسار  هب  دـنورب ، مه  اـهنآ  روبق  تراـیز  هب  دـننکن و  شومارف  ار  مق  ناـگداز  ماـما  مالـسلا 
. تسا مالسلا  مهیلعناماما  دوخ  هاگشیپ  هب  بدا  راهظا  ترایز و 

نارتخا لهچ 

ياهبیتک زا  هک  يروط  هب  دراد ، مان  نارتخا  لهچ  هک  تسا  يدنمهوکش  نامتخاس  اب  گرزب  دقرم  مالـسلا  هیلععقربم  یـسوم  هعقب  رانک  رد 
رذآ نابایخ  رخاوا  نارتخا  لهچ  کیدزن  رد   ) تسا ناـگداز  ماـما  تاداـس و  زا  یعمج  هربقم  هدـش  هتـشون  لاس 581ه.ق  رد  اـجنآ  رد  هک 

هوکـشاب يانب  یلو  دـشابیم .) فورعم  مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  دّـمحم  نب  لیعامـسا  هب  يو  تسه ، شخبرـس  دّیـس  ماـن  هب  يرازم 
دمحا نب  دّمحم  نارتخد  موثلک  ما  هملـس و  ما  اجنآ  رد  تسا . هدش  هتخاس  يوفـص  بسامهط  هاش  طسوت  لاس 950 ه.ق  رد  نآ  نامتخاس 

اجنآ رد  عقربم  یـسوم  نب  دّـمحم  عقربـم و  یـسوم  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  ربـق  نینچمه  دـناهدش و  نفد  رگید ، یعمج  عقربـم و  یـسوم  نب 
(131 .) تسا

هزمح هاش 

هک تسا . رفعج ) نب  یسوم  نب  دمحا   ) زاریش غارچ  هاش  ردارب  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  نب  ةزمح  فورعم ، ناگادزماما  زا  رگید  یکی 
هعقب راـنک  فورعم  هاـگراب  اـی  دراد و  یللجم  هاـگراب  رذآ ، ناـبایخ  راـنک  رد  مق  رد  هک  تسا  نیمه  اـیآ  هک  تسا ، فـالتخا  وا  هربقم  رد 

(132 .) دشابیم مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  نب  هزمح  مان  هب  هک  تسا  ياهعقب  زاریش  فارطا  رد  ای  و  میظعلادبع ، ترضح 

دمحا هدازهاش 

میهاربا نب  قحسا  نب  دمحا  دناهتشون : نینچ  ار  وا  تبـسن  هک  تسه  دمحا  هدازماما  هب  فورعم  يرگید  هربقم  هزمح  هداز  ماما  ربق  رانک  رد 
(133 .) مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  نب  یسوم  نب 

فیرش دّمحم  ناطلس  هدازماما 

نیز ماـما  نیرهاـبلا  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  نب  لیعامـسا  نـب  دّـمحم  نـب  دـمحا  نـب  ةزمح  نـب  دّـمحم  نـب  یلع  نـب  فیرـش  دّـمحم  ناـطلس 
زا باـنج  نآ  دـشابیم . وا  ماـن  هب  فورعم  مق  رد  هّلحم  نآ  دراد و  یطـسوتم  دـبنگ  هعقب و  هعلق ، هزاورد  تمـس  رد  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا 

ینیماضملا یلاع  تاریبعت  زا  دشابیم ، نارهت  رد  نوفدم  ییحی  هداز  ماما  راوگرزب  دج  تسا و  مق  ربتعم  ردقلا و  لیلج  رایـسب  ياههدازماما 
هدومن فیلأت  ییحی  هدازماما  فیرـش و  دّمحم  ناطلـس  هدازماما  مسا  هب  هک  دوخ  تسرهف  لّوا  رد  نیدـلا  بختنم  خیـش  راوگرزب  هماّلع  هک 

(134 .) دوشیم مولعم  راوگرزب  ود  نآ  ردق  تلالج 

مالسلا هیلعرفعج  نب  یلع  هدازماما 

رد شـسدقم  ربق  تسا ، هدرک  كرد  ار  ماما  راهچ  نامز  هدوب و  راـکزیهرپ  ملاـع و  يدرم  یـضیرع ، مالـسلا  هیلع  قداـصلا  رفعج  نب  یلع 
ياهیـشاک زا  شقاور  دشابیم . یللجم  هاگراب  نیبوچ و  حیرـض  نحـص و  ياراد  تسا و  تشهب  رد  هب  فورعم  نادرم  راهچ  نابایخ  رخآ 

وا هب  زین  رگید  رازم  ود  تسا . دوجوم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هسدقم  هناتسآ  هزوم  رد  اهیـشاک  نآ  زا  هدش و  هتـسارآ  متـشه  نرق 
. هنیدم یخسرف  کی  رد  ضیرع  هیرق  رد  نانمس 2 -  هعلق  جراخ  رد   - 1 ( 135 :) دنتسه بوسنم 
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زبس دبنگ  غاب 

بوسنم هک  تسه  زاتمم  للجم و  هعقب  هس  اجنآ  رد  هک  زبس  دـبنگ  غاب  هب  فورعم  دوب  یغاب  نادرمراهچ ) رخآ   ) ناشاک هزاورد  نوریب  رد 
ياهعقب زبس ، دبنگ  لباقم  رد  تسا . هدش  لیدبت  نامتخاس  نادـیم و  هب  غاب  نآ  نونکا  دـشابیم و  مق  هتـسجرب  ياهتیـصخش  ناگرزب و  هب 

(136 .) مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  نب  میهاربا  عجضم  هدش  هتشون  نآ  هبیتک  رد  هک  تسا 

مالسلا هیلع  یلع  دیس  هاش  هب  فورعم  یلع  دّیس  هدازماما 

نـسح رفعج  یبا  نب  میهاربا  نب  یلع  تسا : نینچ  يو  همانبسن  تسا ، هدـش  عقاو  دادرخ ) نابایخ 15   ) ير هزاورد  رد  هدازماما  نیا  دـقرم 
تسا و مدرم  صاخ  هّجوت  دروم  هداز  ماما  نیا  تسا . وا  موس  دج  مالسلا  هیلعسابع  ترـضح  نیا  ربانب  سابعلا  لضفلا  یبا  نب  هَّللادیبع  نب 

يدیـس هک  یلع  نب  هَّللادـیبع  هلمج  زا  تشاد ، رـسپ  هدزون  وا  دـناهدید ، وا  رـضحم  زا  ناوارف  تاـمارک  مدرم  دراد و  رایـسب  نارئاز  هراوـمه 
(137 .) دندرک تلحر  لاس 312 ه.ق  رد  هدومن  فیلأت  تسا ، دلج  دنچ  رد  هعیش  هقف  لماک  هرود  هک  ار  تایرفعج  باتک  و  دوب ، عاجش 

دمحا هداز  ماما 

زا راوگرزب  نیا  هدـش : هتـشون  شربق  يور  رد  هچنآ  قباطم  تسا ، مالـسلا  هیلعدـمحا  هداز  هاش  رازم  یلع ، دّیـس  هدازهاـش  رازم  یکیدزن  رد 
كرابم ياهمان  نآ ، فقـس  هحفـص  رد  و  دشابیم ، یـشاک  زا  يدـبنگ  طسوتم و  نحـص  هعقب و  ياراد  تسا ، هیفنح  نب  دّـمحم  ناگداون 

(138 .) دناهدروآ نوریب  چگ  زا  ثلث  طخ  هب  ار  مالسلا  مهیلعموصعم  هدراهچ 

جرف كاخ  ناگدازماما 

زا ثراح ، هب  بقلم  یلع ، هدازماما  دـمحا و  هدازماما  ياهمان : هب  رـسپ ) ردـپ و   ) هداز ماما  ود  فیرـش  دـقرم  جرفکاخ ، نابایخ  ياـهتنا  رد 
(139 .) تسا ابیز  يارس  نحص و  یللجم و  هاگراب  ياراد  هک  هتفرگ ، رارق  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ناگداون 

شیومع اروفص و  هدازماما 

، دشابیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناگداون  زا  هک  ءاروفـص  هعقب  هب  فورعم  دراد ، دوجو  ياهعقب  جرف ، كاخ  هدازماما  هاگراب  تشپ  رد 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ناگداون  زا  مالسلا  هیلعدمحم  هدازماما  هب  فورعم  وا  يومع  دقرم  مالسلا  اهیلعاروفص  ترـضح  دقرم  بنج  رد 

ناشن هک  تسا  اب 378  قباطم  هدجبا  باسح  هب  اروفـص  هملک  هک  هدـش  هتخاس  لاس 378 ه.ق  رد  دقرم  نیا  دـبنگ  يانب  تسا ، هتفرگ  رارق 
(140 .) تسا وا  دبنگ  هعقب و  يانب  لاس  اروفص و  هدّیس  تافو  لاس  هدنهد 

مالسلا هیلعرصان  هدازماما 

نابایخ رد  وا  هعقب  هک  تسا  مالسلا  هیلعرـصان  هدازهاش  هب  فورعم  هک  دشابیم  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  ناگداون  زا  رـصان  هدازماما 
نب نیسح  نب  دّمحم  نب  يدهم  نب  یلع  نیدلارـصان  تسا : نینچ  وا  همانبسن  داد . رارق  لپ  کیدزن  ماما ، دجـسم  گرزب  رد  يوربور  رذآ 

هیلعیبتجم نسح  ماما  نب  دیز  نب  نسح  نب  مساق  نب  ییاحطبلا  دّمحم  نب  نمحرلادبع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  دـیز 
، ماوع نابز  هب  هکنیا  و  تسا . هدوب  نامز  نآ  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  هتـسیزیم و  مهن  نرق  زاـغآ  متـشه و  نرق  رخاوا  رد  هک  مالـسلا ،

نیا ، تسا تسردان  داد ، رارق  مق  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  لیکو  یمق  قاحـسا  نب  دـمحا  دـقرم  هعقب  نیا  رد  هک  تسا  فورعم 
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رانک رد  شربق  تخاس و  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  رما  هب  ار  ماما  دجـسم  قاحـسا ، نب  دمحا  دناهتفگ  هک  هدش  یـشان  اجنیا  زا  مهوت 
باـهذ لپرـس  نیمزرـس  رد  ارماـس ، زا  تشگزاـب  ماـگنه  هللا  همحرقاحـسا  نب  دـمحا  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  داد ، رارق  دجـسم  نیمه 

(141 .) تسا هاگراب  دبنگ و  ياراد  اجنآ  رد  دش و  هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  تفای و  تافو  برغ  دابآ  مالسا  کیدزن 

مالسلا هیلعمساق  دمحا  هدازهاش 

راکزیهرپ يدرم  وا  تسا . مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  نب  یلع  نب  دمحا  نب  مساق  دنزرف  دمحا  هدازهاش  مق ، فورعم  ناگدازماما  هلمج  زا 
نحص هعقب و  تسا ، نفد  اجنامه  رد  زین  شیمارگ  رهاوخ  همطاف  تسا . عقاو  هعلق  هزاورد  هلحم  رد  مق  بونج  رد  شفیرـش  ربق  دوب . دباع  و 
حرـش هک  دـنراد  دوجو  مق  فارطا  مق و  رد  زین  يرگید  ناگداز  ماما  ( 142 .) دناهتشون لاس 708 ه.ق  ار  نآ  يانب  خیرات  دراد و  یطـسوتم 

فیلأـت مق  خـیرات  رد  دـالبلا  راـتخم  دـنیامن . هعجارم  اـهنآ  هـب  دـنناوتیم  نادـنمهقالع  هـک  تـسا  هدـمآ  ریز  ياـهباتک  رد  اـهنآ  لاـح 
بقانم یف  ناوضرلا  باب  مق و  خـیرات  همجرت  ضیف ، سابع  ياقآ  فیلأت  مق  راثآ  هنیجنگ  یعقرب  ياقآ  فیلأـت  مق  ياـمنهار  هعیرـشلارصان ،

. ناسارخ ناطلس 

مق رد  نوفدم  ناهاشداپ  واهتّیصخش  فورعم و  دجاسم  مشش : لصف 

مق فورعم  دجاسم 

هراشا

بلج یمیدـق  فورعم و  دجـسم  دـنچ  یفرعم  هب  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  اـجنیا  رد  دراد ، دوجو  یناوارف  دـجاسم  مق  یبهذـم  رهـش  رد 
: مینکیم

نارکمج سّدقم  دجسم   - 1

مق هداج  تمس  مق ، سّدقم  رهش  یقرش  فرط  رد  یکیدزن و  رد  هک  تسا  نارکمج  فیرش  دجسم  مق ، روهشم  فورعم و  دجاسم  زا  یکی 
هناصلاخ مرگ و  روضح  اب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ناگدادلد  ناگتفیـش و  زورما ، هب  ات  انب  زاغآ  نامه  زا  هک  تسا  هدـش  عقاو  ناشاک 
سّدـقم دجـسم  نیا  هچخیرات  دـنزادرپیم . يراز  زامن و  اعد و  هب  شکرابم  جرف  هار  هب  مشچ  هناعـضاخ  هلان ، کشا و  کشرـس  اب  دوخ و 

نب نسح  لـضاف  خیـش  تسا : نینچ  بقاـثلا  مجن  فیرـش  باـتک  رد  هللا  همحريرون  نسح  ازریم  موحرم  هعیـش  گرزب  ثّدـحم  لـقن  قبط 
هلثم نب  نسح  خیـش  تسا : هدرک  لقن  هدوب ، هللا  همحرقودـص  خیـش  اب  ناـمزمه  هعیـش و  ياـملع  ناـگرزب و  زا  هک  یمق  نسح  نب  دّـمحم 

هدیباوخ نارکمج  هیرق  رد  دوخ  لزنم  رد  ناضمر 393 ه.ق  هام  مهدفه  هبنش  هس  بش  نم  دیوگیم : تسا ، احلـص  زا  یکی  هک  ینارکمج 
دوخ يالوم  زیخرب و  دـنتفگ : دـندرک و  رادـیب  ارم  دـندمآ و  نم  هناـخ  رد  هب  مدرم  زا  ياهّدـع  هاـگان  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  یمین  مدوب ،

عمج و ار  دوخ  متـساخرب و  نم  دیوگیم : نسح  تسا . هدومن  بلط  ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  يدـهم  ترـضح 
وت زا  هک  شوپن  ار  نهاریپ  نآ  کصیمق ،» ناک  ام  وه   » هک دـنداد  زاوآ  مشوپب . ار  منهاریپ  اـت  دـیراذگب  متفگ : مدـش ، هداـمآ  هدرک و  روج 

، تسین وت  زا  یتفرگ  رب  هک  يراولش  نآ  کلی ،» وا  رس  ذخف  کنم  کلذ  سیل   » هک دمآ  ادن  متفرگرب ، ار  دوخ  راولـش  مدرب و  تسد  تسین .
زاوآ منک ، زاـب  ار  لزنم  برد  اـت  متفر  دـیلک  فرط  هب  هاـگنآ  مدیـشوپ ، متفگرب و  ار  دوخ  راولـش  متخادـنا و  ار  نآ  رادرب . ار  دوخ  ِنآ  زا 

هک یناکم  هب  ارم  اهنآ  دـنداد . باوج  مدرک ، مالـس  مدـید ، ار  ناـگرزب  زا  یتعاـمج  مدـمآ  لزنم  رد  هب  نوچ  تسا . زاـب  برد  هک  دـنداد 
هداهن و نآ  رب  رخاف  ياهشلاب  نهپ و  نآ  رب  وکین  یـشرف  هک  مدید  یتخت  مدرک ، هاگن  کین  نوچ  دندروآ ، تسا  نارکمج  دجـسم  نونکا 
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ناوـج نآ  رب  هـتفرگ و  تـسد  رد  یباـتک  هتـسشن و  وا  دزن  مـه  يدرمریپ  هدرک و  هـیکت  شلاـب  راـهچ  رب  تـخت و  نآ  رب  هلاسیـس  یناوـج 
رگید یـضعب  دیفـس و  ياـههماج  یـضعب  هک  دـندوب  ندـناوخ  زاـمن  لاـح  رد  نیمز  نـیا  رب  وا  فارطا  درم  تصـش  زا  رتـشیب  دـناوخیم و 

ارم مسا  مالـسلا  هیلعماما  هاـگنآ  دومن ، نتـسشن  هب  رمَا  ارم  دوب و  مالـسلا  هیلعرـضخ  ترـضح  درمریپ  نآ  دنتـشاد . نت  رب  زبس  ياـههعماج 
نآ ام  یلو  ییامنیم ، يزرواشک  نآ  رد  هدرک و  فّرـصت  ار  نیمز  نیا  هک  تسا  لاس  جنپ  وت  وگب : ملـسم  نسح  هب  ورب  دندومرف : دـندرب و 

ار نآ  مهزاب  لاسما  تسا ، هداد  تفارـش  هدـیزگرب و  رگید  ياـهنیمز  زا  ار  نآ  یلاـعت  ّقح  تسا و  یفیرـش  نیمز  نیا  مینکیم . بارخ  ار 
هب ات  هک  یعفن  هرهب و  ره  نیارباـنب  تسین . یقح  هزاـجا و  نینچ  ار  وت  هک  نآ  لاـح  يزادرپب و  عرز  تشک و  هب  نآ  رد  اـت  ياهدومن  ّبترم 

ماجنا هک  یفالخ  ِرما  نیا  رطاخ  هب  ّلـجوّزع  يادـخ  دـننک . اـنب  يدجـسم  ناـکم  نیا  رد  اـت  ینادرگرب  دـیاب  ياهتفرگرب  نیمز  نیا  زا  لاـح 
یهلا رفیک  ینک  نینچ  یهاوخب  مه  زاب  رگا  يدـشن ، هاگآ  اّما  تفرگ  زاـب  ار  وت  ناوج  رـسپ  ود  ياهتفرگ ، دوخ  نیمز  ءزج  ار  نآ  ياهداد و 

اریز مشاب ؛ هتشاد  یتمالع  هناشن و  دیاب  عوضوم  نیا  يارب  میالوم ! اقآ و  يا  مدرک : ضرع  دیسر . دهاوخ  وت  هب  یـشابن ، هاگآ  هک  هنوگ  نآ 
قیدصت ار  وت  نخـس  ات  میهدیم . رارق  هناشن  تمالع و  اجنیا  رد  ام  دومرف : مالـسلا  هیلعماما  دـننکیمن . لوبق  ارم  نخـس  هناشن  نودـب  مدرم 

عفانم دیامن و  رضاح  ار  ملسم  نب  نسح  دیایب و  وت  اب  ات  وگب  وا  هب  ورب ، نسحلاوبا  دّیس  دزن  مق  رد  هدب . ماجنا  ار  ام  تلاسر  ورب و  وت  دنیامن ،
نامتخاس دـنروایب و  تسام  کلم  هک  لاهدرا  ِقهر  هیرق  زا  ار  جراخم  هیقب  دـناسرب . دجـسم  يانب  فرـصم  هب  دریگب و  وا  زا  ار  هلاـس  دـنچ 

دجسم نامتخاس  فرص  دنروایب و  ار  نآ  دمآرد  هلاس  ره  هک  میدرک  فقو  دجـسم  نیا  رب  ار  قهر  ياتـسور  فصن  دننک ، مامت  ار  دجـسم 
نیریخ نینمؤم و  ياهکمک  مرتحم و  تیلوت  تمه  هب  نونکامه  دنراد . زیزع  ار  نآ  دنیامن و  تبغر  ناکم  نیا  هب  ات  وگب  ار  مدرم  دنیامن .
ناکم نیا  نأش  روخ  رد  هک  يوحن  هب  رتدوز  هچره  میراودیما  میتسه و  دجسم  ياضف  هعسوت  دهاش  شترضح  كرابم  دوجو  هب  دنمهقالع 

. دسر نایاپ  هب  تسا  فیرش 

مالسلا هیلعيرکسع  نسح  ماما  دجسم   - 2

قاحـسا نب  دـمحا  طـسوت  ییادـتبا  تروص  هب  هک  هدـش  عقاو  یترـضح ) ناـبایخ  رد  رازاـب ، مرح و  نیب   ) مرح کـیدزن  میظع  دجـسم  نیا 
تاریمعت و هعسوت و  هب  دعب  ياهلاس  هک  تسا  یهیدب  دیدرگ ، هتخاس  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ترضح  رما  هب  هرـس  سدقيرعـشا 

ازریم هَّللا  تیآ  موحرم  طسوت  زین  تسا و  هدش  نآ  رد  یتافاضا  تارییغت و  هیراجاق  هیوفص و  نارود  رد  دش . هتخادرپ  دیدج  ياهيزاسزاب 
یمظعلا هَّللا  ۀیآ  ترضح  طسوت  زین  ًاریخا  هدش و  ضوع  یلک  روط  هب  بادرس  يالاب  دجسم  بادرس و  تمسق  هللا  همحريدهاز  لضفلاوبا 

. تسا هتفای  هعسوت  دجسم  دیدج  يرامعم  قبط  هدرتسگ  تروص  هب  هرس  سدقیناگیاپلگ  یفاص 

( هعمج  ) عماج دجسم   - 3

ه.ق ار 529  گرزب  ناوـیا  يـالاب  هبیتـک  خـیرات  یلو  تسین  نشور  تسرد  نآ  ياـنب  لـصا  خـیرات  تسا ، یمیدـق  ياـهانب  زا  دجـسم  نیا 
یخیرات و نآ  يانب  ندوب  للجم  تعـسو و  تمدق و  رظن  زا  دجـسم  نیا  دیآیمن . رامـش  هب  دجـسم  تخاس  دنـس  خیرات  نیا  اّما  دناهتـشون .

هدناوخ مدرم  يارب  نآ ، رد  ار  دوخ  راعشا  یعازخ  لبعد  تسا و  هتشاد  دوجو  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رصع  رد  دجـسم  نیا  تسا . ینید 
. تسا

یلعقشع دجسم   - 4

هجو هک  تسین  مولعم  دشابیم . مق  نادرم  راهچ  نابایخ  لئاوا  رد  تسا و  هدش  هتخاس  يوفـص  ناهاش  هرود  رد  ًارهاظ  یمیدـق و  ياهانب  زا 
ار دجسم  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  قشع  هب  ای  تسا و  هدوب  یلعقـشع  نآ  یناب  مان  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  یلعقـشع  هب  دجـسم  نیا  يراذگمان 
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؟ دناهتخاس

رسالاب دجسم   - 5

تـسا هدـمآ  رد  یعیـسو  بلاج و  رایـسب  تروص  هب  کنیا  هدـش و  عقاو  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رهطم  مرح  رانک  رد  دجـسم  نیا 
ملع و ناگرزب  عجارم و  زا  يرایسب  تسا ) تاوما  نفد  لحم  اریز  تسین ، یعرـش  دجـسم  یلو  دشابیم ، مرح  ءزج  تسا و  دجـسم  شمان  )

. دناهدش هدرپس  كاخ  هب  سّدقم  ناکم  نیا  رد  یمالسا  بالقنا  ماقم  الاو  نادیهش 

یلع هجنپ  هّلحم  دجسم   - 6

دجسم بارحم  يالاب  نوچ  هک  نیا  یکی  دناهدومن : رکذ  ار  لوق  ود  دجـسم  نیا  تخاس  هرابرد  هدش  عقاو  یلع  هجنپ  هّلحم  رد  دجـسم  نیا 
زا دناهتخاس ، ار  نآ  هدوب ، یلع  اهنآ  مان  هک  رفن  جنپ  ًارهاظ  هکنآ  رگید  و  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  هجنپ  دـنیوگ  اذـل  تسا ، ياهجنپ  ياج 

(143 .) تسا هدش  هتخاس  لاس 886ه.ق  رد  دجسم  نیا  تسا . هتفای  ترهش  یمان  نینچ  هب  ور  نیا 

مظعا دجسم   - 7

نامتخاس و انب و  رظن  زا  مق  رد  هدش و  عقاو  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  رانک  رد  هک  تسا  مق  تیمها  اب  میظع و  رایـسب  دجاسم  زا 
هدقعلا 1373 يذ  زور 11  تسا . هدش  هتخاس  هرـس  سدـقيدرجورب  یمظعلا  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  رما  هب  دجـسم  نیا  تسا . ریظنیب  تیمها ،

یهوکش اب  مسارم  یط  ار  نآ  يانب  گنلک  نیلوا  يدرجورب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترضح  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تدالو  اب  فداصم  ه.ق 
انب دیدجت  هناتسآ  تیلوت  تّمه  هب  یسمش  لاس 1374  رد  هناخوضو  نآ  دش و  هتخاس  زین  يزهجم  هناخوضو  نآ  رانک  رد  و  دندز . نیمزرب 

، گرزب هاگشناد  کی  نوچمه  نونکات  زاغآ  زا  دجسم  نیا  دننکیم . هدافتـسا  دجـسم  نیا  زا  یتحار  لامک  اب  نیرئاز  نونکامه  و  دیدرگ .
. دناهدومن نآ  زا  ار  هدافتسا  رثکا  یمالسا  مولع  بالط  تسه و  هدوب و  گرزب  عجارم  تایآ و  سیردت  لحم 

مق رد  هعیش  هتسجرب  ياهتیصخش 

و دندوب ، مالسلا  هیلعموصعم  ماما  رظن  فطل و  دروم  هک  هدنزارب  ياهتیـصخش  ماقم و  یلاع  هیام و  نارگ  دارفا  دوجو  هکنیا : هّجوت  لباق 
زورب لماع  هناگی  ناوتیم  هکلب  هدوب ، رثؤم  رایـسب  مق  مدرم  ندوب  یعیـش  رد  عوضوم  نیا  رد  دـندوب  اجرباپ  راوتـسا و  دوخ  ندوب  هعیـش  رد 

(144 .«) دشیم دوبان  نید  دـندوبن ، اهیمق  رگا  « » ُنیِّدـلا َعاَضل  َنّویِمُّقلا  الُول  : » دومرف ناشقحرب  ماما  هک  تسناد  نانآ  زا  ار  مق  مدرم  عییـشت 
هک دـندوب  رفن  دـص  زا  شیب  اـهنآ  دـنداد ، رارق  مق  ار  دوخ  زکرم  دـندوب ، مالـسلا  مهیلعموصعم  ناـماما  بتکم  هدرورپ  هک  قیـال  دارفا  نیا 

بحاص یضعب  و  دندوب . هدیسر  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مالسلا و  هیلعمظاک  ماما  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  اهراب  اهنآ  زا  یخرب 
نب مدآ  دننام  میربیم : ار  اهنآ  زا  رفن  دنچ  مان  اجنیا  رد  راصتخا  تاعارم  ناونع  هب  دنتشاد ، تباین  مق  رد  مالـسلا  هیلعماما  فرط  زا  اوتف و 

ناخیش ناتسربق  رد  هس  ره  كرابم  ربق  . ) تسا هدوتس  ار  يو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  مدآ  نب  ایرکز  سیردا ، نبا  ای  رکز  قاحـسا ،
نب هَّللادـبع  نب  مدآ  و  دـننکیم ، تیاور  لقن  مالـسلا  امهیلعمظاک  ماما  قداص و  ماما  زا  هَّللادـبع  نب  قاحـسا  مدآ و  نب  قاحـسا  تسا ) مق 

تسا و مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  باحـصا  زا  هک  یمق  قاحـساوبا  مشاه  نب  میهاربا  تسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یمق  دعس 
( تسا هدمآ  حورشم  روط  هب  یلاجر  بتک  رد  ناگرزب  نیا  زا  مادکره  لاح  حرش   ... . ) هَّللادبع و نب  نارمع 

مق رد  نوفدم  فورعم  ياهتیصخش 
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زا یـضعب  هب  راصتخا  تیاعر  ظاحل  هب  اجنیا  رد  دنرایـسب ، دناهدش  هدرپس  كاخ  هب  مق  رد  خیرات ، لوط  رد  هک  ياهتـسجرب  ياهتیـصخش 
لاس 329 هب  يو  هللا  همحرقودص  خیش  ردپ  هبوباب  نبا  هب  فورعم  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  یلع   - 1 میراد : ياهراشا  ناگرزب  نیا 
2 تسا . هتفرگ  رارق  پچ ، تمسق  رد  نادرمراهچ  نابایخ  زاغآ  بنج  هک  تسا  یهوکـشاب  هاگراب  ياراد  شدقرم  تفای ، تافو  مق  رد  ه.ق 

رانک رد  ناشربق  هک  هیولوق  نب  دّمحم  فورعم و  گرزب و  رـسفم  میهاربا  نب  یلع  مالسلا 3 -  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  مدآ  نب  ایرکز  - 
، بونج تمسق  ون ، نحص  رد  شربق  هک  مشـش  نرق  رد  هعیـش  گرزب  هیقف  ثدحم و  يدنوار  بطق   - 4 دشابیم . مق  قباس  يرادرهش  غاب 

مق ناخیـش  رد  شربق  درک و  تافو  یگلاس  رد 79  لاس 1231 ق  رد  هک  هرـس  سدق  یمق  يازریم  هَّللا  تیآ   - 5 تسا . صخشم  عفترم و 
رد يو  دـیلقت ، عجارم  زا  تّجح  هب  فورعم  يرمک  هوک  ینیـسح  دّـمحم  دّیـس  هَّللا  تیآ  موحرم   - 6 تسا . نادنمتجاح  ناگتفیـش و  رازم 
هللا همحر  يدرجورب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم   - 7 تسا . هیتجح  هسردم  بنج  ياهرجح  رد  شفیرش  دقرم  درک و  تافو  لاس 1372 ه.ق 

دجسم ورهار  رد  شفیرـش  ربق  هدرک  تافو  یگلاس  رد 88  مق  رد  یسمش  نیدرورف 1340  اب 10  قباطم  لاس 1380 ه.ق  لاوش  رد 12  هک 
یگلاس رد 79  هک  مق  هیملع  هزوح  سـسؤم  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هَّللا  تیآ   - 8 تسا . رسالاب  دجـسم  رانک  رد  مق  مظعا 

هَّللا تیآ  يراـسناوخ . یقت  دّـمحم  دّیـس  یمظعلا  هَّللا  تـیآ   - 9 تسا . رـسالاب  دجـسم  رد  شدـقرم  هک  درک ، تاـفو  لاـس 1355 ه.ق  رد 
نسحلاوبا دّیس  هَّللا  تیآ  یلمآ ، مشاه  خیـش  هَّللا  تیآ  یکارا ، یلع  دّمحم  خیـش  یمظعلا  هَّللا  تیآ  یناگیاپلگ ، اضر  دّمحم  دّیـس  یمظعلا 

یـضترم خیـش  هَّللا  تیآ  یمق ، مساقلاوبا  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  يزیربت ، داوج  خیـش  هَّللا  تیآ  ینیدـلا ، ءاهب  اـضر  دّیـس  هَّللا  تیآ  یعیفر و 
دّمحم دّیس  هَّللا  تیآ  يرون ، هَّللا  لضف  خیش  هَّللا  تیآ  هللا ، همحر  ماما  ترـضح  یمارگ  يوخا  هدیدنـسپ  یـضترم  دّیـس  هَّللا  تیآ  يرئاح ،

 ... يزاریش و ینابر  هَّللا  تیآ  حتفم و  يرهطم و  دیهش  هَّللا  تیآ  داماد ، ققحم 

مق رد  نوفدم  ناهاشداپ 

لیذ بیترت  هب  هک  هیراجاق  ناهاش  زا  اهنآ  رفن  ود  يوفص ، ناهاشداپ  زا  اهنآ  رفن  راهچ  دنشابیم ، نت  شـش  دننوفدم ، مق  رد  هک  یناهاش 
ار دوخ  مان  تسشن  تنطلس  تخت  هب  نوچ  هدوب و  ازریم  ماس  شمان  ریبک . سابع  هاش  رسپ  ازریم ، یفص  رسپ  لوا  یفـص  هاش   - 1 دنشابیم :
هب ار  شاهزانج  دومن . تافو  یگلاس  کی  یـس و  نس  رد  لاس 1052ه.ق  رد  دیسر و  تنطلـس  هب  یگلاس  نس 17  رد  يو  داهن ، یفص  هاش 

عقاو هنانز  قاور  رد  نونکا  یلو  دوب  یگرزب  قودنـص  شربق  يوررب  ًاقباس  دیدرگ . نوفدم  رهطم  مرح  یبونج  هیحان  رد  دندرک و  لمح  مق 
هاش - 2 دشابیم . هناتـسآ  هزوم  رد  تسا  هدش  ياهيراکفیرظ  نآ  رد  هک  شربق  قودنـص  تسا و  يواسم  قاور  حطـس  اب  شربق  هدـش و 
مق هب  ار  شاهزانج  دومن  تافو  ناغماد  دابآ  ورـسخ  رد  لاس 1077  رد  دیسر و  تنطلس  هب  یگلاس  هد  نس  رد  یفـص  هاش  رـسپ  مود  سابع 

نامیلس هاش   - 3 دندومن . نفد  تسا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دجـسم  مان  هب  نونکا  هک  ییاج  مرح ، یبرغ  یبونج  هیحان  رد  دـندومن و  لمح 
هیحاـن رد  هک  ياهعقب  رد  دـندروآ و  مق  هب  ار  شاهزاـنج  تفر ، اـیند  زا  یگلاـس  هن  لـهچ و  نس  رد  لاس 1105  رد  یناث ، سابع  هاـش  رـسپ 

هتشک ناغفا  فرشا  تسد  هب  یتنطلس  يارس  رد  هک  نامیلس  هاش  رسپ  نیسح  ناطلس  هاش   - 4 دندرپس . كاخ  هب  تسا  رسالاب  دجسم  یبونج 
هاش یلعحتف   - 5 دندومن . نفد  نامیلس  هاش  ربق  رانک  رد  رسالاب  دجـسم  یبونج  تمـسق  رد  دندرک و  لمح  مق  هب  ار  شرـس  یب  هزانج  دش .
رد هنهک  نحـص  لامـش  فرط  رد  دـندرک و  لمح  مق  هب  ار  شاهزانج  دومن  تافو  ناهفـصا  رد  یگلاس  نس 67  رد  لاس 1250  رد  راجاق 
لاس رد  هاش  نیدلارـصان  ردپ  راجاق  هاش  دـمحم   - 6 دـیدرگ . نوفدـم  دوب  هتخاس  ار  اجنآ  شتایح  لاح  رد  شدوخ  هک  یـصوصخم  هعقب 

هسردم ورهار و  بنج  هک  ياهعقب  رد  هنهک  نحـص  یبرغ  تمـسق  رد  دندرک و  لمح  مق  هب  ار  شاهزانج  تفای و  تافو  شیرجت  رد   1264
اهیلع هموصعم  ترـضح  رهطم  دـقرم  بنج  رد  مه  يرایـسب  ناـگدازهاش  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب  ( 146) دـندومن نفد  دوب  ( 145) هاش ردام 

نیدلارصان نامز  رد  ناریا  مظعاردص  هک  کباتا  رغـصا  یلع  دننام  دننوفدم  زین  ماّکح و ...  ناریزو و  هقبط  زا  نینچمه  دننوفدم و  مالـسلا 
، هاش نیدلارـصان  رـسپ  ازریم  نارماک  نینچمه  تسا و  فورعم  یکباتا  نحـص  هب  هک  تخاس  ار  ون  نحـص  دوب و  هاـش  نیدـلا  رفظم  هاـش و 

اهیلع هللا  مالس  هموصعم  ترضح  یگدنز  تاداس  www.Ghaemiyeh.comهمع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


(147  ... .) یماصتعا و نیورپ 

عبانم

 - 5 ینیلک . بوقعی  نب  دّمحم  یفاک ، لوصا   - 4 دیفم . خیش  داشرا ،  - 3 یشک . لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا   - 2 یسربط . یسربط ، جاجتحا   - 1
دّمحم نیعشعشملا ، راونا   - 8 يزار . ینیوزق  لیلجلادبع  ضقنلا ،  - 7 ینارهط . گرزب  اغآ  خیـش  هرریلا ، مارکلا  ینیما 6 -  همالع  ریدغلا ،

، راونالاراحب  - 11 یمرهج . یمیرک  یلع  توـکلم ، يوناـب   - 10 نابغاب . یکز  خیـش  ناوضرلا ، باـب   - 9 یمق . یئوچک  نیـسح  نب  یلع 
عماج  - 14 یمق . نسح  نب  دّمحم  نب  نسح  مق ، خیرات   - 13 یشعرم . یفجن  هَّللا  تیآ  لاح  حرش  رون ، غیتسرب   - 12 یسلجم . رقاب  دّمحم 

يدّمحم مود ، همطاف  هموصعم ، ترضح   - 16 یلاخلخ . ینّابر  یلع  مشاه ، ینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ   - 15 یمق . نیسح  اقآ  جاح  رردلا ،
 - 19 روپيدهم . ربکا  یلع  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  همیرک  یگدنز   - 18 هدازدامع . رفعج ، نب  یسوم  ترضح  یگدنز   - 17 يدراهتشا .
 - قودص 22 خیش  اضرلا ، رابخا  نویع   - 21 ییابطابط . نیسح  دّمحم  دّیس  همالع  مالسا ، رد  هعیش   - 20 یمق . سابع  خیش  راحبلا ، ۀنیفس 

. ضیف سابع  ج 2 و 1 ، راثآ ، هنیجنگ   - 25 یلبرا . همغلا ، فـشک   - 24 یمق . سابع  خیـش  هیوضرلا ، دئاوف   - 23 يرذالب . نادلبلا ، حوتف 
، نادلبلا مجعم  هعیرشلا 29 -  حابـصم   - 28 یمق . سابع  خیـش  نینمؤملا ، سلاـجم   - 27 مق . هسّدقم  هناتـسآ  هیرـشن  رثوک ، همانهام   - 26
. یمق سابع  خیش  لامآلا ، یهتنم   - 32 نیسحلادبع . یحیرط ، بختنم   - 31 یناسارخ . ینیوزق  مشاهالم  خـیراوتلا ، بختنم  يرذالب 30 - 

. رگید ياهباتک  و  يرهطم . یضترم  دیهش  هماّلع  اهتیالو ، اهءالو و   - 34 یلماع . رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو   - 33

اه تشون  یپ 

ص ج 1 ، نیعشعشم ، راونا  ( 4 ص 36 . دیـسانشب ، ار  مق  ( 3 ص 54 . مود ، همطاف  هموصعم  همطاـف  ( 2 ص 398 . ج 4 ، نادـلبلا ، مجعم  ( 1
ص ج 4 ، نادـلبلا ، مجعم  ( 8 ص 216 . ج 60 ، راونـالاراحب ، ( 7 ص 213 . ج 60 ، راـحب ، ( 6 ج 1،ص 97 . نیعـشعشملا ، راونا  ( 5 . 97

مه نالاو  تسا  مک  برعم  مق  هک  تسا  نیمه  هوجو  حصا  نم  رظن  هب  دندومرف : هللا  همحر  یشعرم  یفجن  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترضح  .397
ناماما زا  مق  تلیـضف  رد  هک  تسا  يراـبخا  يـالبال  زا  اـهمان  نیا  ( 9 تسا . فورعم  نادـنمک  رهن  ماـن  هب  يرهن  مق  ربـهر  هچوک  راـنک  رد 

( دالبلا ۀنج   ) مق فورعم  ياهمسا  زا  یکی  دومرفیم : هللا  همحر  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترضح  هدش . دراو  مالسلا  هیلع  موصعم 
مالـسلا هیلع  رفعج  نب  یلع  ترـضح  رواـجم  نوچ  دـشابیم و  تشهب ) رد   ) تسا فورعم  زین  نونکا  هک  نآ  رگید  مسا  زین  و  تسا . هدوـب 

. تسا ۀنجلا  باب   [ تشهب رد   ] مق دوخ  ياهمان  زا  یکی  هنرگ  تسا و  تشهب  رد  هب  فورعم  اجنآ  تبسانم  نیمه  هب  هدوب  رهش  مهم  هزاورد 
، مود همطاف  هموصعم  همطاف  ( 10 دیناوخب . ات 88  ص 77  ج 1 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  باتک  رد  ار  مق  هب  يراذـگمان  تلع  دروم  رد  رتشیب  حرش 

نایزوتاک نیدلا  ءاهب  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  دّمحم  موحرم  ریبخ  ثدـحم  نیعـشعشملا ) راونا   ) فیرـش باتک  بحاص  ( 11 ص 25 .
ۀجح موحرم  داـماد  يو  تسا . هتـشاگن  يرمق  يرجه  لاس 1325  رد  ار  هدربماـن  باـتک  تسا و  مهدراـهچ  نرق  ياـملع  زا  یمق  یئوچک 

الم جاح  هسردم   ) مق رد  فورعم  هسردـم  بحاص  قداص  الم  جاح  ياقآ  مالـسالا  ۀـجح  موحرم  دـنزرف  نسحلاوبا  ازریمآ  ياقآ  مالـسالا 
مالـسلا و اهیلع  هموصعم  ترـضح  دورو  خیرات  مق و  هرابرد  هک  هدش  پاچ  طقف  نآ  لّوا  دـلج  تسا . دـلج  هس  باتک  نیا  هدوب و  قداص )

پاچ اب  لّوا  دـلج  تسا . هدـشن  پاچ  زونه  هک  تسا  مق  نیثّدـحم  هرابرد  نآ  موس  دـلج  ناگدازماما و  هرابرد  نآ  مود  دـلج  دـشابیم . ...
هک تسا  ناتساب  ناریا  روالد  ناهاشداپ  زا  درگدزی  رسپ  ( 12 تسا . هدیسر  پاچ  هب  هحفص  رد 243  يرمق  لاس 1327  رد  هک  تسا  یگنس 
زا لبق  لاس 184  رد  يو  تسا ، هدوب  رایسب  نمشد  رب  وا  ياهيزوریپ  تاحوتف و  دوخ  تنطلـس  نامز  رد  تسـشن و  وا  ياج  هب  ردپ  زا  سپ 

بحاص يومح  هَّللادبع  نب  توقای  هللادبع ، وبا  نیدلا  باهش  ( 14 ص 15 . ج 1 ، نیعشعشملا ، رونا  ( 13 تسب . ورف  ناهج  زا  هدید  ترجه 
(15 تسا . يدالیم ) هتفای 1229  تافو   ) يدالیم نرق 13  رد  مالـسا  هدنزارب  ياهنادیفارغج  هتـسجرب و  ياملع  زا  نادلبلا ) مجعم   ) باتک
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سپ دنتفرگ ، تسد  هب  ار  ناریا  تموکح  مامز  دالیم ، زا  لبق  لاس  دودح 226  رد  ینعی  نایناکشا ؛ زا  سپ  هک  دندوب  یناهاشداپ  نایناساس 
ناریا هب  دالیم  زا  لبق  لاس 330  رد  ینودقم ، ردنکسا  ( 16 دندروخ . تسکش  ناناملسم  هلمح  طسوت  يرجه  لوا  نرق  رد  مالـسا  روهظ  زا 

(17 تشذـگرد . دـالیم  زا  لـبق  لاـس 333  رد  يو  تفاـی ، ناـیاپ  یـشنماخه  هلـسلس  رـصع  ناـمه  رد  دـش ، طلـسم  ناریا  رب  درک و  هـلمح 
نآ ات  دش  عورش  گرزب  شوروک  طسوت  نانآ  تنطلـس  دالیم  زا  لبق  لاس 558  رد  هک  دنتسه  ناتساب  ناریا  ناهاشداپ  هلسلس  نایـشنماخه ،

یلّوا هک  يدادـشیپ  هاش  نیمود  ( 19 ص 37 . دیـسانشب ، ار  مق  ( 18 دیدرگ . ضرقنم  ینودـقم  ردنکـسا  طسوت  دالیم  زا  لبق  لاس 330  هک 
نارعاش نیرتهتسجرب  زا  یکی  ناریا و  خیرات  يارسهسامح  نیرتگرزب  یسوط  یسودرف  مساقلاوبا  میکح  ( 20 تسا . هدوب  ثرمویک  اهنآ 

زا هدید  لاس 411 ه.ق  رد  درک و  رمع  لاس  داتـشه  دودح  رد  دش و  دـلوتم  سوط  ژاب )  ) هدـکهد رد  لاس 329 ه.ق  رد  يو  تسا ، ناـهج 
همانتغل دسریم ) رظن  هب  رتحیحص  هدش  هتـشاگن  اجنیا  رد  هچنآ  تسا  فالتخا  وا  توف  دلوت و  خیرات  رد  دنامن  هتفگان   ) تسب ورف  ناهج 

رد هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  سیق ) نب  هلادبع   ) يرعـشا یـسوموبا  ( 22 هحفص ب . مق  يامنهار  ( 21 ادخهد .
ار نمی  هفوک و  هرـصب ، تموکح  نامثع ، رمع و  نامز  رد  دـیدرگ ، بوصنم  نمی  لحاوس  ندـع و  دـیبز ، تموکح  هب  ترـضح  نآ  ناـمز 
، ییابطابط همالع  مالسا  رد  هعیش  ( 23 ج 1 . بدالا ، هناحیر  دوب . هفوک  رادمامز  یتّدـم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نامز  رد  و  تشاد .
زات و تخات و  اب  دوب . كافـس  محریب و  يدرم  نایرومیت ، هاشداپ  نیلوا  گـنل  رومیت  ص 13 25 ) مق ، میدق  خـیرات  همجرت  ( 24 ص 25 .
لاس 807 رد  ماجنارس  دروآ  دوخ  هطلس  تحت  ار  ناریا  رـسارس  هتفر  هتفر  تخات . ناسارخ  رب  یگلاس  جنپ  لهچ و  نس  رد  یبیجع  یکابیب 
ص ص 25 ، همغلا ج 2 ، فـشک  ( 26 تسا . فورعم  دنقرمـس  رهـش  رد  ریماروگ )  ) يو هربقم  تشذـگرد ، یگلاس  داـتفه  نس  رد  يرمق ،
رد عیـشت ، هب  باـستنا  مرج  هب  يو  تسا ، هدوب  نرق 11 ه.ق )  ) ییاهب خیش  رصع  مه  هعیـش و  هتـسجرب  ياملع  زا  هَّللا  رون  یـضاق  ( 27 . 502
هب دنیوگیم ، یضفار  نایعیش  هب  ننست  لها  ( 29 ص 34 . دلج 1 ، ( 28 تسا . نایعیش  رازم  دنه  دابآربکا  رد  شرهطم  دقرم  دش ، دیهش  دنه 

هژاو نیرحبلا  عمجم  دـینکن ، نامثع  رمع و  رکبابا و  زا  ییوگدـب  دوب  هتفگ  هک  ار  یلع  نب  دـیز  راتفگ  دـندرک  كرت  نایعیـش  هک  نایب  نیا 
همطاف مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ( 32 . 159 ص 161 -  ج 1 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 31 ص 35 . ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  ( 30 ضفر .

ج 2، راحبلا ، هنیفس  ص 263 ، ج 2 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  ( 33 . 154 ص 158 -  راثآ ج 1 ، هنیجنگ  زا  هتفرگرب  يدراهتـشا  يدمحم  مود 
ج 83، نینمؤملا ، سلاـجم  ( 36 ص 214 . ج 60 ، راونالاراحب ، ص 98 ، مق ، خـیرات  ( 35 مق . خـیرات  ج 60 ، راونـالاراحب ، ( 34 ص 447 .
ج راحبلا ، ۀنیفس  ( 39 ص 214 . ج 60 ، راونالا ، راحب  ( 38 ص 214 . ج 6 ، راحب ، ص 97 ، مق ، خیرات  ( 37 ص 228 . ج 60 ، راونالاراحب ،
ج 83، نینمؤملا ، سلاـجم  ص 99 ، مق ، خـیرات  ( 41 ص 231 . ج 60 ، راونالا ، راـحب  ص 264 ؛ ج 2 ، راـبخالا ، نویع  ( 40 ص 446 . ، 2

همطاف ( 45 ( 44 ص 217 . ج 60 ، راونالاراحب ، ( 43 ص 216 . ج 6 ، راونالا ، راحب  ص 100 ؛ مق ، خیرات  ( 42 ج 60 ص 215 . راونالاراحب ،
نویع ( 48 ص 66 . مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  همیرک  یگدـنز  ( 47 ص 121 . ج 2 ، لاـمآلا ، یهتنم  ( 46 ص 148 . مود ، همطاـف  هموصعم 
مجعم ( 50 ص 32 . ج 12 ، برعلا ، ناـسل  ( 49 ص 22 . هعیرـشلا ج 3 ، نیحاـیر  ص 5 ؛ ج 49 ، راونـالاراحب ، ص 13 ، ج 1 ، راـبخالا ،

ص ج 4 ، برعلا ، ناـسل  ( 53 ص 735 . ناهج ، لماک  ياـیفارغج  ( 52 ص 4260 . ج 6 ، مالعالا ، یـسوماق  ( 51 ص 107 . ج 5 ، نادلبلا ،
نویع ( 56 ص 171 . هیصولا ، تابثا  ص 348 ، مامالا ، لـیالد  ( 55 دـیفم . داشرا  یفاک ، لوصا  ( 54 ص 28 . ج 2 ، ریثا ، نبا  ۀـیاهن  و  81 ؛

ج 1 ص رابخالا ، نویع  ( 57 ص 22 . ج 22 ، ملاوع ، ص 233 ، ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ص7 ، ج 49 ، راونالاراحب ، ص 14 ؛ ج 1 ، رابخالا ،
ج رابخالا ، نویع  ( 59 ص 19 . ج 22 ، لماوع ، ص 384 و  ةدوملا ، عیبانی  ( 58 ص 76 . ءاسنلا ، نایعا  ج 3،ص 22 ؛ هفیرشلا ؛ نیحایر  13 ؛
، اضرلا رابخا  نویع  ص 7 ؛ ج 49 ، راونالاراحب ، ( 61 ص 225 . ج 5 ، ریثا ، نبا  ۀیاهن  ( 60 ثیدح 5 . ص 4 ، ج 9 ، راونالاراحب ، 1،ص 12 و 
، رفعج نب  یسوم  ترضح  یناگدنز  ( 63 ص 375 . ج 2 ، هدازدامع ، مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  یناگدنز  ( 62 ص 14 . ج 1 ،
، نامه ( 66 ص 3 .  ، ج4 هعیشلا ، لئاسو  ( 65 يدراهتشا ص 113 . يدمحم  مود ، همطاف  هموصعم  ترضح  ص 375 64 ) ج 2 ، هدازدامع ،
ص نامه ، ( 71 ج 48،ص 317 . راونالاراحب ، ص 315 70 ) هرکذت ، ( 69 ج 1،ص 317 . یفاک ، لوصا  ( 68 ص 117 . نامه ، ( 67 ص 7 .
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و 115 74) ص 117  يدراهتـشا ، يدّمحم  مود ، همطاف  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  ( 73 ص 261 . ج 1 ، یفاـک ، لوصا  ( 72 . 110
یشعرم یفجن  موحرم  لاح  حرـش  رون  غیتسرب  باتک  و  ص 13 ؛ يدراهتشا ، يدمحم  هتشون  مود ، همطاف  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 

(77 ص 323 . لاجرلا ، ۀـفرعم  رایتخا  یـشک ، ص 211 و  ج 57 ، راونالا ، راـحب  ( 76 و 67 . ص 69  توکلم ، يوناـب  ( 75 دوش . هعجارم 
ثیدح 32. نامه ص 215 ، ( 80 ثیدح 31 . ص 214 ، نامه ، ( 79 ثیدح 26 . نامه ، ( 78 ثیدح 24 . ص 213  ج 57 ، راونالاراحب ،
(84 ص 125 . رئازلا ، ةدـمع  يراسناوخ ، لاـمج  اـقآ  رازم  ( 83 ص 63 . ج 49 ، راونالا ، راـحب  ( 82 ثیدـح 33 . ص 215 ، ناـمه ، ( 81
ج 7، ریدغلا ، ( 85 ص 148 . مصاعلا ، ۀنجلا  تساهدید . يوامـس  دّمحم  موحرم  هناخباتک  رد  ار  باتک  نیا  زا  ياهخـسن  یناهجریم  موحرم 
ص 54 و 53. مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  همیرک  یگدنز  ( 87 ص 284 . ج 4 ، فطلا ، بدا  ص 32 ؛ ج 2 ، یحیرط ، بختنم  ص 14 86 )
(89 روپيدــهم . ربـکا  یلع  مالـسلا ص54  مـهیلع  تیبلـها  هـمیرک  یگدـنز  باـتک  لـقن  هـب  ص19 ؛ ثیدـحلا ، باحـصا  فرــش  ( 88
، ریثا نبا  ۀیاهن  ص 110 ؛ ج 6 ، برعلا ، ناسل  ( 92 ج 2 . داشرا ، ( 91 ص 55 . تیب ، لها  همیرک  یگدنز  ( 90 ص 214 . ج 1 ، راونالاراحب ،

ۀفحت ( 95 ص 265 . ج 102 ، راونالاراحب ، ( 94 ص 49 . ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  ( 93 ص 319 . ج 3 ، نیرحبلا ، عمجم  ص 318 ؛ ج 2 ،
ص هرریلا ج 1 ، مارکلا  ( 99 ص 398 . رئازلا ، ةدمع  ( 98 ص 104 . يراسناوخ ، لامج  اقآ  رازم  ( 97 ص 3 . نامه ، ( 96 ص 505 . رئازلا ،
ج 2، رردلا ، عماج  ( 103 ص 114 . مود ، همطاف  هموصعم  همطاف  ( 102 ص 395 . رئازلا ، ةدمع  ( 101 ص 42 . توکلم ، يوناب  ( 100 448
ص توکلم ، يوناب  ( 107 نامه . ( 106 ص 110 . توکلم ، يوناب  ( 105 ص 643 . يزار ، ینیوزق  لیلجلادـبع  ضقنلا ، ( 104 ص 228 .
، هعیرشلا حابصم  ( 111 هیآ 39 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 110 ص 162 . ج 2 ، لامآ ، یهتنم  ( 109 ص 219 . ج 57 ، راونالاراحب ، ( 108 . 95

راونا ( 114 ص 187 . مود ، همطاف  مالـسلا ؛ اـهیلع  هموصعم  ترـضح  ص 82 113 ) يرهطم ، دیهـش  اهتیالو  اـهءالو و  ( 112 ص 100 .
نآ رون  تشاد و  لقتسم  روتوم  هک  یقرب  اهنت  و  دوب ، مک  مق  رهـش  قرب  رـصع  نآ  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  ( 115 ص212 . ج 1 ، نیعشعشم .

هسدقم هناتسآ  هیرـشن  رثوک ، همانهام  زا  لقن  هب  ص 190  مود ، همطاف  هموصعم  ترـضح  ( 116 دوب . هسدقم  هناتـسآ  قرب  دوب ، ادیپ  رود  زا 
زا یتمارک  هاگره  نامز  نآ  لومعم  قبط  تسه ، دهشم  رد  نونکا  هک  دوب  هناخهراقن  مق  رد  ًاقباس  ( 118 ج 1 . نیعشعشملا ، راونا  ( 117 مق .
زین رد  نونکا  مه  دنهد و  ربخ  مهم  هثداح  زا  ار  مدرم  ات  دندروآیم  رد  ادص  هب  ار  هناخهراقن  دشیم ، هدید  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح 

هنیجنگ ( 121 ص 379 . هیوضرلا ، دـیاوف  ( 120 ص 45 . مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  ترـضح  یگدنز  ( 119 تسا . هدش  دـیدجت  ّتنـس  نیا 
ص 198. مود ، همطاف  هموصعم  ترضح  ( 123 ص 77 . یشعرم ، یفجن  هَّللا  ۀیآ  لاح  حرـش  رون ، غیتس  رب  ( 122 ج1 ص 39 . نادنمشناد ،

یکارا یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم  زا  لقن  هب  هرامش 8 و 9 )  ) تمارک ود  نیا  ( 125 یسمش . لاس 1375  هسدقم  هناتسآ  تاغیلبت  دحاو  ( 124
یگلاس نس 103  رد  هرـس  سدق  یکارا  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  تسین . وا  ییوگتسار  رد  يدیدرت  دوب و  رـصع  ناملـس  هک  دشابیم 
مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  رس  الاب  دجسم  رد  شفیرـش  دقرم  درک ، تلحر  یـسمش )  1373  ) يرمق یناثلا 1413  يدامج  رد 25 

ج 1، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 128 رثوک . همانهام  ( 127 ص 374 . ج 3 ، مالـسلا ، هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  ( 126 تسا . هتفرگ  رارق 
بختنم ( 132 ص 198 . مود ، همطاف  هموصعم  همطاف  ( 131 ص 204 . ناوضرلا ، باب  ( 130 ص 491 . خیراوتلا ، بختنم  ( 129 ص 396 .

مـشاهالم خـیراوتلا ، بختنم  ( 134 ص 492 . یناـسارخ ، مشاـهالم  خـیراوتلا ، بـختنم  ( 133 ص 491 . یناـسارخ ، مشاـهالم  خـیراوتلا ،
(136 ص 258 . یسوط ، خیش  لاجر  ص 330 ؛ یشک ، لاجر  ص 491 ؛ یناسارخ ، مشاهالم  خیراوتلا ، بختنم  ( 135 ص 492 . یناسارخ ،
، خیراوتلا بختنم  ( 138 ص 262 . مق ج 2 ، راـثآ  هـنیجنگ  ( 137 ص 493 . خـیراوتلا ، بـختنم  ص 208 ؛ مود ، همطاـف  هموصعم  همطاـف 
288 ، 282 ص 281 ، ج 2 ، مق ، راثآ  هنیجنگ  ( 140 ص 490 . یناسارخ ، مشاهالم  خیراوتلا ، بختنم  ( 139 ص 491 . یناسارخ ، مشاهالم 
(143 ص 216 . مود ، همطاف  هموصعم  همطاـف  ص 284 ؛ ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 142 ص 684 . ج 2 ، مق ، راـثآ  هنیجنگ  ( 141 و 287 .
زا یکچوک  هسردم  ایلع  دهم  مان  هب  هاش  نیدلا  رصان  ردام  هسردم  ( 145 مق ) ، ) راحبلا ۀنیفس  ( 144 ص 215 . مود ، همطاف  هموصعم  همطاف 
ءزج هدش و  بارخ  شرگید  تمسق  مادخ و  تسد  نآ  زا  یتمسق  ًالعف  هک  تسا  هدوب  هاش  ردام  هعقب  بنج  هاش ، نیدلا  رـصان  ردام  ياهانب 
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. تسا رهطم  مرح  تافیرـشت  رتفد  تروص  هب  نونکا  مه  نآ  زا  یتمـسق  درادـن و  ار  هسردـم  تروص  رگید  تسا و  هدـیدرگ  مظعا  دجـسم 
ات 156. ص 159  مق ، یبهذم  خیرات  ( 147 . 290 ص 291 -  مود ، همطاف  هموصعم  ترضح  ( 146
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