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رهطم ياهمرح  البرک و 

باتک تاصخشم 

م. - 1935 يداه ، ناملس  همعط ، هسانشرس : 
. ياهسرو یلع  راتساریو  يرباص ؛ نیسح  همجرت  همعط ؛ لآ  يداه  ناملس  فیلات د . رهطم / ياهمرح  البرک و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1378 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. لودج روصم ، 360 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

6-64-6293-964 لایر :  12000 کباش : 
. سابعلا نیسحلا و  دقرم  خیرات  یلصا : ناونع  تشاددای : 

.360 - 356 ص . همانباتک : تشاددای : 
هاگمارآ 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

هاگمارآ 61ق -- . 26 - ؟ ع ،)  ) یلع نبسابع  عوضوم : 
61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 

البرک قارع --  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 
مجرتم -، 1345 نیسح ، يرباص ، هدوزفا :  هسانش 

BP263/2/ط6ت2041 1378 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/764 ییوید :  يدنب  هدر 

م26683-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا

رهطم ياهمرح  www.Ghaemiyeh.comالبرک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

رهطم ياهمرح  www.Ghaemiyeh.comالبرک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

رهطم ياهمرح  www.Ghaemiyeh.comالبرک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

رهطم ياهمرح  www.Ghaemiyeh.comالبرک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

رهطم ياهمرح  www.Ghaemiyeh.comالبرک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:6

رهطم ياهمرح  www.Ghaemiyeh.comالبرک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

رهطم ياهمرح  www.Ghaemiyeh.comالبرک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:8

رهطم ياهمرح  www.Ghaemiyeh.comالبرک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


9 ص :

: مجرتم تشاددای 

دیاب دواکیم ، زاب  ار  یتسه  يانام  قیاقح  نیا  خیرات  هک  ره  تسا و  یهاوخنامرآ  یبلطتّزع و  يدرمدار ، یگدازآ ، خـیرات  باتک  البرک 
. دنریگارف ییوجنامرآ  سرد  نآ  زا  دنرگنب و  نآ  رد  يوجقح  هدیداب  ات  اهلسن  همه  يور  ارف  تسا  یباتک  درگنب ؛ ار  باتک  نیا  هک 

نوخ هب  البرک  نیمزرـس  كاخ  رب  دـننامهیب  ینادرم  هک  زور  نامه  زا  اروشاع . خـیرات  یگنهک  هب  نهک  تسا  یخیرات  دوخ  ار  باتک  نیا 
هوکش و راختفا و  زا  نیّرز  یقرو  تشذگ  هک  زور  ره  دش و  هتشاگن  كاپ  ییاهنوخ  نینچ  اب  هوکـشرپ  باتک  نیا  رطـس  نیتسخن  دندیتلغ ،

. تشگ هدوزفا  نآ  رب  تمظع 
: تسا راکشآ  لیالد  ار  یگتسیاش  یگتسیاب و  نیا  تسا و  نآ  زا  يزومآسرد  يرگنزاب و  یسراو ، هتسیاش  خیرات ، نیا 

هداد و يور  نیمزرس  نیا  رد  هچنآ  البرک و  خیرات  رد  نتـسیرگن  زا  يزیرگ  دیوجیم ، ار  یگدازآ  خیرات  هک  ره  میدرک  هراشا  هک  ناسنآ 
. تساهتقیقح نیا  ششخردرپ  دامن  تسا  نآ  رد  هک  یکاپ  ياهدقرم  البرک و  هک  درادن ، تسا  هتشذگ  نآ  رب  زین  هچنآ 

هدـید و زین  ناشیا  رازم  هتخود ، دوخ  هب  ار  نایوجقح  هدـید  گرزب ، نادرم  نآ  یناگدـنز  هک  هنوگنامه  خـیرات ، رذـگ  رد  يور  نیمه  زا 
هتخاس شیوخ  هتشگرس  ار ، ود  ره  لد ،
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10 ص :
. تسا هدش  يرادافو  یگدادلد و  نیا  زا  ییاههولج  شنیرفآ  راک  هب  تسد  هناصلاخ  ایریب و  ییاهتسد  تسا و 

صـالخا و مه  هدـش و  شناـگدرپس  كاـخ  هـب  يزاـبکاپ  داـمن  مـه  هـک  هدـش  راوتـسا  ییاـهانب  نادرمگرزب  نآ  رازم  رب  ناسنیدـب  و  ... 
. تسا هدرک  تیاکح  ار  اهنآ  ناگدنزادرپ  ناگدنزاس و  یگدادلد 

زیچ ره  زا  شیب  هک  تسا  یمالـسا  يرامعم  رنه و  زاونمشچ  ياـههولج  ـالبرک ، نادیهـش  رازم  دـقرم و  تمظع  تیّمها و  ِرگید  يوس  سپ 
يواکفرژ هجوت و  دنمازـس  دوخ  زین  نانآ  هدیرفاتـسد  رنه و  رثا و  دـنچ  ره  دـناباتیم  زاب  ار  اههولج  نیا  ناراگدـیرفآ  نادـنمرنه و  هزیگنا 

. تسا
رد رگید  ياـج  ره  زا  شیپ  شیب و  دوـشیم ، طوـبرم  یمالـسا  يراـمعم  یمّـسجت و  ياـهرنه  هب  هچنآ  هژیو  هب  یمالـسا ، ياـهرنه  خـیرات 

مشچ هب  ارماس  نیمظاک و  دهـشم ، فجن ، البرک ، رد  زیامتم  ییاههولج  اب  هنیدم و  هّکم و  رد  هک  ناسنآ  دیامنیم ، خر  اهرازم  اهدجـسم و 
. دروخیم

رد شناد  زا  كدنا ، دنچ  ره  ییاههرهب  هب  ندیسر  رنه و  هعلاطم  هک  تسا  ناوارف  هزادنا  نآ  یمالسا ، ياهرنه  اب  رازم  دجسم و  یگتـسویپ 
. تسین ریذپناکما  اهرازم  اهدجسم و  خیرات  هعلاطم  نودب  هنیمز ، نیا 

دقرم و رد  دوش ، هتشاد  غارس  نآ  زا  یناشن  شیب  مک و  رازم  دجسم و  ره  رد  هک  یمالـسا  يرامعم  رنه و  ِیمومع  ياههولج  نیا ، رب  نوزفا 
رنه رد  هعلاطم  يور  نیا  زا  دهدیم . ربخ  یناریا  ِیمالسا  رنه  زا  هک  تسه  مه  یـصاصتخا  ییاههنومن  اهدامن و  ناگدازماما  ناماما و  رازم 

. دیامنیمن ریذپناکما  اههاگترایز  هعلاطم  زا  يادج  مه  یناریا 
نادیهـش ياوشیپ  دقرم  دروآرب : ار  هتفگـشیپ  ياهفده  همه  دناوتیم  نآ  خـیرات  هعلاطم  هک  تسا  تیّمها  رپ  هاگترایز  ود  هراوهگ  البرک 
! داب ردپ  نآ  رسپ و  ود  نیا  رب  ادخ  دورد  هک  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  ساّبع  نارادافو ، يوگلا  دقرم  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح 

رب هیکت  اب  هدنراگن  هک  ساّبعلاو » نیسحلا  دقرم  خیرات  « ؛ دنمهوکـش دقرم  ود  نیا  خیرات  هب  تسا  یهاگن  دیراد  يور  ارف  نونکا  هک  یباتک 
هتشاد رایتخا  رد  هک  یعبانم 
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11 ص :
. تسا هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  هتخودنا ، دوخ  هک  ییاههتسناد  اههبرجت و  و 

رّهطم دقرم  ود  نیا  ياهدادخر  ریـس  انب و  خیرات  دننامه ، ناسمه و  يراتخاس  اب  هتبلا  مه و  زا  يادج  شخب  ود  رد  باتک  نیا  رد  هدنراگن 
زا یتـسرهف  نیا  رب  نوزفا  هتخادرپ و  مرح  ود  نیا  رد  تباـتک  طـخ و  يراکیـشاک و  يراـمعم ، رنه  ياـههولج  یـسررب  هب  هدیـسر و  رب  ار 

، دراد دوجو  مرح  ود  نیا  زا  کـی  ره  هنیجنگ  رد  هک  یـسیافن  اـهنآ و  ناـیلوتم  زا  یتسرهف  زین  اـهمرح و  نیا  رد  هدرپس  كاـخ  هب  ناروماـن 
. تسا هدروآ 

. دنادرگرب یسراف  هب  هدروآ  یبرع  نابز  هب  دوخ  باتک  رد  هدنراگن  ار  هچنآ  يرادتناما  اب  دراد  ناوت  رد  هک  ییاج  ات  تسا  هدیشوک  مجرتم 
: دنادیم يروآدای  هتسیاش  دوخ  راک  هرابرد  ار  هتکن  دنچ  وا 

فّرـصت رییغت و  اب  يدراوم  رد  هتبلا  دنو و  دالوف  يدهم  دّمحم  داتـسا  همجرت  رب  هیکت  اب  هدمآ ، نتم  رد  هک  میرک  نآرق  زا  یتایآ  همجرت  - 
. تسا هتفریذپ  تروص 

نآ همجرت  نینچمه  رعش و  نتم  هتفرگ ، رارق  لاثم  دهاش  ای  دراد و  یخیرات  ياهبنج  رعش  اج  ره  نتم ، رد  دوجوم  ياهرعش  اب  دروخرب  رد  - 
زا ییاهرعـش  ناگدنناوخ  رتشیب  هچ  ره  نتـسج  هرهب  يارب  هدمآ ، ییارـسهیثرم  فدـه  هب  اهنت  ییاهرعـش  هک  دروم  دـنچ  رد  هدـش و  هدروآ 

. تسا هدش  اهنآ  نیزگیاج  يوگ  یسراپ  نارعاش 
نیا زا  هتـساخرب  ییاهاطخ  دـیامنیمن  رود  تسا ، هدروآ  دـیدپ  راک  رد  ار  ییاهيراوشد  نتم  رد  یپاـچ  ياـهاطخ  یگتـسسگ و  دوجو  - 
نیا يروآداـی  رب  ار  دوخ  شوغآ  مجرتم  دـشاب . هتفاـی  هار  یـسراف  نتم  رد  مجرتـم  یتعاـضب  مک  زا  هتفرگ  همـشچرس  ییاـهزغل  اـی  هنیمز و 

ار وا  نآ  نتسارآ  نتساریپ و  همجرت و  نیا  نتخاس  مهارف  رد  هک  اهنآ  همه  زا  ساپس  اب  دیاشگیم و  تلیـضف  شناد و  لها  يوس  زا  اهاطخ 
. دراد اعد  سامتلا  هوکشرپ  مرح  ود  نآ  ترایز  ناگتفای  قیفوت  زا  دناهدناسر . يرای 

تسوا زا  قیفوت 
سّدقم دهشم  يرباص - نیسح 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  زا  سکع 
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میدقت

تیادف هب  مناج  هک  یماما  يا  وت  هاگشیپ  هب  مالسلا . هیلع  نیسح  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ِبیبح  نادیهـش ، رورـس  هاگـشیپ  هب 
دنلب یجرب  یگدازآ ، زا  دز و  در  تسد  ینوبز  يراوخ و  هنیـس  رب  شیوخ  خرـس  نوخ  اب  ناوتیم  هنوگچ  یتخومآ  اهلسن  هب  هک  يا  داـب ،

. دیامن هار  ار  ناهاوخیدازآ  ناناملسم و  دشاب و  زازتها  رد  راگزور  هشیمه  هک  تخاس  هزاوآ 
ییالط ره  زا  تسا ، هتفرگ  ناـیم  رد  ار  وت  رّهطم  رکیپ  هک  یکاـپ  نیمزرـس  وت ، دـقرم  خـیرات  منکیم : میدـقت  وت  هاگـشیپ  هب  ار  باـتک  نیا 

تسا و ناگدادـلد  همه  رادـلد  نادـنموزرآ و  لد  هبعک  هک  اجنآ  رتضیفرپ ، رتهرهبرپ و  یناراب  ره  زا  رتوبـشوخ و  یکـشم  ره  زا  رتنارگ ،
. دنیشن ناسنا  ناج  رد  تاجانم  دوش و  تباجا  اعد  هک  اجنآ 

! يریگ تسد  ارم  يارس ، نآ  يادرف  رد  هک  دیما  زیچان ...  تسا  يزبس  گرب 
ّفلؤم
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البرک رهش  هشقن 
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فّلؤم تشاد  دای 

سپ مزاس . مهارف  ددرگیم  زاب  نادب  هک  ییاهنامـسرپ  البرک و  خیرات  هرابرد  یباتک  هک  مدوب  هشیدنا  نیا  رد  هاتوک ، نادـنچ  هن  ینامز  زا 
خیرات مراگنب و  ار  باتک  نیا  زا  ییاهلصف  اهشخب و  ناوارف  یـشالت  زا  سپ  متـسناوت  دش و  لدب  میمـصت  کی  هب  هشیدنا  نیا  يدـنچ  زا 

هک مسرب  ياهزات  يرکف  ياهدرواتسد  هب  نایم  نیا  رد  مسیونب و  البرک  هب  ندیسر  ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جورخ  زا  ار ؛ البرک 
. تسا نآ  لصاح  رضاح  باتک 

ياهمانـشناد رد  هک  نآ  زا  رتتمظعاب  رتگرزب و  نامگیب  يرهـش  مراذـگیم ، يور  ارف  البرک  رهـش  هرابرد  ار  دوخ  باتک  نیتسخن  کـنیا 
البرک نیمز  هکنآ  هن  رگم  تسا . نیمزرـس  نیا  ياهيدنلبرـس  تاراـختفا و  هـمه  شـشخردرپ  خـیرات  رهـش  ـالبرک  هـک  هـن ، ارچ  دـجنگب ؛

هب ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  بالقنا  ینعی  هتفرگ ؛ لکـش  یـشکرس  متـس و  ربارب  رد  رـشب  خـیرات  رد  هک  ار  یبالقنا  نیرتهوکـشرپ 
؟ تسا هتسشن  هراظن 

. تسا هدوب  زیتسمتس  يوجقح  ره  رگماهلا  راثیا و  یگداتسیا و  يوگلا  هرامه  خیرات  رذگ  رد  هک  تسا  يرهش  انشآ و  تسا  یمان  البرک ،
چیه تسا و  هتفای  رهـش  نیا  زا  هک  یتکرب  ریخ و  هب  هتـسیاش  خـساپ  رهـش و  نیا  اب  دوخ  يرادافو  زاربا  زج  ياهزیگنا  راـک  نیا  رد  هدـنراگن 

. درادن وا  هاگرد  هب  بّرقت  دنوادخ و  يدونشخ  زج  یفده 
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یطخ و بوتکم  عبانم  نیرتمهم  هب  هتـسناوت  هک  اـجنآ  اـت  باـتک  نیا  نتخاـس  مهارف  يارب  هک  دـنادیم  ندرکداـی  دنمازـس  زین  ار  هتکن  نیا 

همه زین  دوشیم و  طوبرم  البرک  هب  هشیدـنا ، بدا و  ملع و  خـیرات و  ياههصرع  رد  هک  ار  هچنآ  همه  تسا  هدیـشوک  هدرک و  هیکت  یپاـچ 
طوبرم البرک  هب  هچنآ  همه  هب  هک  تسین  یعدـم  چـیه  هتبلا  دـهد . تسد  هب  نآ  زا  يریوصت  دواک و  زاب  ار  رهـش  نیا  نهک  موسر  بادآ و 

چیه زا  هار  نیا  رد  دـیوگب  دـناوتیم  اـهنت  تسا . هدروآ  هزاـت  ینخـس  هصرع  نیا  رد  اـی  هدـناسر و  هنارک  هب  ار  اـیرد  نـیا  هدیـسر و  تـسا 
وزرآ نآ  رد  مه  دشاب . هتـسج  ار  دنوادخ  ِيدونـشخ  هدرازگ ، تیبلها  هاگرد  رب  یتمدخ  هک  دیما  نادب  تسا ، هدرکن  راذگورف  یـششوک 

. دنهن يور  ارف  دنبایب و  تسا  هدیسرن  نادب  هدنراگن  ار  هچنآ  دنهن و  ماگ  هصرع  نیدب  زین  نارگید  هک 
راوـمه شیارب  ار  تقیقح  ياـههولج  هب  ندیـسر  هار  هداد و  يراـی  ار  وا  راـک  نیا  ماـجنا  رد  هک  یناـسک  هـمه  تـّنم  فـطل و  زا  هدـنراگن 

زین ار  هدنراگن  شالت  نیا  دـهد و  قیفوت  مالـسا  هب  تمدـخ  هار  رد  ار  ام  همه  دـهاوخیم  گرزب  دـنوادخ  زا  تسا و  رازگـساپس  دـناهدرک 
. تسا هدنسب  ارم  وا  يرای  مراد و  هیکت  وا  رب  اهنت  تسا . ناسر  يرای  هد و  قیفوت  نیرترب  دوخ  وا  درادب . شیوخ  هاگرد  هتفریذپ 

همعطلآ يداه  ناملس  البرک -
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فّلؤم همّدقم 

ای اههتـشون و  اهباتک و  رد  ار  هچنآ  همه  درواهر  نآ  رد  هک  تسا  سابعلاو » نیـسحلا  دقرم  خیرات   » دیراد دوخ  دـیدشیپ  رد  هک  ار  یباتک 
هدیـشوک يرایـسب  ياهلاس  رثا ، نیا  نتخاس  دیدپ  يارب  هدـنراگن  تفای . دـیهاوخ  هتـشاد  دوجو  هراب  نیا  رد  دامتعا  ِراوازـس  ِناریپ  نابز  رب 

زا ییاههولج  اب  نآ  رذگهر  زا  دنرب و  هرهب  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  خـیرات  البرک و  خـیرات  ناگنـشت  هک  دـیما  نادـب  تسا و 
. دنبای یهاگآ  تسا  هتشذگ  البرک  رد  نایعیش  ماما  دقرم  رب  البرک و  رب  هچنآ  زا  یخرب  یمالسا و  گنهرف  نّدمت و 

رب ناراگزور  رذـگ  رد  هک  ییاهینوگرگد  مرح و  يانب  خـیرات  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مایق  خـیرات  هرابرد  ییاهراتـسج  باتک  نیا  رد 
اهنآ زا  مرح  هنیجنگ  رد  هک  یتاـطوطخم  سیاـفن و  تسا ، مرح  راوید  رد و  رب  هک  يرثـن  مظن و  ياههتـشون  هعوـمجم  تسا ، هتـشذگ  مرح 
ندش نوفدم  هب  هک  یناریما  ناهاش و  ناملاع ، ناروآمان ، ناکاپ ، دناهدش ، هدرپس  كاخ  هب  مرح  نیا  رد  هک  ینادیهـش  دوشیم ، يرادـهگن 

. تفای دیهاوخ  دناهدوب  راد  هدهع  ار  مرح  تیلوت  هک  یناسک  ماجنارس  دناهتفای و  تمرح  مرح  نیا  رد 
ندیواک زاب  نتسج و  رد  هار و  نیا  رد  هدنراگن  تسا و  رّهطم  مرح  نیا  خیرات  تقیقح  زا  يریوصت  نداد  تسد  هب  اهراتـسج  نیا  زا  فده 

رد هنیمز  نیا  رد  هک  یحیحص  رابخا  نتسج  رب  نوزفا  تسا  هدیشوک  هدرک و  راومه  دوخ  رب  ناوارف  یشالت  جنر  ندرک ، یسراو  و 
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هرهب رثا  نیا  رد  اهنآ  همه  زا  دبای و  یهاگآ  دـنراد  هنیـس  رد  دامتعا  لباق  ناریپ  هک  مه  ياهتـشونان  ياههتـسناد  زا  دراد ، دوجو  ّقثوم  عبانم 

. دیوج
ياهداقتنا فدـه  شراک  درازگن و  ار  راتـسج  نیا  قح  دابم  هک  میب  نیا  زا  تشاد و  راـک  نیا  هشیدـنا  هاـتوک  نادـنچ  هن  یناـمز  هدـنراگن 

.« دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک ، ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ   » اّما سپ . یماگ  داهنیم و  شیپ  یماگ  دریگ ، رارق  ناوارف 
هناصلاخ یتمدخ  ار  تیبلها  هک  دیآ  یناسک  رامـش  رد  دیاش  داهن . يورارف  شدیما  میب و  همه  اب  ار  دوخ  شالت  همه  لصاح  يور ، نیا  زا 

. دناهتخاس دوخ  ِنآ  زا  ار  نانآ  يدونشخ  هدرازگ و  ایریب  و 
هک دـبلطیم  شزوپ  ناگدـنناوخ  زا  دـشاب ، هدوـمن  خر  رثا  نیا  رد  هتـساوخان  هک  ییاـطخ  ره  هتفر و  وا  ملق  رب  هک  یـشزغل  ره  زا  هدـنراگن 

. تسا ناموصعم  دنوادخ و  نآ  زا  اهنت  ییاطخیب  تمصع و 
وزرآ میاشگیم و  شوغآ  هدنزاس  داقتنا  ره  رب  دوشیم ، بان  نشور و  ینیبزاب  يواکزاب و  دقن و  رذـگهر  زا  اهنت  تقیقح  هک  رواب  نیا  اب 

. میوج هرهب  هدنیآ  ياهپاچ  رد  باتک  يزاسهب  رد  اهداقتنا  اهدومنهر و  زا  مناوتب  منکیم 
ار نانآ  مهاوخیم  دـنوادخ  زا  منکیم و  زاربا  دـنداد  يرای  ارم  باتک  نیا  نتخاس  مهارف  رد  هک  یناسک  همه  زا  ار  دوخ  ساپـس  ناـیاپ  رد 

درم وا  هار  رد  هک  نانآ  همه  شالت  زا  ار  ام  مهاوخیم  دنوادخ  زا  مه  دـهد . ناشقیفوت  درگن و  رد  نانادـب  تیانع  هدـید  هب  دـهد و  شاداپ 
. تسا روای  رای و  نیرترب  دوخ  وا  دزاس . دنمهرهب  دنتسه  لمع 

نتفریذپ و يارب  زیچ  نیرتدنمازس  قح  هک  دننکیم ؛ يوریپ  تسا  رتهدیدنسپ  رتتسرد و  هچنآ  زا  دنونشیم و  ار  نخـس  هک  نانآ  رب  دورد 
. تسا ندرک  يوریپ 

تسادخ زا  قیفوت 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دقرم  خیرات  لّوا : شخب 

هراشا
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البرک

لامش رد  رابنا  رهش  تسا . رومان  داوسلا » ضرا   » هب هک  تسا  یتفربآ  ياهقطنم  نایم  رد  ارحص و  هرانک  رب  تارف ، هناخدور  برغ  رد  البرک ،
. دراد رارق  نآ  یبرغ  بونج  رد  رذنمینب  تختیاپ  هریحب  رهش  رتخاب و  تمس  رد  یبرغ  يارحص  قرش ، رد  لباب  ِیناتساب  رهش  يرتخاب ،

برغ رد  نیمزرـس  نیا  دـناهتفگ : یخرب  دـنراد . رظن  فالتخا  تسا ، هدـش  هداهن  نآ  رب  البرک »  » ماـن هک  ینیمزرـس  قیقد  نییعت  رد  ناـیوار 
. تسا عقاو  هفوک  هریبه و  ینب  رقم  تازاوم  هب  میدق  تارف 

هتبلا تسا . هدوب  ینونک  يالبرک  يرتخاب  لامش  هیحان  رد  هیلامک  هطرق و  ياهناتـسا  رد  البرک  یلـصا  نیمزرـس  دناهتفگ : مه  رگید  یخرب 
. تسا هلـصاف  رتـمولیک  هدراـهچ  دودـح  ینیـسح ، كاـپ  عجـضم  نیمزرـس و  نآ  ناـیم  رد  هچ ، مینادیم ، عـقاو  زا  رود  ار  هاگدـید  نیا  اـم 

ینونک يالبرک  يرواخ  بونج  رد  هک  هََلبرک »  » هقطنم دوشیم ؛ هدـناوخ  البرک  دـننامه  یماـن  هب  زونه  هک  دراد  دوجو  مه  رگید  ياهقطنم 
. تسا عقاو 

ار ماما  نآ  كاپ  عجضم  هک  ینیمزرـس  هک  تسا  نیا  دنکیم ، دییأت  ار  نآ  زین  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  هچنآ  نایم ، نیا  رد 
البرک اجنیا  هک  دینـش  خساپ  نوچ  دیـسرپ و  نآ  مان  هرابرد  دیـسر  نیمزرـس  نیدب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هاگنآ  تسا ؛ البرک »  » هدش نابزیم 

: دومرف تسا ،
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اج نیمه  رد  زین  ام  نوخ  دننزیم و  نیمز  رب  وناز  نامنارتش  مییاشگیم و  راب  نآ  رد  هک  تساجنیمه  دنگوس  دنوادخ  هب  تسا . نامه  نیا  »

. دندز ودرا  نیمزرس  نآ  رد  دندمآ و  دورف  زین  نانآ  دنیاشگ و  راب  اجنآ  شناهارمه  ناسک و  ات  دومرف  سپس   1 (1) دوشیم ». هتخیر 
دلاخ هک  ماگنه  نآ  دوشیم ؛ هدید  خیرات  نوتم  رد  دهن ، ماگ  نیمزرس  نیدب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  مه  نآ  زا  شیپ  البرک  مان 

هدورـس نینچ  هراب  نیا  رد  عجـشا  نادناخ  زا  يدرم  درک . تیاکـش  نابذ  زا  وا  دزن  هب  يرـصب  همیـشو  نب  هَّللادبع  دمآ و  اجنادـب  هطفرع  نب 
: تسا

اهنیمس اثغ  داع  یّتح  نیعلا  یفویتیطم  ءالبرک  نم  تسبح  دقل 
اهنیهأل یّننإ  ًاهّیأو  يرمعلهل  تعجر  لزنم  نم  تلحر  اذإ 

اهنویع (2) 2 قرز  نابذلا  نم  قافرۀعیرش  ّلک  ءام  نم  اهعنمیو 

: دیوگیم هک  اجنآ  تسا ، هدمآ  البرک  زا  یمان  نآ  رد  هک  دشاب  يراعشا  نیرتنهک  زا  یکی  ینزم ، سوا  نب  نعم  رعش  دیاش 
احئاونلاف اهنود  ّبیذعلا  زوجفاعْلعلف  ءالبرک  ْتلح  یه  اذإ 

احشاوکلا (3) 3 تائناشلا  نیئناشلا  عمْتَعَواطف  كاون  نم  اهاون  تنابف 

هب ار  نیسپ  ياههرود  خیرات  مه ، نهک و  خیرات  زا  ینشور  ياهگرب  هک  كاپ  تسا  ینیمزرس  سّدقم و  تسا  يرهـش  البرک  يور ، ره  هب 
. تسا هدرک  نیزگ  دوخ 

؛ نایمخلو نایخونت  هرود  نآ  زا  سپ  روشآ و  لباب و  نارود  هب  رهش  نیا  هنیرید 

ص 250  يرونید ، لاوطلا ، رابخا  - - 1
فعـض و هب  شتوارط  اـت  تخاـس  فقوتم  ار  نآ  نیع  نیمزرـس  رد  زین  تشادـب و  زاـب  تکرح  زا  ارم  ناوراـک  بکرم و  ـالبرک  رد  - - » 2

ارم بکرم  و  مراگنایم . چیه  ار  نیا  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  تشگزاب ، لزنم  نامه  هب  راب  رگید  دـش  نوریب  یلزنم  زا  نوچ  دـییارگ . یتسس 
دنرادیم ». زاب  هعیرش  يوج و  ره  بآ  زا  نابذ ، زا  مشچ  هایس  ینادرم 

هاوخدـب نانمـشد  رگید  اـب  هارمهو  دربیپ  وت  گـنهآ  هب  دـمآ . رد  حـئاون  بیذـعلا و  زوـج  سپـس  عـلعل و  هاـگنآ  ـالبرک ، هب  نوـچ  - - » 3
دروآ ». دورف  يربنامرفرس 

www.Ghaemiyeh.comالبرک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


23 ص :
بآ زا  يرادروخرب  ناوارف و  ياههمـشچ  زبسرـس ، ياههعرزم  اـب  نارود  ناـمه  زا  ددرگیم و  زاـب  هریح  ناـنکاس  رذـنمینب و  ناـنارمکح 

. تسا هتخاسیم  دنمهرهب  دوخ  تالغ  امرخ و  تالوصحم  زا  ار  رذگهر  ياهناوراک  نینچمه  رواجم و  ِقطانم  تارف ، هناخدور 
، نتفرگرب هشوت  زاس و  يارب  ماش  زاـجح و  نیمزرـس  ياـهبرع  رید ، نادـنچ  هن  یناـمز  اـت  يور  نیمه  زا  دراد  رارق  ارحـص  هنارک  رب  ـالبرک 

ياـهبآ اـب  مّرخ ، زبسرـس و  تسا  ییداـبآ  دوخ  نآ  تسا و  عـقاو  نیعلا »  » یکیدزن رد  نینچمه  رهـش ، نیا  دـناهدرکیم . رهـش  نیا  ِگـنهآ 
. تسا هتساخرب  رهش  نیا  زا  قاحسا  نبا  یمان ، خّروم  هدوب و  ییارحص  هقطنم  مهم  ياهرهش  زا  يدابآ  نیا  رایسب . ناتخرد  ناوارف و 

دبای و الاو  یهاگیاج  هک  هتساوخ  نینچ  دنوادخ  تسا و  ناهج  یخیرات  زکارم  زا  یمالسا و  سّدقم  ياهرهش  زا  رضاح  راگزور  رد  البرک 
. دننارورپیم لد  رد  نآ  ترایز  يوزرآ  ای  دننکیم  نآ  گنهآ  هورگ ، هورگ  هک  دوش  یناملسم  اهنویلیم  يوزرآ  هبعک 

، دروخب قرو  خیرات  درذگب و  راگزور  هچ  ره  هک  تسا  تمعن  نیا  وترپ  رد  هتخاس و  رادروخرب  راگدـنام  یتمعن  زا  ار  رهـش  نیا  دـنوادخ 
مان نابز  ره  هب  یتیگ  رساترس  رد  ات  دنامیم  راگدنام  اهلسن  همه  ِنانمؤم  نابز  رب  اهرصع و  همه  رذگ  رد  خیرات و  هرطاخ  رد  رهش  نیا  مان 

. دنراپس نآ  رادید  هب  لد  کیدزن  رود و  زا  دنرادب و  یمارگ  ار  نآ  دای  دننک و  دای  ار  نآ 
ادخ لوسر  طبس  عجـضم  تسا ؛ هدرک  یمارگ  یعجـضم  نابزیم  ار  نآ  هتخاس و  رادروخرب  الاو  یهاگیاج  زا  ار  رهـش  نیا  گرزب  دنوادخ 

تسا ناگدیروش  رادمچرپ  ناگدازآ و  ياوشیپ  نادیهش ، رورس  رهش  رهش ، نیا  مالسلا . امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
هدش یهاوخیدازآ  ياهناسنا  همه  ریدقت  شیاتـس و  دنمازـس  هتفای و  يرترب  اهرهـش  زا  يرایـسب  رب  دوخ  يالاو  هاگیاج  دنلب و  هبترم  هب  هک 

. دنايدنلبرس تّزع و  تمظع و  هدادلد  هک  تسا 
دّمحم مالـسا ، گرزب  ربمایپ  نوخ  زا  يوزج  دوخ  هک  كاپ  نوخ  نیدـب  هتخیمآ و  رد  اروشاع  دیهـش  رّهطم  نوخ  هب  نیمزرـس  نیا  كاـخ 

. تسا هتفای  رگید  یتراهط  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نوخ هنوگ  نیدب  تشاد و  هشیر  وا  دوجو  رد  شدوجو  دوب و  وا  ناج  شناج  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح 

ناهاوخیدازآ ات  دش  یگدازآ  يدازآ و  هار  ارف  یغارچ  شرّهطم 
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وا هک  دنهن ، وا  ماگ  ياج  رب  ماگ  یتسه  هرامه  رد  یتیگ و  رساترس  رد  یتسردان  متـس و  رب  ناگدیروش  دنیوپ و  هر  رون  نیا  وترپ  رد  خیرات 

هتفای و تسد  انـشآ  مان  دنلب و  هاگیاج  نادب  البرک  وا  مان  اب  تسا و  تلادع  زا  يرادساپ  یهاوخ و  تقیقح  تقیقح و  يوگلا  نیرترب  دوخ 
. تسا هدرک  نیزگ  دوخ  هب  ار  رشب  خیرات  هکلب  مالسا و  خیرات  زا  مهم  یشخب  نآ  خیرات 

ياـهيدابآ ناـیم  رد  هک  هدـش  هتخانـش  تسا  يرهـش  تسا ؛ رادروـخرب  نیـشیپ  ياهلـسن  نهک و  ماوـقا  دازمه  ياهنیرید  زا  ـالبرک  خـیرات 
راگزور رد  هدوب ، تارف  هلجد و  دور  ود  نایم  ياـهيدابآ  زا  يرایـسب  زکرم  هک  رهـش  نیا  دـناهدرک . داـی  يروآ  ماـن  هب  نآ  زا  نیرهنلانیب 

يانعم هب  هک  هدش  هدیمان  لباب » روک   » راگزور نآ  رد  دناهتشاد . تنوکس  نآ  رد  ناناقهد  نایحیسم و  زا  یماوقا  هتفای و  ییافوکـش  ینادلک 
. تسا دنوادخ » هاگشتسرپ  »

رد تسا . هتـشاد  دوجو  زین  يرگید  ياههاگشتـسرپ  نآ  فارطا  رد  زاـمن و  نتـشاد  اـپرب  يارب  گرزب  يدـبعم  نیمزرـس  نیا  رد  نینچمه 
. ددرگیم زاب  حیسم  دالیم  زا  شیپ  هب  اهنآ  تمدق  هک  دناهتفای  تسد  نیلافس  گرزب  فورظ  رد  یناگدرم  ياهدسج  هب  رواجم  ياهيدابآ 
زا یکی  زین  رمتلا » نیع   » رهـش دوب و  رذـنمینب  تموکح  زکرم  هریح  رهـش  راـگزور  نآ  رد  تسـالبرک . ییافوکـش  هرود  رذـنمینب  نارود 

البرک نایم  نیا  رد  دندرکیم و  رهـش  نیا  گنهآ  یناوارف  نارفاسم  اهناوراک و  دشیم . دیلوت  نآ  رد  امرخ  عاونا  هک  دوب  يدابآ  ياهرهش 
رد هک  اجنآ  زا  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  اب  دتس  داد و  زا  یهّجوت  روخرد  مهس  ریزگان  هب  هتشاد ، رارق  رهش  نیا  یکیدزن  رد  هک  مه 

. تسا هتفای  ازسب  یتیمها  دتس  داد و  رد  هتشاد  رارق  زاجح  ماش و  رابنا ، هریح ، هار  رس  رب  یمالسا  هرود  رد  مه  مالسا و  زا  شیپ  هرود 
تالوصحم ناوارف و  ياههعرزم  ياراد  يدابآ  نیا  هتـشاد و  ینازرا  یخیرات  يداـبآ  نیا  هب  ار  نیمز  يزیخلـصاح  بآ و  یناوارف  تعیبط ،

یلصا تارف  زا  تیه »  » رهش بونج  رد  هک  تارف  هخاش  زا  رهش  ندش  باریس  رانک  رد  همه ، اهنیا  هدش و  یگنراگنر  ياههویم  نوگانوگ و 
. تسا هتشگ  ببس  ار  نآ  نوزفا  زور  ییافوکش  نارمع و  نینچمه  يدابآ و  نیا  رد  نامدرم  تنوکس  تیعمج و  یناوارف  دوشیم ، ادج 

حتف زا  سپ  صاقویبا  نب  دعس  نامرف  هب  هطفرع  نبدلاخ  یمالسا ، تاحوتف  هرود  رد 
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رگید ق . لاس 14 ه . رد  رهش ، نیا  رب  الیتسا  زا  سپ  تخادرپ و  هریح  حتف  هب  هاگنآ  دوشگ . ار  رهـش  نیا  درک و  البرک  گنهآ  نئادم ، رهش 

نایهاپـس زکرم  دش و  هتخاس  هفوک  هک  يدـنچ  زا  سپ  هچرگ  درک ، دوخ  رکـشل  هاگیاپ  ار  رهـش  نیا  یتدـم  يارب  تشگزاب و  البرک  هب  راب 
. داد لاقتنا  هفوک  هب  رهش  نیا  زا  ار  دوخ  هاگیاپ  البرک ، رد  تبوطر  نازیم  ندوب  الاب  اوه و  بآ و  ندوبن  بسانم  تلع  هب  دیدرگ ،

اجنآ مان  زا  نوچ  درک و  رذگ  البرک  نیمزرس  زا  دوب ، نیّفص  هناور  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زین  ق . لاس 36 ه . رد  دنامن  هتفگان 
هک دراد  دوـجو  تسا  هدوـمرف  ـالبرک  دروـم  رد  مالـسلا  هـیلع  ماـما  هـچنآ  هراـبرد  دـنچ  ییاـهتیاور  تسـالبرک . اـجنیا  دـنتفگ : دیـسرپ ،

: میروآیم ریز  رد  ار  ییاههنومن 
دییوب و تشادرب ، نیمزرـس  نیا  كاخ  زا  یتشم  هاگنآ  درازگزامن . تخاس و  وضو  دـمآ ، دورف  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ  - 1

. تسا شیپ  رد  نارگ  يدادخر  ار  نیمز  نیا  تفگ :
. دوشیم هتخیر  نیمزرب  ناشنوخ  هک  تساج  نیمه  دننزیم و  ودرا  نآ  رد  هک  تسا  نیمزرس  نیمه 

. تسا نانآ  ندز  ودرا  ياج  ندنکفاراب و  ياج  اجنیا  دومرف : مه  - 2
دنگوس دنوادخ  هب  تفگ : هاگنآ  دش . نایرگ  شناگدید  تسیرگن و  ار  پچ  تسار و  دمآرد ، نیمزرس  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  - 3

نآ رد  تسالبرک . نیا  دومرف : تساجک ؟ اجنیا  رگم  دندیـسرپ : دنوشیم ! هتـشک  نآ  رد  دـننزیم و  ودرا  نآ  رد  هک  تسا  نیمزرـس  نیمه 
. دنیآیم رد  تشهب  هب  یباسح  چیهیب  زیخاتسر  زور  رد  هک  دنوشیم  هتشک  ینادرم 

، دینش ار  البرک  مان  دیسرپ و  شمان  زا  درک و  رذگ  نیمزرس  نیا  زا  قارع  هب  دوخ  رفس  رد  یسراف  ناملـس  نوچ  هک  تسا  هدیـسر  نینچمه 
هتخیر نیمز  رب  ناـشنوخ  دـننزیم و  ودرا  دـنیاشگیم و  راـب  نآ  رد  هک  تساـجنیا  دـنوشیم . هتـشک  مناردارب  هک  تساـج  نـیمه  تـفگ :

. دوش هتشک  نآ  رد  زین  ناینیسپ  نیرترب  دش و  هتشک  نآ  رد  ناینیشیپ  نیرترب  دوشیم .
: تسا رظن  فالتخا  دراد ، ییانعم  هچ  مان  نیا  هک  هراب  نیا  رد  مه ، دناهدیمان و  البرک »  » ار البرک  ارچ  هک  هراب  نیا  رد 

ياهعومجم هک  تسا  لبابروک »  » یلباب هژاو  هتفای  رییغت  تروص  البرک  دنیوگیم : یخرب 
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: دیوگیم لبابروک »  » هژاو ریسفت  رد  اراب » ناوتنآ   » داتسا هتفرگیمرب . رد  ار  لباب  ياهيدابآ  زا 

يارحـص هدـمآ ، یبن  يایعـشا  ياهییوگـشیپ  رد  هک  نانوچ  لباب ، تسا . هدـش  هدرـشف  ناسنیدـب  هتفای و  رییغت  البرک  هژاو  هب  هژاو  ود  نیا 
نیا درادـنپیم  هدـننیب  هک  هیاـپ  نادـب  دراد ، یناوارف  ياـهریگبآ  اـههکرب و  درذـگیم و  نآ  زا  تارف  هک  تعـسو  رپ  ياهـگلج  تساـیرد ؛

. تسا ایرد » يور  رب  ینابایب  »
يارحـص  » هب نآ  يراذگمان  يور ، نیمه  زا  دراد . یناوارف  ياهریگبآ  درذگیم و  نآ  زا  تارف  تسا و  یمرگ  ینابایب  هقطنم  البرک  هقطنم 

. تسا لبابروک »  » هب نآ  يراذگمان  دننامه  ایرد ،»
زا نهآ ، رد  ندـیمد  يارب  رگنهآ  هک  يرازبا  هب  ار  روک  دـنادیم و  لباب »  » و روک »  » ءزج ود  زا  بّکرم  ار  لبابروک » ، » نینچمه اراب ، ناوتنآ 

ترارح ياههلعـش  يانعم  هب  لبابروک  ریـسفت ، نیا  هیاپرب  دنادیم . مرگ  يارحـص  يانعم  هب  زین  ار  لباب  دنکیم و  ینعم  دـیوجیم  هرهب  نآ 
زا هتفرگرب  یمارآ و  ياهژاو  البرک  دنایعدم  مه  یخرب  ماجنارـس ،  4 (1) دزیخرب . رگنهآ  همد  ندیمد  زا  هک  ياهلعـش  دننامه  تسارحص ،

ياـنعم هب  بیترت ، هب  یمارآ  ناـبز  رد  ود  نیا  هدـش و  لیکـشت  ولیا »  » و برک »  » ءزج ود  زا  هدوب و  يدـبعم  ماـن  دوخ  هک  تسا  ولیا » برک  »
. تسا دوبعم » هاگشتسرپ   » ای دنوادخ » مرح   » ظفل نیا  يانعم  هیاپ ، نیا  رب  و  دنوادخ . یلصم و  ای  مرح  هاگشتسرپ ،

. دنادرگیمرب الو » برک   » هژاو هب  ار  البرک  شیشک ، ِیلمرک  ساتسنا 
نیا دـهدیم و  نادـب  ار  یبرع  نابز  رد  هژاو  نیا  هژیو  یناعم  دـنادرگیمزاب و  یبرع  هشیر  هب  ار  ـالبرک  هژاو  يومح  توقاـی  ناـیم  نیا  رد 

. تسین هتفریذپ  داوج  یفطصم  رتکد  رظن  زا  هاگدید 
یناعم دننامه ، ياهراتخاس  راتخاس و  نیا  يارب  میربب ، یبرع  نابز  ِیناگژاو  ياهراتخاس  بلاق  هب  ار  البرک  هژاو  میهاوخب  رگا  يور ، ره  هب 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  تفای  میهاوخ  یناوارف 

ص 213  اراب ، ناوتنآ  یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  - - 1
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27 ص :
« البرک  » تساهریگبآ اههمـشچ و  زا  رپ  و  تسـس ، مرن و  ینیمز  البرک  نیمز  هک  يور  نآ  زا  تسا و  یتسـس  ای  یمرن  يانعم  هب  هلبرک » - » 1

. تسا هدش  هدیمان 
. دناهدناوخ مه  ضامح »  » مان هب  ار  نآ  دیوریم و  یناوارف  هب  نیمزرس  نیا  رد  هک  تسا  هایگ  یعون   5 (1) لبرکلا » - » 2

نیا زا  يراذـگمان  هجو  و  دـننک . لدـب  فاک »  » هب ار  نیغ »  » اههجهل یخرب  رد  هک  هتکن  نیا  هب  تیانع  اب  تسا ، لبرغ  يانعم  هب  لبرک » - » 3
. دناهدرک لابرغ  ار  نآ  ِكاخ  هک  ایوگ  تسا ، گیر  گنس و  نودب  راومه و  فاص و  ینیمزرس  البرک  نیمزرس  هک  نآ  مه  هدام 

. دننادرگیمزاب ینامسآ  ای  الاو و  دنلب ، راک  ینعی  الابراک »  » یسراف هشیر  هب  ار  البرک  هژاو  مه  رگید  یخرب  تسا  ینتفگ 
. تسا هدـش  هداهن  البرک  رب  يزاجم  تروص  هب  مه ، اهيدابآ  نآ  ماـن  هدوب و  دـنچ  ییاـهيدابآ  زکرم  ـالبرک  تشذـگ ، رتشیپ  هک  ناـنوچ 

نیا هلمج  زا  تسا . دودحم  ییاههقطنم  مان  مه  یخرب  رتعیسو و  ياههقطنم  ای  رتگرزب  ياهيدابآ  مان  البرک ، ِيزاجم  ياهمان  نیا  زا  یخرب 
: تساهمان

نیا کیدزن  هک  هدش  هدناوخ  مان  نیدبيور  نآ  زاو  تسا  قارع  زبسرس  یضارا  رواجم  هقطنم  يانعم  هب  تغل  رد  فط  فوفط : ای  فط  - 1
. رادرب تسا  وت  سرتسد  رد  کیدزن و  وت  هب  ار  هچنآ  ینعی  فطَتْسا ؛» َو  ََکل  افَط  ام  ذُخ   » یبرع ترابع  زا  هتفرگرب  تساهنیمزرس ؛

یضارا نیا  ناکلام  دمآ ، رد  قارع  نیمزرـس  هب  صاقویبا  نبدعـس  هک  یماگنه  دوب . مجع  ناگرزب  کلم  قارع ، حتف  زا  شیپ  فط  هقطنم 
دنتخیگنارب و نایزات  موجه  اب  ییورایور  يارب  ینایهاپس  نداتسرف  هب  ار  وا  دنتشون و  همان  يرسک  هب  دوخ ، كالما  رب  دعـس  يالیتسا  میب  زا 

نایناریا هاپـس  هیـسداق ، نئادم و  ِدربن  ود  زا  سپ  اّما  دننک . راکیپ  هناور  ار  دازخرف  متـسر  دوخ ، رومان  هدنامرف  نایناریا  دـش  ببـس  زین  نیمه 
. دنتشاذگاو ناگدنهد  جارخ  هب  ار  نآ  هقطنم ، نیا  فرصت  زا  سپ  ناناملسم  داتفا . ناناملسم  تسد  هب  نیمزرس  نیا  تسکش و  مهرد 

،، یناتـسهوک يوبگرب  تسا . ینیمز  اهنآ  زا  یخرب  یناـبایب و  اـهنآ  رتشیب  دراد و  رایـسب  عاونا  هک  اـهگنلخ  هریت  زا  اـیاپ  تسا  یهاـیگ  - - 1
مجرتم .» .- » سورال کن :
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28 ص :
: دیوگیم هدیصق  علطم  رد  هک  اجنآ  دراد ؛ هراشا  مان  نیا  نیمزرس و  نیدب  روهشم ، ياهدیصق  رد  يدسا  رشیفا 

ثیداـحا رد   6 (1) دروآیم ». مداـی  هـب  ار  شزینک  دـنه و  دـنناوخیم ، زاوآ  فـط »  » نیمزرـس رد  ياهـپت  زارف  رب  هـک  ینارتوـبک  يادـص  »
، دـناهدرک لقن  هشیاع  زا  یناربط  دعـس و  نبا  هک  یثیدـح  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هدـمآ  فط »  » مان اروشاع  دادـخر  زا  شیپ  هدـسمین  مهيوبن ،

نیا لیئربج  دوشیم . هتشک  فط  نیمزرس  رد  نم  زا  سپ  نیسح  مدنزرف  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
نیمزرس ياهرهن  اههمـشچ و   7 (2) دوب . دـهاوخ  كاخ  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  وا  عجـضم  هک  هداد  ربخ  هدروآ و  میارب  ار  كاـخ 

. تسا هدوب  دجن  ياهيدابآ  هنیدم و  ياهرهن  اههمشچ و  دننامه  فط 
نینچ اهنآ  رد  هک  هدورس  یتایبا  دندش ، دیهش  وا  هارمه  هب  فط  رد  هک  یناسک  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ياثر  رد  یحمج  لبهد  وبا 

: تسا هدمآ 
. مدوب هدیدن  عضو  نانچ  رد  ییاههناخ  زور  نآ  ات  مدرک و  رذگ  دّمحم  نادناخ  ياههناخ  رب  »

. تسا هدش  یلاخ  ناسک  زا  اههناخ  نم  نامگ  هب  دنچره  دنکن ، رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  شنانکاس  اههناخ و  دنوادخ 
.« دندش میلست  نانآ  ربارب  رد  همه  دنتـشادب و  شیوخ  ربارب  رد  میلـست  هب  ار  ناناملـسم  دنامشاه ، نادناخ  زا  هک  فوفط  ناگتـشک  هک  اله ،

8 (3)

قین یلع  تامامح  ُتوص  ّفطلاباهتراجو  ًادنه  ینرکذی  ّینإ  - - 1
ص 750  1912 م ،. لاوش 1330 ق /. هرامش 10 ، متفه ، هرود  قشمد ، پاچ  سبتقملا ، هلجم  کن :

ص 139  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  دیس  ص 115 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  رجح ، نبا  - - 2
ّتلح موی  اهلاثما  اهرأ  ملفدّمحم  لآ  تایبا  یلع  تررم  - - 3

ّتلخت یمغرب  مهنم  تحبصأ  نإواهلهأو  رایدلا  هَّللادعبی  الف 
ّتلذف َنیملسملا  باقر  ّتلذأٍمشاه  لآ  نم  ّفطلا  یلتق  ّنإ  الأ 

ص 52  ج 6 ، نادلبلا ، مجعم  کن :
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29 ص :
رهن بصم  ات  هیدـنه  ّدـس  بونج  زا  هک  دریگیمرب  رد  ار  یناتـساب  ياههپت  زا  ياهتـشر  تسا و  عقاو  ـالبرک  قرـش  رد  اونین  هقطنم  اونین : - 2

. تسا رومان  اونین » ياههّپت   » هب هدش و  هدیشک  قارع  ياهروه  رد  یمقلع ،
ناماس نیا  هتـسجرب  ناملاع  زا  اونین  دایز  نبدـیمح  مساقلاوبا  هدوب و  اجنآ  رد  زیخ  دنمـشناد  ییاهيدابآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راگزور 

ریثا نبا  يربط و  هنومن ، يارب  تسا . هدـشیم  هداهن  البرک  رب  نیمزرـس  نیا  ماـن  نینچمه  نیمزرـس و  نیا  رب  ـالبرک  ماـن  هتـشذگرد ، تسا .
: دناهدرک تیاور  نینچ  البرک  رد  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ندنکفا  راب  هرابرد 

ناسنیدـب ات  دربیم  قیرط  پچ  تمـس  هب  ار  نارای  درک و  تکرح  گنهآ  باتـش  هب  هاگنآ  درازگ . زاـمن  درک و  فقوت  دـش  حبـص  نوچ  »
هب ار  شناهارمه  وا و  نوچ  دـندرکیم و  یگداتـسیا  ّرح  ربارب  رد  زین  نانآ  دـشیم . هار  نیا  عنام  دـیزی  نبّرح  اّما  دـنکارپب . مه  زا  ار  ناـنآ 
هب ات  دنداد  همادا  ار  دوخ  هار  پچ  تمـس  هب  هنوگ  نیمه  سپ  دندرکیم . دس  ار  هفوک  هار  دنداتـسیایم و  زین  اهنآ  دندناریم ، هفوک  يوس 

هدمآ نارعاش  زا  يرایسب  رعش  رد  فط  مان  دنامن  هتفگان   9 (1) دوشگ ». راب  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  ینیمزرس  نامه  دندیـسر ؛ اونین 
: مینارذگیم رظن  زا  ار  رعش  ود  همجرت  هنومن  يارب  هک 

. دومن خر  گنرین  ياههناشن  دنتفای و  رارقتسا  البرک  رد  هک  نامز  نآ  زا  * »
ار باوخ  اروشاع  زور  فوفط و  نیمزرـس  دای  ** » 10 (2) دنیـشنیمن ». دنخبل  گرم  بل  رب  زگره  اّما  دز . يداش  دنخبل  نآ  دـیدنخ و  نیا 

. دوبر مناگدید  زا 
11 (3) تسا ». هتخاس  ریزارس  منامشچ  زا  ار  کشا  تشذگ ، نیسح  رب  اونین  رد  هک  یتبیصم  ندروآ  دای  هب  و 

ص 23  ج 4 ، ریثا ، نبا  لماکلا  ص 232 ؛ ج 6 ، يربط ، خیرات  - - 1
مئالعلا ضعب  ردغلل  اهب  حالويونلا  مهل  يونین  یف  تذخا  ذم  و  - - 2

مسابب  نونملا  رغث  امو  ًارورسًامسبتم  اذ  اذه و  ًاکحاض  ادغ 
ءافغإلا ةّذل  ینوفج  اعنمءاروشاع  موی  فوفطلا و  رکذ  - - 3

ءارجإلاب  نیعلا  عومد  يرغأيونینب  نیسحلا  ءزر  يرکذتو 
ص 30  یطخ ، هخسن  راددیلک ، داوجلادبع  اهعاقبو ، ۀمیدقلا  ءالبرک  ۀیفارغج  کن :
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30 ص :
رـضاح لاح  رد  هک  هقطنم  نیا  تسا . سومان - نزو  رب  سوواـن - زین  نآ  درفم  یبرع و  ریغ  تسا  ياهژاو  سیماون :- نزو  رب  سیواون - - 3

نآ ترواـجم  زا  زین  هینیـسح  رهن  هدـش و  عـقاو  یلع » زارب   » ماـن هب  ییاـج  رد  هّینامیلـس ، هچاـیرد  راـنک  ـالبرک ، قرـش  رد  تـسا ، ناتـسربق 
. درذگیم

ياهتوبات اههّپت  نیا  ریز  زا  هاگ  دـنکیم . دـییأت  ار  نآ  رد  ییداـبآ  دوجو  هنیرید  هک  دراد  دوجو  ییاـههپت  دـننامه  يراـثآ  هقطنم  نیا  رد 
نیریز ياهتمـسق  رد  دروخیم و  مشچ  هب  یکیراب  ياهرذگ  اههچوک و  يراثآ ، اههّپت  نیا  ینییاپ  ياهتمـسق  رد  دـیآیم ، نوریب  نیلافس 

دوخ نیا  دوشیم . ساسحا  مه  رود  زا  هک  دزیخیمرب  نآ  زا  هدننز  ییوب  دنزیرب  شتآ  يور  ار  نآ  نوچ  هک  دوشیم  هدـیبای  يدرز  كاخ 
درز كاخ  نآ  زا  هک  ییوب  مه  دـیاش  و  دـنک . یهاوگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نارود  رد  ار  هقطنم  نیا  رد  ییدابآ  دوجو  دـناوتیم 
رود رایـسب  ياهنامز  زا  هک  تسا  ییاهدسج  هدـنامیقاب  كاخ  نیا  هک  دـهد  ربخ  نیا  زا  دزیخیمرب ، شتآ  يور  رب  ندـش  هتخیر  ماگنه  رد 

. تسا هدش  نوفدم  اههّپت  نیا  ریز  رد 
. تسا یحایر  دیزی  نبّرح  ربق  رواجم  ياهقطنم  هدمآ ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نخس  رد  هک  سیواون  نآ  دناهتفگ : یخرب 

هاگدـید نیا  تسا . کیدزن  قیتع  يداو  هب  هک  دناهتـسناد  هّلح  رهن  هب  روهـشم  رهن  رانک  رب  و  هزمح ، نبا  ربق  رواـجم  ار  ـالبرک  رگید  یخرب 
ینز هنامگ  سدح و  هیاپ  رب  اهنت  درادن و  دوجو  نآ  يارب  ياهدننک  دـییأت  ياهتیاور  یخیرات و  لیالد  اریز  دـیامنیمن ؛ هتفریذـپ  نادـنچ 

ناتسربق هقطنم  سیواون  هدمآ ، یمعفک  یشاوح  رد  هک  هنوگنآ  نینچمه ،  12 (1) دشاب . نیقی  لالدتسا و  باب  زا  هک  نآ  هن  تسا ، راوتـسا 
عقاو نآ  رد  تساروشاع ، نادیهش  زا  دوخ  هک  یحایر ، دیزی  نب  ّرح  رازم  هک  هتشاد  رارق  ییاج  رد  ناتسربق  نیا  میاهدینش  تسا . نایحیـسم 

سیواون دناهتفگ  هچ ، تسا ؛ ناخّروم  دزن  رتهدیزگ  رترب و  هاگدـید  هاگدـید ، نیا   13 (2) دراد . رارق  رهش  یبرغ  لامـش  هیحان  رد  تسا و 
. دناهتشاد تنوکس  البرک  رد  یمالسا  حتف  زا  شیپ  نارود  رد  هک  تسا  ینایحیسم  ناتسربق  ّلحم 

ص 750  1912 م ،). لاوش 1330 ق /.  ) هرامش 10 متفه ، هرود  قشمد ، پاچ  سبتقملا ، - - 1
مشش . باب  ق ،. 1285 ه . نارهت ، ناملس ، بقانم  يرون ، - - 2
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31 ص :
. تسا عقاو  هیلامک  یضارا  رد  البرک و  برغ  لامش  هقطنم  رد  دوخ  ناتسربق ، نیا 

: تفگ هک  اجنآ  درک ، دای  سیواون  زا  دومرف ، داریا  هفوک  ات  هنیدم  هار  رد  هک  ییاههبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
نیا رد  هک  ییاـهنابایب  تسا  ینتفگ   14 (1) دنلـسگیم ». مه  زا  نم  دـنب  دـنب  البرکو ، سیواون  نایم  ياهنابایب  ناگرگ  هکمنیبیم  ایوگ  »
نیا رد  یبرع  یلیابق  هتـشاد و  دادتما  سراف  جیلخ  لحاوس  ات  اجنآ  زا  هریح و  هفوک و  ات  لباب  زا  هدش ، هراشا  اهنادب  مالـسلا  هیلع  ماما  نخس 

يومح توقای  رهظ :- نزو  رب  رقع - - 4 15 (2) دناهدوب . يروطسن  بهذم  رب  یحیـسم و  نییآ  رب  زین  اهنآ  زا  یخرب  هتـسیزیم و  نیمزرس 
یلع نبنیـسح  نوچ  هک  هدـش  تیاور  تسا . ریخا  نیا  کیدزن  ـالبرک و  هفوک و  ِناـیم  نآ ، و  لـباب » رقع   » تسا هداـم  نیمه  زا  دـیوگیم :
مادک يدابآ  نآ  دیسرپ : درک و  هراشا  رقع  ِيدابآ  هب  دروآرد ، هرـصاحم  هب  ار  وا  دایز  نب  هَّللادیبع  هاپـس  دیـسر و  البرک  هب  مالـسلا  امهیلع 

، نیمزرس نیا  مان  دیسرپ : سپ  میربیم . هانپ  دنوادخ  هب  ندش (3) 16  هتشک  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا . رقع  نیا  مان  دنتفگ : تسا ؟
: دنتفگ تسیچ ؟ میتسه ، نآ  رد  نونکا  هک 

یماگنه ات  دش  هتـشاد  زاب  اّما  دور ، نوریب  نیمزرـس  نیا  زا  تساوخ  ماما  يراتفرگ . جنر و  الب ، برک و  نیمزرـس  دومرف : تسالبرک . اجنیا 
! داد خر  دادخر  نآ  هک 

یهارمه هب  ار  مدرم  هتفاترب ، رس  نایناورم  تعاط  زا  وا  دیسر . لتق  هب  هرفصیبا  نب  بلهم  نب  دیزی  ق . لاس 102 ه . رد  نیمزرس و  نیمه  رد 
دص و رامـش  هب  یهاپـس  سأر  رد  نامز  نامه  رد  يو  دندوب . هدرب  نامرف  وا  زا  طساو  سراف و  زاوها ، هرـصب ، نامدرم  دوب و  هدـناوخ  دوخ 

نآ نایم  تسا ، لباب  نیمزرـس  هک  رقع ، رد  داتـسرف . وا  بوکرـس  هب  ار  هملـسم  دوخ  ردارب  کلملادبع  نب  دـیزی  درک . مایق  رفن  رازه  تسیب 
هتشک هب  گنج  نیا  تفرگ و  رد  گنج  ود ،

داریا هّکم  رد  هبطخ  نیا  هدروآ ، ّفلؤم  هچنآ  فالخ  رب  ًارهاـظ  ءـالبرکو . سیواونلا  نیب  تاولفلا  نالـسع  اـهعطقت  یلاـصوأب  ّنأـکو  - - 1
مجرتم .» - » ص 53 فوهللا ، کن : تسا . هدش 

ص 187  موس ، پاچ  مالسالا ، لبق  برعلا  نادیز ، یجرج  - - 2
مجرتم .» ، » تسا ندش  هدیربرس  ندیربرس و  رقع »  » یناعم زا  یکی  هک  دنامن  هدیشوپ  یمارگ  هدنناوخ  رب  - - 3
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32 ص :
: دسیونیم نینچ  بلهم  نب  دیزی  لاح  حرش  رد  سپس  ناکلخ ، نبا   17 (1) دیماجنا . بلهم  نب  دیزی  ندش 

رقع هثداح  رد  دـندیرب و  رـس  ار  نید  ـالبرک  هثداـح  رد  ناـیناورم  دـنتفگیم : مدرم  متـسیزیم ، نم  هک  يراـگزور  رد  تسا : هتفگ  یبلک  »
: دراگنیم نینچ  نآ  هرابرد  دنکیم و  دای  مان  نیا  زا  نادلبلا ، مجعم  رد  يومح  توقای  هّیرضاغ : - 5 18 (2) ار ». يراوگرزب  تفارش و 

رد  19 (3) ـالبرک ». هب  کـیدزن  هفوک و  یحاون  زا  تسا  ییداـبآ  نآ  دـساینب و  ياـههفیاط  زا  یکی  هرـضاغ ؛ هب  تسا  بوـسنم  هیرـضاغ  »
: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  نیسحلا  ۀنیدم  باتک 

نیمزرـس نیا  رد  هک  دنتـسه  دساینب  زا  ياهریت  نادـناخ  نیا  تسا . رماع  ینب  زا  ینز  مان  هرـضاغ  و  هرـضاغ ، هب  تسا  بوسنم  تایرـضاغ  »
يرتمولیک مین  زا  رتمک  هلصاف  رد  دراد و  دوجو  يزپرجآ  ياههروک  نآ  رد  هک  تسا  ینابایب  لامـش  رد  هزورما  هک  ینیمزرـس  دنتـسیزیم ؛

لامـش زا  تسا ، دادـغب  میدـق  هار  هک  ییاج  رد  تارف  هرانک  رد  هک  هدوب  ياهتفای  قنور  یعیـسو و  يداـبآ  هّیرـضاغ   20 (4) تسا ». دادغب 
رارق نآ  رد  شفیرـش  ربـق  هک  ار  ییحاوـن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  تیاور  تسا . هدـش  هدیـشک  قرـش  لامـش  تمـس  هب  ـالبرک 

هک طرـش  نیدـب  درپس ، نانآ  دوخ  هب  فقو  هقدـص و  ناونع  هب  دـیرخ و  مهرد  رازه  تصـش  غلبم  هب  هّیرـضاغ  اونین و  نانکاس  زا  دریگیم ،
. دننک نامهیم  زور  هس  زین  ار  وا  نارئاز  دنیامن و  هار  وا  ربق  هب  ار  نامدرم 

رد لیم (5) 21  راهچ  هدیرخ ، ار  نآ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رقع . هدام  نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  - - 1
ص 429  ج 2 ، نایعألا ، تایفو  ناکلخ ، نبا  - - 2

هیرضاغ . هّدام  ص 261 ، ج 6 ، نادلبلا ، مجعم  - - 3
ص 14  نیسحلا ، ۀنیدم  رادیلک ، نیسح  دّمحم  - - 4

مجرتم .» ، » تسا رتم  اب 1609  ربارب  یسر و  مشچ  کی  هزادنا  هب  یتفاسم  لیم » - - » 5
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33 ص :
. تسا یتکرب  ار  نیمزرـس  نیا  تسا و  مارح  دـنفلاخم  وا  اب  هک  یناسک  رگید  رب  لالح و  وا  ناگتـسباو  نادـنزرف و  يارب  تسا و  لیم  راهچ 

نآ هک  دـنادیم  نیا  ار  شناسک  نادـنزرف و  ماـما و  رب  نیمزرـس  نیا  ندـش  لـالح  ّتلع  سوواـط  نب  نیدلایـضر  راوگرزب  دّیـس   22 (1)
هک دنکیم  تیاور  نامزلا » رداون   » باب رد  دواد  نب  دّمحم  دیوگیم : دّیس  دندرکن . لمع  دوب  هدراذگ  ناشیا  اب  ماما  هک  یطرش  هب  نامدرم 

. دندرکن افو  دوخ  طرش  هب  مدرم  نآ 
نآ هچ ، دراد ؛ رارق  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاوبا  مرح  نونکا  هک  اـج  ناـمه  دوبن ؛ رتشیب  يرتم  دـنچ  ـالبرک  هیرـضاغ و  ناـیم  هار 

ياهدنببآ زا  دـنببآ  نیا  دیـسر . تداهـش  هب  دـندوب  هتخاس  رجآ  اب  تارف  هنارک  رد  هک  يدـنببآ  رانک  رد  هّیرـضاغ و  هار  رد  ترـضح 
. دوش هدیبای  رواجم  قطانم  البرک و  رد  نیمز  ریز  رد  نآ  ياههنومن  تسا  نکمم  هزورما  هک  دوب  یگرزب 

تورث و ياههولج  همه  زا  هدیشک ، کلف  هب  رـس  ياهتخرد  ناوارف و  ياهلخن  اب  اونین  نآ ، رواجم  يدابآ  مه  هیرـضاغ و  مه  تسا  ینتفگ 
رد رود  ياهتفاسم  ات  ار  یعیسو  یـضارا  هک  دنتـسیزیم  یگرزب  نارادغاب  نارادنیمز و  هقطنم  ود  نیا  رد  دوب و  رادروخرب  هافر  تمعن و 

. دنتشاد رایتخا  رد  البرک  فارطا 
نانکاس زا  دز ، ودرا  اجنآ  دـمآ و  رد  ـالبرک  هب  ق . لاس 61 ه . مّرحم ، تسخن  ههد  لیاوا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نوچ  تسا  تیاور 

اهنآ دوخ  هب  هرابود  دـیرخ و  رازه  تصـش  هب  دیـسریم ، لیم  راهچ  رد  لیم  راهچ  هب  نآ  تحاسم  هک  ار  فارطا  یـضارا  اونین ، هیرـضاغ و 
دندرکن و افو  طرـش  نیدب  مدرم  نآ  اّما  دننک . نامهیم  زور  هس  ار  نانآ  دنزادرپب و  وا  ربق  نارئاز  ییامنهار  هب  هک  طرـش  نیدب  داد ، هقدـص 
وا تیکلم  هب  راب  رگید  دوب ، هدمآ  رد  ترـضح  نآ  کلم  هب  ماما  يوس  زا  اهنآ  هب  نداد  هقدص  زا  لبق  هک  هنوگنامه  یـضارا  نیا  هجیتن  رد 

: ریز تیب  ود  رد  هلمج  زا  تسا . هدمآ  یناوارف  هب  البرک  تاّیبدا  رد  هّیرضاغ  مان   23 (2) تشگزاب .
. تسا ینارون  نامسآ  تفه  یسرک و  نآ  وترپ  زا  هک  شرع  هراتس  يا  »

ۀکربلا . هیفو  مهفلاخ  نّمم  مهریغ  یلع  مارح  هیلاوم و  هدلول و  لالح  وهف  لایمأ  ۀعبرأ  یف  لایمأ  ۀعبرأ  هارتشا  يذلا  نیسحلا  مرح  - - 1
ص 12  اهعاقبو ، ۀمیدقلا  ءالبرک  ۀیفارغج  - - 2
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34 ص :
رد هک  رگید  یتیب  نینچمه   24 (1) دوش ». عجضم  ار  وت  هک  دوب  نآ  هدادلد  شرع  هک  نآ  اب  یتخاس ، شیوخ  عجـضم  ار  هّیرـضاغ  هنوگچ 

: دیوگیم نآ 
رصق نیا  لتاقم : رصق  - 6 25 (2) داتفا ». لزنم  شوخ  ار  نانآ  هاگلزنم  نآ  ياج  ياج  دندز و  ودرا  هّیرـضاغ  نیمزرـس  رد  ینادرم  گرزب  »

نیا دـیوگیم : ینوکـس  ماش ». رمتلا و  نیع  نایم  دوب  یخاک  لتاقم  رـصق  : » دـیوگیم يومح  توقاـی  تسا . هدوب  رـضیخا »  » ژد بونج  رد 
نب میهاربا  نب  سوا  نب  ۀـلبعث  نب  ناسح  نبلتاقم  هب  تسا  بوسنم  مان  نیا  تسا . هدوب  تایرق  سپـس  مالـس و  هناطقطق ، یکیدزن  رد  رـصق 

. میمت نب  ةانم  دیز  نب  سیقلاءيرما  نبۀبضغ  نبرماع  نب  فورجم  نب  بّویا 
یحیسم لیلد  هب  ود  نیا  مسانشیمن . بویا  نب  میهاربا  مان  هب  رگید  سک  نت  ود  نیا  زج  تیلهاج  بارعا  نایم  رد  نم  دیوگیم : یبلک  نبا 

زا تخاس و  رگید  ییانب  ون  زا  نآ  ياج  رب  درک و  ناریو  هَّللادبع  نب  یلع  نب  یـسیع  ار  لتاقم  ینب  رـصق  دناهدش . هدـیمان  مان  نیدـب  ندوب ،
. تسوا نآ  زا  ینونک  رصق  يور  نیمه 

اجنآ رد  دراد . رارق  نآ  زا  لیم  يدنا  هد و  هلصاف  رد  هیسداق و  قرش  پچ و  بناج  رد  هتفگ : ینوکس  خوسن ...  : » دسیونیم يومح  توقای 
یگنـس ییاهنیمزرـس  نآ  زا  سپ  دنمان . خوسن »  » ار نآ  دراد و  ّقلعت  ساّبع  نب  هَّللادـبع  نبیلع  نبیـسیع  نادـنزرف  هب  هک  تسا  ياهمـشچ 

هدش دای  نآ  زا  زین  برع  رعش  رد  هدمآ و  خیرات  بدا و  ياهباتک  رد  تسا ، رادربمان  لتاقم  رـصق  هب  هک  يدابآ  نیا  خیرات   26 (3) تسا .
رد یفعج  ّرح  نب  هَّللادیبع  هک  نانوچ  تسا .

عُشعشت یلعلا  عبسلاو  یسرکلاهرون  نم  يذلا  شرعلا  بکوک  ای  - - 1
عجضم  کل  ّهنأب  ّدو  شرعلاوًاعجضم  ۀّیرضاغلا  تذّختا  فیک 

ِلزانملا  کلت  ءاجرأ  مهل  باطواوشّرع  ۀّیرضاغلا  ضرأب  ٌمارک  - - 2
لتاقم .» رصق  ، » رصق هّدام  نادلبلا ، مجعم  - - 3
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35 ص :
: دیوگیم يرعش 

. هدروخ تسکش  ياهدنامرد  هن  مدوب و  راکیپ  زا  هدنتسیا  زاب  هن  مدرکن ، مخ  دق  دیدومزآ و  ارم  رصق »  » رد »
رد  27 (1) مدـش ». دروامه  دـمآ  نادـیم  هب  هک  ره  اب  مدرک و  راکیپ  ینانامرهق  اب  مداتـسیا و  رایـسب  ینامدرم  يوراـیور  لـتاقم » رـصق   » رد

میمت و نب  ةاـنم  دـیز  نب  سیقلائرما  ینب  هفیاـط  زا  هریح ، ناـمدرم  زا  یهورگ  شیاتـس  رد  يدـسا ، ءاـمخطوبأ  نـب  مـیخط  رگید ، يرعش 
: دیوگیم نینچ  يدابع  دیز  نب  يدع  هریشع  نینچمه 

. رادافو یتسود  هن  دوب و  راگدنام  ياهیاس  هن  رصق ، رد  حلاص و  هعرزم  رد  ایوگ  يزور  »
. متشادن تسا ، هتخیمآ  قیتع  یبارش  هب  اراوگ و  شبآ  هک  نیمزرس  نآ  ءاحطب ، گنهآ  نم 

«: ریح  » ای رئاح » - » 7 28 (2) موشیم ». ناشگنتلد  مهدیم و  نانادب  لد  مراد و  تسود  دنایحیـسم ، دـنچ  ره  ار  نیمزرـس  نآ  نامدرم  نم 
. دنیوگ رئاح »  » ار نآ  دیآ ، درگ  ییاج  رد  بآ  نوچ  تسا . ریخ ) نزو  رب  « ) ریح  » زین نآ  ردصم  و  ُریحی » َراح ،  » هّدام زا  لعاف  مسا  رئاح 

: دیوگیم لماکلا  رد  دربم 
رئاح ریسفت ، نیا  رد   29 (3) ءاملا ». ّریحت  دنیوگ : دـیآ ، درگ  ییاج  رد  بآ  نوچ  هک  تسا  برع  هتفگ  نیا  زا  یناگژاو  دربراک  نیا  لصا  »

. تسا هدمآ  درگ  نآ  رد  بآ  هک  تسا  ییاج  يانعم  هب 
هقطنم هچنآ  ای  تسا  هناخ  هناتسآ  يانعم  هب  رئاح  يوغل ، ياههنیرق  هیاپ  رب  نینچمه ،

َلَشف ًاشئاط  الو  ًافاّقو  ُكأ  ملومخأ  ملف  ینومتبرج  ام  رصقلابو  - - 1
َلََزن  نم  ُتلزانو  ًالاطبأ  تبراضولتاقم  رصقب  ًاماوقأ  تزرابو 

ُقیدصو مئاد  ّلظ  رصقلابوٍحلاص  ةروزب  موی  نکی  مل  نأک  - - 2
ُقیتع نیتقوربلا  نم  بارشاهؤام  جزمی  ءاحطبلا  درأ  ملو 

ُقوتیو  مهوحن  یبلق  حاتریومهّبحأ  يراصن  اوناک  نإو  ّینإو 
ص 31  ج 15 ، لماکلا ، دربم ، - - 3
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36 ص :
« رئاح  » ار هناخ  نیا  دناهتفگ : دیوگیم : برعلا  ناسل  رد  هک  تسا  روظنم  نبا  نخس  دربراک ، نیا  لیلد  دهدیم . لیکـشت  ار  هناخ  ینوماریپ 

يانعم هب  رئاح »  » هک دوشیم  نشور  مه  دربراـک  نیا  زا   30 (1) تسا . تسردان  نیا  دـنیوگیم و  ریح  رئاح ، ياج  هب  هّماع  تسا . یعیـسو 
. تسانعم کی  هب  رئاد »  » و رئاح » ، » اجنیا رد  مک  تسد  هیاپ  نیا  رب  دراد . رارق  رگید  زیچ  نوماریپ  درگرب و  هک  تسا  يزیچ 

هاگ تسادیپ ، تغل  لها  ناخّروم و  نخس  زا  هک  نانوچ  هدوب و  انشآ  زاب  رید  زا  هک  تسالبرک  هناگدنچ  ياهمان  زا  یمان  رئاح  يور ، ره  هب 
رد و  ق . لاس 236 ه . رد  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  هنومن ، يارب  تسا ؛ هدش  قالطا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  ربق  رب  زین  هاگ  رهـش و  رب 

رّهطم دقرم  فارطا  ِدوگ  یضارا  بآ ، مالسلا  هیلع  ماما  ربق  راثآ  ندرب  نایم  زا  يارب  جزید  مان  هب  لّکوتم  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  مادقا  یپ 
یکین و هب  مه  تسا ، سّدـقم  یمان  ینید  نوتم  رد  رئاح  ماـن   31 (2) دنام . رادـیدپ  بآ  نایم  رد  ندوب  رتدـنلب  لیلد  هب  دـقرم  درک و  رپ  ار 

. دوشیم دای  نآ  زا  تمرح 
هب نانآ  نتفای  بّرقت  نانمؤم و  ياعد  ندـش  هتفریذـپ  هاـگیاج  سّدـقم  ناـکم  نیا  مه  هدـش و  ناـیب  نّیعم  یکـسانم  لاـمعا و  نآ  يارب  مه 

. تسا هاگیاج  نیا  سّدقت و  نیا  هاوگ  هک  هدیسر  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  یناوارف  تایاور  تسا . هدش  هتسناد  دنوادخ 
، نیـسح تسا . هتفر  راک  هب  هتفرگ ، رب  رد  ار  ماما  فیرـش  ربق  هک  ییانب  يانعم  هب  نینچمه  مالـسلا ، مهیلع  هّمئا  زا  هدیـسر  ِتایاور  رد  رئاح 
هدروآ و ار  مان  نیا  دنکیم ، تیاور  ق . لاس 125 ه . دودح  رد  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  رد  یلامث ، هزمحوبا  ِيرتخد  هون 

: تسا نینچ  تارایزلا » لماک   » تیاور هب  ثیدح  نیا  نتم 
مرحو هَّللا  مرح  نم  ٍمرح  یف  ّکنإف  ًایفاح  ِشماو  ةرهاّطلا  کبایث  سبلا  ّمث  تارفلا  ئطاـش  یلع  لـستغاف  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعابأ  َتیتأ  اذإ  »

ریبکتلاب کیلعو  هلوسر 

ص 303  ج 5 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - - 1
ص 60  مّود ، پاچ  البرک ، خیرات  - - 2
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37 ص :
هقطنم هتشذگ ، رد   32 (1) ینیـسحلا .» رئاحلا  باب  یلإ  ریـصی  یّتح  هتیب  لهأو  دّمحم  یلع  ةالـصلاو  ًاریثک  ِهَّلل  میظعتلاو  دیجمتلاو  لیلهتلاو 

لیکـشت ار  ياهریاد  مین  هک  هدوب  عافترا  مک  ياههّپت  زا  ياهریجنز  هب  روصحم  بونج  برغ و  لامـش ، تمـس  هس  زا  دوگ و  نیمزرـس  رئاح 
-8 33 (2) تسا . هدوب  زاب  دوشیم  عقاو  نآ  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هاگمارآ  هک  اج  نامه  نیب  قرشم  تمس  زا  اهنت  هدادیم و 

ینزم سوا  نب  نعم  تسا . هتخیمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  دای  تبیـصم و  سلجم  اب  هک  هیرگ ، ییارـسهحون و  زا  تسا  هتفرگرب  مان  نیا  حئاون :
: دیوگیم هک  اجنآ  تسا ، هدروآ  ار  حئاون  مان  دوخ  رعش  رد 

مان هب  یهاگ  البرک  تارفلا :» ئطاش   » ای تارف » ّطـش  - » 9 34 (3) دمآ ». رد  حـئاون  بیذـعلا و  زوج  هب  نآ  زا  سپ  علعلو و  البرک  هب  نوچ  »
هب رگید  ییوس  زا  تسا و  عقاو  تارف  هنارک  رد  يوس  کی  زا  رهـش  نیا  هک  ارچ  هدـش ؛ هتخانـش  تارفلائطاش  مان  هب  یهاگ  تارفلا و  ّطـش 

. دسریم نابایب  هنارک 
نبا هدرک و  لقن  لبنح  نب  دمحا  هک  یتیاور  رد  هنومن  يارب  تسا ؛ هدـش  دای  البرک  زا  مان  نیا  اب  یناوارف  هب  خـیرات ، ثیدـح و  ياهباتک  رد 

رد مدـش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  يزور  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک : تسا  هدـمآ  هدروآ ، تیاور  ار  نآ  زین  كاحض 
ریزارس تنامـشچ  زا  کشا  هک  تسیچ  تسا ؟ هدرزآ  ار  وت  یـسک  ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا  متفگ : تخیریم . ورف  ناگدید  زا  کشا  هک  یلاح 

: دومرف نانمؤم  ریما  دوشیم . هتشک  تارف  ّطش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تفگ  وا  دوب . نم  دزن  لیئربج  شیپ  یکدنا  دومرف : تسا ؟ هدش 
ایآ دوزفا : هاگنآ  ترضح  نآ 

هک وش ، هناور  هنهرب  ياپ  اب  شوپب و  كاپ  ياههماج  سپـس  نک و  لسغ  تارف  لـحاس  رب  يدرک  هَّللادـبع  اـبا  تراـیز  گـنهآ  نوچ  - - 1
دّمحم رب  ییوگیم و  دنوادخ  میظعت  دمح و  و  هَّللاّالإ ، هلإ  ال  ربکا ، هَّللا  ماگنه  نامه  زا  ییوا . لوسر  ادـخ و  ياهمرح  زا  یمرح  رد  کنیا 
ص 198  ق ،. 1356 ه . فجن ، هیولوق ، نبرفعج  تارایزلا ، لماک  کن : یسرب . ینیسح  رئاح  برد  هب  ات  یتسرفیم  دورد  وا  نادناخ  و 

ص 80  نیسحلا ، ۀضهن  ینیسح ، نیدلا  ۀبه  - - 2
احئاونلا  اهنود  بیذعلا  زوجفاعلعلف  ءالبرک  ّتلح  یه  اذإ  - - 3
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38 ص :
نم هب  تشادرب و  كاـخ  یتـشم  درک ، زارد  ار  شیوخ  تسد  وا  يرآ . متفگ : ییوبب ؟ اـت  مهد  مهوـت  هب  وا  تبرت  زا  یکدـنا  يراد  تسود 

تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  زا  یبعـش ، زا  دعـس  نبا   35 (1) دش . ریزارس  مکـشا  رایتخایب  مد  نامه  داد .
ّطش  » مان  36 (2) دوشیم . هتـشک  دـنمان ، البرک  ار  نآ  هک  ییاج  رد  تارف  لحاس  رب  نیـسح  هداد  ربخ  ارم  لـیئربج  دومرف : هک  تسا  هدرک 

: میناوخیم نومضم  نیدب  یعازخ  لبعد  روهشم  هیئات  هدیصق  رد  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ هدمآ  زین  برع  رعش  رد  تارفلا »
. تسا هداتفا  نیمز  رب  تارف  هنارک  رب  هنشت  هک  يدرکیم  روصت  ار  نیسح  رگا  همطاف ، يا  »

. یتخاسیم ریزارس  هراسخر  رب  کشرس  یتخاونیم و  شیوخ  هنوگ  رب  مغ ، نیا  زا 
يرعش رد   37 (3) دـندوب ». هدز  ودرا  تارف  ّطش  هنارک  رب  ناماس  نآ  رد  هک  دـش  ادـف  ییاـهناج  ـالبرک  نیمزرـس  رد  رهن ، ود  نآ  ناـیم  رد 

: دیوگیم یفیص  وبا  نب  ۀعافر  رگید 
! تسا هتخیمآ  رد  راظتنا  هب  لد  یلیل  یتسود  زا  تارف  لحاس  رد  تسا  ینامز  رید  وا  هک  ینیبیمن  ایآ  »

البرک تسا  ینتفگ   38 (4) تسشنیمورف ». شایگنشت  درد و  دیـشونیم  ياهعرج  بان  بارـش  نآ  اراوگ و  بآ  نآ  زا  رگا  هک  یلاح  رد 
دنترابع مان  هدزناش  نآ  تسا . رادروخرب  يرتشیب  ترهـش  زا  ثیدح  خیرات و  ياهباتک  رد  مان  هدزناش  نایم  نیا  زا  هک  دراد  یناوارف  ياهمان 

، اونین البرک ، زا :

ص 148  یبقعلا ، رئاخذ  - - 1
ص 115  هقرحملا ، قعاوصلا  رجح ، نبا  - - 2

- 3
ِتارف ّطشب  ًاناشطع  َتام  دق  وًالّدجم  ِنیسحلا  تلخ  ول  مطافأ  - 

ِتانجولا یف  نیعلا  عمد  ِتیرجأوهدنع  ُمطاف  ّدخلا  ِتمطلل  ًاذإ 
ِتارف  ّطشب  اهیف  مهسرعمالبرک  ضرأ  نم  ِنیرهنلايدل  سوفن 

ُلیلص اهل  ِتارفلا  ئطاش  یلعیلیل  ّبح  نم  یتم  اهرت  ملأ  - - 4
ُلیلعلا  اهلیاز  ءاذقألانم  ٌبذع  ءاملا  یفاصب  ْتبرش  ولف 
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39 ص :
، ءافولا ّلحم  ءالتبالا ، عضوم  هیفش ، ءاروفص ، هکرابملا ، ۀعقبلا  ّیـصق ، ناکم  هیرام ، ءارومع ، مالـسالا ، ۀّبق  ّفط ، تارفلائطاش ، هیرـضاغ ،

. مالسلا هیلع  نیسحلا  رئاح  ماجنارس  نیملاعلاّبر و  تاضویف 
. تسا نیسحلادهشم »  » اهنآ نیرتهتسجرب  هک  هتفرگ  دوخ  هب  مه  يرگید  ياهمان  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  البرک 

يور نآ  زا  مه  تسا و  عقاو  یمقلع  رهن  قدنخ  نایم  هک  يور  نآ  زا  مه  تسا ، نیرهنلا » نیبام  نیمزرس   » زین البرک  ياهمان  رگید  زا  یکی 
. تسا هدوب  نیرهنلا  نیب  هقطنم  زا  يوزج  يرادا  تامیسقت  رد  نیادم ، حتف  زا  شیپ  هک 

. تسا هدمآ  نیرصاعم  نیسپ و  نیشیپ و  نانادیفارغج  ناخّروم و  ياهباتک  رد  نوگانوگ  ياهمان  اب  البرک  هکنآ  نخس  هاتوک 
يورارف ار  نآ  همجرت  رعش و  نتم  کنیا  تسا ؛ هدرک  فیدر  ار  البرک  ياهمان  یبرع  يرعـش  رد  يوامـسلا ، دّمحم  خیـش  نارعاش ، زا  یکی 

: دیراد
فایرألا یلعو  قارعلا  یلعفارشألاب  ّلطأ  ام  ّفطلا 

ِطبسلا نیسحلا  يونثم  یف  صتخاوٍّطش  نم  هتارف  الع  ام  وأ 
رئاح وهو  ءاملا  هیف  راد  اذإرئادلا  وهو  رئاحلا »  » یّمسو
ِرکذنس امک  ربقلا  ثرحی  نأِرفعج  ّمث  نوراه  يأر  ندل 
ِبرقأ یصقأ  معف  اهلثمببرضت  ًاعارذ  نورشع  كاذو 

ۀمیدأ سنوی  اهیف  دّدجۀمیدق  ۀیرقل  يونین »  » و
ةرجشلا هیلع  هَّللا  تبنأفةرشبلا  يراع  نونلا  هتفذق  ذإ 
ۀفوکلاب لب  لیق  اهب و  لیقۀفورعم  ۀیاور  یف  كاذو 

ةروکابلاو ۀفرطلا  یلع  ّتلدةروکذملا  ۀیمستلا  امّنکل 
يوحأ ًادرو  تبنت  اّهنأ  وأاوخر  اهیف  ّنأل  ءالبرک »  » و

لامعتسالا ۀظفللا  ففخولاقی  امک  لباب » روک   » وأ
ةرضاح هتذخت  دق  دسأ  نمةرضاغ  نأل  تایرضاغلا »  » و

رهشتو مهتبسن  یف  فرعترهنأ  وأ  مهل  ٌرهن  هیفو 
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ادهشت نم  دهشی  ام  ثیح  وأادهشتسا  ثیح  نیسحلا » دهشم   » و
صحف (1) 39 نمل  ردان  اذه  نکلّصخ  ّمث  ّمع  تارفلائطاش »  » و

. دراد يدنلب  اهيدابآ  اهاتسور و  همه  رب  قارع و  رب  هک  تسا  ینیمزرس  فط  »
. تسادخ لوسر  هون  مالسلا  هیلع  نیسح  هاگمارآ  هک  هتخاس  دوخ  ِنآ  زا  ار  یگژیو  نیا  تسالاو و  ياهناخدور  نآ  تارف  ای 

. تسا هدمآ  درگ  نیمزرس  نیا  رد  بآ  هک  نیا  هچ  تسا ؛ رئاد »  » يانعم هب  رئاح  هدش و  هدیمان  رئاح »  » اجنآ
. دننز مخش  ار  نیمز  نیا  دنتساوخ  تفگ - میهاوخ  هک  ناس  نآ  لّکوتم - رفعج  وا  زا  سپ  نوراه و  هک  ماگنه  نآ 

. تسا هتفرگ  رب  رد  زین  ار  اهیدابآ  نیرترود  تسا و  عارذ  دص  راهچ  اجنآ 
. درک دابآ  راب  رگید  ار  نآ  یضارا  سنوی  هک  تسا  نهک  ییدابآ  مان  اونین » »

. تخاس زبس  رس  ار  ناتخرد  وا  يارب  دنوادخ  دنکفا و  نیمزرس  نیدب  زیچیب  تسدیهت و  ار  وا  یهام  هک  هاگنآ 
: دناهتفگ هچرگ  هدوب ، البرک  رد  دادخر  نیا  تیاور  نیا  ربانب  هدمآ و  روهشم  یتیاور  رد  نیا 

. تسا هدوب  هفوک  رد  دادخر  نیا 
. دراد تلالد  نیمزرس  نیا  یمّرخ  ندوب و  هدروخن  تسد  رب  يراذگمان  نیا  يور  ره  هب  اّما 

. دراد دوجو  خرس  یلُگ  نآ  رد  هک  يور  نآ  زا  ای  دراد ، تسس  نیمز  هک  يور  نآ  زا  تسا ، البرک »  » نینچمه اجنآ 
. تسا هدش  فّفخم  لامعتسا  رد  نامز و  رذگ  رد  هژاو  نیا  و  تسا . لبابروک » - » دوشیم هتفگ  هک  نانوچ  ای -

. داد رارق  دوخ  نکسم  زکرم و  ار  اجنآ  دساینب ، ياههفیاط  زا  یکی  هرضاغ ، هک  يور  نآ  زا  تسا ، تایرضاغ »  » و
. تسا رومان  هتخانش و  اهنآ  زا  یکی  مان  هب  کی  ره  هک  تسا  ییاهرهن  ای  رهن  اجنآ  رد  ار  موق  نیا 

ص 4  فطلا ، ضرأب  فطللا  یلاجم  يوامس ، دّمحم  - - 1
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. دندهاش هاوگ و  نادیهش  هک  اجنآ  ای  دش ، دیهش  وا  هک  اجنآ  تسا ، نیسح » دهشم   » مه

لها يارب  هک  دـنچ  ره  تسا ، هدرک  تلالد  نیمزرـس  نیا  رب  ًاـصاصتخا  سپـس  هدوب و  یمومع  یماـن  هک  تسا ، تارف » ئطاـش  ، » ماـجنارس
.« تسا تسردان  دربراک  نیا  هک  دوش  نشور  قیقحت 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تّیصخش 

ناـمیا و رب  و  دـنکیم ، دـیدهت  ار  ناـنآ  ینید  يرکف و  ياهـشزرا  هک  دـنوشیم  يور  رد  ور  ییاهتیعـضو  اـب  دوخ  یگدـنز  رد  اـهناسنا 
نینچمه هاگتـساخ و  هشیر و  داـهن و  یگزیکاـپ  یکاـپ و  هب  ییاهتیعـضو  نینچ  اـب  درف  ره  دروخرب  یگنوگچ  دراذـگیم . رثا  ناـشرواب 

. دراد یگتسباو  نید  هب  نانآ  يدنبیاپ  هزادنا 
هب ور  نآ  اب  نییآ  نیا  شیادیپ  زاغآ  زا  صاخ  روط  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  ماع و  روط  هب  ناناملسم  هک  ییاهدیدهت  زا  یکی 

رایتخا رد  هب  يو  دوب . یمالـسا  هعماج  رب  وا  یگریچ  هیواعم و  يوس  زا  ناناملـسم  تفـالخ  نتفرگ  تسد  رد  هّیماینب و  هدـیدپ  دـندش ، ور 
هباحص رتشیب  دنچ  ره  تشامگ ، دوخ  زا  سپ  تفالخ  هب  ار  وا  داد و  ناماس  دیزی  شدنزرف  يارب  یتعیب  هکلب  درکن ، هدنـسب  تفالخ  نتفرگ 

هناماکدوخ هنارگمتـس و  یتموکح  هب  ار  یمالـسا  تفالخ  هک  دنتـسناد  یثوروم  یتنطلـس  ار  نآ  دنتفریذپن و  ار  ینیـشناج  نیا  تعیب و  نیا 
. دنکیم لدب 

همه نآ ، هزاوآ  هک  درک  اپرب  یمایق  تساخرب و  نایتشهب ، رابتالاو  داهن و  كاـپ  رورـس  نآ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  یتیعـضو ، نینچ  رد 
نایوما هک  ینییآ  دروآ ؛ زاب  شیوخ  نیشیپ  نیتسار  هار  نامه  هب  ار  مالسا  دهد و  نایاپ  نایوما  داسف  هب  ات  تساخرب  وا  دیدرونرد . ار  خیرات 

ندیسر يارب  هک  تسرپایند  هدز و  ایند  هتخورفدوخ ، ییاهناسنا  رب  هیکت  اب  هدناشک و  فارحنا  هب  ار  نآ 
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هیجوت و دوخ  دوس  هب  ار  يوبن  ثیداحا  دندیشخب و  اوران  يریسفت  ار  ینآرق  نوتم  دندوب ، هتخورف  دوخ  نید  يارس ، نیا  رادیاپان  يالاک  هب 

. دندرک لیوأت 
رواب رب  ماقم  هاج و  دندوب و  هتخود  دنوادخ  يدونشخ  رب  هدید  هدش و  ترخآ  رادیرخ  هداهناو ، ار  ایند  هک  دندوب  یناسک  نایم ، نیا  رد  اّما 

. دوب هتشاذگن  رثا  چیه  نانآ  داقتعا  و 
شمان ات  دوب  هدومرف  دنوادخ  هدمآ و  دورف  اهنآ  هناخ  رد  یحو  هک  دندوب ، تناید  ناروای  تلاسر و  هاگتساخ  تّوبن ، تیب  لها  نامه  نانیا 

. دننز گنچ  هناخ  نیا  نارم  هب  هدمآ و  دورف  هناخ  نیا  رد  هک  ییحو  هب  نامدرم  مه ، دنیاتسب و  ار  وا  اجنآ  دنرب و  تمظع  هب  اجنآ  رد  ار 
نتفرگ رایتخا  رد  يارب  ناملـسم  نیرتراوازـس  هیواعم و  نب  دـیزی  زا  رتدنمازـس  ومه  نامگیب  دوب و  هناـخ  نیا  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ناشناج هب  نییآ  نیا  دندروآ و  نامیا  مالـسا  هب  هک  دوب  ینادناخ  نیتسخن  دنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  طبـس  وا  دوب . تفالخ 

، دوشگ ناهج  رب  هدید  هک  ماگنه  نآ  دوب . مالسلا  اهیلع  همطاف  ربمغیپ ، هناگی  وا  ردام  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  وا  ردپ  تخیمآ . رد 
. دیمان نیسح »  » ار يو  دوخ  وا  تخاس و  نشور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدید  شعولط 

سپ درورپ و  ینابرهم  فطل و  هب  ار  وا  ربمایپ  درب . اههرهب  وترپ  نآ  زا  تسیز و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  وترپ  رد  لاس  تشه  ماما 
نینچمه نارهاوخ و  ناردارب و  ردام و  ردپ و  لد  هتبلا  هک  نانوچ  دوب ؛ هدـنکآ  ار  وا  لد  هوابون ، نیا  هب  ّتبحم  یتسود و  ادـخ ، هب  قشع  زا 

. ار نادناخ  نیا  نارای 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  دناهدروآ ، ار  اهنآ  حاحص  نابحاص  هدرک و  لقن  هقث  نایوار  هک  یثیداحا  رد 

«. ینَضَغبأ ْدَقَف  امُهَضَغبأ  نَمَو  ینَّبَحأ  دَقَف  امُهَّبَحأ  ْنَم  َياْنبا  ِناذه  »
.« تسا نمشد  ارم  دراد  ینمشد  نانآ  اب  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  اهنآ  سک  ره  دننم ، نادنزرف  ود ، نیا  »

: دومرف مه 
«. ینَّبحأ ْدَقَف  َنیَسُحلا  َّبحأ  نم  »

.« دراد تسود  ارم  درادب  تسود  ار  نیسح  سک  ره  »
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نتشاد تسود  مالسلا و  هیلع  نیسح  اب  یتسود  تسا ، مزال  یناملسم  ره  رب  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ّتبحم  طرـش  ثیدح  نیا  رد 

تـسود طرـش  نآ  باوج  دهاوخیم و  یباوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نتـشاد  تسود  طرـش  نخـس ، رگید  هب  تسا . هدـش  هتـسناد  وا 
ءالو و تیب و  لها  تیالو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  ّتبحم  هدـننک  لـماک  نتـشاد ، تسود  نیا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشاد 

. دریگیم همشچرس  نینچ  یثیداحا  زا  نانآ  اب  یتسود 
: دومرف هک  تسا  هدمآ  رگید  یثیدح  رد 

«. ْنیَسُح ْنِم  اَنأ  َو  یّنِم  ٌنیَسُح  »
.« نیسح زا  نم  تسا و  نم  زا  نیسح  »

شریذپ دیحوت ، نییآ ، نیا  ياهداینب  مالـسا و  هب  توعد  ینعی  دوخ ؛ ياین  تلاسر  نامه  مچرپ  نیـسح  هک  هدنکفا  هراشا  نادب  ثیدح  نیا 
: دیوگیم هک  یلیالع  هَّللادبع  رصاعم ، دنمناوت  بیدا  نخس  نآ  يانعم  تسا  نیا  دشکیم و  شود  رب  ار  تماما  شریذپ  تّوبن و 

: دومرف هک  تسا  رگید  یتیاور  رد   40 (1) تسا ». هدمآ  دورف  ّتیناسنا  هّلپ  ات  هک  یتّوبن  هتفر و  ارف  تّوبن  هّلپ  ات  هک  تسا  یتّیناسنا  »
«. ادَعَق وأ  اماق  نامامإ  نیَسُحلا  َو  نَسَحلا  »

.« دننیشنب ای  دنزیخرب  دنماما ، ود  نیسح  نسح و  »
نـسح ماما  هب  سپـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هب  وا  زا  سپ  هک  تسا  ربمایپ  يربهر  نامه  ِرارمتـسا  تما و  يویند  ینید و  يربهر  تماـما ،

زین لمع  رد  هاوخ  دنتّما ، ياوشیپ  ود  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دـسریم . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هاگنآ  مالـسلا و  هیلع 
. هن هاوخ  دنریگ و  تسد  رد  ار  تردق 

نینچ هزاجا  وا  هب  نید  هک  ارچ  درک ؛ در  ار  دیزی  اب  تعیب  قح ، نیمه  دانتسا  هب  تشاد و  تماما  قح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يور ، ره  هب 
ماظن بجوم  هب  هک  ار ، ناناملـسم  ییاورنامرف  يارب  مزال  ياهیگژیو  همه  دوب و  وا  ِنآ  زا  ًاراصحنا  يربهر  تماـما و  قح  دادیمن ؛ ار  یتعیب 

زا یناشن  چیه  يوس  رگید  زا  تشاد و  مهارف  تسا ، هدش  هتشاد  رّرقم  اورنامرف  يارب  مالسا  ینوناق 

ص 154  تاذلا ، ومس  یف  ینعملا  ومس  یلیالع ، هَّللادبع  - - 1
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هک دوب  یباستکا ، ینورد و  ییالاو ، شناد و  فرـش و  زا  هبترم  نآ  رد  ًالوصا  وا  دوبن . هیواـعم  نب  دـیزی  رد  اهیگتـسیاش  اـهیگژیو و  نیا 

هدرب و ثرا  هب  ار  يدب  يرگمتـس و  يزروهنیک ، ییوخدـب ، یتسَپ ، شیوخ  ناینیـشیپ  زا  هک  ومه  درک ، شاهسیاقم  دـیزی  اب  ناوتیمن  چـیه 
. دوب راسگیم  راکدب و 

: تسا هدرک  فصو  نینچ  ار  وا  ظحاج  هدروآ ، ططخ  رد  يزیرقم  هچنآ  ربانب 
ناینیشیپ رگید  ّدج و  ردپ و  زا  ار  يزروهنیک  یشکرس و  يرگمتس ، هک  دیسر  ياهیواعم  نب  دیزی  هب  يدادبتسا ، یتثارو  هب  تموکح  نوچ  »

لیمکت رارمتـسا و  هب  دوب ، هدـمآ  درگ  وا  رد  يوما  راـبهانگ  تشرـس  يوخ و  هدـیهوکن و  ياـهیگژیو  همه  هدرب و  ثرا  هب  دوـخ  نادـناخ 
زا نوچ  هک  تخاس  مالسلا  امهیلع  یلع  نبنیسح  ربمایپ ، مّود  طبس  هّجوتم  ار  دوخ  ینمشد  هنیک و  تخادرپ و  شیوخ  دج  ردپ و  تسایس 

نیرتتشز هک  دش  هسوسو  نیا  هشیدـنا و  نیا  رد  دـیزی  تشاد . میب  يو  زا  یتخـس  هب  دوب  رتدنمازـس  رتراوازـس و  تفالخ  هب  شردـپ  وا و 
نینچ دیزی  فصو  رد  زین  هیروبا  دومحم  رهزا ، خیـش   41 (1) دـتفایم ». هزرل  هب  ناسنا  نت  نآ  دای  زا  هک  دـهد  ماجنا  وا  هرابرد  ار  یتیاـنج 

: دسیونیم
دوخ اب  ار  وا  یحیسم  نوسیم  شردام  دوب . هدیتلغ  ورف  ییوجتّذل  رد  يرد  هدرپ  اب  دوب و  ینارذگـشوخ  ینارذگ و  هدوهیب  لها  دیزی  نیا  »
دیزی ار  وا  دـشیم . لوغـشم  ینارذگـشوخ  هب  درکیم و  يراـسگیم  اـجنآ  رد  وا  دربیم و  دـندوب  رمدـت  فارطا  رد  هک  شاهلیبـق  ناـیم  هـب 

دیزی و تیعـضو  رگنایب  هک  دراد  دوجو  نئمطم  ياهنتم  یعیـش  ریغ  عبانم  خیرات و  ياهباتک  ياج  ياج  رد   42 (2) دندیمانیم ». زابنومیم 
. تسا هتخاس  دراو  دیزی  رب  هعیش  هک  تسا  ییاهماّهتا  اهنیا  دیوگب : دزیخرب و  عافد  هب  یسک  دابم  ات  تسا ، مالسا  ربارب  رد  وا  راتسیا 

يرامـش اهنت  دـنراد و  رظن  قاـّفتا  عاـمجا و  دـیزی  يرد  هدرپ  داـسف و  رب  ناینیـسپ ، هاوخ  ناینیـشیپ و  هاوخ  ناـخّروم ، همه  نخـس ، رگید  هب 
شکرس نایوما  هرفس  رب  مکش  هک  راوخمارح 

ص 145  هریضملا ، خیش  هریرهوبا  هیروبا ، دومحم  - - 1
ص 21  نامه ، - - 2
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. دننادرگ يور  عامجا  نیا  زا  دناهدنکآ ، تیبلها  هنیک  هب  لد  هدرک و  ریس 

اهقفا هرتسگ  رد  دیشروخ  ات  هک  غورفرپ  تسا  یلعشم  دناریم و  تلیضف  يوس  هب  ار  اهناسنا  هک  راگدنام  تسا  یمان  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نادجو لد و  رد  البرک  دربن  البرک و  دای  هرامه  مان  نیا  یناشفا  وترپ  اب  دیازفایم و  یگنادواج  اهنامز  رذگ  رد  دـباتیم و  زین  نآ  دـباتیم 

. دنامیم هدنز  تّما 
نیا ناسنیدب  دنتفر و  تراسا  هب  تلاسر  نادناخ  ناکدوک  نانز و  دنتخاب و  ناج  شناسک  باحصا و  درک ، ادف  ناج  مالسلا ، هیلع  نیـسح 

. دوریم گرم  لابقتسا  هب  هدیقع  زا  عافد  هار  رد  نآ ، دای  مان و  اب  ییوجقح  ره  هک  دش  انام  یقشمرس  گرزب  يراکادف 
، تسا یمالـسا  حـتف  نیتـسخن  دوخ  هک  ردـب  هوزغ  ربارب  رد  دادـخر  نیا  هک  دوـشیم  نشور  شیارب  دـشیدنیب ، ـالبرک  هثداـح  رد  سک  ره 
، دنتشاد نانیمطا  يزوریپ  هب  هک  دنتفر  ناشکرس  ناکرشم و  ییورایور  هب  یلاح  رد  ناناملسم  ردب  رد  هچ ، تسا ، رتگنسنارگ  رتجوارپ و 

داـیرف هک  یماـگنه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مچرپ  ریز  رد  دوـب و  هتفرگ  ناـیم  رد  ار  ناـنآ  یهلا  ناگتـشرف  زا  هتـشرف  رازه  هس 
43 (1) دندزیم . ریشمش  دوب  ناشناج  شوگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یهد  هدژم  یناوخارف و 

ص 67  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  مرکم ، يوسوم  قازرلادبع  - - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  www.Ghaemiyeh.comتّیصخش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


47 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  اهثیدح  اههیآ و 

مالسلا اهیلع  همطاف  شردام  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نبیلع  شردپ  تسا ؛ دنمجرا  یهاگتـساخ  الاو و  يرابت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، ترجه مراهچ  لاس  نابعش  مّوس  رد  نوچ  تسا . تشهب  ناناوج  رورس  يوبن و  ناتسوب  هتوبلگ  دوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نت  هراپ 

لوسر هب  سک  نیرتدـننامه  قلُخ  قلَخ و  رد  تسا و  هَّللادـبعوبا  شاهینک  داهن . مان  نیـسح »  » ار وا  شایمارگ  ّدـج  دوشگ ، ناهج  رب  هدـید 
هللا یلـص  ربمایپ  تیامح  وترپ  رد  تشاد ، نابز  رب  وا  مان  و  لد ، رد  ادـخ  دای  هرامه  هک  تماـق  ناـیم  دوب  يدرم  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

ياذغ ناسنیدـب  دـش و  باریـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشگنا  زا  تشادـن  ریـش  ارهز  شردام  هک  هاگنآ  تفای و  شرورپ  هلآ  هیلع و 
. دیدرگ شرکیپ  زا  يوزج  مالسا  لوسر 

ندوشگ يارب  دروآیمرب و  نامدرم  ياـهزاین  دـنتفرگیم ، سنا  وا  اـب  مدرم  تفرگیم و  سنا  مدرم  اـب  دوب ، ناـبرهم  ینتـشاد و  تسود  وا 
. تسبیم تّمه  رمک  نانآ  راک  زا  هرگ 

هنیک و زا  ییاهرذـب  دادـخر  نیا  ناس  هچ  دـینادرگزاب و  شرهوش  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  هک  نیا  شرـسمه و  بنیرا و  ناتـساد 
. دهدیم ربخ  ترضح  نآ  ِیتسود  رگید  زا  هک  تسا  هتسجرب  هنومن  کی  اهنت  تشاک ، دیزی  لد  رد  ماما  اب  ینمشد 

. دناسریم الاو  تلزنم  دنلب و  هاگیاج  نیدب  ار  وا  هک  دوب  رادروخرب  ییاهیگژیو  زا  ماما 
ییوخشوخ ناتسدیهت ، ناریقف و  اب  ینابرهم  تغالب ، يرونخس و  تلیضف ، ملع و  بسک  يارب  شالت  ادخ ، هار  رد  داهج  یسرتادخ ، اوقت و 

یتسدهداشگ ییورشوخ و  و 
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ثرا هب  تفای ، تیبرت  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  شیوخ و  ردارب  ردـپ و  ّدـج و  زا  ماما  نآ  هک  تسا  یتافـص  زا  ییاههولج  اـهنت  یهاوخریخ  و 

. دوب هدرب 
اّما دوب . هدینـش  ناج  شوگ  هب  ار  وا  نخـس  هتفایرد و  ار  مالـسا  لوسر  تلاسر  یبوخ  هب  هدـش ، گرزب  تماـما  تّوبن و  رهم  رپ  نماد  رد  وا 
نیا لیاضف  رب  هدرپ  دوخ  ناـمگ  هب  دـندرک  شـالت  نادـناخ  نیا  قوقح  نتـشاذگ  اـپ  ریز  يارب  اـج  همه  رد  هک  تّوبن  ِنادـناخ  ِناهاوخدـب 

ناگمه رب  تسین  یندش  شوماخ  زگره  هک  يرون  نآ  دـسرب و  نامدرم  شوگ  هب  نادـناخ  نیا  لیاضف  دـندادن  هزاجا  دـندنکفا و  نادـناخ 
. دباتب

رب هنومن ، يارب  دـهدیم . یهاوگ  نادـناخ  نیا  هاگیاج  رب  هک  تسا  یهلا  باتک  رگنـشور  تایآ  نیا  مینیبیم  مینکفایم و  نآرق  هب  یهاگن 
: دومرف هک  اجنآ  تسا ، هدش  لزان  تّوبن  نادناخ  هرابرد  ریهطت  هیآ  تسا ، روهشم  نارّسفم  نایم  رد  هچنآ  هیاپ 

تیب لها  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  نوچ   44 (1) ًاریِهْطَت . ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ْمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  ... 
. نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، دومرف : دنایناسک ، هچ  وت 

: تسا تّدوم  هیآ  رگید ، هنومن 
دنایلع نم  ناکیدزن  دومرف : هیآ  ریسفت  رد  دوخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   45 (2) َیبْرُْقلا . ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأَال  ْلـُق 

. تسا مدرم  رب  ربمایپ  ادخ و  تیالو  هک  ناس  نآ  داهن ، نامدرم  رب  ناشیا  ّتبحم  نامیپ  ناس  نیدب  وا  نیسح . نسحو و  همطاف  و 
: تسا هلهابم  هیآ  مّوس  هنومن 

َۀَنَْعل ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأَو  اَنَـسُْفنَأَو  ْمُکَءاَِسنَو  اَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْنبَأَو  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  ْنِم  َكَءاَج  اَم  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
ِهَّللا

دنادرگ ». هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ربمایپ  نادناخ  امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  دنوادخ  ، » 33 بازحا : - - 1
نادنواشیوخ ». هرابرد  یتسود  رگم  مهاوخن  یشاداپ  امش  زا  نآ  رب  وگب  ، » 22 يروش : - - 2
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. دناوخارف هلهابم  يارب  ار  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ   46 (1) َنِیبِذاَْکلا . یَلَع 

زا تیب و  لها  لیاضف  زا  هک  تسا  هدـنکآ  يربتعم  دنـسم و  ياهثیدـح  اـهتیاور و  زا  ثیدـح ، ياـهباتک  میرذـگب ، هک  نآرق  تاـیآ  زا 
رد رکاسع  نبا  هک  میهن  يور  ارف  ار  ییاهتیاور  زا  یخرب  هک  رگا  میاهدرکن  ياهزات  راک  ام  دهدیم . ربخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لیاضف 
نبا هک  شخب  نیا  هداد و  صاصتخا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لیاضف  هب  ار  دوخ  باتک  زا  هژیو  یشخب  وا  تسا . هدروآ  قشمد  خیرات  باتک 

. تسا هدش  لقن  هقث  نایوار  زا  همه  هک  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  ثیدح  دصراهچ  هداهن ، نآ  رب  ار  هَّللالوسر » ۀناحیر   » مان رکاسع 
رب دوخ  هدز و  ياهمیخ  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : نینچ  دنکیم و  تیاور  ار  همیخ  ثیدح  رکب  وبا  هلمج ، زا 
رد دیآ  رد  حلص  ِرد  زا  نانیا  اب  هک  ره  اب  نم  دومرف : هاگنآ  دناهمیخ . نآ  رد  زین  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هدنکفا و  هیکت  یبرع  ینامک 

. درادب لد  رد  نانیا  تیالو  هک  متسه  یسک  ره  ّیلو  مگنج و  رد  دگنجب  نانیا  اب  سک  ره  اب  محلص ،
هب نآ  دنـس  هک  یتـیاور  رد   47 (2) دـننکیم . ینمـشد  نانآ  اب  كاپان  ناتخبهریت  اهنت  دـنراد و  تسود  ار  نانآ  دازکاـپ  ناتخبـشوخ  اـهنت 
ایند رد  نم  هتوبلگ  ود  نیـسح  نسح و  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  : » تسا هدمآ  دـسریم  رمع  نب  هَّللادـبع 

.« دنتسه
ادـخ لوسر  هک  تسا  ساّبع  نبا  زا  یتیاور  رد  مه  دنتـشهب ». لها  ناـناوج  نارورـس  نیـسح  نسح و  : » دومرف هک  تسا  يرگید  تیاور  رد 

.« تسا نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  نانآ  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  اهنآ  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : » تفگ هک  تسا  یباحص  نامی  نب  ۀفیذح  زا  یثیدح  رد 

نامنارـسپ و دـییایب  وگب : دـنک ، هّجاـحم  وت  اـب  هدـمآ ، لـصاح  ار  وت  هک  یـشناد  زا  سپ  هراـب  نیا  رد  هک  ره  سپ  ، » 61 نارمع : لآ  - - 1
رب ار  ادـخ  تنعل  و  مینک ، هلهابم  سپـس  میناوخارف  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  امـش  کیدزن و  ناشیوخ  ام  و  ناتنانز ، نامنانز و  ناتنارـسپ و 

میهد ». رارق  نایوگغورد 
لوسّرلا .» ۀناحیر  نیسحلا  : » لصف يدوبهب ، رقاب  دّمحم  قیقحت  اب  قشمد ، خیرات  رکاسع ، نب  یلع  مساقلاوبا  - - 2
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دنایتشهب ناناوج  نارورس  نیسح  نسح و  هک  داد  هدژم  ارم  درک و  مالس  نم  رب  وا  دوب . هدشن  لزان  نونک  ات  هک  دش  لزان  نم  رب  ياهتـشرف 

.« تسا تشهب  نانز  رتهم  همطاف  و 
نیـسح درادیم . تسود  نیـسح  ار  هچنآ  دراد  تسود  دـنوادخ  منیـسح . زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  : » دوـمرف هک  تسا  یثیدـح  رد  مه 
تلاـسر هک  تسا  یطبـس  هیبشت ) نیا  هیاـپ  رب   ) زین نیـسح  دـندوب ، ناربماـیپ  ناـثراو  طابـسا  مینادیم  هک  اـجنآ  زا  تسا . طابـسا  زا  یطبس 

. تسا هدرب  ثرا  هب  نانآ  زا  ار  یهلا  نییآ  نتخاس  هدنز  ینعی  ناربمایپ ؛
ناـیم رد  طابـسا  تساـهتّما ؛ زا  یتـّما  ییاـمنهار  ریخ و  رد  ینعی  تسا ؛ طابـسا  زا  یطبـس »  » نیـسح تسا : هدـمآ  ریثا  نبا  هیاـهن  باـتک  رد 

طبس ود  نیسح  نسح و  هک  تسا  ثیدح  رد  دنتسه . اراد  ار  لیعامـسا  نادنزرف  نایم  رد  لیابق »  » ياج نامه  میهاربا  نب  قاحـسا  نادنزرف 
ار نایتشهب  زا  يدرم  دراد  تسود  سک  ره  دومرف : هک  تسا  فیرش  ثیدح  رد   48 (1) دنیوا . زا  هراپ  ود  تّما و  ود  ینعی  دنیادخ ؛ لوسر 
زا ناشردپ  دنایتشهب و  ناناوج  نارورـس  نیـسح  نسح و  دومرف : هک  تسا  هعیـش  قیرط  زا  رگید  یثیدح  رد  مه  درگنب . ار  نیـسح  درگنب ،

. تسا رترب  نانآ 
. دننیشنب ای  دنزیخرب  دنماما ، ود  نیسح  نسح و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  روهشم  ثیدح  رد  ماجنارس ،

روآدای ددص  رد  ام  هک  هدیـسر  یناوارف  يوبن  ثیداحا  ثیدح ، خیرات و  ياهباتک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  هکنآ  نخـس  هاتوک 
. دنبایب هعیش  یّنس و  ربتعم  ياهباتک  رد  دنتسه  روهشم  هدش و  هتخانش  یثیداحا  هک  ار  اهنآ  دنناوتیم  نادنمهقالع  میتسین و  اهنآ  همه  ندش 

هیلع نیـسح  ماما  لیاضف  هرابرد  هدیـسر  ثیداحا  هعومجم  تسا  ینتفگ  هَّللا .» لوسر  ۀـناحیر  نیـسحلا   » لـصف قشمد ، خـیرات  کـن : - - 1
ماما هرابرد  تسا . هدروآ  درگ  هّتـسلا » حاحـصلا  نم  هسمخلا  لئاضف   » باـتک رد  يداـبآزوریف  ار  تنـس  لـها  بتک  رد  تیبلـها  مالـسلا و 

مجرتم .» ، » 373 - 314 - 281 ص 205 - ج 3 ، هسمخلا ،» لئاضف  : » کن نیسح 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  ینانخس 

لیـصا و تغالب  رذگهر  زا  هک  دوب  دنمناوت  نانچنآ  هصرع  نیا  رد  وا  تسا و  ندروآ  هاوگ  نتفگ و  زا  زاینیب  مالـسلا  هیلع  ماما  ِيرونخس 
تـسوا زغن  ياههبطخ  تقیقح ، نیا  هاوگ  نیرترب  دروآ . گنچ  هب  ار  اهلد  دزاونب و  ار  اهـشوگ  تسناوت  دوخ  بان  ناـیب  فرژ و  تحاـصف 

زا هنومن  دنچ  کنیا  دهدیم . ربخ  وا  تفگـش  يدـنمناوت  زا  ینـشور  هب  تسا و  هدـنکآ  يدـنمهرف  ّتیناسنا و  فرژ  یناعم  زا  رـسارس  هک 
: میهنیم يورارف  ار  ماما  نانخس 

49 (1) دنکدنا . نارادنید  هاگنآ  دنوش  هدومزآ  يراتفرگ  هب  نوچ  دنتـسه و  نید  درگرب  دشاب  رارقرب  ناشنان  ات  دنیایند . ناگدـنب  مدرم  - 1
تسد هن  دنگوس ، دنوادخ  هب  هن ، - 3 50 (2) يرتخد . ندرگرب  يدـنبندرگ  هک  نانوچ  تسا ، هدـش  هتخیوآ  هدازیمدآ  ندرگرب  گرم  - 2

ياهنماد هن  دنراد و  اور  وا  لوسر  ادـخ و  هن  ار  نیا  مهنیم . ندرگ  امـش  تعاط  هب  ناگدرب  ناس  هب  هن  مهدیم و  امـش  هب  يراوخ  ینوبز و 
ندش هتشک  رب  ار  ناگیامورف  يربنامرف  هک  كاپ ، ياهلد  تریغ و  اب  ياهنادجو  هزیکاپ و  كاپ و 

َنُوناّیّدلا ». َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذإف  ْمُهُِشیاعَم  ْتَّرَد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلأ  یلَع  ٌقَِعل  ُنیّدلاو  اینُّدلا  ُدیبَع  ُساّنلا  - - » 1
ِةاتَفلا ». ِدیج  یلَع  ةَدالِقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یلَع  ُتْوَملا  َّطُخ  - - » 2
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یتخب هریت  هوتـس و  یتخـس و  زج  ار  نارگمتـس  راـنک  رد  یگدـنز  یتخبکین و  تداعـس و  زج  ار  گرم  - 4 51 (1) مینیزگرب . ناراوگرزب 

اهنت يرگمتس . يارب  هن  يزیگناداسف و  يارب  هن  یـساپسان ، یـشوخرس و  زا  هن  ماهدرک ، مایق  یتسمرـس  يور  زا  هن  نم  - 5 52 (2) منیبیمن .
. ماهتساخرب مّدج  تّما  رد  ییوجحالصا  يارب 

ره و  تسا ، رتراوازس  قح  هب  دوخ  يادخ  تفریذپ ، ارم  قح  شریذپرـس  زا  سک  ره  مرادب . زاب  رکنم  زا  مناوخارف و  فورعم  هب  مهاوخیم 
يا - 6 53 (3) تسا . رواد  نیرترب  وا  هک  دـنک  يرواد  قح  هب  نامدرم ، نم و  نایم  دـنوادخ  ات  منکیم  هشیپ  ییابیکـش  تفریذـپن  ارم  سک 

، هانگ هورگ  يا  قح . نخس  ناگدننک  فیرحت  يا  باتک ، ناگدنراذگاو  يا  ناگدشادج ، ناگدیرب و  يا  نارگشمار ، ناکزینک و  ناگدنب 
لطاب و  دوشیمن ، لمع  نادب  هک  دـیرگنیمن  ار  ّقح  ایآ  - 7 54 (4) داب ! ناتگرم  اهتّنس ، ناگدننک  شوماخ  يا  ناطیـش و  ياههسوسو  يا 

رد يرآ ، - 8 55 (5) دنـشاب . شیوخ  راگدرورپ  ياقل  گنتلد  نانمؤم  دـیاب  تسا  نینچ  هک  نونک  دوشیمن ! هتـشادرب  تسد  نآ  زا  هک  ار 
ياهویم نیرتدـب  امـش  تسا و  هدـش  راوتـسا  نآ  رب  ناتیاههقاس  هدروخ و  هرگ  نادـب  ناتیاههشیر  دراد . زارد  ياهنیرید  گنرین ، امـش  ناـیم 

56 (6) دور . نایم  زا  دروخ  سک  ره  دنک و  سوه  دنیبب  سک  ره  هک  دیتسه 

ٌۀَّیِمَح ٌفُونُأو  ْتَرُهَطَو  َْتباط  ٌروُجُحو  ُُهلوُسَرو  ِکلذ  هَّللا  یبْأَـی  ِدـیبَعلا ، َرارقإ  ْمَُکل  ُِّرقأ  ـالَو  لیلَّذـلا  َءاـطعإ  يدَِـیب  ْمُکیطعُأ  ـال  هَّللاَو  - - » 1
ِمارِکلا ». ِعِراصَم  یلع  ِمائِّللا  َۀَعاط  َِرثُْؤن  ْنأ  ْنِم  ٌۀّیِکَز  ٌسوُُفنو 

ًامََربّالإ ». َنیِِملاّظلا  َعَم  َةایَحلاَو  ًةَداعَس  ّالِإ  َتْوَملا  يَرأ  ال  - - » 2
یهنأو ِفوْرعَْملِاب  َُرمآ  ْنأ  ُدـیرُأ  يِّدَـج  ِۀَّمُأ  یف  ِحالْـصإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اّمنإو  ًاِملاظ  الو  ًادِـسْفُم  الو  ًارَطب  َو ال  ًارِـشأ  ْجُرْخَأ  َْمل  ّینإ  - - » 3

ُْریَخ َوُـهو  ِّقحلاـب  ِموَـقلا  َنـَیبَو  ینَیب  هَّللاَیـِـضقَی  یّتـح  ُِربْـصأ  اذـه  َّیَلَع  َّدَر  ْنَـمو  ّقحلاـب  یلوأ  ُهَّللاـف  ِّقـحلا  ِلُوـبَِقب  ینَِلبَق  ْنَـمَف  ِرَْکنُملا  ِنـع 
ْنیِمِکاحلا ».

ِنَنُّسلا ». یئِفْطُم  َو  ِناطیشلا  ِۀَثَفَنَو  ِماثآلا  ِۀَبَصَعَو  ِِملَْکلا  یفِّرَُحمَو  ِباتِکلا  َةَذَبَنو  ِبارخَألا  َذاذُش  َو  ِۀَمَألا  َدیبع  ای  ْمَُکل  ًاقْحُس  - - » 4
ِهِّبَر ». ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُهنَع  یهانَتَی  ِلِطاْبلا ال  َیلا  َو  ِِهب  ُلَمُعی  ِّقَحلا ال  یلا  َنْوََرت  الأ  - - » 5

ِبِصاْغِلل ». ٌۀَلِکآَو  رِظاّنِلل  ٌّیِجَش  ٍرَمَث  َثَبخأ  ُْمتنُکَف  ْمکُعوُرف  ِهیَلَع  ْتَرَزَآتَو  مکلوصُأ  ِهَیلإ  تَجَش  ٌمیِدَق  ْمُکِیف  ِرْدَغلا  هَّللاو  لَجا ، - - » 6

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comینانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :
: دومرف يدناسر ؟ حبص  هب  ار  بش  هنوگچ  ادخ ، ربمایپ  رسپ  يا  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  زا  - 9

نایم رد  ارم  باسح  تسا ، نم  یپ  رد  گرم  تسا ، نم  يور  ارف  شتآ  تسا ، يراگدرورپ  ارم  الاب  رد  هک  مدناسر  حبص  هب  بش  یلاح  رد 
همه تخاـس ، مناوتن  رود  دوخ  زا  مرادـن  شوـخ  ار  هچنآ  مباـییمن ، مراد  تسود  ار  هچنآ  مشیوـخ ، ياـههدرک  ورگ  رد  نم  تسا ، هتفرگ 

نم زا  یــسک  هـچ  سپ  درذـگرد ؛ نـم  زا  دـهاوخب  رگا  دـهد و  رفیک  ارم  دــهاوخب  رگا  هـک  تـسوا  و  تـسا ، نـم  زج  تـسد  رد  اـهراک 
هنم هار  نیا  رب  دوخ  يوربآ  وت  تسا . هداهن  نتساوخ  نیا  هار  هب  دوخ  يوربآ  هدیبلط ، یتجاح  وت  زا  هک  نآ  - 10 57 (1) تسا ؟ رتتسدیهت 

. دهد اطع  تسا  هتسبن  يدیما  وا  رد  هک  سک  نادب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتتسد  هداشگ  - 11 58 (2) ینادرگزاب . تسدیهت  ار  وا  هک 
. درذگرد ماقتنا  زا  تردق  نتشاد  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتتشذگرپ 

-12 59 (3) درادب . ساپ  دناهدیرب  وا  زا  هک  اهنآ  اب  دوخ  دنویپ  هک  تسا  یسک  نامدرم ، ناسک و  اب  دنویپ  نتشاد  ساپ  هب  مدرم  نیرتدنبیاپ 
. تسا ییوگ  فازگ  ینیب  رتربدوخ  تسا ، تمعن  نادـنواشیوخ  ناسک و  اب  نتـشاد  دـنویپ  تسا . یگنادرم  يرادافو  تسا . تنیز  يرابدرب 

ینیـشنمه تسا و  يدب  ناگیامورف  اب  ینیـشنمه  تسا ، يدوبان  هب  ندیتلغ  رد  يور  فازگ  تسا ، یناوتان  يدرخبان  تسا ، يدرخبان  باتش 
دهاوـخیم هک  ره  سپ  دـباییم . اـنعم  زیگناسرت  گرم  رد  هـک  تـسا  ياهژاو  صـالخا  - 13 60 (4) تسا . دـب  نامگ  هیام  ناراکدـب  اـب 

61 (5) دنک . هدامآ  گرم  ياهيدنیاشوخان  همه  يارب  ار  دوخ  هک  دیاب  دشاب  صلخم 

ام ُعَفْدأ  الَو  ُّبِحُأ ، ام  ُدِـجأ  الَو  ِیلَمَِعب  ٌنِهَتُْرم  اَنأَو  ِیب  ٌقِدُْـحم  ُباسِْحلاَو  یُنُبلْطَی  ُتوَْملاَو  یِماـمأ  ُراـّنلاَو  ِیقوَف  ٌّبَر  ِیل  َو  ُتحَبْـصأ  - - » 1
یِّنِم ». ُرَْقفأ  ٍریقَف  ُّيَأَف  یِّنَع ، افَع  َءاش  ْنإَو  ِیَنبَّذَع  َءاش  ْنإَف  يْریَغ  ِدَِیب  ِرُومالاَو  ُهَرْکأ ،

ِهِّدَر ». ْنع  َکَهْجَو  ْمِرْکأف  َِکلاؤُس ، ْنَع  ُهَهْجَو  ْمَرُْکی  َْمل  ِۀَجاْحلا  ُبِحاص  - - » 2
ُهَعَطَق ». نَم  َلَصَو  نَم  ِساّنلا  َلَصْوأ  َّنإو  ٍةرُدق  ْنَع  افَع  نَم  ِساّنلا  یَفْعأ  َّنإَو  وُجرَی ، ْنَم ال  یطعأ  ْنَم  ِساّنلا  َدَوْجأ  َّنإ  - - » 3

ٌّرش ةَءانَّدلا  ِلهأ  ُۀََسلاُجمَو  ٌۀَطَرَو ، ُُّولُغلاو  ٌفْعَض ، ُهَفَّسلاو  ٌهَفَس  ُۀَلَجَعلاو  ٌفَلَص ، ُرابِکتْسالاَو  ٌۀَمِْعن ، ُۀَلِـصلاو  ٌۀَئوُُرم ، ُءافَولاو  ٌۀَنیز ، ُملِحلا  - - » 4
ٌۀَْبیَر ». ِقْسِفلا  ِلهأ  ِۀََسلاُجمَو 

اِهتاهوُرْکَم ». ِّلُک  یلَع  ُهَسفَن  نِّطَُویلَف  ًاِصلُخم  َنوُکَی  ْنأ  َءاش  نَمَف  بیِهَّرلا ، ِتوَْملا  ِیف  ُهانعَم  ٌْظَفل  ُصالخالا  - - » 5

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  www.Ghaemiyeh.comینانخس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


54 ص :
ار وا  مه  نامثع  هیواعم ، يوس  زا  ماش  زا  يو  جارخا  یپ  رد  هک  رذوبا - هقردـب  هاگ  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  نیگنهآ  نانخـس  زا  نینچمه 

: دومرف درکیم - دیعبت  هنیدم  زا 
. تسا يراک  رد  زور  ره  دنوادخ  و  دزاس ، نوگرگید  ینیبیم  ار  هچنآ  هک  تساناوت  دنوادخ  ومع ، يا  - 14

زا ار  وت  هچنادـب  رایـسب  هچ  وت  ياهدرک . مورحم  تنید  هب  یـسرتسد  زا  ار  نانآ  وت  دـناهتخاس و  هرهبیب  شیوخ  يایند  زا  ار  وت  نامدرم  نیا 
زا و  هاوخب ، يراـبدرب  ییابیکـش و  دـنوادخ  زا  دـندنمزاین . یتـشاد  ناـشمورحم  نآ  زا  هچنادـب  رایـسب  هچ  اـهنآ  يزاـینیب و  دنتـشادزاب  نآ 

لجا یباتیب  هن  دزادنایم و  شیپ  ار  ناسنا  يزور  يدنمزآ  هن  و  تسا ، يراوگرزب  زا  يرابدرب  ربص و  هک  رب ، هانپ  وا  هب  یباتیب  يدنمزآ و 
62 (1) دنکفایم . ریخأت  هب  ار 

اّمَع َكانْغأ  امَو  کَنیِد ، مُهَتْعَنَمَو  مُهاْینُد ، ُموَْقلا  َکَـعَنم  ْدَـقَو  ٍنأَـش ، ِیف  ٍموَی  َّلُـک  هَّللاَو  يَرت  دَـق  اـم  َرِّیَُغی  ْنأ  ٌرِداـق  هَّللا  َّنإ  هاّـمع ! اـی  - - 1
َعَشَْجلا ال َّنِإَو  ِمَرَْکلاَو . ِنیِّدـلا  َنِم  َْربَّصلا  َّنإَف  ِعَزَْجلاَو  ِعَشَجلا  َنِم  ِِهب  ْذِعَتْـساَو  َرْـصَّنلاَو  َْربَّصلا  َهَّللا  ِلأْساَف  مُهَتعَنَم ، اـم  یلا  ْمُهَجَوْحأو  َكوُعَنَم 

اًلَجأ ». ُرِّخَُؤی  َعَزَْجلاَو ال  ًاقزر  ُمِّدَُقی 
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55 ص :

قارع هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رفس 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  قارع و  مدرم 

نیسح ماما  اب  تعیب  نایفـس و  یبا  نب  ۀیواعم  علخ  هرابرد  دندیزاغآ و  یـشبنج  قارع  نایعیـش  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  تشذگرد  زا  سپ 
هک دش  روآدای  نانآ  هب  تفریذپن و  ار  تفالخ  تعیب  دیزرو و  يراددوخ  نایفوک  خساپ  زا  ماما  دنتشون . همان  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا ، هیلع 

ییاوشیپ هلأسم  رد  ، » درذـگرد هیواعم  نوچ  اّما  تسین . اور  نامیپ  نیا  نتـسکش  تسا  هدـنز  هیواـعم  اـت  تسا و  یناـمیپ  هیواـعم  وا و  ناـیم 
«. تسیرگن میهاوخ  ناناملسم 

دیزی دوب ، هدناتس  تعیب  وا  يارب  هتـشامگ و  يدهعیلو  هب  ار  دیزی  شایگدنز  رد  نوچ  تشذگرد و  ق . لاس 60 ه . بجر  همین  رد  هیواعم 
زا ماع و  روط  هب  هنیدـم  نامدرم  زا  تساوخ  هنیدـم  رد  تموکح  رازگراـک  نایفـس  یبا  نبۀـبتع  نبدـیلو  زا  تسـشن و  تفـالخ  یـسرک  رب 

ار تعیب  رگا  دـهدن و  تلهم  چـیه  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هژیو  هب  دناتـسب و  تعیب  وا  يارب  صاخ  روط  هب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نبنیـسح 
. دنک هناور  ار  شرس  دنز و  ندرگ  ار  وا  تفریذپن 

دنهاوخن تقفاوم  يو  تفالخ  اب  هک  دوب  هداد  ربخ  هتـشاد و  رذحرب  نانآ  زا  ار  وا  هدرک و  شرافـس  دـیزی  هب  نت  راهچ  هرابرد  رتشیپ  هیواعم 
نبرمع نب  هَّللادبع  ریبز ، نب  هَّللادـبع  مالـسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا : دـندوب  ترابع  نتراهچ  نیا  تفریذـپ . دـنهاوخن  وا  تعیب  درک و 

. رکبیبا نب  نمحرلادبع  و  باطخ ،
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56 ص :

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  هبتع و  نب  دیلو 

وا دیسر . هبتع  نب  دیلو  هب  نانآ  زا  ندناتس  تعیب  فده  هب  نتراهچ  نآ  اب  يریگتخس  هب  شرافـس  هیواعم و  تشذگرد  زا  یکاح  دیزی  همان 
گرزب ناونع  هب  مکح  نب  ناورم  اب  ینزیار  هب  دـهن ، نایم  رد  نانآ  اـب  ار  تموکح  هتـساوخ  دورب و  نتراـهچ  نیا  غارـس  هب  هک  نآ  زا  شیپ 

. تخادرپ ینزیار  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هرابرد  هژیو  هب  تعیب و  هرابرد  نایوما 
هک ناورم  يوس ، نآ  زا  دیـشخبیم . يرترب  ناـگمه  رب  درکیم و  ادـج  نارگید  زا  ار  وا  هک  دوب  ییاـهیگژیو  ياراد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

تفالخ مالسلا  هیلع  نیسح  هک  نیا  زا  ار  دیلو  تشاد  رـس  رد  يزورفا  گنج  يزیگناهنتف و  هشیدنا  دوب و  سانـش  مدرم  انـشآ و  راک  يدرم 
ار وا  دزرو  يراددوخ  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هچنانچ  تساوخ  وا  زا  دیناهاگآ و  درک  دـهاوخن  تعیب  تفریذـپ و  دـهاوخن  ار  دـیزی 

. دشکب
. دناوخارف بش  نامه  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  دیلو  دوبن و  ياهراچ 

ناـمز نیا  رد  بش و  تقو  نیا  رد  ترـضح  نآ  یناوـخارف  زار  دوـب و  هدربیپ  رما  تـیعقاو  هـب  هـک  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  يوـس ، رگید  زا 
حالـس تساوخ  نانآ  زا  دـیبلط و  ار  دوخ  ناگتـسباو  ناـسک و  زا  دـنچ  ینت  تفرگ و  شیپ  رد  طاـیتحا  بناـج  دوب ، هتفاـیرد  ار  بساـنمان 

يزیچ نم  زا  وا  مرادـن  ناـنیمطا  تسا و  هدـناوخارف  بش  نیا  رد  ارم  دـیلو  دوـمرف : ناشیدـب  ترـضح  نآ  دـنوش . هارمه  وا  اـب  دـنریگرب و 
هب دش  دنلب  میادص  دیدینـش  رگا  دیتسیاب و  رد  رب  متفر  وا  يارـس  نورد  هب  نوچ  دیوش و  نم  هارمه  سپ  منک . هدروآرب  مناوتن  هک  دـهاوخن 

. دینک عافد  نم  زا  وا  ربارب  رد  ات  دییآ  نورد 
ترـضح نآ  هب  ار  هیواعم  تشذگرد  ربخ  دیلو  دید . اجنآ  مه  ار  مکح  ناورم  و  تفر ، دیلو  رادـید  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  بیترت ، نیدـب 

نامه زا  تساوخیمن  اّما  دنهاوخیم ، ار  دیزی  اب  تعیب  وا  زا  هک  تفایرد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـناوخ . ترـضح  نآ  يارب  ار  دـیزی  همان  داد و 
دبای و ییاهر  تیعضو  نیا  زا  يریگرد  چیهیب  دیدیم  رتبسانم  هکلب  دروآ ، نایم  هب  نخس  تعیب  زا  يراددوخ  تفلاخم و  زا  ًاحیرص  زاغآ 

تـسانب رگا  سپ  يرادب . هدنـسب  يوش و  دنـسرخ  ناهنپ  یتعیب  هب  منکیمن  نامگ  دومرف : دیلو  هب  يور  نیمه  زا  دور . نوریب  دـیلو  هناخ  زا 
حبص میراذگیم  تفگ : تفریذپ و  ار  ماما  داهنشیپ  دیلو  دنبای . ربخ  نآ  زا  مدرم  ات  دشاب  راکشآ  راذگب  دشاب  یتعیب 
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نونکامه رگا  تفگ : درک و  ضارتعا  دـیلو  هب  ناورم  هک  تشاد  نتفر  گنهآ  ماما  دـینیبب . دوخ  حالـص  هراـبنیا  رد  ناـمز  نآ  اـت  و  دوش .

نایم نیا  رد  يدایز  ناسک  ات  دید  یهاوخن  یتعیب  وا  زا  زگره  تفای و  یهاوخن  تسد  وا  هب  چـیه  دـیوگ ، كرت  ار  وت  هدرکن  تعیب  نیـسح 
. دنوش هتشک 

. نزب ندرگ  ار  وا  ای  دنک و  تعیب  ای  هک  نآ  رگم  دور ، نوریب  راذگن  راد و  هگن  ار  درم  نیا 
هک نیا  زا  تعیب و  زا  يراددوخ  زا  اراکشآ  دینش ، ار  ناورم  ياوران  ياههتفگ  نیا  دید و  ار  هنامحریب  ییورایور  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک تسا  هدیسر  اجنادب  راک  ار  وت  مشچ ، غاز  زینک  هداز  يا  دومرف : ناورم  هب  دروآ و  نایم  هب  نخس  دنک  تعیب  دیزی  اب  دناوتیمن  زگره  وا 

! یموش ییوگغورد و  هک  دنگوس  يادخ  هب  یهدیم ؟ نامرف  نم  نتشک  هب 
زاغآ دنوادخ  ام  هب  تسا . ناگتـشرف  ِدمآ  دش  هاگیاج  ام  هناخ  میتلاسر و  هاگتـساخ  توبن و  نادناخ  ام  ریما ، يا  دومرف : زین  دـیلو  هب  هاگنآ 
سپ دـنکیم . يراکدـب  اراکـشآ  دـشکیم و  هانگیب  ياهناسنا  هک  راسگیم  راکهبت و  تسا  يدرم  دـیزی  اـّما  دـنکیم . متخ  اـم  هب  هدرک و 
دوخ راک  رد  امـش  مه  میرگنیم و  دوخ  راـک  رد  اـم  مه  دوش و  حبـص  اـت  میراذـگیم  دـنکیمن . تعیب  ییوا  نوچ  اـب  نم  دـننامه  یـسک 

. تسا رتراوازس  تعیب  تفالخ و  هب  ام  مادک  مینیبب  ات  دیرگنیم 
. دندش هناور  وا  یپ  رد  زین  شناگتسباو  ناسک و  تفر و  نوریب  نخس  نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح 

یتیعقوم نینچ  زگره  دنگوس  دنوادخ  هب  يدربن ، نامرف  نم  زا  تفگ : دـیلو  هب  ناورم  دـیلو ، هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  نتفر  نوریب  زا  سپ 
دنوادـخ هب  مهدـب ! فک  زا  دوخ  يایند  نید و  هک  ییاـمنیم  هار  نیدـب  ارم  وت ! رب  ياو  تفگ : خـساپ  رد  دـیلو  داد . دـهاوخن  تسد  وت  هب 

هک دشاب  نیا  زج  مرادن  نامگ  دنگوس ، دنوادخ  هب  مشاب . هتـشک  ار  یلع  نب  نیـسح  دوش و  نم  نآ  زا  ایند  همه  هک  مرادن  تسود  دنگوس ،
دوب دهاوخن  حلاص  لمع  چیه  شلمع  يوزارت  رب  دنک  تاقالم  ار  يادخ  دراد  ندرگ  رب  وا  نوخ  هک  یلاح  رد  دشکب و  ار  نیسح  سک  ره 

دهاوخ هدنرازآ  تخـس  يرفیک  ار  وا  تخاس و  دهاوخن  كاپ  هانگ  رد  ار  وا  دنکفا و  دهاوخن  تمحر  رظن  وا  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  و 
! تسا تسار  یتفگ  هچنآ  يراد  يرظن  نینچ  رگا  تفگ : دیلو  هب  هنارگشنزرس  ناورم  دوب .
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تعیب هب  نم  زردنا  هَّللادبع  وبا  يا  تفگ : ار  ترضح  نآ  ناورم  درک ، دروخرب  مکح  نب  ناورم  اب  هناخ ، نوریب  مالسلا  هیلع  نیـسح  يزور 

ادخ لوسر  مّدج  زا  داهن : نایم  رد  ناورم  اب  ار  نخـس  نیا  دنچ ، يدونـش  تفگ و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نک . شوگ  ار  دـیزی  اب 
. تسین اور  نایفس  وبا  نادناخ  رب  تفالخ  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تعیب يارب  دنتساوخ  وا  زا  دندمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  دزن  هنیدم  رازگراک  ِنادرم  زور ، نامه  ِبش  دش و  ادج  ماما  زا  هنانیگمـشخ  ناورم 
رد مه  امش  میشیدنیب و  دوخ  راک  حالص  رد  ام  سپس  دوش ، حبص  دیراذگب  دومرف : نانآ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دبای . روضح  یلاو  دزن 

. دنتفر دندیزرون و  رارصا  ماما  راضحا  رد  نانآ  دینک . هشیدنا  دوخ  راک  حالص 
. درک هنیدم  زا  نتفر  نوریب  گنهآ  مالسلا  هیلع  ماما  بش  نامه 

: تفگ وا  درک . وگتفگ  وا  اب  هراب  نیا  رد  دمآ و  ماما  دزن  دوب ، هدش  هاگآ  ربخ  نیا  زا  هک  ماما  ردارب  هیفنح  نب  دّمحم 
گرزب نم و  هدـید  رون  ياهتخیمآ ، رد  ملد  ناـج و  هب  ینم ، نوخمه  وـت  ینم . يارب  مدرم  نیرتزیزع  نیرتینتـشادتسود و  وـت  ردارب ، يا 

لها نارورـس  زا  هدیـشخب ، يرترب  نم  رب  ار  وت  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛ نم  ندرگرب  ناشیا  زا  يربنامرف  هک  یتسه  نانآ  زا  ینم و  نادـناخ 
. وش رود  زکارم  اهرهـش و  زا  ریگب و  هرانک  یناوتیم  ات  هاگنآ  رادب و  رود  دیزی  بیـسآ  زا  ار  دوخ  ندرک ، تعیب  اب  تسا . هداد  رارق  تشهب 
، دندرپس نامیپ  وت  اب  دندرک و  تعیب  وت  اب  مدرم  رگا  ناوخارف . شیوخ  هب  ار  نامدرم  زاس و  هناور  مدرم  نایم  هب  ار  دوخ  ناگداتـسرف  هاگنآ 
زا هن  دـهاکب و  وت  نید  زا  ببـس  نیدـب  دـنوادخ  هن  دـندمآ ، درگ  وت  زج  درگ  رب  مدرم  مه  رگا  تفگ و  مهاوـخ  ساپـس  نیا  رب  ار  يادـخ 

هرابرد نامدرم  ییآرد و  اهرهش  نیا  زا  يرهش  هب  هک  مراد  میب  نآ  زا  نم  دورب . راک  نیا  رـس  رب  وت  لضف  یگنادرم و  هن  تسا و  يدنمدرخ 
. يوش گنج  نیا  ینابرق  نیتسخن  دوخ  وت  دنگنجب و  رگیدمه  اب  و  وت ، رب  یعمج  دنوش و  وت  اب  یعمج  دننک ، فالتخا  رگیدمه  اب  وت 

؟ مور اجک  هب  مردارب ! دیسرپ : مالسلا  هیلع  نیسح 
نارای ناماس  نآ  نامدرم  هک  يوریم  نمی  هب  هنرگو  نامه ، هک  دش  نئمطم  یهاگیاپ  تیارب  اجنآ  رگا  يوریم ، هّکم  هب  تفگ : هیفنح  نبا 

مه دنتسه و  تردپ  ّدج و  نیرید 
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يدابآ نادـب  يدابآ  نیا  زا  يوریم و  ناتـسهوک  نابایب و  هب  هنرگو  نامه ، هک  دـش  نئمطم  ياهناخ  ار  وت  اـجنآ  رگا  رتلدمرن . رتناـبرهم و 

. دنکیم مکح  هچ  راکهبت  هفیاط  ام و  نایم  دنوادخ  دشکیم و  اجک  هب  مدرم  راک  ماجرف  ینیبب  ات  يزیرگیم 
. منکیمن تعیب  هیواعم  نبدیزی  اب  دشابن  مه  هاگهانپ  کی  ارم  ایند  همه  رد  رگا  یتح  دنگوس ، دنوادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

وت يادخ  مردارب ! دومرف : سپس  تسیرگ و  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  درک . هیرگ  دیرب و  ار  ماما  نخس  هتـشر  ماگنه  نیا  رد  هیفنح  نب  دّمحم 
هّکم هب  نتفر  گنهآ  نم  کنیا  دشاب . هارمه  تیقفوم  اب  راوتـسا و  ترظن  مراودیما  يدیزرو . رهم  یتساوخ و  ریخ  هک  دهد ! وکن  ییازج  ار 

تـشونرس نانآ  تشونرـس  ماهدرک . هدامآ  ار  دوخ  نارادفرط  ناگدازردارب و  ناردارب ، مه  ماهدـش و  هدامآ  رفـس  نیا  يارب  دوخ  مه  مراد ،
کی چیه  ات  یـشاب  نانآ  رب  نم  نابهدید  ینامب و  هنیدم  رد  هک  تسین  ياهدرخ  چیه  وت  رب  ردارب ، يا  وت ، اّما  تسا . نم  رظن  نانآ  رظن  نم و 

. دنامن هدیشوپ  نم  زا  ناشیاهراک  زا 
، درک عادو  وا  اب  تفر و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  شرداـم  ربق  راـنک  هب  بش  همین  وا  دـش . مّمـصم  هنیدـم  زا  نتفر  نوریب  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نب دّـمحم  وا  ناسک  زا  هک  یلاح  رد  هاگنآ  تفگ . دوردـب  زین  ار  وا  تفر و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شیوخ  ردارب  عجـضم  راـنک  هب  سپس 
َنیِِملاَّظلا (1) ِموَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقرَتَی  ًاِفئاَخ  اْهنِم  َجَرَخَف  هیآ  هک  یلاح  رد  مه  و  دندوب ، هدنام  هنیدم  رد  رفعج  نب  هَّللادـبع  هیفنح و 

. تفگ كرت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهش  ناگتسباو ، نادنواشیوخ و  اب  هارمه  هنابش  درکیم ، توالت  ار   63
مراد و هّکم  گنهآ  نونکا  دومرف : ياهدرک ؟ اجک  گنهآ  موش ، تیادف  دیـسرپ : درک و  دروخ  رب  ترـضح  نآ  اب  عیطم  نب  هَّللادبع  هار  رد 

تیادف ار  ام  دنیزگرب و  تسا  ریخ  ار  هچنآ  تیارب  دـنوادخ  تفگ : هَّللادـبع  مهاوخب . تسا  حالـص  ریخ و  ار  هچنآ  دـنوادخ  زا  سپ  نآ  زا 
. دنک

هتشک نآ  رد  تردپ  هک  تسا  نوگش  دب  يرهش  نآ  هچ ، يوش ؛ کیدزن  رهش  نیدب  ینک و  هفوک  گنهآ  اجنآ  زا  دابم  یتفر  هّکم  هب  نوچ 
وت ياج  هب  ار  رگید  سک  چـیه  زاجح  نامدرم  یبرع و  رورـس  وت  هک  نامب  مرح  ناـمه  رد  دـش . هتـشاذگاو  اـهنت  اـجنآ  زین  تردارب  دـش و 

. دننیزگنرب

شخب ». تاجن  ناراکمتس  هورگ  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگیم : هک  یلاح  رد  تفر ، نوریب  ناسرت  اجنآ  زا  یسوم  ، » 21 صصق : - - 1
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نیا توالت  هب  اجنآ  دمآ و  رد  هّکم  هب  نابعش  هام  مّوس  هعمج  زور  رد  تفر و  شیپ  هّکم  يوس  هب  دوخ  ناسک  اب  هارمه  مالسلا  هیلع  نیـسح 

ياههام نینچمه  نابعـش و  هام  هدـنامیقاب  ماـما   64 (1) ِلِیبَّسلا . َءاَوَس  ِینَیِدـْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یَـسَع  َلاَـق  َنَیْدَـم  َءاَْـقِلت  َهَّجََوت  اََّملَو  تخادرپ : هیآ 
گنهآ هب  اهیدابآ  اهرهـش و  رگید  زا  هک  یمدرم  نینچمه  هّکم و  نامدرم  تّدم  نیا  رد  دنارذگ و  هّکم  رد  ار  هدـعقلاوذ  لاوش و  ناضمر ،

. دنتشاد دش  دمآ و  وا  اب  دندمآیم  هّکم  هب  هرمعای  جح 
دننکیمن و تعیب  وا  اب  نایزاجح  تسه  هّکم  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ات  تسنادیم  تشاد و  تفالخ  هب  یمـشچ  هشوگ  هک  ریبز  نب  هَّللادبع 

. تخادرپیم وگ  تفگ و  هب  وا  اب  عاضوا  هرابرد  درکیم و  رادید  ار  وا  هک  دوب  ناسک  نیا  هلمج  زا  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  ناشیاهلد 
زا ترـضح  نآ  جورخ  نینچمه  وا و  اـب  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يراددوخ  دـیزی و  تفـالخ  هیواـعم ، گرم  ربخ  يوس ، نآ  زا 

، دندشیم هتسناد  تیب  لها  ناروای  رامش  رد  دندوب و  یلع  نایعیـش  هک  اهنآ  دیـسر . هفوک  نامدرم  شوگ  هب  هکم  رد  ناشیا  تماقا  هنیدم و 
: تفگ هلمج  زا  درک و  داریا  ینانخس  مدرم  يارب  نامیلس  اجنآ  دندمآدرگ . ناماس  نیا  نایعیش  ربهر  درُص ، نب  نامیلس  هناخ  رد 

نادناخ ناشکرس  زا  هدیزرو و  تفلاخم  وا  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  اّما  تسا . هتسشن  وا  ياج  رب  دیزی  شدنزرف  هدیـسر و  تکاله  هب  هیواعم  »
. تسا هدش  امش  يرای  دنمزاین  وا  نونکا  دیاهدوب و  وا  ردپ  نایعیش  مه  نیا  زا  شیپ  دییوا و  نایعیـش  امـش  تسا . هتخیرگ  هّکم  هب  نایفـسوبا 
یتسـس و زا  رگا  اـّما  دیـسیونب . هماـن  شیارب  دـیگنج ، دـیهاوخ  شنانمـشد  اـب  داد و  دـیهاوخ  يراـی  ار  وا  هـک  دـیراد  ناـنیمطا  رگا  کـنیا 

.« دیبیرفن ار  وا  دیربیم  میب  يرادیاپان 
. مینکیم وا  يادف  ناج  میگنجیم و  وا  نمشد  اب  ام  دنتفگ : نامیلس  خساپ  رد  مدرم 

: دنتشون هنوگ  نیا  ترضح  نآ  يارب  دنتخاس و  هناور  مالسلا  هیلع  نیسح  دزن  هب  دوخ  هداتسرف  ناونع  هب  ار  یلدج  هَّللادبعوبا  هک  دش  نینچ 

دنک ». تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  تفگ : دوخ  اب  داهن ، ور  نیدم  يوس  هب  نوچ  ، » 22 صصق : - - 1
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میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

یلع نب  نیسح  هب 
ناـنمؤم و لاو و  نب  هَّللادـبع  يدـسا ، رهاـظم  نب  بیبـح  یلجب ، داّدـش  نب  ۀـعافر  يرازف (1) 65 ، هّیجن  نب  بیـسم  درُـص ، نـب  نامیلـس  زا 

. وا رادفرط  ناناملسم 
روز هب  ار  تّما  تموکح  هک  نمشد  تسکش ، ار  امش  ّربکتم  شکرس و  رگمتس ، نمـشد  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  يراب ، وت ! رب  ادخ  دورد 

هدـنز ار  نادـب  تشک و  ار  تّما  ناکین  سپـس  دـنار ، مکح  ناشیارب  نانآ  يدنـسرخ  نودـب  درک و  بصغ  ار  مدرم  لاوما  دروآ ، گنچ  هب 
هک ناس  نآ  نمـشد ، نآ  رب  نیرفن  دـننک . تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  ات  دادرارق  نایوگروز  ناشکرـس و  لاگنچ  رد  ارادـخ  لام  تشادـب و 

. تسینوت زج  یماما  ار  ام  کنیا  دومث ! رب  نیرفن 
یتموکح رقم  رد  تموکح  رازگراک  ریـشب  نبنامعن  دروآ . درگ  قح  روحم  رب  ار  اـم  وت  تکرب  هب  دـنوادخ  هک  نک  يور  نیمزرـس  نیدـب 

هب ياهدرک  ناماس  نیا  گنهآ  هک  دسر  ربخ  ام  هب  رگا  میناوخیمن و  دـیع  زامن  وا  رـس  تشپ  مییآیمن . درگ  هعمج  زامن  رد  وا  اب  ام  تسا ،
. ددنویپب ماش  هب  ات  میناریم  رهش  زا  ار  وا  دنوادخ  تساوخ 

! تردپ رب  وت  زا  شیپ  وت و  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ادخ ، لوسر  رسپ  يا 
. تسا گرزب  هبترم و  دنلب  هک  يدنوادخ  ددم  هب  رگم  تسین  یناوت  ورین و  چیه 

گنهآ باتـش ، هب  ود  نآ  دندرک . هناور  لاو  نب  هَّللادـبع  ینادـمه و  عمـسم  نب  هَّللادـبع  اب  ار  همان  نیا  هفوک  نامدرم  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
. دندیسر مالسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  ناضمر  مهد  زور  رد  دندرک و  هّکم 

نب ةرامع  یجرا و  داّدش  نب  هَّللادـبع  نب  نمحرلادـبع  يوادیـص ، رهـصم  نب  سیق  دوخ ، نشییپ  هداتـسرف  ود  ِرفـس  زا  سپ  زور  ود  نایفوک 
یماگنه ات  دادیمن  یخساپ  نانچمه  ماما  اّما  دنتخاس . هناور  مالسلا  هیلع  نیسح  دزن  هب  همان  هاجنپ  دص و  دودح  اب  هارمه  ار  یلولس  هَّللادبع 

نآ توـعد  يارب  یپ  رد  یپ  ار  دوـخ  نادرم  ناـیفوک  دیـسر و  رازه  هدزاود  هـب  دنداتـسرف  ترـضح  نآ  يارب  هـک  ییاـههمان  عوـمجم  هـک 
: دنتشون نینچ  دوخ  همانتوعد  نیرخآ  رد  ماجنارس  یّتح  دنداتسرف و  هّکم  هب  ترضح 

ص 333، ج 44 ، راونألاراحب ، کن : تسا . هدش  هتسناد  هبَجن »  » هباصالا زا  لقن  هب  مان  نیا  رتحیحـص  طبـض  راونألا ، راحب  یقرواپ  رد  - - 1
مجرتم .» »
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62 ص :
میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

وا رادفرط  ناناملسم  نانمؤم و  زا  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  هب 
هب یهاوخیم  رگا  تساـههویم ! ندـیچ  ماـگنه  هک  باتـشب ! باتـشب ! دـنرادن . وت  زج  یباـختنا  چـیه  دنتـسه ، وت  هار  هب  مشچ  مدرم  يراـب ،

. تسا هدش  هتسارآ  تیارب  هک  يآ  شیپ  یهاپس  یهدنامرف 
نبثبـش دینـش : خساپ  دناهدمآ ؟ درگ  همان  نیا  نتـشون  رب  یناسک  هچ  دیـسرپ : شناگدـنروآ  زا  همان  نیا  تفایرد  یپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

خساپ رد  ماما   66 (1) هفوک . ناسانـشرس  ناگرزب و  زا  رگید  ینت  يدـیبز و  جاجح  نبرمع  ثراح ، نبدـیزی  یلجع ، رحبا  نبراجح  یعبر ،
: تشون نینچ  نایفوک  همان 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
. ناناملسم نانمؤم و  همه  هب  یلع  نب  نیسح  زا 

نخس متفایرد . دیدوب  هدرک  تیاکح  هتفگ و  ار  هچنآ  همه  نم  دندمآ . نم  دزن  هک  دندوب  امـش  ناگداتـسرف  نیرخآ  دیعـس ، یناه و  يراب ،
. دروآ مه  درگ  تیاده  قح و  رب  ار  ام  وت  هطساو  هب  دنوادخ  هک  دیاش  ایب ، ام  نایم  هب  تسین . یماما  ار  ام  هک  تسا  نیا  امش  همه 

هدوت و رظن  هک  تشون  میارب  وا  رگا  متسرفیم . امـش  نایم  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  دوخ  نانیمطا  دروم  درم  میومع و  رـسپ  ردارب و  نم  کنیا 
، دـنوادخ تساوخ  هب  دراد ، تیاکح  نآ  زا  ناتیاههمان  دـناهدروآ و  ماغیپ  ناتناگداتـسرف  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  رب  ناـتناگرزب  ناـگبخن و 

. میآیم امش  نایم  هب  گنردیب 
مالسلاو دهن . ندرگ  ّقح  نییآ  هب  دراد و  ياپ  رب  ار  تلادع  دنک ، لمع  ادخ  باتک  هب  هک  نآ  رگم  تسین  یسک  ماما  دنگوس ، منییآ  هب 

. تخاس هناور  دندوب  هفوک  لاجر  زا  نت  ود  هک  دیعس  یناه و  اب  ار  همان  نیا  مالسلا  هیلع  ماما 
وا زا  تیرومأم ، نتـشاد  هدیـشوپ  مدرم و  اب  ینابرهم  یـسرتادخ و  هب  يو  شرافـس  اب  دیبلط و  روضح  هب  ار  ملـسم  دوخ  يومع  رـسپ  هاگنآ 

رب ار  مدرم  اجنآ  رگم  ات  دنک ، رفس  هفوک  هب  تساوخ 

وا ناکدوک  نانز و  هورگ  نیمه  دنتفرگ و  رارق  دعس  نبا  رانک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  نتشک  رد  هک  دندوب  هورگ  نیمه  دنامن  هتفگان  - - 1
دندرک . تراغ  ار  وا  ياههمیخ  دندرب و  تراسا  هب  ار 
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. دناسرب ترضح  نآ  هب  ار  ربخ  باتش  هب  دناهدرک  راهظا  ناشیاههمان  رد  هک  تفای  هدیقع  نامه 

. دندش هفوک  هناور  رگید  نت  ود  يوادیص و  رّهصم  نب  سیق  اب  هارمه  ماما ، ِنامرف  نیا  یپ  رد  ملسم 

: هفوک رد  لیقع  نب  ملسم 

رب قوش  کشا  هک  یلاح  رد  نانآ  دنتفاتش . وا  رادید  هب  هورگ  هورگ  نایعیش  درک و  لزنم  یفقث  راتخم  هناخ  رد  دیسر  هفوک  هب  نوچ  ملـسم 
وا اب  نت  رازه  هدجه  هک  تفای  همادا  اجنآ  ات  مدرم  موجه  نیا  دناوخیم . نانآ  رب  ار  ماما  همان  زین  وا  دندرکیم و  مالس  وا  رب  دنتـشاد ، هرهچ 

. دندرک تعیب 
نادـب دـناهدرک ، هناور  ماما  يوس  هب  دوخ  تعیب  دورد  هنوگچ  هک  ار  نیا  مدرم و  موجه  تشون و  ماما  يارب  ياهماـن  ماـگنه  نیا  رد  ملـسم 

: تشون نینچ  همان  رد  ملسم  داد . ربخ  ترضح 
. دناهدرک تعیب  نم  اب  نانآ  زا  نت  رازه  هدجه  نونکا  دنتـسه و  وت  اب  هفوک  مدرم  همه  دیوگیمن . غورد  دوخ  يودرا  هب  هاگچـیه  رادهعیلط 

مالسلاو باتشب . ناماس  نیدب  ندمآ  رد  يدناوخ  ار  ماهمان  نوچ 
ربخ نینچمه  دـندوب و  هداد  ماجنا  هچنآ  مدرم و  شزیخ  ربخ  نوچ  وا  دوب . هفوک  رد  ماش  تموکح  رازگراک  ریـشب  نب  نامعن  نامز ، نآ  رد 

. داد رادشه  هنتف  کی  عوقو  هب  تبسن  ار  اهنآ  درک و  داریا  ینانخس  مدرم  يارب  دینش ، ار  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  دوجو 
عضوم هب  هراشا  نیارگا  تفگ : تساخرب و  دوب  هّیماینب  نانامیپمه  زا  هک  یمرـضح  دیعس (1) 67  نب  ملسم  نب  هَّللادبع  وا ، نانخـس  زا  سپ 
خساپ رد  نامعن  دنرادنپیم . فیعض  راوخ و  ار  دوخ  هک  تسا  یناسک  هاگدید  نیا  تسین . تاهتـسیاش  تساوت ، رظن  نامعن  شمرنان  هارمه 

میارب دنرمشیم ، فیعض  ار  دوخ  هک  مشاب  یناسک  زا  مشاب و  ادخ  تعاط  رد  هک  نیا  تفگ : وا 

مجرتم .» ، » ص 336 ج 44 ، راونألا ، راحب  کن : تسا . هدمآ  هعیبر  دیعس ، ياج  هب  راحب  تیاور  رد  - - 1
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. منک ینامرفان  ار  ادخ  موش و  هتسناد  نادنمزوریپ  نارومان و  زا  هک  تسا  نیا  زا  رتینتشاد  تسود  رتهب و 

دیزی هب  صاّقو  یبا  نب  دعـس  نبرمع  هبتع و  نب  دیلو  نب  ةرامع  ملـسم ، نب  هَّللادـبع  دـننامه  هیماینب ، نارادـفرط  زا  دـنچ  ینت  نایم ، نیا  رد 
. دندناهاگآ ریشب  نب  نامعن  عضوم  نینچمه  هفوک و  هب  لیقع  نب  ملسم  ندمآ  زا  ار  وا  دنتشون و  همان 

زا ار  وا  همان  نآ  رد  تشون و  ياهمان  هرـصب  رد  تموکح  رازگراک  هیبا  نب  دایز  نب  هَّللادیبع  يارب  زین  يو  دیـسر ، دیزی  هب  اههمان  نیا  نوچ 
داد نامرف  هَّللادـیبع  هب  نینچمه  يو  دریگ . راـیتخا  رد  ار  رهـش  نیا  هرادا  تساوخ  وا  زا  تخاـس و  هاـگآ  هفوک  رد  لـیقع  نب  ملـسم  دوجو 

. دنارب هفوک  زا  ای  دنک و  ریگتسد  ای  دشکب ، ای  ار  ملسم 

هرصب مدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  همان 

يرای نانآ  زا  تشون و  همان  هرصب  ریاشع  ناگرزب  نایاوشیپ و  نارـس و  هب  ماما  يور  نیا  زا  دندوب ؛ ینایعیـش  زین  هرـصب  رد  راگزور ، نآ  رد 
نب دوعـسم  يدبع و  دوراج  نب  رذنم  دوعـسم ، نب  دیزی  سیق ، نب  فنحا  يرکب ، عمـسم  نب  کلام  يارب  ماما  هک  ياهمان  هدیکچ  تساوخ .

: تسا نینچ  تشون  يدزا  رمع 
وا يایـصوا  ناثراو و  ناسک ، دناسر . نامدرم  هب  دوب  هدش  هداتـسرف  شیارب  ار  هچنآ  وا  تخیگنارب و  شیوخ  يربمایپ  هب  ار  دّمحم  دنوادخ  »
رد مدرم  اّما  دندناسر . نامدرم  هب  ار  تلاسر  نیا  وا  دننام  هب  تشاد ، مدرم  نایم  رد  دوخ  وا  هک  دـندوب  یهاگیاج  هب  مدرم  نیرترب  دوخ  هک 

مـشچ قـح  نیا  زا  هعماـج ، تمالـس  هب  هقـالع  رـس  زا  هقرفت و  میب  زا  مه  اـم  دـندیزگرب و  اـمرب  ار  ینارگید  هاـگیاج ، نآ  ندـش  رادهدـهع 
. میدیشوپ

زا دیریذپب و  ارم  توعد  رگا  تسا . هدش  هدنز  تعدب  هدناریم و  ّتنس  هک  مناوخیمارف ، شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  امـش  نم  کنیا 
.« میامنیم هار  تداعس  یتسرد و  هار  هب  ار  امش  دیرب  نامرف  نم 

: درک نخس  داریا  نینچ  نآ  يارب  دروآ و  درگ  ار  دعس  ینب  هلظنحینب و  میمت ، ینب  دوعسم  نب  دیزی  دیسر ، هرصب  هب  ماما  همان  نوچ 
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هک راسگیم  دیزی  شدنزرف  وا  زا  سپ  تسا . هتسکش  مه  رد  يرگمتس  ياههیاپ  هتخیرورف و  هانگ  متـس و  راوید  وا  گرم  اب  هدرم و  هیواعم  »

چیه هک  یلاح  رد  یهاگآ و  ان  یمهف و  هتوک  همه  اب  هدش و  ناناملـسم  تفالخ  یعّدم  هتـسارآ ، تماق  تساهیراکدب  اهیدب و  همه  دمآرس 
نید يارب  هک  مروخیم  نیتسار  يدنگوس  دنوادخ  هب  کنیا  دناریم . مکح  نانآ  رب  نامدرم ، يدونـشخ  نودب  دنادیمن ، ار  قح  زا  یناشن 

رادهشیر تفارش  ياراد  هک  نآ  ادخ ، لوسر  رسپ  تسا ؛ یلع  نب  نیسح  نیا  تسا . ناکرشم  ربارب  رد  داهج  زا  رتدنمـشزرا  وا  دض  رب  داهج 
هب هک  تسا  یماما  دوخ  و  رتراوازـس ، تموکح  نیدب  وا  ریذپاننایاپ . یملع  ریذپانفصو و  دراد  یلـضف  تسا . راوتـسا  تسرد و  يرظن  و 

دیاهرک هرـصب  دربن  رد  هچنآ  اب  فنحا  سیق  نب  رخـص  تسا . هدش  هدیناسر  نامدرم  هب  زردنا  وا  هب  هدش و  مزال  دـنوادخ  تّجح  وا  هطـساو 
هب هک  دییوش ، ورف  دوخ  زا  وا ، يرای  هب  نتفاتـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  هب  ندـیورگ  اب  ار  مرـش  نیا  تسا . هدـش  راسمرش 

ياـج رب  دزاـس و  نوبز  راوخ و  شنادـناخ  رد  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دزرون  يراددوـخ  وا  يراـی  زا  امـش  زا  یـسک  دـنگوس ، دـنوادخ 
یخـساپ داـنک ، تمحر  ناتیادـخ  ماهتفرگرب . راـکیپ  هشوت  ماهدرک و  نت  رب  گـنج  هماـج  نم  نونکا  دـنک . كدـنا  ار  وا  ناـسک  ناگدـنام 

!« دیهد توعد  نیدب  دنمازس 
نتشاذگاو هب  ار  ام  سیق  نب  فنحا )  ) رخص دنتفگ : دعـس  ینب  اّما  دنداد ، تبثم  خساپ  يو  هب  میمت  نب  رماع  ینب  هلظنح و  ینب  نایرـصب ، زا 

وا مییوگزاب . وت  اب  ار  دوخ  رظن  هاگنآ  مینک و  هشیدـنا  ات  هد  یتلهم  ار  ام  کنیا  میاهدوتـس . ار  وا  يأر  ام  هداد و  ناـمرف  يزیرنوخ  گـنج و 
دنوادخ دیزرو ) يراددوخ  تسا  گنج  هک  هناهب  نیدب  نیسح  اب  یهارمه  زا  و   ) دینک نینچ  رگا  دنگوس  دنوادخ  هب  دعس ، ینب  يا  تفگ :

. تشاد دهاوخنرب  امش  نایم  زا  ار  يزیرنوخ  گنج و  ریشمش / 
هدمآ همان  نآ  رد  داد . خساپ  وا  توعد  هب  تشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نایرـصب ، فیاوط  اب  ینزیار  نیا  زا  سپ  دوعـسم  نب  دـیزی 

: دوب
امش تخرد و  نیا  هنت  وا  هدش و  ادج  يدمحا  یتخرد  زا  ناتدوجو  هخاش  هک  دیتسه  نیمز  رد  وا  تناما  ناگدیرفآ و  رب  ادخ  تّجح  امش  »

.« دینآ راسخاش 
ترضح نآ  مالسلا  هیلع  ماما  همان  خساپ  رد  دوب ، هرصب  نارس  زا  رگید  یکی  هک  سیق  نب  فنحا 
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!«. دننک راوخ  دنراذگاو و  ار  وت  دنرادن  نیقی  هک  اهنآ  ادابم  : » هک داد  رادشه  درک و  توعد  يرادنتشیوخ  ربص و  هب  ار 

هَّللادیبع درب . هَّللادـیبع  دزن  هب  دوب  هدرک  هناور  ماما  هک  ار  یکیپ  نینچمه  ماما و  همان  هک  دوب  هرـصب  نارـس  زا  رگید  یکی  دوراج  نب  رذـنم 
سپس درک . دیدهت  ار  نانآ  تفگ و  نخس  هرصب  مدرم  اب  یطایتحا ، ياهمادقا  نتفرگ  شیپ  رد  اب  دوخ  هاگنآ  دیـشک و  راد  رب  ار  ماما  کیپ 

. دش وا  هب  ناگدنهد  هانپ  ملسم و  بیقعت  راک  هب  تسد  رهش  نیدب  دورو  ضحم  هب  درک و  هفوک  گنهآ 
دنکفا نامگ  نیدب  ار  مدرم  ات  دش  هفوک  دراو  تشاد  رـس  رب  هایـس  ياهماّمع  هرهچ و  رب  باقن  هک  یلاح  رد  دایز  نب  هَّللادـیبع  تسا  ینتفگ 

. دنتفگ دماشوخ  ار  وا  دندش و  نامداش  وا  ندید  اب  يور  نیمه  زا  دندرب و  نامگ  نینچ  زین  مدرم  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هک 
بات تسناوتن  هک  ییاج  ات  دش ، نادنچ  ود  شاهنیک  مشخ و  دید  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  مدرم  یگتـسبلد  هقالع و  نیا  هک  دایز  نبا 

هَّللادـیبع نیا  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  نابز  دوب  هدـنارذگ  توکـس  هب  نامز  نیا  ات  هک  یلاح  رد  تفرگ و  رب  هرهچ  زا  باقن  سپ  دروایب .
. دندنکارپ وا  فارطا  زا  نخس  نیا  ندینش  اب  مدرم  تسا ! دایز  نب 

هک درک  ناشدـیدهت  داد و  ناشرادـشه  درک و  داریا  ینانخـس  نانآ  يارب  دروآ و  درگ  زاـمن  ماـگنه  رد  ار  مدرم  هَّللادـیبع  زور ، نآ  يادرف 
یگدرپسرس يربنامرف و  تعاط و  تسد  هچنانچ  اّما  داد ، دهاوخ  تخـس  يرفیک  ار  نانآ  دننکفا ، هنخر  ناناملـسم  دّحتم  فص  رد  هچنانچ 

. تفای دنهاوخ  هتسیاش  شاداپ  دندروآ  شیپ  هّیما  نادناخ  هب 
نب یناه  هناخ  هب  اجنآ  زا  بش  همین  دوب ، یفقث  هدیبع  یبا  نبراتخم  هناخ  رد  نامز  نیا  ات  هک  وا  دیسر و  لیقع  نب  ملسم  هب  دادخر  نیا  ربخ 

. دندرک دش  دمآ و  هناخ  نادب  یناهنپ  زین  نایعیش  تفر و  هورع 
یهاگآ زا  سپ  دنبایب . ار  وا  ياج  دـنیوجب و  ملـسم  زا  یناشن  ات  دـش  نانیچربخ  ناسوساج و  نداتـسرف  راک  هب  تسد  دایز  نبا  يوس  نآ  زا 

. دیهوکن ملسم  زا  شتیامح  رب  هاگنآ  دناوخارف و  ار  وا  داتسرف و  هورع  نب  یناه  یپ  رد  یسک  یناه  هناخ  رد  ملسم  دوجو  زا  نتفای 
نت دایز  نبا  هتساوخ  هب  یناه  تفرگرد و  تخس  ینالوط و  يدونش  تفگ و  یناه  وا و  نایم 
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موق دیـسر  جاّجح  نب  رمع  هب  یناه  ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ  دنتـشک . ار  وا  داد و  یناه  نتـشک  هب  نامرف  دایز  نبا  ماـگنه  نیا  رد  دادـن . رد 
نانآ هریشعمه  دیوگب  جحذم  هفیاط  هب  تساوخ  حیرـش  زا  دید  نینچ  هک  دایز  نبا  درک . هرـصاحم  ار  یتموکح  ّرقم  دناوخارف و  ار  جحذم 

نامدرم تسا . نامهیم  یلاو  دزن  تسا و  هدنز  دناهتشکن و  ار  یناه  هک  داد  ربخ  دمآ و  نانآ  نایم  هب  حیرـش  دناهتـشکن . ار  وا  تسا و  هدنز 
. دنتفر دوخ  راک  یپ  رد  دندنکارپ و  تموکح  رصق  فارطا  زا  حیرش  هتفگ  رواب  اب 

ماجنارـس تسناوت  هک  نآ  ات  تخادرپ  ملـسم  نوماریپ  زا  مدرم  ندـنکارپ  هب  چوپ  ياههدـعو  عیمطت و  اب  دـیدهت و  اب  داـیز  نبا  سپ ، نآ  زا 
. دشکب دنک و  ریگتسد  ار  ملسم 

. دش مارآ  تفرگ و  رارق  دایز  نبا  رایتخا  رد  هفوک  ناس ، نیدب 
. درک داجیا  ییاههاگساپ  هیسداق  ات  هرصب  زا  ارحص  هرانک  رب  سپ ، نآ  زا  هَّللادیبع 

تعیب يو  اـب  ناـیفوک  هک  نیا  زا  ار  وا  هتـشون و  هماـن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  دوش  هتـشک  هک  نآ  زا  شیپ  لـیقع  نب  ملـسم  رگید ، يوس  زا 
متـشه بش  رد  ماما  درک . هّکم  زا  ندـمآ  نوریب  گنهآ  ترـضح  نآ  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هماـن  نیا  دوب . هتخاـس  هاـگآ  دـناهدرک 

: دومرف داریا  ار  نانخس  نیا  نانآ  عمج  رد  دروآ و  درگ  ار  دوخ  نارای  هّجحلايذ 
، تسا هتخیوآ  هدازیمدآ  ندرگ  رب  گرم  تسین . دنوادخ  هب  زج  ییورین  چیه  تسا و  نامه  دهاوخیم  دـنوادخ  هچنآ  ار ، يادـخ  ساپـس  »

. يرتخد ندرگرب  يدنبندرگ  هک  نانوچ 
ایوگ موریم و  شتاقالم  هب  هک  تسا  هدش  رّدقم  یگرم  میارب  دوب ! فسوی  گنتلد  بوقعی  هک  ناسنآ  مشیوخ ، ناینیـشیپ  گنتلد  ردـقچ 

رپ نم  زا  یندـشانرپ  ییاههسیک  هنـسرگ و  ییاهمکـش  دنلـسگیم و  مه  زا  نم  دـنب  دـنب  البرک  سیواون و  نایم  ياهنابایب  ناـگرگ  منیبیم 
وا هک  ییالب  رب  تسا ، تیب  لها  ام  يدونـشخ  دنوادخ  يدونـشخ  تسین . يزیرگ  تسا  هدش  ریدقت  یهلا  ملق  هب  هک  يزور  نآ  زا  دننکیم .

رانک رد  نایـسدق  فص  رد  دوشیمن و  ادج  وا  زا  ادخ  لوسر  نت  ياههراپ  دهدیم . ام  هب  نایابیکـش  شاداپ  دوخ  وا  مینکیم و  ربص  دـهد 
دهدیم و نوخ  ام  هار  رد  سک  ره  کنیا  دبای . قّقحت  دنوادخ  هدعو  ربمایپ  نت  ياههراپ  نآ  هب  دوش و  نشور  شناگدـید  نادـب  ات  تسوا 

.« ماهناور ناهاگحبص  دنوادخ  تساوخ  هب  نم  هک  دوش  رفس  هارمه  ام  اب  دنکیم  هدامآ  ادخ  ياقل  يارب  ار  دوخ 
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البرک ناتساد 

نیمزرس نآ  نانکاس  زا  یهورگ  اجنآ  رد  تفر و  شیپ  قرع » تاذ   » ات دنک  یفّقوت  هکنآیب  ناباتـش  درک و  هفوک  گنهآ  ماما  ناهاگحبص 
ار هفوک  هار  نتفرگ  شیپ  رد  هّکم و  زا  دوخ  جورخ  همان  نآ  رد  درک و  هناور  لیقع  نب  ملسم  يارب  ياهمان  اجنامه  زا  ماما  دنتـسویپ . يو  هب 

. داد ربخ  وا  هب 
« هلابز  » لزنم هب  ناوراک  ندیسر  زا  سپ  دنداد . ترـضح  هب  ار  یناه  ملـسم و  ندش  هتـشک  ربخ  اجنآ  رد  تفر و  شیپ  دورز »  » لزنم ات  ماما 
اب ار  رطقی  نبا  یناه و  ملـسم ، ندش  هتـشک  ربخ  دروآ و  درگ  ار  دوخ  باحـصا  ماما  دیـسر . ماما  هب  زین  رطقی  نب  هَّللادبع  ندـش  هتـشک  ربخ 

نادـناخ و ناسک و  اهنت  دـندنکارپ و  وا  نوماریپ  زا  ناهارمه  رتشیب  دـندرگزاب . دـنهاوخیم  رگا  داد  هزاجا  ناشیا  هب  داهن و  نایم  رد  ناـنآ 
. دندنام ترضح  نآ  اب  کیدزن  نارای 

اب ناهاگحبـص  درک . يرپس  اجنامه  رد  ار  بش  دـمآ و  دورف  فارـش »  » هاگلزنم رد  دیـسر و  هبقع  نطب  هب  ات  داد  همادا  هار  هب  نانچمه  ماـما 
یحایر دـیزی  نب  ّرح  يرفن  رازه  هراوس  هاپـس  اب  هاگان  درب . هانپ  مسح » يذ   » تمـس هب  راچان  هب  ماـما  دـندش . يوراـیور  ناراوس  زا  یهورگ 

ماما دش  رهظ  نوچ  دوب . هداتسرف  دوخ  هاوخلد  ریـسم  همادا  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشاد  زاب  يارب  ار  نآ  ریمن  نب  نیـصح  هک  دش  هجاوم 
: دومرف نانآ  هب  ياهبطخ  رد  سپس  دناوخ و  زامن  راوس  رازه  نآ  يارب 

ار اـم  هک  اـیب  اـم  يوـس  هک  دـندمآ  نم  دزن  ناتناگداتـسرف  دیـسر و  نم  هب  ناـتیاههمان  هک  هاـگنآ  رگم  مدـماین  امـش  دزن  هب  نم  مدرم ، يا  »
هرابود ینامیپ  دهع و  دیاهتفگ  هک  دینامهرب  رگا  کنیا  دروآدرگ . قح  تیاده و  رب  ار  ام  وت  هطساو  هب  دنوادخ  هک  دشاب  تسین ، ییاوشیپ 
.« مدرگیمزاب ماهدمآ  هک  اج  نامه  هب  دیرادیمن  شوخ  ارم  ندمآ  دینکیمن و  نینچ  زین  رگا  منک و  نانیمطا  نادب  هک  دیراپس  نم  هب 

: دومرف نانآ  هب  مه  زامن  نیا  زا  سپ  درک و  تماما  ار  نانآ  رصع  زامن  ماما  سپس  دنتفگن . چیه  دندیزگ و  توکس  نامدرم 
تموکح نیدب  دّـمحم  تیب  لها  ام  دـنک . دونـشخ  رتشیب  ار  يادـخ  دـینادب ، شنابحاص  يارب  ار  قح  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  رگا  مدرم ، يا  »

زا هچنآ  هک  نایعّدم  نیا  ات  میرتدنمازس 
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دیرادن و شوخ  ار  ام  تموکح  هک  دینیزگیمنرب  ار  نیا  زج  مه  رگا  دننکارپ . ینمشد  دنزرو و  متس  امش  نایم  رد  دننک و  اعّدا  تسیناهنآ 

.« مدرگیم زاب  امش  نایم  زا  دناهتفگ ، ناتناگداتسرف  دیاهتشون و  ناتیاههمان  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  زج  ناترظن  رگا  دینادن و  ار  ام  قح 
؟ تسیچ ییوگیم  هک  اههمان  نیا  تفگ : دینش ، نانخس  نیا  هک  رح 

ياههمان هک  ار  اهنیجروخ  نآ  تفگ : دوب - سیقلائرما  زا  يرتخد  دوخ  هک  بابر - شرسمه  مالغ  ناعمس ، نب  ۀبقع  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
نامرف ام  کنیا  متـسین . تعامج  نیا  زا  نم  تفگ : ّرح  دـندنکارپ . نیمز  رب  ار  اههمان  دروآ و  ار  اهنیجروخ  وا  روایب . تساهنآ  رد  نایفوک 

اب يو  يوگ  تفگ و  ماجنارـس  تفریذپن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میرب . هَّللادیبع  دزن  هب  هفوک  رد  مینک و  هارمه  دوخ  اب  ار  وت  هک  میراد 
دش و هتـشون  همان  ددرگزاب . هّکم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دهاوخ  هزاجا  وا  زا  همان  رد  دسیونب و  دایز  نبا  هب  ياهمان  ّرح  هک  دش  نآ  ّرح 

هَّللادیبع دزن  هب  نتفر  ندش و  میلست  زا  ماما  دنرب . دایز  نبا  روضح  هب  ار  وا  دوش و  هتفرگ  تخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رب  هک  دوب  نآ  خساپ 
هب هن  هک  دریگ  شیپ  رد  ار  یهار  تفرگ  میمـصت  ماما  يور  نیا  زا  دـشیم . وا  هار  ّدـس  ّرح  اما  داد ، همادا  دوخ  هار  هب  دـیزرو و  يراددوخ 

. تفریم شیپ  ماما  هارمه  ّرح  نانچمه  درک و  جک  هّیسداق  بیذع و  پچ  تمس  هب  ار  هار  ماما  هفوک . هب  هن  دسریم و  هّکم 
: دومرف شیوخ  نارای  هب  ياهبطخ  رد  نیمزرس  نیمه  رد 

تـشپ شایکین  هتفای ، انـشآ  ان  یتروص  هدش ، نوگرگید  ایند  هک  رادشه  دینیبیم . هک  تسا  هدمآ  نیمه  ام  رب  راگزور  دـماشیپ  زا  يراب ، »
. تسا هدنام  یکدنا  اهنت  نآ  زا  هدرک و 

. فلع بآ و  مک  یهاگارچ  دننام  هب  تخس  ِیناگدنز  و  فرظ ، هت  رد  بآ  زا  ياهدنامهت  ناس  هب 
ياقل گنتلد  نمؤم  هک  دیاب  یعضو  نینچ  رد  دوشیمن ؟ هتشادرب  تسد  نآ  زا  هک  ار  لطاب  دوشیمن و  لمع  نادب  هک  ار  قح  دینیبیمن  ایآ 

.« منیبیمن یگدرزآ  جنر و  زج  ار  نارگمتس  اب  یگدنز  تداعس و  زج  ار  گرم  نم  دشاب . راگدرورپ 
. دنتشاد زاربا  ینامیا  روش  هتسیاب  صالخا و  روخ  رد  یخساپ  کی  ره  دنتساخرب و  ترضح  نآ  نارای  ماما ، نانخس  زا  سپ 

البرک www.Ghaemiyeh.comناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


70 ص :
هدمآ نینچ  همان  نآ  رد  دیـسر . ّرح  هب  دایز  نبا  زا  ياهمان  هک  دوب  اجنیا  درک و  رذگ  زین  لتاقم  ینب  رـصق  زا  تفر ، شیپ  يردـق  نوچ  ماما 

: دوب
ییوراب ژد و  هن  هک  نک  ندز  ودرا  هب  راداو  ياهنهرب  نابایب  رد  ار  وا  دیآ . وت  دزن  ماهداتسرف  دسرب و  وت  هب  ماهمان  ات  ریگب  تخس  نیـسح  رب  »

. ياهمشچ بآ و  هن  دشاب و  هتشاد 
« مالسلاو دروایب . میارب  ارم  روتسد  زا  تايربنامرف  ربخ  ات  دوشن  ادج  وت  زا  چیه  دنامب و  وت  رانک  رد  هک  ماهدومرف  ار  دوخ  هداتسرف  نم 

بآ چیه  هک  ياهطقن  رد  نیمزرـس و  نامه  رد  شنارای  هارمه  هب  درک  راچان  ار  وا  دـش و  ماما  نتفر  شیپ  عنام  همان  نیا  تفایرد  یپ  رد  رح 
ام تفگ : ّرح  میدرگزاب ؟ میاهدمآ  هک  هار  نامه  زا  هک  یهاوخیمن  ام  زا  ایآ  دومرف : رح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  دنز . ودرا  تسین  ییدابآ  و 

ناسوساج زا  یکی  هداد و  نامرف  وت  رب  يریگتخـس  هب  ارم  نآ  رد  هدیـسر و  نم  هب  هَّللادـیبع  ریما  همان  کـنیا  اـّما  میهاوخیم ، نینچ  دوخ 
. دهاوخب نم  زا  ار  نامرف  نیا  يارجا  ات  تسا  هتشامگ  نم  رب  دوخ 

، دوب هدمآ  هفوک  زا  ترضح  نآ  يرای  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ّرح  ییورایور  زا  شیپ  هک  يدنک ، رجاهم  نب  دیزی  ماگنه  نیا  رد 
نامرف دوخ  ياوشیپ  زا  تفگ : دایز  نبا  هداتسرف  ياهدروآ ؟ مایپ  هچ  دنیشن ! تیازع  هب  تردام  تفگ : ار  وا  تسیرگن و  هَّللادیبع  هداتسرف  هب 

دوخ و ندرک  دوباـن  هار  رد  هدرک و  یناـمرفان  ار  شیوخ  يادـخ  هکلب  تفگ : خـساپ  رد  رجاـهم  نبا  ماهدرک . اـفو  شیوخ  تعیب  هب  هدرب و 
: دومرف ناشهرابرد  دـنوادخ  هک  تسا  نانآ  زا  تسا و  ییاوشیپ  دـب  تیاوشیپ  نیا  ياهدرب . نامرف  تیاوشیپ  زا  راـع ، گـنن و  ندروآ  مهارف 

نآ رد  ای  يدابآ ، نیا  رد  ات  هد  هزاجا  ار  ام  دومرف : ّرح  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  يور ، ره  هب   68 (1) ِراّنلا . َیلا  َنوُعْدَـی  ًۀَِّمئأ  مُهانلَعَجَو 
. مناوتیمن تفگ : ّرح  مییاشگبراب . هیفش »  » ینعی رگید ؛ نآ  رد  ای  و  هّیرضاغ - اونین و  يدابآ -

. تسا نم  رب  تموکح  هتشامگ  ینیبیم  هک  درم  نیا 
يراکیپ مرادن  نامگ  دنگوس ، دنوادخ  هب  تفگ : مالسلا  هیلع  ماما  هب  نیق  نب  ریهز  ماگنه  نیا  رد 

دنناوخیم ». شتآ  يوس  هب  هک  میتخاس  ینایاوشیپ  ار  نانآ  و  ، » 41 صصق : - - 1
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ییورایور ناوت  هک  دـمآ  دـهاوخ  ام  راکیپ  هب  ییودرا  اهنیا  زا  سپ  دـنگوس ، منییآ  هب  هچ ، دـشاب ؛ هورگ  نیا  اب  راـکیپ  زا  رتناـسآ  اـم  يارب 

. تشاد میهاوخن 
. منک زاغآ  ار  نانآ  اب  گنج  هک  متسین  یسک  نم  دومرف : ریهز  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

ار ام  رگا  تسا . تارف  هنارک  رب  ریذپعافد و  راوتـسا و  ییاج  هک  مییآ  دورف  اجنآ  رد  ات  ربب  کیدزن  يدابآ  نیا  تمـس  هب  ار  ام  تفگ : ریهز 
. دنیآیم سپ  نیا  زا  هک  تسا  ییاهنآ  اب  راکیپ  زا  رتناسآ  رضاح  يودرا  اب  گنج  هک  میگنجیم  نانآ  اب  دنتشادزاب  يوس  نادب  نتفر  زا 

؟ تسیچ يدابآ  نیا  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما 
. تسا رقع  دنتفگ :

. مربیم هانپ  وت  هب  ندش  هتشک  زا  ادنوادخ ! دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
اجنآ میناوتیم  تسا و  تارف  هنارک  رب  ییداـبآ  هک  مینز ، ودرا  ـالبرک  رد  اـت  ربب  رتشیپ  ار  اـم  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ : راـب  رگید  ریهز 

. مییوجیم کمک  دنوادخ  زا  میگنجیم و  نانآ  اب  مه  ام  دندیگنج  ام  اب  اجنآ  رگا  میشاب .
. میربیم هانپ  وت  هب  الب  زا  برک و  زا  ادنوادخ ! دومرف : دش و  ریزارس  ماما  ناگدید  زا  کشرس  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم : يوار 

ات دندمآیم ، شیپ  ناوراک  رانک  رد  دندراذگیم و  زاب  ار  هار  هاگ  دندشیم و  وا  هار  عنام  هاگ  ّرح  هاپس  درک ، هار  همادا  گنهآ  هاگنآ  ماما 
. دیسر البرک  هب  ق . لاس 61 ه . مّرحم  مّود  هبنش  جنپ  زور  رد  ماما  هک  ماگنه  نآ 

: دومرف ماما  البرک . دنتفگ : تسیچ ؟ نیمزرس  نیا  مان  دیسرپ : دیسر ، اجنادب  نوچ 
: دومرف درک و  شنارای  هب  ور  نآ ، زا  سپ  ماما   69 (1) میربیم . هانپ  وت  هب  الب  زا  برک و  زا  ادنوادخ !

دنوش هدومزآ  يراتفرگ  هب  نوچ  دنتـسه و  نید  درگ  رب  دـشاب . رارقرب  ناشنان  اـت  تساـهنآ ؛ ناـبز  رب  یماـن  نید  دـنیایند و  ناگدـنب  مدرم  »
.« دنکدنا نارادنید  هاگنآ 

مییاشگیم و راب  نآ  رد  هک  تساجنیا  دومرف : سپ  ادـخ . لوسر  رـسپ  يا  يرآ ، دـنتفگ : تسالبرک ؟ اـجنیا  اـیآ  دیـسرپ : راـب  رگید  سپس 
دنوشیم هتشک  نامنادرم  نآ  رد  هک  تساجنیا 

ص 247  ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - - 1
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72 ص :
. دزیریم نیمز  رب  نامنوخ  و 

، نادـنزرف همه  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  دز . ودرا  یکیدزن  نآ  رد  زین  ّرح  دـندز و  ودرا  نیمزرـس  نیا  رد  شناهارمه  ماـما و  ناـس ، نیدـب 
: تشادرب اعد  تسد  دنوادخ  هاگرد  هب  نینچ  هاگنآ  تسیرگن و  نانآ  رد  یمد  دروآ ، درگ  ار  دوخ  نادناخ  نارهاوخ و  ناردارب و 

! ادنوادخ دنتـشاد . اور  متـس  ام  رب  هّیماینب  میدش و  هدنار  نوریب  نامّدج  مرح  زا  میدید و  رازآ  هک  میدّمحم  تربمایپ  نادناخ  ام  ادنوادخ !
ودرا زا  ار  وا  تشون و  هَّللادـیبع  هب  ياهمان  دـیزی  نب  ّرح  لباقم ، هاپـس  رد  اّما  هد . يرای  رگمتـس  نامدرم  رب  ار  ام  ریگب و  ناـمیارب  ار  اـم  ّقح 

: تشون همان  نینچ  ماما  يارب  زین  هَّللادیبع  دناهاگآ . البرک  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ندز 
رب رـس  هک  تسا  هتـشون  همان  میارب  هیواعم  نب  دیزی  نانمؤمریما  ياهدز ، ودرا  البرک  رد  وت  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  نیـسح ، يا  يراب ، »

. یهن ندرگ  دیزی  تموکح  نم و  نامرف  هب  ای  متسرفب و  تراگدرورپ  رادید  هب  ار  وت  ای  هک  ماگنه  نآ  رگم  منکن  ریـس  مکـش  مهنن و  نیلاب 
.« مالسلاو

گنچ هب  دنوادخ  مشخ  ياهب  هب  ار  ناگدیرفآ  يدونـشخ  هک  ینامدرم  دومرف : دنکفا و  نیمز  رب  ار  نآ  دناوخ ، ار  هَّللادـیبع  همان  نوچ  ماما 
. دنوشن راگتسر  زگره  دنروآ 

! همان خساپ  تفگ : هَّللادیبع  هداتسرف 
. تسا هدش  یمتح  شرفیک  رب  دنوادخ  هدارا  هک  تسین ، یخساپ  وا  يارب  ارم  دومرف : ماما 

ییورایور يارب  ییاهرکشل  دش و  نادنچ  ود  هَّللادیبع  مشخ  داهن . نایم  رد  وا  اب  دوب  هداد  خر  ار  هچنآ  تشگزاب و  هَّللادیبع  دزن  هب  هداتسرف 
مّرحم زا  زور  نیمتـشه  رد  دـندوب و  هتــسب  ماـما  يودرا  يور  رب  ار  بآ   70 (1) داد . نامرف  وا  اب  گنج  هب  تخاـس و  هداـمآ  ترـضح  اـب 

هناور راوس  تسیب  سأر  رد  ار  مالسلا  هیلع  ساّبع  دوخ  ردارب  يور  نیمه  زا  دیسر . نادناخ  نیا  نادنزرف  نانز و  ماما و  هب  یتخس  یگنـشت 
نایم رد  ار  وا  يوس  ره  زا  دایز  نبا  نایهاپس  اّما  دنروایب . بآ  ات  درک  هعیرش 
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73 ص :
نیا رد  ماجنارـس  اّما  دناسرب . مرح  هب  ار  بآ  دناوتب  دیاش  ات  تخادرپ  عافد  راکیپ و  هب  زین  ترـضح  نآ  دنوش . شندرب  بآ  عنام  ات  دنتفرگ 

. دش دیهش  راکیپ 
، نمشد زا  يرامش  نتشک  زا  سپ  تخس و  يراکیپ  زا  سپ  مادک  ره  يرگید و  زا  سپ  یکی  ماما  ناکیدزن  نادنزرف و  نارای ، سپ ، نآ  زا 

زور رد  داـتفا و  نیمز  رب  ـالبرک  رازنـش  رب  زین  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماجنارـس  دندیـسر و  تداهـش  هب  شیوخ ، رامـش  زا  رتنوزفا 
. دیشون تداهش  ماج  اروشاع 

زور رد  ماما  تداهـش  دـناهتفگ : تسا . هداد  يور  رهظ  زا  شیپ  ماـما  تداهـش  هدوب و  هبنـش  زور  اـب  قباـطم  مّرحم  مهد  زور  نیا  یتیاور  هب 
. تسا هدوب  رهظ  زامن  زا  سپ  هعمج و 

ياهیدابآ زا  هیرـضاغ ، اونین و  نایم  هک  ـالبرک  يارحـص  رد  ترجه ، متـصش  لاـس  رد  هبنـشود و  زور  رد  ماـما  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور 
. تسا هدیسر  تداهش  هب  تسا ، عقاو  نیرهنلانیب 

هدش نفد   71 (1) تسا ، تارف  برغ  رد  هک  البرک ، رد  هدیسر و  تداهـش  هب  ق . لاس 61 ه . رد  ماما  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور  ماـجنارس ،
. تسا

نیا هلـصوح  زا  هک  هدمآ  زین  يرگید  ياهتیاور  هرابنیا  رد  هتبلا  تسا . هتـشاد  لاس  هن  هاجنپ و  تداهـش  ماگنه  رد  ماما  رگید ، تیاور  ربانب 
. تسا نوریب  ثحب 

نب ۀعرز  دوب . ریشمش  تبرض  راهچ  یس و  رثا  هزین و  مخز  هس  یس و  ترضح  نآ  رکیپ  رب  دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  يزور 
هب بسا  زا  دوخ  هاگنآ  دروآ و  دورف  ترـضح  نآ  رب  ياهزین  یعخن  سنا  نب  نانـس  درک و  ادـج  چـم  زا  ار  ماما  ِپچ  ِتسد  یمیمت  کیرش 

72 (2) تخاس . ادج  نت  زا  ار  ماما  رس  دمآ و  ریز 
اهراز هلال  دش  هیرام  رانک  نوخ  زااهرادجات  رس  تشگ  هزین  جات  نوچ 

اههراوشوگ یپ  دیرد  اهشوگ  سباهجات  جارات  هب  تسکش  اهقرف  سب 
اهراک ماجنا  رگن  اهرامش  نیا  زارازه  نایفوک  زا  یکی  نایزاجح  زا  دوب 

اهرازه نیدنچ  ربارب  یکی  ندنامندش  ادف  رخآ  کی  هب  کی  تسیچ ؟ ماجنا 

ص 231  ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - - 1
ص 62  ج 3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، نیسح  نب  یلع  - - 2
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74 ص :

اهراخ شین  زا  شدش  لگ  وچمه  هراپ  دصریت  غیت و  بیسآ  زا  يو  رکیپ  كاپ  نآ  و 
اهراوس (1) 73 بسا  مس  زا  هدرک  لاماپفیطل  رکیپ  نآ  هدرکن و  افتکا  مه 

رد دندیـشخرد و  بش  تملظ  يافرژ  رد  یهام  ناس  هب  دـنداهن و  نادـیم  هب  اپ  البرک  رد  مشاهینب  نادـناخ  زا  ینادرم  كاـپ  ناـس ، نیدـب 
رد دوب و  هتخیمآرد  ناـشناج  هب  تناـید  ناـمیا و  حور  دنتـشاد و  لد  رد  نادرمیاـپ  ناـناوج و  هدارا  گر و  رد  نادرمدار  نوخ  هک  یلاـح 

رازراک نیا  رد  دنتخات و  شیپ  هشیب ، ناریش  نانوچ  دنداتسیا و  راکیپ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگـشیپ  رد  دنایامنیم ، خر  ناشاههرهچ 
لباـقم يودرا  اـب  ناـنیا  ییوراـیور  رد  هـک  ناـس  نآ  دــندیرفآ ، ار  يراکادــف  ياـههولج  نیرتاـبیز  دوـخ  تداهــش  اـب  و  دــنتخاب ، ناـج 
هرابنیا رد  داقع  دـش . میـسرت  لطاب  همه  اب  قح  همه  راـیع  ماـمت  راـکیپ  ياههنحـص  نیرتاـیوگ  رـشب و  خـیرات  ياـههعجاف  نیرتنیگآدرد 

: دیوگیم
يوس زا  دایز ، نب  هَّللادـیبع  هفوک ، رازگراک  یهدـنامرف  هب  هیواعم  نب  دـیزی  يوس و  کی  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نایم  هک  گـنج  نیا  رد  »

تروـص نآ  يارواـم  یناریا  ياهنیمزرـس  نیمزرـس و  نیمه  رد  هـک  رگید  ییاـهگنج  نآ  اـت  دوـب  رتـنوزفا  یکاـپان  رفک و  داد ، يور  رگید 
راکیپ و نیا  رد  يور  نیا  زا  تشاد . راکنا  ار  نآ  لباقم  هاپـس  هک  دـندرکیم  عاـفد  يزیچ  زا  ناـسوجم  ناتـسرپ و  شتآ  هچ  دوب ؛ هتفریذـپ 
اب راکیپ  يارب  دایز  نب  هَّللادیبع  هک  یهاپـس  اّما  تشاد . دوجو  تسا  يدـنبیاپ  دنمازـس  هچنادـب  يدـنبیاپ  نامیا و  یعون  نانآ ، معز  هب  عافد 
اب دوخ  رادـمامز  يدونـشخ  يارب  شیوخ و  ناج  لد و  اـب  دوخ  مکـش  يارب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  دوب  یهاپـس  داتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نامیا دـیزی  قح  يرترب  اـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  توعد  یتسرداـن  هب  هک  دوبن  نت  کـی  یّتح  ودرا  نیا  رد  دـیگنجیم ؛ شیوخ  راـگدرورپ 
ار نآ  دنتـشاد و  لد  رد  ناهنپ  يرفک  هک  دـنچ  ینت  رگم  دـنک ، عافد  مالـسا  زج  ياهدـیقع  زا  هک  دوبن  يرفاـک  ودرا  نیا  رد  دـشاب ؛ هتـشاد 

یپ رد  ای  يدـنمزآ و  سرت و  هزیگنا  هب  هک  دـندوب  یناسک  ای  و  میمانیم ، ناشرودزم  زورما  هک  دـندوب  یناسک  ناـمه  زا  اـی  دـندناشوپیم ،
74 (2) تشادنپ ». دایز  دیابن  ار  هورگ  نیا  چیه  هتبلا  و  دندوب . هدش  راکیپ  هناور  يریوزت  بیرف و 

يزاریش . لاصو  - - 1
ص 103  ءادهشلاوبا ، داقع ، دومحم  سابع  - - 2
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75 ص :
دناشنیم و ورف  شیوخ  نورد  هتفهن  ياههنیک  شتآ  ربمایپ ، هتوبلگ  نتشک  اب  هتشگرب و  نید  زا  هک  تسا  ربمایپ  يارب  ياهفیلخ  هنوگچ  نیا 

: دیوگیم هک  دناوخیم  يرعبز  نبا  زا  تیب  دنچ  دوخ  يزوریپ  زا  تسمرس 
. دندیدیم نانآ  رب  يزوریپ  ياههزین  نتسشنورف  زا  ار  جرزخ  یکابیب  ردب  رد  نم  هدش  هتشک  ناردپ  شاک  يا  »

رگید یتاـیبا  رد  هک  تسوا  مه   75 (1) رادم »! رب  تسد  دـیزی  يا  دـنتفگیم : دـنروآیم و  رب  یتسمرـس  دایرف  دندیـشکیم و  اروه  هاگنآ 
: دیوگیم

. دوب هدش  لزان  ییحو  هن  هدمآ و  ینامسآ  يربخ  هن  هنرو ، تفرگ ، شیپ  رد  تموکح  يزاب  مشاه  »
تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ياهفیلخ  هنوگچ  نیا   76 (2) متسین ». فدنخ  زا  مناتـسن ، دناهدرک  ار  هچنآ  ماقتنا  دمحا  ینب  زا  رگا 

ار هبعکو  دـنکفایم  قینجنم  هبعک  يوس  هب  درمـشیم و  حابم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رهـش  نامدرم  سومان  لام و  ناـج و  هک 
!؟ دنکیم ناریو 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز  هب  هک  درب  دهاوخن  دای  زا  ار  دیزی  تموکح  رازگراک  هَّللادیبع ، ياوران  نخس  نیا  هاگچیه  خیرات 
. تخاس المرب  ناتغورد  درک و  ناتیاوسر  تشک و  ار  امش  هک  ار  ییادخ  ساپس 

: تفگ هک  ار  بنیز  خساپ  نیا  درب  دهاوخن  دای  زا  زین  و 
 ...« دوشیم اوسر  تسا  راک  دب  هکنآ  درک . نیزگ  ام  يارب  ار  تداهش  تشادب و  یمارگ  تّوبن  هب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  ساپس 

لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزجاودهش  ٍردبب  یخایشا  تیل  - - 1
لشت  دیزی ال  ای  اولاقلوًاحرف  اّولهتساو  اّولهأل 

لزن ٌیحو  َءاج و ال  ربخالف  کلملاب  مشاه  تبعل  - - 2
لعف  ناک  ام  دمحأینب  نممقتنأ  مل  نإ  فدنخ  نم  تسل 
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76 ص :
متـس و هچ  ره  يدوبان  همان  دوخ و  یگنادواج  باتک  شیوخ  گرم  اب  تسج و  ار  یگدـنز  تداهـش  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناـس ، نیدـب 

یهلا نییآ  میرح  زا  عافد  يارب  نید و  هاگـشیپ  رد  لام  ناج و  هک  دروآ  لیلد  نشور  تقیقح  نیا  رب  نایناهج  يارب  تشون و  تسا  رگمتس 
! ندش ادف  دنمازس  هچ  تساهب و  مک  هچ 

رواب و نامیا و  رب  قداص  یهاوگ  وا  یگدـنز  رتفد  گرب  گرب  دیـشکرس و  تداهـش  ماج  داـب ، وا  رب  ادـخ  دورد  هک  مالـسلا ، هیلع  نیـسح 
باتک ات  تسا و  هدنز  تیرـشب  ات  تسا  هدـنز  نیـسح  دـیدرگ . ادـخ  نید  يرای  هار  رد  خـیرات  درم  گرزب  نآ  يراکادـف  رب  نشور  یلیلد 
يوب هرامه  دـشخردیم و  راگزور  كرات  رب  وا  هتـسیاش  ياـهيوخ  وا  رادرک  هک  ناـنوچ  دروخیم . قرو  یتسه  هصرع  رب  ناـسنا  خـیرات 

. دناوخیم زاب  ّتیناسنا  هب  ار  ناسنا  دنکارپیم و  ياج  همه  رد  وا  لاصخ  يوخ و  شوخ 
شیوخ هدیقع  يارب  گرزب  نادرم  هنوگچ  هک  میزومایب  وا  زا  مینادب و  دوخ  هار  ارف  لعشم  ار  البرک  مالسلا و  هیلع  نیسح  هک  تسا  هتـسیاب 
نتـشاد هدنز  ِدیهـش  هک  نییآ ، تشادساپ  رد  وا  يرادیاپ  زا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  هدارا  زا  هک  دیاب  دنریمیم . هدیقع  نیا  يارب  دـنیزیم و 

رکذ سلجم  وا و  دای  مان و  هک  دیاب  تسا . فاصنا  زا  نورب  نیا  هک  مینکن  هدنسب  ترضح  نآ  رب  هیرگ  هب  اهنت  میزومایب و  اهـسرد  دش ، نآ 
دیاب کشا  ياههرطق  نیا  هک  مینامن  لفاغ  زین  نیا  زا  میزیریم  ورف  هدید  زا  درد  متام و  کشرس  هک  هاگنآ  میرادب و  هدنز  ار  وا  تبیصم  و 

شوغآ رد  ار  اهیتخس  تفر و  گرم  لابقتـسا  هب  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دنک  هدنز  ار  ياهزیگنا  نامه  رواب و  نامه  لد  رد  هک 
. دیشک

ناس هب  هک  میوش  دـنمتردق  یتّما  مینیرفایب و  يدنلبرـس  تّزع و  دوخ  تّما  يارب  دوخ و  يارب  میناوتیم  هنوگچ  هک  میزومایب  وا  زا  دـیاب  ام 
. دتسیایم دادبتسا  یشکرس و  متس و  يور  رد  ور  البرک  نادیهش  رورس 

مالسلا هیلع  ماما  نارتخد  نارسپ و 

: دوب رتخد  هس  رسپ و  شش  ار  ماما 
نبةورع نب  هّرموبا  نارتخد  زا  تشاد و  مان  یلیل  شردام  هک  البرک  دیهش  ربکا  یلع  - 1
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77 ص :
. دوب یفقث  دوعسم 

. دوب ناریا  هاشداپ  رتخد  هیونابرهش  ای  ونابرهش  شردام  مان  یتیاور ، ربانب  هک  داّجس »  » و نیدباعلانیز »  » هب بّقلم  یلع  - 2
. دنامن مه  يدنزرف  وا  زا  تشذگرد و  ماما  یگدنز  نارود  رد  دوب و  هعاُضق  زا  شردام  هک  رفعج  - 3

. دیرب وا  ندرگ  ياهگر  تسشن و  شیولگ  رب  يریت  دوب  ردپ  نماد  رد  هک  ماگنه  نآ  البرک  يارجام  رد  یلاسدرخ و  رد  هک  هَّللادبع  - 4
. دوب یبلک  سیقلائرما  رتخد  بابر ، ناشردام  مان  ردام و  کی  زا  هَّللادبع  اب  هک  هنیکس ، - 5

. دوب هّیمیت  نب  هَّللادبع  نب  ۀحلط  نب  قاحسا  نارتخد  زا  یکی  شردام  هک  همطاف  - 6
هرامعلا قوس  رد  شربق  هک  ومه  تشاد ، هیقر  مان  هب  يرتخد  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا ، هدمآ  هریـس  باتک  رد  هچنآ  ربانب  نیا ، رب  نوزفا  - 7

. دنور نآ  ترایز  هب  تسا و  ماش 
. تشاد زین  بنیز  مان  هب  یمراهچ  رتخد  مالسلا  هیلع  ماما  دناهتفگ 

رب ادخ  دورد  تفای . همادا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ینعی  وا ؛ رـسپ  دنزرف  کی  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  دنامن  هتفگان 
77 (1) داب ! رسپ  نآ  ردپ و  نآ 

ص 96 و 97  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  - - 1

مالسلا هیلع  ماما  نارتخد  www.Ghaemiyeh.comنارسپ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


78 ص :

البرک (1) 78 نادیهش 

هراشا

79 (2)
نادیهـش هتـسد  ود  رد  خـیرات و  تیاور  هب  نانآ  ياهمان  هک  دندیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـشیوخ  ناراـی و  زا  يرامـش  ـالبرک 

: تسا ریز  رارق  هب  مشاهینب  ریغ  مشاهینب و 

مشاهینب نادیهش  فلا :

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  ماما  - 1
بلاط یبا  نب  یلع  نب  رکبوبا  - 2

بلاط یبا  نب  یلع  نب  رمع  - 4
( رغصا دّمحم   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  دّمحم  - 4

بلاط یبا  نب  یلع  نب  هَّللادبع  - 5
بلاط یبا  نب  یلع  نب  ساّبع  - 6

بلاط یبا  نب  یلع  نب  سابع  نب  دّمحم  - 7
بلاط یبا  نب  یلع  نب  ساّبع  نب  هَّللادبع  - 8

( رغصا هَّللادبع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  ساّبع  نب  هَّللادبع  - 9
بلاط یبا  نب  یلع  نب  رفعج  - 10

يوامس . دّمحم  نیسحلا ، راصنأ  یف  نیعلا  راصبا  کن : رتشیب  عالّطا  يارب  - - 1
ق .. 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس  - 2
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79 ص :
یلع نب  نامثع  - 11
نسح نب  مساق  - 12

نسح نب  رکبوبا  - 13
نسح نب  هَّللادبع  - 14

نسح نب  رشب  - 15
( ربکا یلع   ) نیسحلا نب  یلع  - 16

نیسحلا نب  هَّللادبع  - 17
نسح نب  میهاربا  - 18

رفعج نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  - 19
رفعج نب  هَّللادبع  نب  نوع  - 20

رفعج نب  هَّللادبع  - 21
لیقع نب  رفعج  - 22

لیقع نب  نمحرلادبع  - 23
( ربکا هَّللادبع   ) لیقع نب  هَّللادبع  - 24

لیقع نب  دّمحم  نب  رفعج  - 25
لیقع نب  دیعسیبا  نب  دّمحم  - 26

لیقع نب  ملسم  نب  دّمحم  - 27
لیقع نب  ملسم  نب  نوع  - 28

لیقع نب  ملسم  نب  هَّللادبع  - 29

مشاهینب ریغ  نادیهش  ب :

يدسا نیصح  نب  میهاربا  - 30
يراصنا ثراح  نب  فوتحلاوبا  - 31

یلشهن رماعوبا  - 32
يدبع هّیما  نب  مهدا  - 33
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80 ص :
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هتسباو  یکرت  ملسا  - 34

ییاط دعس  نب  ۀّیما  - 35
( هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هباحص  زا   ) یلهاک ثراح  نب  سنا  - 36

یحبصا لقعم  نب  سینا  - 37
ینادمه ریضخ  نب  ریرب  - 38

یمرضح هَّللادبع  نب  رشب  - 39
یمیت ّیح  نب  رکب  - 40

یمیت جاجح  نب  رباج  - 41
ینابیش یلع  نب  ۀلبج  - 42

یناملس ثرح  نب  ةدانج  - 43
يراصنا بعک  نب  ةدانج  - 44

رذوبا هتسباو  يوح ، نب  نوج  - 45
ینالوخ ریجح  نب  بدنج  - 46
ینالوخ بدنج  نب  رجح  - 47

يدنک سیقلائرما  نب  ثرح  - 48
بلطملادبع نب  ةزمح  هتسباو  ناهبن ، نب  ثرح  - 49

یمیت رماع  نب  بابح  - 50
یفعج قورسم  نب  جاجح  - 51

يدعس ردب  نب  جاجح  - 52
یبسار ورمع  نب  سالح  - 53
یمابش دعسا  نب  ۀلظنح  - 54

یمهن سیق  نب  شبح  - 55
یمیمت یحایر  دیزی  نبّرح  - 56

يدسا رهاظم  نب  بیبح  - 57
يدزا رمع  نب  دلاخ  - 58
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81 ص :
يدزا ملسم  هتسباو  عفار ، - 59

يدئاص بیرع  نب  دایز  - 60
یعازخ قمح  نب  ورمع  هتسباو  رمع ، نب  رهاز  - 61

یلجب نیق  نب  ریهز  - 62
يدسا میلس  نب  ریهز  - 63

يرصب يدبع  رماع  هتسباو  ملاس ، - 64
يراصنا ثرح  نب  دعس  یبلک (1) 80 66 - هنیدملا  ینب  هتسباو  ورمع ، نب  ملاس  - 65

يوادیص دلاخ  نب  ورمع  هتسباو  هلظنح ، نب  دعس  - 67
یمعثخ هَّللادبع  نب  دیعس  - 68

یلجب براضم  نب  ناملس  - 69
( یمهن رمع  وبا   ) معنم نب  راوس  - 70
یمعثخ عاطمیبا  نب  ورمع  نب  دیوس  - 71

يرباج ثرح  نب  فیس  - 72
يدبع کلام  نب  فیس  - 73

یلشهن هَّللادبع  نب  ثرح  هتسباو  بیبش ، - 74
يرکاش ساّبع  هتسباو  بذوش ، - 75

یفرشم سیق  نب  كاّحض  - 76
یبلغت کلام  نب  ماغرض  - 77

يدع نب  حامرط  - 78
يذئاع عمجم  نب  ذئاع  - 79

يرکاش سباع  - 80
يدبع ملسم  نب  رماع  - 81

ینهج رجاهم  نب  دابع  - 82

مجرتم .» ، » تسا هدمآ  هیندملا » ینب   » راونألا راحب  هخسن  رد  - - 1
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82 ص :
یفعج ریشب  نب  هَّللادبع  - 83

یبلک ریمع  نب  هَّللادیبع  - 84
يرافغ هورع  نب  هَّللادبع  - 85
يدبع دیزی  نب  هَّللادیبع  - 86

يراصنا ّهبر  دبع  نب  نمحرلادبع  - 87
يرافغ هورع  نب  نمحرلادبع  - 88

یبحرا نمحرلادبع  - 89
یمیت دوعسم  نب  نمحرلادبع  - 90

یمنهج تلص  نب  ۀبقع  - 91
یجحذم هَّللادبع  نب  ریمع  - 92

يراصنا هدانج  نب  رمع  - 93
یعبض هعینص  نب  ورمع  - 94
يوادیص دلاخ  نب  ورمع  - 95

یعدنج هَّللادبع  نب  ورمع  - 96
يراصنا هطرف (1) 81  نب  ورمع  - 97

ینزی نمحرلادبع  - 98
یفعج عاطم  یبا  نب  ورمع  - 99
یمرضح بدنج  نب  ورمع  - 100

( يدئاص مامتوبا   ) بعک نب  ورمع  - 101
یئاط ناسح  نب  رامع  - 102
يدزا بخلص  نب  رامع  - 103
ینالاد همالس  نب  رامع  - 104

يدسا رهاظم  نب  یلع  - 105

مجرتم » . » تسا هدمآ  هظرق »  » راونالا راحب  تیاور  رد  - - 1
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83 ص :
ناعمس نب  ۀبقع  - 106

يرافغ هرقیبا  نب  ةرق  - 107
یلؤد هَّللادبع  نب  بولق  - 108

یبلغت ریهز  نب  طساق  - 109
يدزا بیبح  نب  مساق  - 110

یبلغت سودرک  يرمن (1) 82 112 - بتعق  - 111
یبلغت هنانک  - 113

يرباج عیرس  نب  کلام  - 114
يذئاع عمجم  - 115
ینهج عمجم  - 116

يدسا هجسوع  نب  ملسم  - 117
يدزا ریثک  نب  ملسم  - 118

یمیت جاجح  نب  دوعسم  - 119
یبلغت ریهز  نب  طسقم  - 120

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  هتسباو  مهس ، نب  حجنم  - 121
يدسا مامت  نب  عقوم  - 122

رزین یبا  نب  رصن  - 123
یبسار نامعن  - 124

يراصنا میعن  - 125
يدارم یلجب  لاله  نب  عفان  - 126

یناملس ثرح  هتسباو  حضاو ، - 127
یبلک نایح  نب  هَّللادبع  نب  بهو  - 128

مجرتم .» ، » تسا هدمآ  يرمت » ورمع  نب  بنعق  ، » راونألا راحب  تیاور  رد  - - 1
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84 ص :
يرصب يدبع  طیبث  نب  دیزی  - 129

يدنک دایز  نب  دیزی  - 130
یفعج لقعم  نب  دیزی  - 131

نارمن نب  ةورع  نب  یناه  نب  ییحی  - 132
ینزام میلس  نب  ییحی  - 133

یبسار دّنهم  نب  فاهفه  - 134
؟؟؟ دوب دوجوم  باتک  سکع  زا  رتهب  رگا  البرک  يادهش  حیرض 
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85 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تبرت  رب  هدجس 

ترـضح نآ  ناراـی  تیب و  لـها  نوخ  مالـسلا و  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نوخ  هب  ـالبرک  كاـپ  تبرت  هک  تسا  ریذـپانراکنا  یتقیقح  نیا 
: دیوگیم لتقم  بحاص  مرقم ، يوسوم  قازرلادبع  تسا . هتخیمآرد 

نآ ياهیراکادف  همه  دهنیم ، تبرت  نیا  رب  هدجس  هناگجنپ ، ياهتقو  رد  رازگزامن  نوچ  هک  تسا  نیا  البرک  تبرت  مهم  ياهزار  زا  یکی  »
نینچمه مالسا و  نییآ  تسرد  لوصا  نتخاس  راوتسا  هار  رد  وا  روالد  نارای  تلیضف و  رپ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ناج 

تفگش هب  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  ناشیا ، ترایز  رد  هدیـسر  ریبعت  هب  هک  يربص  اب  ترـضح  نآ  هنوگچ  هک  دروآیم  دای  هب  ار  تقیقح  نیا 
. دنکیم مرن  ار  تخس  گنس  هک  داد  ناشن  یگداتسیا  یعیاجف  اهیتخس و  ربارب  رد  دروآرد ،

هب هک - تسا  هتخیمآرد  وا  زا  يزابکاپ  نارای  ناسک و  نوخ  هب  مولظم و  یماما  نوخ  هب  تبرت ، نیا  هک  دروآیم  دای  هب  نینچمه  رازگزاـمن 
دریگن و یشیپ  نانآ  رب  ياهدنریگ  یشیپ  چیه  هک  دومرف  دناوخ و  نادیهـش  نارورـس  ار  نانآ  نانمؤمریما  هرایزلا - لماک  رد  هدیـسر  تیاور 

نیا دنتفگ : مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  نوچ  تسا : هدـمآ  ص 142 )  ) هرکذـت باتک  رد   83 (1) دسرن ». ناشیدـب  نانآ  یپ  رد  يورهر  چـیه 
نیمزرس

ص 103  نیسحلا ، لتقم  مرقم ، يوسوم  قازرلادبع  - - 1
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86 ص :
هداد و ربخ  نآ  زا  ار  ادخ  لوسر  لیئربج  هک  تسا  ینیمزرـس  نامه  دنگوس ، دـنوادخ  هب  نیا ، دومرف : هاگنآ  دـییوب و  ار  نیمز  تسالبرک ،

. موشیم هتشک  نآ  رد  نم  تسا : هدومرف 
: دومرف نینچ  درک ، داریا  قارع  هب  رفس  هناتسآ  رد  هّکم و  زا  جورخ  ماگنه  هب  هک  يروهشم  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

بوقعی هک  ناس  نآ  مشیوخ ، ناینیـشیپ  گنتلد  ردقچ  يرتخد . ندرگ  رب  يدنبندرگ  هک  نانوچ  تسا ، هتخیوآ  هدازیمدآ  ندرگ  رب  گرم  »
دنب البرک  سیواون و  نایم  ياهنابایب  ناگرگ  منیبیم  ایوگ  موریم و  شتاقالم  هب  هک  تسا  هدـش  رّدـقم  یگرم  میارب  دوب . فسوی  گـنتلد 

تسا هدش  ریدقت  یهلا  ملق  هب  هک  يزور  نآ  زا  دننکیم . رپ  نم  زا  یندشان  رپ  ییاههسیک  هنسرگ و  ییاهمکش  دنلسگیم و  مه  زا  نم  دنب 
ام هب  نایابیکـش  شاداپ  دوخ  وا  مینکیم و  ربص  دـهد  وا  هک  ییـالب  رب  تسا ، تیب  لـها  اـم  يدونـشخ  دـنوادخ  يدونـشخ  تسین . يزیرگ 

شناگدید نادب  ات  تسوا  رانک  رد  نایـسدق  فص  رد  ادرف  دوشیمن و  ادج  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نت  ياههراپ  دـهدیم .
دوش هارمه  ام  اب  دنکیم  هدامآ  ادخ  ياقل  يارب  ار  دوخ  دهدیم و  ار  شیوخ  نوخ  ام  هار  رد  سک  ره  اله ! دوش . دنـسرخ  شلد  نشور و 

رد ص 67 و 68 یبرغ ؟؟؟ نادرگناهج  زا  ییاهسکع   84 (1) ماهناور ». ناهاگحبص  دنوادخ  تساوخ  هب  نم  هک 
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87 ص :
: دیوگیم هراب  نیا  رد  اطغلا  فشاک  تسا . تکرب  رپ  رمث و  رپ  یکاخ  نیمزرس  نیا  كاخ  سّدقم و  ینیمزرس  البرک  نیمزرس  يور ، ره  هب 

. دمانیم دوعسم » تبرت   » ار نآ  دوخ  هیقابلا » راثآ   » رد ینوریب  ناحیروبا  هک  تسا  نامه  كاخ  نیا 
البرک و ناتخرد  یمّرخ  يزبسرـس و  هک  ناس  نآ  تسا ، نآ  ياهتکرب  ندوب  راشرـس  عفانم و  یناوارف  راثآ و  یکاپ  هب  زیچ  ود  یکاپ  يرآ ،

. تسا هاوگ  نآ  تراهط  یکاپ و  رب  نیمزرس ، نیا  يزیخلصاح 
اههویم و ًابلاغ  هدوب و  رومان  شیاههویم  ینوگاـنوگ  یناوارف و  نینچمه  يزبسرـس و  يزیخلـصاح و  یگژیو  زا  نونک  اـت  زاـبرید  زا  ـالبرک 

رگید رد  رتمک  هک  هدوب  ياهویم  ياههنوگ  زا  رادروخرب  هدرکیم و  نیمأت  ار  رواـجم  ياـههیداب  اهرهـش و  زاـین  دروم  یعارز  تـالوصحم 
. تسا هدشیم  تفای  اهرهش 

خیرات هک  دوش  یتّیـصخش  نیرتالاو  ناسنا و  نیرترب  هگمارآ  دـناوتب  ات  دـشاب  نیمزرـس  نیرتالاو  نیرتکاپ و  دـیاب  هک  تسا  ینیمزرـس  نیا ،
اهیگتسجرب همه  هک  درورپیم  نماد  رد  گنسنارگ  یتیصخش  نانوچ  ینیمزرـس  نینچ  يارب  یتیگ  ردام  تسا . هدید  دوخ  هب  ناگدازیمدآ 

رد ار  گرزب  یحور  وا  دبلاک  دوشیم و  عمج  وا  دوجو  رد  تسا ، ریذپناکما  هدازیمدآ  کی  داهن  رد  شندمآ  درگ  هک  ییاهیگتـسیاش  و 
. تسا رومان  هتخانش و  تمظع  هب  توربج  هاگیاج  رد  اهنامسآ و  توکلم  رد  هک  دهدیم  ياج  دوخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یتسه  رهوگ  رد  ياهمین  درک ؛ همین  ود  ار  نآ  سپـس  دیرفایب ، یتیگ  يادخ  هک  تسا  رون  نامه  زا  ياهراپ  وا 
ناس نآ  دـمآ و  درگ  نیـسح  نانوچ  یتّیـصخش  دوجو  رد  رون  هراپ  ود  نیا  هاگنآ  داهن و  مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  رهوگ  رد  رگید  ياهمین 

يدننامه نداز  زا  یتیگ  ردام  سپ  ناز  اّما  منیـسح .» زا  نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  : » دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـش 
دشاب ییراکادف  تمظع  روآدای  دوخ  هدجس ، نیا  ات  درک ، ناوتیم  هدجس  هک  تسالاو  یناسنا  نینچ  تبرت  رب   85 (1) دنام . میقع  وا  يارب 

. دز تسد  نادب  مالسا  تشادساپ  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  هک 
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88 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  يانب 

زاب ار  هدـس  هدراهچ  يازارد  هب  یخیراـت  هک  تسا  ياهنمادرپ  گنـسنارگ و  نخـس  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  مرح  ياـنب  خـیرات  زا  نخس 
دارفا زا  یهورگ  هک  ددرگیم  زاب  ییاهزور  نامه  هب  نادیهـش  رـالاس  مرح  ياـنب  خـیرات  دـناهتفگ ، ناـخّروم  هک  ناـس  نآ  هچ ، دواـکیم ،

: دسیونیم نینچ  هراب  نیا  رد  یلماع  نیما  نسحم  دیس  دندرپس . كاخ  هب  ار  ماما  نآ  رکیپ  دسا  ینب  هریشع 
86 (1) دندرپس ». كاخ  هب  ار  شنارای  وا و  كاپ  رکیپ  هک  دندوب  دسا  ینب  دنتخاس ، ار  ترضح  نآ  كرابم  هاگمارآ  هک  یناسک  نیتسخن  »
رد نآ  زا  سپ  دـنچ  ره  تشگیم ، دومنهر  يوس  نادـب  ار  نارئاز  دـنایامنیم و  ار  نایعیـش  ماما  هاـگمارآ  هک  دوب  يداـمن  اـنب  نیتسخن  نآ 

. دنداهن يوک  نیا  رب  يرگید  ياهناشن  دنتخاس و  هاگمارآ  نیا  رب  يرگید  ياهدامن  نامز  رذگ 
: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  هدیسر  یثیدح  رد 

هک تسا  هدناتس  نامیپ  دناهتخانش ، ناینامـسآ  نایم  رد  هتبلا  دنـسانشیمن و  ار  اهنآ  نیمز ، ِناینوعرف  هک  تّما ، نیا  زا  ینامدرم  زا  دنوادخ  »
هک دنزارفایم  یمچرپ  نادیهـش  رورـس  ربق  رب  سپـس  دنروآیم و  درگ  ار  هتـشغآ  نوخ  هب  ياهرکیپ  نیا  مه و  زا  هداتفا  ادج  ياههراپ  نیا 

.« دوریم نایم  زا  شمان  هن  دوشیم و  هنهک  شناشن  هن  ناراگزور  رذگ  رد 
رامـش هب  نیباّوت  نوچ  دیوگیم : هک  تسا  خیرات  تیاور  نیا  وا ، ِنفد  ِياهزور  نیتسخن  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـقرم  خـیرات  تشگزاب  هاوگ 

وا نالتاق  نتشک  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  یهاوخنوخ  راعش  اب  یعازخ ، درُص  نب  نامیلس  یهدنامرف  هب  نت و  رازه  راهچ  هب  کیدزن 
دوب و زاـبور  ناـمز  نآ  رد  هک  هاـگمارآ ، نیا  نوماریپ  رد  دـنتفر و  ماـما  هاـگمارآ  تراـیز  هب  ق . لاس 65 ه . لّوألا  عیبر  رد  دـندرک ، ماـیق 

87 (2) دندیچوک . هدرولانیع  هب  سپس  دندنام و  البرک  رد  زور  هنابش  کی  اهنآ  دندمآ . درگ  تشادن ، ینابهیاس 
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89 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگمارآ  رب  انب  نیتسخن 

تکرـش تفاـی و  تسد  يزوریپ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوـخنوخ  ماـیق  رد  ق . لاس 65 ه . نابعـش  رد  یفقث  هدـیبعوبا  نب  راـتخم  نوچ 
زا يدبنگ  نآ  رب  تخاس و  ییانب  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگمارآ  رب  دـیبوک ، مه  رد  ار  وا  نارای  نادیهـش و  رورـس  لتق  رد  ناگدـننک 

. داد رارق  چگ  رجآ و 
. تخاس ییانب  فیرش  عجضم  نآ  رب  دوخ  ییاورنامرف  راگزور  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  نیا 

هاوگ برغم . تمس  هب  رگید  يرد  قرشم و  تمس  هب  يرد  تشاد ؛ رد  ود  مه  دجسم  دوب و  دجـسم  کی  هدیـشوپرس و  کی  لماش  انب  نیا 
: دیامرفیم هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  یگنوگچ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  خیرات  تیاور  نیا 

يوریم نوریب  هدیشوپرس  زا  سپس  : » دیامرفیم نآ  لابند  هب  و  وگب »...  تسیاب و  رد  رب  يدیسر  تسا  قرشم  تمس  رد  هک  يرد  هب  نوچ  »
دقرم قرشم  تمس  رد  البرک  نادیهش  دقرم  دراد و  دوجو  زین  نونکا  مه  برغ  قرش - ریـسم  نیا  یتسیایم ». نادیهـش  ياهربق  لباقم  رد  و 

« نیتسخن هدیشوپرس   » نآ هک  دوشیم  هتسناد  نینچمه  نیا  زا  تسا . عقاو  نآ  تازاوم  رد  ربکا و  یلع  شدنزرف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
. تسا هتشادرب  رد  زین  ار  ربکا  یلع  ربق 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لامج ، نارهم  نب  ناوفص  زا  دوخ  دنس  هب  رازم »  » باتک رد  دیفم  خیش 
ربارب رد  يآ و  رد  هضور  هب  سپس  رگنب . ربق  رد  تسیاب و  دبنگ  نوریب  رد  یتشاد ، البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  گنهآ  نوچ  »
سپس ور . نادیهش  يوس  هب  وش و  نوریب  تسا  ربکا ) یلع   ) نیسحلانب یلع  ياپ  نییاپ  رد  هک  يرد  زا  هاگنآ  تسیاب . رـسالاب  رد  هاگمارآ ،

یهاوگ همه  اهنیا   88 (1) هد . مالس  تسیاب و  هدیشوپرس  ِرد  رب  اجنآ  یسرب . یلع  نب  ساّبع  لضفلاوبا  هاگتداهش  هب  ات  هد  همادا  دوخ  هار  هب 
هب يرد  مالسلا  هیلع  ماما  دقرم  رب  انب  نیتسخن  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  نشور 

ص 502  ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  - - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگمارآ  رب  انب  www.Ghaemiyeh.comنیتسخن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ص :
. تسا هدوب  ياهدیشوپرس  زین  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  دقرم  رب  هتشاد و  بونج  تمس  هب  هلبق و  هب  ور  رگید  يرد  قرش و  تمس 

کی رد  ار  همه  دنتخادرپ  یشکرس  متس و  ریشمش  ناگتـشک  البرک و  نادیهـش  كاپ  ياهرکیپ  نفد  هب  دسا  ینب  هک  یماگنه  تسا  ینتفگ 
هب نادیهـش  رگید  راـنک  رد  ار  وا  هک  دنتـشادن  اور  دوب ، نادـناخ  نیمه  زا  دوخ  هک  دـیزی  نبّرح  هزاـنج  دروم  رد  هچ ، دـندرکن ؛ نفد  هطقن 

. دندرپس كاخ  هب  تسه  نونکا  هک  ییاج  رد  ار  وا  يور  نیمه  زا  دنراپسب و  كاخ 
هرانک رد  ار  نآ  ببـس  نیدب  دنروایب . نادیهـش  رگید  رانک  هب  ار  نآ  دنتـسناوتیمن  دوب و  هراپ  هراپ  زین  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  رکیپ 
هزادنا نیمه  تسین . تسد  رد  نادیهـش  نیا  یلـصا  روبق  نتفای  يارب  نئمطم  یناشن  هزورما  دنتـشاذگاو . دوب  تارف  هنارک  رب  هک  يدنب  بآ 

هک نانوچ  تسا ، حیرـض  کی  نورد  رد  ود  ره  یلعف و  حیرـض  ياج  رد  ربکا  یلع  شدـنزرف  مالـسلا و  هیلع  ماـما  ربق  هک  دوشیم  هتـسناد 
یناشن دـناهدش . نفد  اج  نامه  همه  ایوگ  هک  دـهدیم  ربخ  نیا  زا  دراد و  دوجو  تسالبرک  يادهـش  روبق  زا  یناشن  نآ  رد  هک  مه  ییاـج 
ینیـسح رئاـح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ربق  رئاز  نیتسخن  تسا  ینتفگ   89 (1) تسا . تسد  رد  يدـسا  رهاـظم  نب  بیبح  حیرـض  رگناـیب  مه 

: دناوخ هیثرم  نینچ  شباحصا  ماما و  يارب  هنوگرب ، هیرگ  داتسیا و  ربق  رانک  رد  هک  دوب  یفعج  ّرح  نب  هَّللادیبع 
؟ يدیگنج همطاف  رسپ  دیهش ، اب  هنوگچ  وت  تسا . رگهلیح  دنزرف  رگهلیح و  ینارمکح  وا  دیوگیم : »

. تسا نامیشپ  هرامه  شدییامنن  هار  هک  نآ  ّالا  مدادن . يرای  ار  وا  هک  ترسح  غیرد و 
. درادن ییادج  نم  زا  هک  متسه  یترسح  رد  هرامه  اّما  مدوبن ، وا  ناعفادم  فص  رد  هچرگ  نم 

. دزاس باریس  شیوخ  تمحر  زا  یناراب  هب  دنتسارآ  فص  وا  يرای  رد  هک  ار  ینادرمدار  نآ  حاورا  دنوادخ 
. تخیریم ورف  هدید  زا  رظان  ره  کشرس  تخوسیم و  هدننیب  ره  رگج  هک  دوب  اجنآ  مدرک و  رذگ  نانآ  ياههاگلتق  اهربق و  رب  نم 

هب عافد  يرای و  رد  رادیاپ  كابیب و  هک  دندوب  کباچ  ینارواگنج  نانآ  دنگوس ، منییآ  هب 
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91 ص :
. دنتفاتشیم نادیم 

هَّللادبع نبرباج   90 (1) دنداتـسیا ». رابدرب  رادیاپ و  هشیب  ناریـش  ناس  هب  شیوخ و  ياهریـشمش  اب  دوخ  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  يرای  رد  اهنآ 
متـسیب رد  نوچ  وا  تسا . نادیهـش  ماما  دقرم  نیتسخن  ناریاز  رگید  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راوگرزب  یباحـص  يراصنا ،

يور ارم  تسد  : » تفگ ناهارمه  هب  دـمآ ، ماما  دـقرم  ترایز  هب  هنیدـم  نامدرم  دوخ و  نادـناخ  زا  یهورگ  هارمه  هب  ق . لاس 62 ه . رفص 
رب هدرک  نفد  ار  ماما  هک  دساینب  هتـشاد و  یـصخشم  ياج  ربق  نامز  نآ  رد  دـهدیم  ناشن  دوب - انیبان  هک  رباج - هتفگ  نیا  دـیراذگب ». ربق 

: دیوگیم نومضم  نیدب  دوخ ، هزوجرا  رد  يوامس  دّمحم  خیش   91 (2) دندوب . هتشاذگ  ییاههناشن  ربق 
. دنراپس كاخ  هب  اهربق  رد  ار  اهنآ  ات  دندمآ  اهرکیپ  نآ  غارس  هب  بش  هس  زا  سپ  هرضاغ  ینب  »

. دادن هار  سرت  دوخ  هب  راک  نیا  رد  چیه  دمآ و  هیطع  اب  هارمه  نآ ، زا  سپ  رباج 
. ربمغیپ نت  هراپ  ياهک  دیشک  دایرف  سپ  تسا ، هتفخ  كاخ  نیا  رد  نم  لد  تفگ : و 

. تشاداو مایق  هب  ار  شنایهاپس  وا و  نیسح ، یهاوخنوخ  هک  ماگنه  نآ  دمآ ، راتخم  نآ  زا  سپ 
. دشیم هتخاس  دقرم  نآ  رب  هک  دوب  ییانب  نیتسخن  نیا  درک و  انب  يدجسم  هاگمارآ  نآ  رب  وا 

.« دنام ياج  رب  دقرم  نوماریپ  رب  نانچمه  دوب ، هدش  هداهن  انب  دنوادخ  شتسرپ  يارب  هک  يور  نآ  زا  دجسم  نآ 
مالسلا هیلع  ماما  ترایز  هب  نارئاز  ندمآ  زا  يریگولج  يارب  ییاههاگساپ  نایوما  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  دقرم  يانب  ندش  هتخاس  زا  سپ 

دندومیپیم و هار  هنابش  ناشکرس  نیا  متس  نایوما و  هاپس  میب  زا  دندشیم و  هاگترایز  نیا  یهار  نانچمه  ترایز  ناگتفیش  اّما  دندرکاپرب ،
رد ار  اهزور 

، تسا هدمآ  زین  ص 229 و 230 ) ج 8 ،  ) ریثا نبا  لماکلا »  » رد رییغت  یکدـنا  اب  تایبا  نیا  نتم  ص 270 ، ج 6 ، يربط ، خـیرات  کن : - - 1
مجرتم .» »

ص 19  ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  همعط ، لآ  رادیلک  نیسح  دّمحم  - - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگمارآ  رب  انب  www.Ghaemiyeh.comنیتسخن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


92 ص :
. دندنامیم هاگیفخم 

ینعی هرود ؛ نیا  نایاپ  ات  نایوما و  ییاورنامرف  هرود  لوط  رد  دوب ، هدـش  انب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـقرم  رب  هک  يدجـسم  هدیـشوپرس و 
. دوب اجرباپ  نایسابع  تموکح  ییاپرب  نینچمه  و  ق . لاس 132 ه .

دوب و مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  تسد  رد  تکرح  نیا  يربـهر  يوـما ، تموـکح  فلاـخم  تکرح  نیزاـغآ  ياـهلاس  رد  تسا  ینتفگ 
یلع نادـناخ  دنتـشاد و  ترفن  نایوما  زا  هک  يور  نآ  زا  زین  مدرم  دوب و  نایولع  مان  هب  توعد  دنتـشادن . ینادـنچ  هاگیاج  ساّبع  ناـگداز 

. دنتسویپ توعد  نیدب  دنتسنادیم ، رتراوازس  هعماج  یسایس  هرادا  تموکح و  نتفرگ  رایتخا  رد  هب  ار  مالسلا  هیلع 
نامیپ ناربهر  نیا  اب  زین  نایسابع  تفای و  ناماس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف  یلع و  نب  دیز  يربهر  هب  يوما  ّدض  ياهشبنج  نیتسخن 
يولع ناربهر  تشذگرد  زا  سپ  اّما  دنتـشادن . ینادنچ  تیعقوم  هاگیاج و  دش - هتفگ  هک  ناسنآ  دوخ - هک  ارچ  دندرپس ؛ تماما  تعیب و 

زا سپ  مه  يزوریپ و  زا  شیپ  مه  هاـگیاج ، نیا  هزاوآ و  نیا  دـنچ  ره  دـنتفای ، ياهزاوآ  ماـن و  یهاـگیاج و  نایـساّبع  يوـما ، ّدـض  شبنج 
. دوب نایولع  رادماو  يزوریپ 

رد ار  تردق  هک  نیمه  اّما  دنـسرب ، يزوریپ  هب  دنهد و  شرتسگ  ار  دوخ  تکرح  دنتـسناوت  تیب  لها  مان  هب  اهنت  نایـسابع  نخـس ، رگید  هب 
دندرک و اپ  رب  اهراد  شناگدنز  يارب  دندش ؛ نایولع  ّدض  رب  گنرین  راک  هب  تسد  دنتخاس و  راکـشآ  ار  هّکـس  رگید  يور  دـنتفرگ  رایتخا 

. دندرب نایم  زا  دنتسج و  ار  ناشناگدرم  ياهربق 
دمآ رب  ددـص  رد  تخاون و  ناـیولع  اـب  تفلاـخم  گـنج و  گـنهآ  شايرادـمامز  هرود  رد  هک  تسا  یـسابع  ناـگفیلخ  زا  یکی  نوراـه 

رد هاوخ  ناشلیاضف ، هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  مان  دای و  هک  دـیما  نادـب  دـنک ، دوبان  ار  نایولع  كاپ  ياـههاگمارآ 
. دنربب اهدای  زا  تشاد  ینوزف  نامدرم  همه  رب  ناشتافو ، زا  سپ  هاوخ  تایح و 

نخـس يولع  نادـناخ  هدـش  بصغ  ّقح  زا  اههاگمارآ  نآ  هچ ، دـنداهنیمن ؛ ار  اـههاگمارآ  نآ  تراـیز  تیـالو  نادـناخ  نارادتـسود  اـّما 
. دناوخیمارف تسا  هتفر  نادناخ  نیا  نارادفرط  نادناخ و  نیا  رب  هک  یمتس  ربارب  رد  یگداتسیا  هب  ار  نامدرم  تفگیم و 

نییآ تشادساپ  رد  دیاب  هنوگچ  هک  تخومآیم  نیسپ  ياهلسن  همه  هب  اههاگمارآ  نیا 
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رد هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تّما  نایم  رد  تلادـع  ندـنارتسگ  هار  رد  نینچمه  هیاریپ و  فیرحت و  زا  ینامـسآ  باتک  ظفح  مالـسا ،

. درک يراکادف  اهناسنا  همه  نایم 
تیب لها  هک  يدّمحم ، نییآ  يوبن و  ّتنـس  زا  دیاب  هک  دروآیم  ناشدای  هب  تشگیم و  روآدای  مدرم  هب  ار  نید  سّدـقم  ياههاگمارآ  نیا 

. درک يوریپ  دناهتشاد ، ساپ  ار  نآ  تلاسر  نادناخ  تّوبن و 
یناـسنا و تمارک  تلیـضف و  زا  عاـفد  مالـسا و  هب  تبـسن  يزرو  تریغ  يروـالد و  يریذـپان ، میلـست  یبـلطتّزع ، سرد  اـههاگمارآ  نـیا 
زا ات  دنتفاتـشیم  نادیهـش  ياوشیپ  دقرم  ترایز  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  يور ، نیمه  زا  تخومآیم . اهناسنا  هب  ار  اهناسنا  تمرح  نینچمه 

اهسرد دنریگرب و  اههرهب  شراوگرزب  ّدج  تّما  حالصا  هار  رد  ماما  یهاوخ  تداهـش  زا  هتـسیاب و  ياهيوخ  هدیدنـسپ و  ياهتفـص  نآ 
. دناتس ماقتنا  كاپ  ياههاگمارآ  نآ  زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  تخیگنارب و  ار  نوراه  مشخ  دوخ ، نیا ، دنزومآ . ارف 

ماما نآ  دـقرم  ات  تخاس  هناور  تسا ، هدناتـس  نانآ  زا  ار  شیوخ  فوخ  هداهن و  رهم  ناشیاهلد  رب  دـنوادخ  هک  ار  یمدرم  زا  یتشم  نوراه 
نینچمه هدش و  انب  ماما  دقرم  رب  هک  ار  يدجـسم  نوراه  ناگداتـسرف  دنزاس . ناریو  دوب  تّما  تاجن  هار  ارف  لعـشم  تیاده و  غارچ  هک  ار 

زا دوب  اجنآ  رد  تّما  یگنهرف  ثاریم  زا  هک  یناشن  انب و  دـنتخاس و  ناریو  دوب  هدـش  اپرب  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  دـقرم  رب  هک  ار  يدجـسم 
ربق ياج  دننک و  عطق  دوب  هدییور  مالسلا  هیلع  ماما  دقرم  رانک  رد  هک  ار  يردس  تخرد  دوب  هتـساوخ  نانآ  زا  نینچمه  نوراه  دندرب . نایم 

وا ترایز  گنهآ  دـنباین و  هار  وا  هاـگراب  هب  ترـضح  نآ  نارئاز  هک  دوب  فدـه  نادـب  همه ، نیا   92 (1) دـنزاس . ناسکی  كاخ  اـب  زین  ار 
. دنوش ینارون  دقرم  نادب  مدرم  ندیسر  عنام  ات  تشامگ  حّلسم  ینادرم  نینچمه  نوراه  دننکن .

هرود رد  تفرگ و  راـیتخا  رد  ار  تفـالخ  نیما ، اـب  دربـن  رد  يزوریپ  زا  سپ  نومأـم  شدـنزرف  دمآرـس و  هب  نوراـه  راـگزور  يور ، ره  هب 
راب رگید  دش و  لصاح  شیاشگ  وا  يرادمامز 

ص 28  نیدهشملا ، ةرامع  یف  نیمرحلا  لها  ۀهزن  ردص ، نسح  دیس  - - 1
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. تسسگ مه  زا  ار  تملظ  ياههراپ  نایولع  تیاده  رون 

: انب نیمّود 

تابث ار  دوخ  تموکح  هک  نآ  يارب  زین  وا  دنداتسیا و  وا  ربارب  رد  نایساّبع  همه  تفرگ ، رایتخا  رد  ار  تفالخ  یـسابع  نومأم  هک  یماگنه 
دش نانآ  هب  رتشیب  یکیدزن  ناهاوخ  تسج و  لّسوت  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  هب  دناهرب ، نایساّبع  تفلاخم  زا  ار  دوخ  دهد و 

نادنزرف يربهر  هب  نایساّبع و  اب  تفلاخم  رد  هک  ار  یشبنج  دشخب و  رارمتـسا  نادب  دناهرب و  رطخ  زا  ار  دوخ  تموکح  رذگهر ، نیا  زا  ات 
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  يور ، نیمه  زا  وا  دنک . بوکرـس  دوب ، هتفای  ناماس  یلع  نب  دیز  ناوریپ  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  ناگداون  و 

. تشامگ يدهعتیالو  هب  ار  مالسلا  هیلع 
هب دندوب  هداد  يرای  نیما  شردارب  اب  راکیپ  رد  ار  وا  دندوب و  تیب  لها  نارادتسود  زا  هک  ار  نایناسارخ  يدنـسرخ  تساوخیم  نینچمه  وا 

تفالخ يرادهدـهع  يارب  ناسک  نیرتدنمازـس  ناونع  هب  نانآ  هب  تسا و  کیدزن  اهيولع  هب  هک  درک  دومناو  لیلد  نیمه  هب  دروآ . گنچ 
. دراپسب نایعیش  متشه  ماما  هب  ار  يدهعتیالو  هک  دوب  رگید  یلیلد  دوخ  نیا  دراد . لیامت 

هیلع نیسح  ماما  ربق  داد  روتسد  درک و  نایسابع  ناشن  نیزگیاج  ار  نایولع  ناشن  ق . لاس 193 ه . رد  تسایس  نیمه  بوچراهچ  رد  نومأم 
يّدح ات  نایعیش  روتسد  نیا  یپ  رد  دنورب . هعیش  ناماما  دقرم  ترایز  هب  دوش  هداد  هزاجا  نادنمقالع  نایعیش و  هب  دوش و  يزاسزاب  مالـسلا 

. دندیشچ ار  شمارآ  معط  دیسر و  ناشماشم  هب  تمارک  يوب  دندرک و  يدازآ  ساسحا 
يرادمامز نارود  ینعی  ق . لاس 232 ه . ات  انب  نیا  دش و  هتخاس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  فیرش  عجـضم  رب  روخ  رد  ییانب  نومأم  هرود  رد 

نایعیش نادنزرف و  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هب  تبسن  وا  نیرید  ینمشد  هنیک و  دیـسر  تردق  هب  لّکوتم  نوچ  دنام . ياجرب  یـساّبع  لّکوتم 
. دریگب ماقتنا  نایولع  زا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  يو  ترضح ، نآ  نارادتسود  و 

نادیهـش ماما  دقرم  ترایز  زا  ار  نانآ  درک و  رداص  ار  نایولع  بیقعت  نامرف  داد ، رارق  انگنت  رد  ار  نانآ  تفرگ و  تخـس  هعیـش  رب  لّکوتم 
عنم ياههاگساپ  نتشاذگ  هب  وا  تشاد . زاب 
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نیا یط  رد  هکلب  درکن ، هدنـسب  دـندوب  عنم  بیقعت و  نیا  راک  هب  تسد  یتخـس  هب  شاییاورنامرف  لاس  هدزناپ  همه  رد  هک  نارئاز  بیقعت  و 

. داد نامرف  مالسلا  هیلع  ماما  فیرش  ربق  هب  نتسب  بآ  نتخاس و  ناسکی  كاخ  اب  ندرک ، دوبان  هب  راب  راهچ  تّدم 
نآ هاـگراب  نوماریپ  رد  جـیردت  هب  مدرم  هدـش و  هتخاـس  ییاـههناخ  ـالبرک  رد  لّـکوتم ، ییاورناـمرف  هرود  زا  شیپ  یخیراـت ، دانـسا  رباـنب 

: دروآیم نینچ  ق . لاس 236 ه . ثداوح  رد  يربط  دندوب . هدیزگ  نکسم  ترضح 
مخـش ار  نیمز  نآ  دوش و  ناریو  تسا  نوماریپ  نآ  رد  هک  ییاهيارـس  اههناخ و  مالـسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  داد  نامرف  لّکوتم  »

. دنراد زاب  نآ  رب  ندمآ  درگ  زا  ار  مدرم  دندنب و  بآ  ربق  نآ  رب  دنشاپب ، رذب  نآ  رد  دننز ،
( مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  وا /(  ربق  رانک  رد  ار  سک  ره  زور ، هس  زا  سپ  هک  درک  مـالعا  هقطنم  نآ  رد  نانابـساپ  سییر  تسا  هدـش  هتفگ 

. میتسرف نادنز  هب  میبایب 
.« دنتشاک دندز و  مخش  ار  نآ  رواجم  قطانم  ربق و  نآ  ياج  مه ، دندیـشک . تسد  اج  نادب  ندش  راپـسهر  زا  دنتخیرگ و  مدرم  سپ  نآ  زا 

: تسا هدمآ  نینچ  هدرک ، لقن  يروط  هیناد  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  یلاما  رد  هک  یتیاور  رد  یسوط  خیش   93 (1)
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  ربق  یناـهنپ  تموکح ، میب  زا  اـجنآ  متفر و  قارع  هب  جـح  زا  سپ  مدرازگ . جـح  ق . لاس 247 ه . رد  »

اهرهن نآ  رد  هدـش و  هدز  مخـش  نیمز  هک  مدـید  اجنآ  اّما  مدـش . هناور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب  سپـس  مدرک و  تراـیز  ار  مالـسلا 
اب هنوگچ  هک  مدـیدیم  دوخ  مشچ  هب  نم  دـناهدش . لوغـشم  عرز  تشک و  هب  نازرواشک  هدـنار و  نیمز  نیا  رب  اهواگ  دـناهتخاس و  يراج 

دنزاونیم هنایزات  اهنآ  رب  هچ  ره  دنرذگیم و  نآ  تسار  پچ و  تمس  زا  دنسریم  ربق  هب  نوچ  اهواگ  دننزیم و  مخـش  ار  نیمز  نیا  واگ 
.« دنوریمن شیپ  ربق  يور  رب  دتفایمن و  دنمدوس 

: متفگیم هک  یلاح  رد  متفر ، دادغب  هب  دشن و  ریذپناکما  میارب  ترایز  ناس  نیدب 

ص 44  ج 11 ، يربط ، خیرات  - - 1
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، دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هداز  هنامولظم  نتشک  راک  هب  تسد  هّیما  ینب  رگا  دنگوس ، دنوادخ  هب  »

. تسا هدش  ناریو  هک  تسوا  ربق  نیا  کنیا  دندیزای و  تسد  دننامه  يراک  هب  زین  وا  ناگداز  ومع 
رکیپ و غارـس  هب  يور  نیا  زا  نوـنکا  دـننک و  یهارمه  ار  هّیما  ینب  وا  نتـشک  رد  دناهتـسناوتن  هک  دـنروخیم  فّسأـت  نـیا  زا  ساـبع ) ینب  )

.« دناهدمآ وا  هاگمارآ 
ار لّکوتم  ندش  هتـشک  ربخ  یکیپ  دنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ : مدینـش . نامدرم  يادص  رـس و  یگمیـسارس و  مدیـسر  دادـغب  هب  نوچ 

. تسا هدروآ 
نینچمه یسوط (2) 95  خیش  یلاما  رد   94 (1) بش ! نآ  ربارب  رد  بش  نیا  ایادخ ! متفگ : دوخ  اب  مدش و  تفگـش  رد  ربخ  نیا  ندینـش  زا 

: تسا هدمآ 
یناوارف رامش  دنیآیم و  درگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  يارب  اونین  نیمزرـس  رد  قارع  داوس (3) 96  نامدرم  هک  دیـسر  ربخ  لّـکوتم  هب 

هیلع نیـسح  ربق  داد  نامرف  وا  هب  تخاس و  هناور  ناوارف  یهاپـس  هارمه  هب  ار  دوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  لّکوتم  دننکیم . وا  هاگمارآ  گنهآ 
. درادب زاب  شهاگمارآ  نوماریپ  رب  ندمآ  درگ  وا و  ترایز  زا  ار  مدرم  دنک و  ناریو  ار  مالسلا 

قارع داوس  نامدرم  اّما  دروآ . رد  ارجا  هب  ار  هفیلخ  نامرف  دیسر  البرک  هب  نوچ  دش و  فط  نیمزرس  هناور  ق . لاس 236 ه . رد  هدنامرف  نآ 
: دنتفگ هدمآ ، درگ  وا  دزن  دندیروش و  وا  رب 

دوخ ِراک  نیا  يارب  مدرم  دید  هک  هدنامرف  نآ  تسـش . دـنهاوخن  تسد  وا  ترایز  زا  ام  ناگدـنام  ياج  رب  میوش  هتـشک  رفن  نیرخآ  ات  رگا 
هناور درادب و  تسد  مدرم  نآ  زا  هک  داد  خساپ  وا  هب  لّکوتم  تشون . همان  لّکوتم  هب  هرابنیا  رد  تشاد ، دنهاوخنرب  تسد  دـنراد و  هزیگنا 

. دش هفوک 
ترایز زا  ار  نامدرم  درک و  هرابود  یموجه  ماما  دقرم  هب  لّکوتم  ق . لاس 237 ه . رد 

ص 209  یلامألا ، یسوط ، خیش  - - 1
ص 210  نامه ، - - 2

مجرتم .» ، » تسا هفوک  نوماریپ  ياهاتسور  اههِد و  نتم ، نیا  رد  داوس  زا  دوصقم  - - 3
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دـنداهن و ینوزف  هب  ور  نارئاز  راب  رگید  هک  تشذـگن  يدـنچ  دـنتفر . ترایز  هب  یناهنپ  یخرب  دـندش و  رتمک  نارئاز  هجیتن  رد  تشادزاـب .
ات عضو  نیا  دنتفاییم . شیازفا  شهاک و  زین  نارئاز  نآ  هب  هتسب  تفاییم و  ینوزف  یتساک و  هراب  نیا  رد  يریگتخس  هاگ  هب  هاگ  ناسنیدب 

رامش هک  دندیناهاگآ  نیا  زا  ار  يو  نینچمه  دیسر و  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نارئاز  ندش  دایز  ربخ  هک  نآ  ات  تفای  همادا  ق . لاس 237 ه .
راوج دـناهدرک و  نطو  اجنآ  رد  یخرب  هدـییارگ و  ینوزف  هب  ناشعمج  هدـیزگ ، ترجه  ـالبرک  هب  هفوک  قارع و  داوس  ناـمدرم  زا  یناوارف 

. تسا هدش  ییاهناکد  رازاب و  ياراد  البرک  دناهدیزگرب و  ار  وا  دقرم 
داد روتـسد  هدنامرف  نیدب  وا  درک . هناور  جزید  یهدنامرف  هب  ار  نآ  تخاس و  مهارف  هوبنا  یهاپـس  سپ  دیـشوج . ربخ  نیا  زا  لّکوتم  مشخ 

هتـشادزاب نآ  ترایز  زا  مه  مدرم  دوش و  هتـسب  بآ  نادـب  و  هدـناشفا ، رذـب  هدز و  مخـش  ربق  ياج  دوش ، ناریو  شنوماریپ  ياههناخ  ربق و 
. دنوش

ره مینیبب و  نیـسح  هاگمارآ  دزن  رد  ار  سک  ره  زور  هس  زا  سپ  دروآرب : گناب  ات  دومرف  ار  ییچراـج  دیـسر  ـالبرک  هب  هدـنامرف  نآ  نوچ 
. تسناد میهاوخ  شیوخ  ّدض  رب  هناگیب و  دورب ، وا  ترایز  هب  هک  ار  سک 

دوب هدش  هتخاس  نآ  رب  هک  ار  ییانب  ماما و  عجضم  درک و  ارجا  تشاد  هک  ینامرف  زین  هدنامرف  نآ  دنتخیرگ ، دندیـسرت و  مدرم  سپ ، نآ  زا 
. تخاس ناریو 

ندناشفا و رذب  ندز ، مخـش  راک  هب  تسد  هاگنآ  دیزاغآ ، ار  ماما  هاگمارآ  بیرخت  دوخ  جزید  تسا ، هدمآ  بهذلا » جورم   » رد هک  نانوچ 
« رئاح  » ار فیرش  عجضم  نآ  زین  يور  نیمه  زا  تفرگارف و  ار  ماما  عجـضم  نوماریپ  بآ  دش ، رواجم  یـضارا  هاگمارآ و  رد  ندنکفا  بآ 

. دندیمان
هب دیسرن و  شیاههتساوخ  همه  هب  اّما  تخادرپ . نادناخ  نیا  نایعیش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  بیقعت  هب  نیا ، رب  نوزفا  لّکوتم 

. دش هتشک  دوب  هدرک  مالسلا  هیلع  یلع  نادناخ  اب  هچنآ  زا  ماقتنا  رد  رصتنم و  شدنزرف  تسد 
تخاسیم و هنهرب  ار  دوخ  ساترـس  هاگنآ  تسبیم ، مکـش  رب  شلاب  هماج  ریز  رد  دوب  هدابع  شمان  هک  وا  تشاد . هچارغ  یمیدـن  لّکوتم 

یلاح رد  دیصقریم ، لّکوتم  روضح  رد 
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: دندناوخیم نارگاینخ  هک 

.« دمآ دوب ، ناناملسم  هفیلخ  هک  هدمآرب ، مکش  ِعلصا  »
یلاح رد  يزور  دیدنخیم . درکیم و  يراسگیم  لّکوتم  ناشندناوخ  زاوآ  ماگنهرد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نخـس ، نیا  زا  نانآ  دوصقم 

ار وت  دیسرپ : لّکوتم  دیزگ . توکس  هدابع  داد . رادشه  ار  وا  درک و  هراشا  هدابع  هب  رصتنم  تخادرپ . راک  نیدب  دوب  هتسشن  مه  رـصتنم  هک 
؟ دش هچ 

رد شیادا  گس  نیا  هک  نآ  نانمؤم ، ریما  يا  تفگ : هفیلخ  هب  دید  نینچ  هک  رصتنم  تفگزاب . لّکوتم  اب  دوب  هداد  خر  ار  هچنآ  تساخرب و 
ار وا  تشوگ  دوخ  يراد ، تسود  رگا  تسا . وت  راـختفا  هیاـم  وـت و  نادـناخ  ناـگرزب  زا  هداز و  وـمع  دـندنخیم ، نادـب  مدرم  دروآیم و 

رگید يرعـش  مه  اب  همه  تساوخ  نارگاینخ  زا  نخـس ، نیا  هب  نداد  خـساپ  ياج  هب  لّکوتم  هدـم . گس  نیا  دـننامه  یناسک  هب  اـّما  روخب ،
دوخ نیا   97 (1) تسا . هدش  یتریغ  شاهدازومع  رب  ارچ  وا  هک  تشاد  هراشا  نیدـب  رـصتنم ، سومان  هب  نیهوت  اب  رگید  رعـش  نآ  دـنناوخب .
ارهز ترضح  هب  لّکوتم  ییوگمانـشد  يو  دنچ  ره  تشادب ، راک  نیا  ندرمـش  اور  لّکوتم و  نتـشک  هب  ار  رـصتنم  هک  دوب  یلماوع  زا  یکی 

. دوب هدرک  رتیوق  ار  وا  هزیگنا  مه  نیا  هدینش و  زین  ار  مالسلا  اهیلع 
دینش رصتنم  يزور  دیوگ : لضفملا  وبا  تفگ : هک  تسا  هدمآ  شیبح  نبا  زا  لقن  هب  قودص  خیش  یلاما  نینچمه  راونألا و  راحب  باتک  رد 

. دیوگیم مانشد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  شردپ  هک 
ازارد هب  شرمع  دـشکب  ار  شیوـخ  ردـپ  سک  ره  هتبلا  تسا . هدـش  بجاو  شنتـشک  داد : خـساپ  وا  دیـسرپ و  یـسک  زا  هراـب  نـیا  رد  سپ 

، ناس نیدـب  دوش . هاتوک  مرمع  هک  مرادـن  هشیدـنا  نیا  زا  مشاب  هدرک  يربنامرف  ار  يادـخ  دوخ  راک  نیا  اب  رگا  تفگ : رـصتنم  دـشکیمن .
، وا رگمتـس  نارازگراک  لّکوتم و  تناها  دـنامن  هتفگ  ان   98 (2) دـنام . هدـنز  هام  تفه  اهنت  نآ  زا  سپ  یلو  تشک ، ار  دوخ  ردـپ  رـصتنم 

: علطم اب  ياهدیصق  رد  یمور  نبا  فورعم  رعاش  هک  دوب  هدیسر  هیاپ  نادب 

همارح  یف  یتفلا  سأرهّمع  نبال  یتفلا  راع  - - 1
ص 70  ۀّیکزلا ، اهتبرتو  ءالبرک  لضف  یف  ۀّیهبلا  ةّردلا  یفجنلا ، یقاربلا  نیسح  - - 2
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جوعأو میقتسم  یّتش  ناقیرطجهنت  کیجهن  يأ  رظناف  کمامأ 

. دنکیم شهوکن  زین  ار  هفیلخ  دهوکنیم و  ار  نایسابع  دوشیم ، زاغآ 

انب نیمّوس 

هک نانوچ  دندش ، نامداش  نایولع  وا ، ندیـسر  تردـق  هب  یپ  رد  تسـشن و  یـسابع  تفالخ  یـسرک  رب  ق . لاس 247 ه . رخاوا  رد  رـصتنم 
هیلع ماما  دقرم  رب  يدبنگ  داد  نامرف  هفیلخ  تفای . نایاپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  زا  نانآ  عنم  تشگ و  فرطرب  نانآ  ياهيراتفرگ 

، دـیزرو تیانع  نایولع  هب  نینچمه  هفیلخ ، دـنبایب . هار  دـقرم  نآ  يوس  هب  رود  زا  مدرم  ات  دـننک  اپرب  مه  ینوتـس  اـجنآ  دـنزاسب و  مالـسلا 
هب یهورگ  توعد ، نیا  شیاشگ و  نیا  یپ  رد  دـناوخارف . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  هب  ار  ناـنآ  داد و  رارق  ناـشرایتخا  رد  یلاوما 

دنزرف باجم  میهاربادیـس  ناـنآ  همّدـقم  رد  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  نادـنزرف  دـناهلمج : نآ  زا  هک  دـندیزگ  ترجه  ـالبرک 
ماما نادنزرف  زا  دوخ  هک  رغصا  نیسح  هون  سطفا  دّمحم  نادنزرف  تسا ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نارـسپ  زا  دوخ  هک  دباع  دّمحم  هدازماما 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دنزرف  رگید  هک  دیهش  دیز  نادنزرف  نینچمه  تسا و  مالسلا  هیلع  داّجس 
. دنام ياج  رب  یساّبع  دضتعم  تفالخ  هرود  ینعی  ق . لاس 273 ه . ات  تخاس ، رصتنم  هک  ییانب 

انب نیمراهچ 

هاگمارآ نآ  رب  رـصتنم  هک  ییانب  دندوب ، هدمآ  درگ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـقرم  رد  نارئاز  هک  یلاح  رد  و  ق . لاس 273 ه . هّجحلايذ  مهن  رد 
هیلع نیـسح  ماـما  مرح  رد  هفرع  صوصخم  تراـیز  يارب  مدرم  هک  یلاـح  رد  دـیامنیم  نینچ  تخیرورف . هراـبکی  هب  دوب  هتخاـس  فـیرش 

تاجن زا  یکی  دنتفر . نایم  زا  دندوب  هدمآ  اجنآ  تبـسانم  نیدب  هک  ناوارف  یعمج  دش و  بارخ  نانآ  رـس  رب  انب  دـندوب  هدـمآدرگ  مالـسلا 
تیاور وا  زا  مه  ار  دادـخر  نیا  تسا و  سانـشرس  نایفوک  زا  دوخ  هک  تسا  جاّجح  نب  نارمع  نب  دّـمحم  هَّللادـبعوبا  هثداح  نیا  ناـگتفای 

نشور هتبلا  دناهدرک .
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هاگتسد تسایس و  ياهتسد  هک  نآ  ای  هتـشادن و  تلاخد  نآ  رد  یـسک  هتخیر و  ورف  یعیبط  تروص  هب  دوخ و  يدوخ  هب  انب  نیا  ایآ  تسین 

هب اراکـشآ  لّکوتم  نوراه و  روصنم ، يرادمامز  ياههرود  دـننامه  تسا ، هتـساوخیمن  هک  تموکح  هتـشاد و  شقن  ارجام  نیا  رد  مکاح 
. دوش ناریو  زیمآماهبا  یتروص  هب  انب  تسا  هدش  ببس  هتخاس و  ياهلیح  دزای ، تسد  نادیهش  رورس  دقرم  بیرخت 

نانچمه لاس  هد  تّدم  هب  ماما  دـقرم  نآ  زا  سپ  دـش و  ناریو  هاگمارآ  يانب  تفریذـپ و  تروص  رابهودـنا  خـلت و  يدادـخر  يور ، ره  هب 
دیز نبنسح  شردارب  گرم  زا  سپ  ریغـص » یعاد   » هب بّقلم  هراجحلا ) بلاج   ) نسح نب  دـیز  نبدّـمحم  هک  نآ  ات  دـنام ، یقاب  اـنب  نودـب 
اپرب مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  دقرم  هاگترایز ، ود  نتخاس  هب  وا  دیـسر . تموکح  هب  ریبک » یعاد   » هب بّقلم 

یساّبع هفیلخ  هرود  نیا  رد  دوشیم و  طوبرم  يرمق  نایم 279 و 289  ياهلاس  هب  انب  نیا  خیرات  داد . نامرف  اهنآ  يارب  بسانم  ییانب  ندرک 
فجن و يانب  ود  دوب  هتـسناوت  هطبار  نیمه  تکرب  هب  تشاد و  یـساّبع  دضتعم  اب  يراوتـسا  هطبار  هک  دـیز  نب  دّـمحم  تسا . هدوب  دـضتعم 
داتـسرف و ییایاده  ییاذغ و  داوم  يدابآ  ود  نیا  هب  هدیزگ  ترجه  نامدرم  يارب  تفر و  رازم  ود  نیا  ترایز  هب  زین  دوخ  دزاسب ، ار  البرک 

. درک نییعت  يرّرقم  ناشیارب 
زا کی  ره  رد  تشاد و  رد  ود  دنلب و  يدبنگ  دوب  هتخاس  البرک  رد  هک  یمرح  تخاس و  البرک  فجن و  رد  روخ  رد  ییانب  دیز  نب  دّـمحم 

. تشاد رارق  هدیشوپرس  کی  زین  نآ  يوس  ود 
. درک يزاسزاب  دوب  رواجم  ياههناخ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نوماریپ  رب  هک  ار  ییوراب  نینچمه  يو 

انب نیمجنپ 

شاینارمکح كدنا  هرود  رد  وا  تفرگ . تسد  رد  ار  دادغب  ینارمکح  یهیوب  هلودلا  دـضع  یـساّبع ، عیطم  رـسپ  عئاط  تفالخ  نارود  رد 
هیلع ماما  دقرم  تمظع  هب  داقتعا  اب  وا  درک . ترایز  ار  البرک  ق . لاس 371 ه . رد  لوألا  يدامج  رد  راب  کی  دیماجنا  لوط  هب  لاس  جنپ  هک 

دومرف داد و  صاصتخا  مالسلا  هیلع  ماما  دقرم  هب  یفاقوا  فده  نیدب  يو  دیشوک . نآ  تشادگرزب  رد  مالسلا 
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101 ص :
مرح قودنص  هب  مه  یغلابم  دیشخب و  ییایاطع  مالـسلا  هیلع  ماما  نارئاز  نامدرم و  هب  دوخ  ترایز  رد  نینچمه  وا  دننک . يزاسون  ار  نآ  ات 

یس و نانآ  زا  کی  ره  مهس  دندرک و  عیزوت  دیـسریم  رفن  تسیود  رازه و  ود  هب  ناشرامـش  هک  ینایولع  نایم  رد  ار  غلابم  نیا  درک . ادها 
رظان هب  درک و  شخپ  البرک  نانکاس  نایم  رد  هماج  هعطق  دـصناپ  امرخ و  درآ و  لطر  رازه  دـص  نینچمه ، هلودـلا ، دـضع  دـش . مهرد  ود 
ماما حیرض  فارطا  رب  ییاهقاور  تخادرپ ، زین  نآ  نییزت  هب  انب ، يزاسون  رب  نوزفا  هلودلا  دضع  داد . مهرد  رازه  مه  مالسلا  هیلع  ماما  مرح 
ندرک نشور  يارب  ییاهنادعمـش  اهنادغارچ و  تخاس و  شیارب  بوچ  زا  یـشکور  درک و  نییزت  ابید  جاس و  هب  ار  رّهطم  حیرـض  تخاس .

رد ار  يراجت  یعامتجا و  ینید ، ياههنیمز  رد  البرک  تفرشیپ  ییافوکش و  قنور و  هلودلا ، دضع  ِهّجوت  نیا   99 (1) دومن . ادها  نادب  مرح 
. دروآ یپ 

رئاح برغ  تمس  رد  هک  يدجسم  نینچمه  فرـشا و  فجن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دقرم  رد  نیهاش  نب  نارمع  قاور  هب  فورعم  قاور 
. تسا هدش  هتخاس  نارود  نیمه  رد  هدش ، انب  ینیسح 

تلود زا  يادج  هیحان  نیا  رد  یلقتـسم  يرادـنامرف  تسناوت  هک  دوب  طساو - یکیدزن  رد  ییاج  حـیطب - نادرم  زا  یکی  نیهاش  نب  نارمع 
رد نارمع  تافرـصتم  یـضارا و  گنج ، نیا  یط  رد  تفرگ و  رد  یگنج  یهیوب  هلودلازعم  وا و  نایم  مادـقا  نیا  یپ  رد  دـنکاپرب . يزکرم 
وا هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یبـش  تخیرگ . فـجن  هب  نارمع  هجیتـن  رد  تفر . بآ  ریز  دـش و  هتـسب  بآ  هب  حـیطب 

. دمآ دهاوخ  ناماس  نیدب  ورسخ  انف  رادم ؛ میب  دیامرفیم :
. دزاسب فجن  البرک و  رد  یقاور  ای  دجـسم  دبای  ییاهر  رگا  درک  دـهع  مد  نامه  نارمع  دوشگ . دـهاوخرب  تراک  زا  هرگ  هک  رب  هانپ  وا  هب 

اجنآ تفر و  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترایز  هب  فجن  رد  هلودلادضع  يزور  هک  نیا  ات  دش . ناهنپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مرح  رد  هاگنآ 
اب دوب  هدید  هک  یباوخ  درک و  یفرعم  نیهاش  نب  نارمع  ار  دوخ  دیسرپ  ار  شمان  نوچ  تسا . هدز  هیکت  دجسم  راوید  رب  هک  دید  ار  یـسک 

بیقعت زا  تسد  دش و  تفگـش  رد  دینـش  هچنآ  زا  هلودـلادضع  دروآ . نابز  رب  ییوج  يرای  هب  ار  ورـسخ  انف  مان  سپـس  داهن و  نایم  رد  وا 
. دیشک نارمع 
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102 ص :
رد یقاور  دجسم و  نتخاس  راک  هب  تسد  گنردیب  مه  نارمع  تشاذگاو و  نارمع  هب  ار  حیطب  ییاورنامرف  ق . لاس 369 ه . رد  نینچمه  وا 
انب نیهاش  نبا  هک  یقاور   100 (1) درک . افو  دوخ  رذن  هب  بیترت  نیدب  دش و  نیمظاک  البرک و  رد  رگید  یقاور  دجسم و  نینچمه  فجن و 

يوفص ناهاش  تموکح  نارود  ات  دوب  هتخاس  قاور  راوج  رد  هک  مه  يدجسم  هک  نانوچ  دش ، رومان  باجم » میهاربا  دیس   » قاور هب  درک ،
هعسوت رد  درکیم ، مالعا  زاجم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نحص  هب  دجسم  ندرک  همیمض  هک  ییاوتف  هب  انب  هرود  نیا  رد  دنام و  اپرب 
هزورما هدنام و  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  ياهانب  وزج  نانچمه  دجـسم  نیا  زا  یتمـسق  هتبلا  دـنداد . رارق  نحـص  وزج  ار  نآ  مرح ، يزاسون  و 

. تسا عقاو  يرصان  ناویا  هب  فورعم  ِناویا  تشپ  رد  مرح و  ياهشرف  نزخم 

مالسلا هیلع  ماما  مرح  رد  يزوس  شتآ 

اههدرپ و تسخن  شتآ  داتفا و  ورف  اهشرف  رب  تخاسیم  نشور  ار  مرح  هک  ییاهعمش  زا  گرزب  عمش  ود  اهبش  زا  یکی  ق . لاس 407 ه . رد 
نب نارمع  دجسم  مرح و  زا  یشخب  اهراوید ، اهنت  هک  ياهنوگ  هب  درک ، تیارس  دبنگ  اهقاور و  هب  سپس  درب و  ورف  دوخ  ماک  هب  ار  اهشکور 

ار نآ  ندوب  يدمع  ریغ  روآ ، فّسأت  دادخر  نیا  زا  یلیلحت  رد  رادیلک ، داوجلادبع  رتکد   101 (2) دنام . نمیا  شتآ  نیا  بیسآ  زا  نیهاش 
زا ار  یـساّبع  هفیلخ  هَّللاب  رداـق  ناوتیمن  هچ ، تسا ؛ هدوب  راـک  نیا  رد  یتسد  هک  درمـشیمن  رود  ار  لاـمتحا  نیا  دـنادیم و  دـیدرت  دروم 

. تسناد رانک  رب  دوب  هدمآ  دوجو  هب  شاینارمکح  راگزور  رد  هک  ییاههنتف  ثداوح و 
ریزگان هفیلخ  هک  دوب  هدیسر  دح  نادب  راک  هتفرگرب و  رد  ار  مالسا  ناهج  رـساترس  یگتفـشآ  ینماان و  دناریم  مکح  وا  هک  ییاهلاس  رد 

ار يراک  نیتسخن  درامگ . ترازو  هب  وا  ياج  هب  ار  يزمرهمار  دّمحموبا  هب  فورعم  نالهس ، نبلضفم  نبنسح  دنک و  رانکرب  ار  ریزو  دش 
ندناشنورف مدرم و  هب  نداد  تینما  عاضوا ، ندرک  مارآ  تخادرپ  نادب  يزمرهمار  هک 

ص 73  يرغلا ، ۀحرف  سوواط ، نب  دیس  - - 1
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103 ص :
102 (1) دوب . اهینما  ان  اهیگتفشآ و 

انب نیمشش 

لماش نآ ؛ زا  ییاهشخب  هک  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  رّهطم  مرح  يزاسزاب  هب  تردق  نتفرگ  تسد  رد  زا  سپ  نالهـس  نبلضفم  نبنسح 
يزاـسزاب و ار  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  مرح  ِدـبنگ  ق . لاـس 412 ه . رد  وا  تـخادرپ . دوـب ، هتخوـس  شتآ  رد  اـهقاور  دــبنگ و  مرح و 
رد سیردا  نبا  هک  تسا  ناـمه  راوـید  نیا  دـنزاسب . مرح  نوـماریپ  رب  يراوـید  داد  ناـمرف  درک و  میمرت  ار  شتآ  رد  هتخوـس  ياهتمـسق 

. دنکیم هراشا  نادب  دیوگیم ، نخس  ق . لاس 588 ه . رد  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  يزاسون  زا  هک  اجنآ  رئارس »  » باتک
. دروآرد دوب  نامز  نآ  ات  هچنآ  زا  رتابیز  یتروص  هب  درک و  يزاسون  ار  انب  تخاس و  ار  راوید  نیا  نالهس  نبا  يور ، ره  هب 

دوشیم و روآداـی  ار  راوید  نیا  فاـصوا  دروآیم و  ناـیم  هب  نخـس  ق . لاس 727 ه . رد  ـالبرک  تراـیز  زا  دوخ  همانرفـس  رد  هطوطب  نبا 
: دیازفایم هاگنآ 

نارود نیا  رد  دـنام . ياج  رب  یـساّبع  دـشرتسم  تفالخ  نارود  ات  دوب  هتخاس  هک  ییانب  اـّما  دـش ، هتـشک  ق . لاس 414 ه . رد  نالهـس  نبا  »
ماما مرح  تافوقوم  اههنیجنگ و  رئاخذ ، لاوما ، یّتح  دشرتسم  دش و  مکاح  هعیش  ّدض  رب  يریگتخس  متس و  دیدهت و  باعرا ، ّوج  راب  رگید 

تراغ نیمه  هب  يو  هتبلا  درادن ! زاین  لاوما  هنازخ و  هب  ربق  تفگ : درک و  دوخ  هاپس  هنیزه  ار  یشخب  دروآرد و  فّرـصت  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
.« دناسرن مرح  يانب  هب  یبیسآ  یفّرصت و  درک و  هدنسب 

متفه يانب 

هاگآ رورپ و  شناد  هتخیهرف ، ملاع ، يدرم  دیـسریم و  دادقم  هب  شبـسن  هک  يدنک  میرکلادبع  نب  دّمحم  نیدلادیؤم  ق . لاس 620 ه . رد 
نینچمه بادآ و  نونف و  یضایر و  هب 
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104 ص :
مرح و میمرت  هب  دوخ  ترازو  نارود  رد  وا  تفرگ . هدـهع  هب  ار  هَّللانیدلرـصان  یـسابع ، هفیلخ  ترازو  دوـب ، روـشک  روـما  هرادا  رد  هربـخ 

یبوچ یقودنـص  دناشوپ ، جاس  بوچ  زا  یـششوپ  ار  مرح  قاور  راچ  اهراوید و  تخادرپ ، نآ  هدش  ناریو  ياهتمـسق  يزاسزاب  يزاسون و 
. درک شخپ  ماما  مرح  نارواجم  نایولع و  نایم  رد  ناوارف  يایاطع  داهن و  ربق  يور  رب  دوب ، هتفای  تنیز  ریرح  ياههچراپ  ابید و  اب  هک 

: دیوگیم رادیلک  داوجلادبع  دیس  رتکد 
ار نآ  دناشوپ و  جاس  بوچ  زا  یششوپ  اب  ار  مرح  ياهراوید  درک ، يزاسزاب  ار  الاو  مرح  نآ  وا  تفرگ . ماجنا  هفیلخ  روتـسد  هب  همه  نیا  »

. درک نیذآ  ابید  تفبرز و  ریرح  هب  زین 
بادرـس نیا  رب  تخاس و  ارماس  رهـش  رد  ار  تبیغ  بادرـس  بادرـس  دروآ و  لـمع  هب  سّدـقم  تاـبتع  همه  رد  يدـننامه  تاحالـصا  يو 

103 (1) داد ». رارق  دوب ، هتسب  شقن  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ياهمان  نآرق و  تایآ  اهنآ  رب  هک  ییاههبیتک 

متشه يانب 

هب دوب و  بسانم  داوم  زا  هدـمآ  مهارف  ماود و  اب  ابیز و  ییانب  دوب ، هداهن  انب  یـساّبع  هَّللانیدلرـصان  هفیلخ  ناـمرف  هب  نالـضف  نبا  هک  ییاـنب 
رخاوا ات  انب  نیا  دـنک . ظفح  ار  دوخ  هبذاج  ییابیز و  دـنامب و  اـجرب  ناـنچمه  نآ  زا  سپ  نرق  مین  هس و  هب  کـیدزن  تسناوت  ببـس  نیمه 

هکنآیب دنام ، اجرباپ  نانچمه  قارع  رد  نالوغم  تموکح  ییاپرب  نایساّبع و  تموکح  ضارقنا  دادغب ، طوقس  زا  سپ  ات  ینعی  متشه ؛ هدس 
. دوش هتساک  شلامج  قنور و  زا  ای  دسر  نادب  یبیسآ 

ق. لاس 767 ه . رد  يو  دیـسر . تردق  هب  وکالوه  ناگداون  زا  يرئالج  نسح  خیـش  نب  سیوا  نیدـلا  ّزعم  ق . لاس 757 ه . رد  هک  نیا  اـت 
عجضم تمس  راهچ  رد  قاط  راهچ  رب  دبنگ  نیا  داهن . انب  ياهریاد  مین  يدبنگ  رّهطم  حیرض  زارف  رب  درک و  يزاسون  ار  مرح  دجـسم و  يانب 

هتخاس قاط  راهچ  نیا  رب  دنلب  يدبنگ  دادیم . لیکـشت  ار  مرح  ياهقاور  زا  یقاور  اهقاط  نیا  زا  کی  ره  ینوریب  تمـس  دوب و  راوتـسا  ماما 
هک داد  لیکشت  ار  یعیدب  یسدنه  لکش  دش و 

ص 183  نامه ، - - 1
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105 ص :
هک ياهنوگ  هب  دراذگیم ؛ شیامن  هب  ار  راگدنام  ياهانب  نتخاس  رد  ناناملسم  یتسدهریچ  يرنه و  تفرـشیپ  زا  نشور  يریوصت  یبوخ  هب 

لاس 786 ه. رد  ار  نآ  دمحا  مان  هب  سیوا  نارسپ  زا  یکی  هک  انب  نیا  دناتـسیم . دمآیمرد  مرح  هب  ترایز  يارب  هک  ياهدننیب  ره  زا  شوه 
ق.

روط هب  ار  ماما  حیرـض  عجـضم و  مرح و  ماـمت  داتـسیایم  هلبق  ِرد  تمـس  رد  نآ و  زا  نوریب  یـسک  رگا  هک  دوب  ياهنوگ  هب  درک ؛ لـیمکت 
فاوط ناـکما  هک  دوجوم  عضو  سکع  رب  تسرد  تشاد ، دوـجو  حیرـض  درگ  رب  نارئاز  شدرگ  ناـکما  نیا ، رب  نوزفا  دـیدیم و  لـماک 

رارق رّهطم  حیرـض  رـسالاب  رد  هـک  ییاـج  مرح ، یبرغ  بوـنج  تمـس  رد  لاـس 1947 م . زا  شیپ  اـت  درادـن . دوـجو  نادیهـش  رازم  درگرب 
. دوب هتفای  نیذآ  هنییآ  ناس  هب  نیرمرم  نشور  ياهگنس  اب  هک  دوب  یبارحم  دنمان ، میرم » لخن   » ّلحم ار  نآ  دریگیم و 

. دندوب هتشون  ار  مرح  يانب  ِخیرات  بارحم ، نیمه  رانک  رد  نهپ  رپ  ياهنوتس  زا  یکی  رب 
ياـهيرافح رد  هک  تشاد  دوجو  رتـم  یتناـس  یبـیرقت 40  رطق  هب  لکـش و  هریاد  یهایـس  ِگنـس  هـعطق  بارحم ، نآ  لـخاد  رد  نـینچمه 

104 (1) دندوب . هدرک  بصن  بارحم  طسو  رد  ار  نآ  نّمیت  تکرب و  يارب  اهنت  اهنت و  هتفای و  تسد  نادـب  رهطم  مرح  رد  نیـشیپ  ياهههد 
: تسا هدمآ  ءالبنلا » ۀیغب   » باتک رد  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دراد ؛ دوجو  مه  يرگید  ياهتیاور  گنس  نیا  هرابرد  هتبلا 

، دروآ ایند  هب  ار  یسیع  تساوخ  میرم  نوچ  هک  تسا  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  »
هیلع نیـسح  دـقرم  هک  ییاـج  یکیدزن  رد  حیـسم  اـجنآ  تفر . تارف  رهن  هنارک  ـالبرک و  هب  يزاـجعا  ياهنوگ  هب  تسج و  يرود  مدرم  زا 

.« تشگ زاب  قشمد  هب  بش  نامه  زین  میرم  دوشگ و  ناهج  رب  هدید  تسا ، مالسلا 
نیسح ماما  ربق  یکیدزن  رد  دیوگیم : مراد - رطاخ  هب  هک  ییاج  ات  هک - مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  اب  تسا  نومـضم  مه  تیاور  نیا 

هدش ادج  نت  زا  نآ  يور  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  ناماس ، نیا  ِنانکاس  رظن  قاّفتا  هب  هک  هتفرگ  ياج  راوید  رد  ياهرخـص  مالـسلا  هیلع 
105 (2) تسا . هدمآ  ایند  هب  هرخص  نیمه  رب  زین  حیسم  دنیوگیم : نینچمه  تسا .

ص 54  ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 1
ص 71  ءالبرک ، خیرات  یف  ءالبنلا  ۀیغب  - - 2
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يرثا نآ  زا  هزورما  هتفر و  ناـیم  زا  لاس 1947 م . رد  شیاههتـشون  شقن و  نینچمه  بارحم و  نیا  میدـش ، روآ  دای  هک  هنوگ  نامه  هتبلا ،

ق. لاس 1216 ه . اب  هک  خیرات  نیا  رد  تسین .
ياههتشون نوتس و  نآ  رهش ، نیا  رب  هطلس  زا  سپ  دندروآ و  شروی  البرک  هب  دوعس  لآ  زیزعلادبع  نب  دوعس  يربهر  هب  نایباهو  تسا  ربارب 

رکذ خیرات  نیا  هدش ، هتـشون  نایباهو  شروی  زا  شیپ  هک  ینامیلـس  ریوز  نب  دّمحم  هتـشون  دنـس  رد  هتبلا  دـندرب . نایم  زا  ار  نآ  رب  دوجوم 
. تسا هدش 

نیا تسا . هدش  هدیبای  راوید  نورد  رد  رتمیتناس  قمع 60  هب  ییاههبیتک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  ياهانب  تاریمعت  لالخ  رد  نینچمه 
رد دناهتخاس . شرانک  رد  اهشقن  نامه  اب  نآ  تیوقت  يارب  رگید  يراوید  لاس 1259 ق . رد  هدید و  بیسآ  يردق  نامز  رذگ  رد  اهراوید 

. دروخیم مشچ  هب  نبسیوا »  » هملک دراد ، ّقلعت  یمیدق  راوید  هب  هتفرگ و  رارق  نیریز  هیال  رد  هک  ییاههبیتک 
دمحا شدنزرف  يور  نیمه  زا  دناسر . نایاپ  هب  ار  مرح  يزاسون  تسناوتن  تشذـگرد و  ق . لاس 774 ه . رد  يرئالج  سیوا  تسا  ینتفگ 

. تفرگ هدهع  رب  ار  يزاسون  همادا  يرئالج 
تسا هتفرگ  رارق  مرح  درگرب  یعبرم  لکش  هب  هک  ار ، نحص  دجسم  نینچمه  تسا و  رومان  الط  ناویا  هب  هک  ار  نحـص  يوربور  ناویا  يو 

ییاههرظنم اهنآ  رب  هک  یناشاک  ياهیـشاک  زین  يراک و  متاخ  يراکهنیآ و  هلیـسو  هب  مرح  لخاد  اهقاور و  نتـسارآ  هب  هک  نانوچ  تخاـس ،
شیوخ ترایز ، ماگنه  هب  يرئاز  ره  هک  نانوچ  دیشخب ، يرگید  ینامسآ  هولج  مرح  هب  وا  راک  لصاح  دیزرو و  مامتها  هتسب  شقن  یعیبط 

. درب تذل  دبایب و  تشهب  ياهغاب  زا  یکی  رد  ار 
دروخیم مشچ  هب  اهقاور  ياهراوید  رب  ییاههبیتک  نینچمه  میرک و  نآرق  ياههروس  تایآ و  هب  شوقنم  ییاههبیتک  اهیشاک  نیا ، رب  نوزفا 

. دریگیمربرد ار  رهد  هروس  هتشون و  ییابیز  ثلث  طخ  هب  ار  نآ  یلاله  يربص  هک  درک  دای  ياهبیتک  زا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک 
نابز هب  اههتسدلگ  هقاس  رب  ار  انب  خیرات  دنتسارآ و  یناشاک  درز  ياهرجآ  هب  زین  ار  مرح  هتـسدلگ  ود  يریالج ، دمحا  ناطلـس  نامرف  هب  انب 

. دنایامنیم ار  ددع 793  دجبا  باسح  رد  ترابع  نیا  دنتشون . نیرز » نوتس  ود   » ترابع اب  دجبا ، فورح  بلاق  رد  یسراف و 
شخب قاور و  ناویا ، نحص ، رب  لمتشم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رّهطم  مرح  يانب  يور ، ره  هب 
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هتـسدلگ ود  نآ  يوس  ود  رد  مرح و  دـبنگ  نآ  زارف  رب  دراد و  رارق  تمـسق  نیمه  نایم  رد  زین  ماـما  فیرـش  عجـضم  تسا و  مرح  یلخاد 

. دراذگیم شیامن  هب  ار  یمالسا  رنه  ياهتیآ  زا  یتیآ  دهدیم و  ربخ  نارامعم  یتسدهریچ  زا  یبوخ  هب  انب  نیا  تسالط . هب  هتفای  نیذآ 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دقرم  یخیرات  ریس 

. ددرگیم زاب  ترضح  نآ  تداهش  ياهزور  نامه  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دقرم  نداهن  داینب  خیرات 
: تسا هدروآ  هرایزلا » لماک   » باتک رد  هیولوق  نبا 

(1) دورن ». نایم  زا  چیه  هک  دنتخاساپرب  یتمالع  دنداهن و  یناشن  وا  دقرم  يارب  دـندرپس  كاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یناسک  »
سپ یتعاس  ود  گنج ، دوب . فداصم  یسمش  لاس 59  هامرهم  مکی  تسیب و  هعمج  اب  اروشاع  زور  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیفم  خیش   106

« نازیم  » زا هتـشذگ  زور  کی  تسیب و  نیـسح  ياروشاع  رگا  تفای . همادا  عولط  زا  سپ  تعاس  مین  تشه و  ات  دش و  زاغآ  باتفآ  عولط  زا 
. درک دهاوخ  يربارب  یقرش (2) 107  لولیا  هام  اب  دشاب  هداد  خر 

رصم 1357  پاچ  ص 129 ، ج 1 ، هطوطب ، نبا  هلحر  - - 1
، یناث نوناک  بیترت : هب  نآ  ياههام  تسا و  لوادـتم  قارع  رد  نونکا  هک  یمور  میوقت  رب  هوالع  هدرک ، یـسررب  مجرتم  هک  اجنآ  اـت  - - 2

قابطنا يدالیم  ياههام  رب  هزورما  تسا و  لّوا  نوناک  و  یناث ، نیرشت  لّوا ، نیرشت  لولیا ، بآ ، زومت ، ناریزح ، رایا ، ناسین ، راذآ ، طابش ،
قارع رد  لوادــتم  یمور و  نـیزورما  میوـقت  زا  زور  هک 13  هتـشاد  یقرـش  دوجو  یمور  ياـههام  میوـقت  ماـن  هب  زین  رگید  یمیوـقت  دراد ،
متفه تسیب و  هب  میدرگرب ، بقع  هب  هک  زور  هدزیـس  یمور ) لوادـتم  میوـقت  رد  لّوا  نیرـشت   ) ربـتکا مهد  زا  هیاـپ ، نیا  رب  تـسا . رتبـقع 

مجرتم .» ، » دنکیم يربارب  ربماتپس  هام  اب  یمور ، نیزورما  میوقت  رد  لولیا  هام  دیسر . میهاوخ  یقرش  یمور  میوقت  رد  یقرش  لولیا 
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هک دش  دهاوخ  نشور  مینک ، ّتقد  دـننادیم  ربتکا  هام  مهد  رد  ار  نیـسح  ماما  تداهـش  هک  یناسک  تیاور  نینچمه  تیاور و  نیا  هب  رگا 

هچنآ دراد . یگنهامه  مراصلا  ماقمقلا  باـتک  بحاـص  هیرظن  اـب  نیا  تسا . هداد  خر  یقرـش  لولیا  زور 27  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تداـهش 
: تسا هتشذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رب  هک  تسا  ییاهدادخر  میوقت  دیراد  يورارف  کنیا 

دادخر لاس م . هلاس .
. دش هدرپس  كاخ  هب  ینیسح  رئاح  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  680 م . / 10 / 161

رد ود  يوس ، ود  زا  هک  يراوید  راهچ  نیا  زارف  رب  درک و  اپ  رب  يراوید  ماـما  عجـضم  درگرب  یفقث  هدـیبعوبا  نب  راـتخم  684 م . / 8 / 1865
. تخاس چگ  رجآ و  زا  يدبنگ  تشاد ،

دش انب  رگید  ياهدیشوپرس  مالسلا  هیلع  ماما  دقرم  رانک  رد  حافس ، ساّبعلاوبا  نارود  رد  749 م . / 8 / 3132
. دش ناریو  هدیشوپرس  نیا  روصنم  رفعجوبا  نارود  رد  763 م . / 3 / 21146

. دش انب  ون  زا  هدیشوپرس  نیا  یسابع ، يدهم  نارود  رد  774 م . / 11 / 11158
مه دـبنگ  ماجنارـس  هدـیرب و  دوـب ، نآ  راـنک  رد  هک  مه  يردـس  تخرد  ناریو و  هدیـشوپرس  نیا  نوراـه  نارود  رد  787 م . / 6 / 22171

. دش بیرخت 
. دش اپرب  ون  زا  مرح  يانب  نیما  نارود  رد  808 م . / 1025193

. دز مخش  ار  نآ  نیمز  درک و  ناریو  ار  ماما  دقرم  یسابع  لّکوتم  850 م . / 7 / 15236
هتخاس شراوج  رد  مه  ینوتـس  يوس ، نادـب  مدرم  ندـش  نومنهر  يارب  يزاسزاب و  مرح  يانب  یـسابع  رـصتنم  نامرف  هب   861 / 3 / 17247

وا دقرم  راوج  رد  ندیزگ  تنوکس  مالسلا و  هیلع  ماما  ترایز  هب  جیردت  هب  باجم  میهاربا  دیس  همه ، شیپاشیپ  و  نایولع ، سپ  نآ  زا  دش .
. دندروآ يور 

مایق ناتـسربط  رد  هک  ومه  دـیز ، نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  ور  نیمه  زا  داهن و  یبارخ  هب  ور  دوب  هتخاس  رـصتخم  هک  ییانب  886 م . / 6 / 8273
. تخادرپ انب  نیا  دیدجت  هب  دوب ، هدرک 

ود رد  ود  نیا  يوس  نآ  رد  نینچمه  يو  تشاد . رد  ود  نآ  ینییاپ  ياـنب  هک  تخاـس  ربق  زارفرب  يدـبنگ  يولع  یعاد  893 م . / 3 / 23280
. درک انب  يراوید  مه  نوماریپ  رب  و  تخاس . هدیشوپرس 
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دادخر لاس م . هلاس .

يارب درک و  انب  ییاههناخ  زین  مرح  نوماریپ  رد  تخاس و  جاع  زا  یحیرض  هقاور و  راهچ  يدبنگ  یهیوب  هلودلا  دضع  977 م . / 8 / 29367
. درک انب  تسا  قاور  هب  لصّتم  هک  ار  دوخ  دجسم  نیهاش  نبا  هرود  نیمه  رد  داهن . ییوراب  جرب و  رهش 

يانب دیدجت  هب  ریزو  لهس  نب  نسح  سپس  تخوس و  شتآ  رد  مرح  مرح ، ياهشرف  يور  رب  عمش  ود  طوقس  یپ  رد  1016 م . / 6 / 10407
. تخادرپ نآ 

. دننک يزاسون  ار  مرح  نوماریپ  راوید  داد  نامرف  درک و  ترایز  ار  ماما  دقرم  یقوجلس  هاشکلم  1086479 م .
. تخاس ماما  دقرم  يارب  یحیرض  یسابع  هَّللانیدل  رصان  1223 م . / 2 / 4620

انب ماما  عجـضم  درگرب  راوید  دـنچ  هب  روصحم  ینحـص  تخاس و  ار  یلخاد  دـبنگ  يریالج  نسح  نب  سیوا  ناطلـس  1356 م . / 9 / 8767
. درک

. داد هعسوت  ار  نحص  درک و  نیذآ  الط  هب  ار  اههتسدلگ  نیا  درک ، انب  هتسدلگ  ود  سیوا  نب  دمحا  ناطلس  1384 م . / 2  .../ 786
داد نامرف  تفر و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  هب  نآ  زا  سپ  زور  نیمّود  رد  دوشگ  ار  دادـغب  يوفـص  لیعامـسا  هاـش  1508914 م .

. درک هیده  مرح  هب  الط  نادغارچ  هدزاود  نینچمه  وا  دننک . بیهذت  ار  حیرض  ياههیشاح 
. دنزاسب حیرض  رب  جاس  بوچ  زا  یقودنص  داد  روتسد  دمآ و  البرک  ترایز  هب  راب  رگید  لیعامسا ، هاش  1514920 م .

. درک هیده  ماما  دقرم  هب  هدش  هتخاس  هرقن  زا  هک  ییابیز  کبشم  حیرض  مّود ، لیعامسا  هاش  1526932 م .
. درک يزاسون  ار  دبنگ  يانب  هداز » دنو   » هب بّقلم  اشاپ  یلع  1575983 م .

. درک نییزت  یناشاک  ياهگنس  هب  زین  ار  دبنگ  تخاس و  حیرض  قودنص  يارب  یسم  یحیرض  يوفص  سابع  هاش  1622 م . / 11 / 51032
. دننک دیفس  چگ  اب  نوریب  زا  ار  دبنگ  داد  نامرف  درک و  ترایز  ار  البرک  ینامثع ، نیطالس  زا  مراهچ ، دارم  ناطلس  1638 م . / 5 / 151048

يزاسون داد  نامرف  تشاذگ و  رایتخا  رد  یناوارف  لاوما  هاش  ردان  رسمه  17221135 م .
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دادخر لاس م . هلاس .

. دنهد ماجنا  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  ياهدرتسگ 
هنیجنگ هب  ییاهبنارگ  ياههیدـه  نینچمه  وا  دـننک . نییزت  ار  دوجوم  ياهانب  داد  نامرف  درک و  ترایز  ار  البرک  هاـش  رداـن  17421155 م .

. درک هیده  مرح 
. دنتسارآ الط  هب  ار  دبنگ  داد  روتسد  راجاق  ناخ  دّمحم  اقآ  1796 م . / 7 / 71211

ار مرح  هنیجنگ  رد  دوجوم  سیاـفن  همه  دـندرک و  ناریو  ار  قاور  حیرـض و  دـندروآ ، شروی  ـالبرک  هب  اـهیباهو  1801 م . / 5 / 141216
. دندوبر

یگدوسرف دنتـشون و  هماـن  راـجاق  هاـشیلعحتف  يارب  ـالبرک  مدرم  ور  نیمه  زا  دوب . هداـهن  یگدوسرف  هب  ور  مرح  ناـمتخاس  18121227 م .
ياهقرو يزاسون و  ار  انب  داد  روتـسد  انب  دیدجت  راک  اههنیزه و  رب  تراظن  يارب  رظان  کی  نداتـسرف  اب  يو  دـنداد . عالطا  يو  هب  ار  دـبنگ 

. دننک ضیوعت  ار  دبنگ  يور  يالط 
نویباهو هک  ار  هچنآ  همه  تسارآ و  الط  هب  ار  دـبنگ  ناویا  لد  تخاس ، ياهزاـت  ياهرقن  حیرـض  راـجاق  هاـشیلعحتف   1816 / 11 / 211232

. درک يزاسزاب  دندوب  هدرک  ناریو 
يوس زا  دننک . بیهذت  اپرب و  زین  ار  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  دـبنگ  يزاسون و  ار  ماما  هاگراب  دـبنگ  داد  روتـسد  هاشیلعحتف  18341250 م 

. تشاد هدهع  رب  ار  اههنیزه  روما و  ماجنا  رب  تراظن  يزاریش  ناخ  میهاربا  شلیکو  يو 
. درک يزاسون  ار  نآ  ياهيراکالط  زا  یشخب  دبنگ و  هاش  نیدلارصان  18561273 م 

. داد هعسوت  ار  مرح  نحص  هاش  نیدلارصان  1866 م  / 5 / 161283
نحص ياهيزاس  ریز  يزاسون  19321351 م 

. درک لدب  ون  یحیرض  هب  ار  ياهرقن  حیرض  یلیعامسا  یعاد  رهاط ، نیدلافیس  1939 م  / 2 / 211358
. تخاس ون  زا  دوب  هدش  ناریو  هک  ار  اههتسدلگ  زا  یکی  رهاط  نیدلا  فیس  1941 م  / 1 / 291360
. دش بیرخت  نآ  هعسوت  فده  هب  نحص  رواجم  ینید  سرادم  نینچمه  اههناخ و  19471367 م 

ساّبع ترـضح  مرح  نینچمه  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  رهد  هروس  تباتک  یطاـطخ و  هب  یلـاله  يربص  موحرم  19501370 م 
. دش هداد  تنیز  سیفن  ياهیشاک  اب  اهقاط  اهناویا و  هدوزفا و  نادب  هتخاس و  مرح  یقرش  علض  لاس  نیمه  رد  تخادرپ . مالسلا  هیلع 
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دادخر لاس م . هلاس .

. دش نیذآ  الط  ياهتشخ  هب  انب و  دیدجت  دبنگ  19511371 م 
ماـما مرح  نتـسارآ  يارب  ناهفـصا  زا  یقّرعم  ياهیـشاک  يزاـسزاب و  لـماک  روط  هب  مرح  ياـهقاور  فقـس و  ياـهیراکهنیآ  19531373 م 

. دندرک يراکالط  ار  الط ) ناویا   ) هلبق ناویا  يالاب  تمسق  لاس  نیمه  رد  دش . هدروآ  البرک  هب  ساّبع  ترضح  مالسلا و  هیلع  نیسح 
ناراکوکین زا  یکی  لاس  نیمه  رد  درک . دراو  ایلاتیا  زا  ییاهگنس  مرح  ینوریب  ياهراوید  يامن  يارب  مرح  يزاسون  تأیه  19631383 م 

رمرم ياهگنـس  اب  زین  ار  هَّللادبع  یبا  لتقم  ياهراوید  درک و  ادـها  هلبق  ناویا  يامن  يارب  یتمیقنارگ  یگنـس  ياهنوتـس  یمیحر  ربنق  مان  هب 
. درک نییزت  نشور 

. درک مادقا  یشاک  اب  اهنآ  ياهراوید  يراکامن  اهناویا و  ندرک  رتدنلب  هب  مرح  يزاسون  تأیه  19641383 م 
. درک هیده  الط  ناویا  رد  بصن  يارب  یگنس  ییاهنوتس  ناراکوکین  زا  یکی  19651384 م 

قارع فاقوا  تسایر  لاس  نیمه  رد  دنتخادرپ . ناویا  یمیدق  فقس  نتـشادرب  هب  دندرک و  دراو  ناریا  زا  یگنـس  ییاهنوتـس  19681388 م 
. تشاذگ رایتخا  رد  رمرم  ياهگنس  بصن  يارب  ییاهربالاب 

اهنآ يور  رب  ار  ناویا  یگنس  ياهنوتس  ًادعب  ات  دش  هدز  دشیم  لصتم  مه  هب  حلـسم  ياهلپ  اب  هک  حلـسم  نوتب  زا  ییاهـشمش  19701390 م 
. دننک راوتسا 

. دش هدز  نیمز  رب  الط  ناویا  دیدج  يانب  ثادحا  گنلک  19731392 م 
علـض ندرک  بارخ  ناویا ، ددجم  ثادحا  لماش  حرط  نیا  دـش . نیودـت  فیرـش  نحـص  يزاس  گنهامه  يزاسون و  حرط  19741394 م 

. دوب یشاک  اب  اهراوید  يراکامن  نینچمهو  نحص  یبرغ 
نحص و يولج  ياهراوید  يراکیشاک  اب  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تاریمعت  راک  19751395 م 

. دش يریگیپ  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  یبرغ  علض  رد  هزوم  هناخباتک و  نتخاس 
. تخادرپ يراکمتاخ  قّرعم و  یشاک  هلیسو  هب  الط  ناویا  يزاسون  نییزت و  هب  فاقوا  ترازو  19761396 م 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  یمومع  فیصوت 

هراشا

ماما تسا . تشهب  ياهغاب  زا  یغاـب  دـش  نفد  نآ  رد  يو  هک  زور  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ياـج  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هک هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ  ّدج  زا  يو  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دوخ  هّمع  زا  مه  مالـسلا  هیلع  داّجس 

: تسا هدومرف 
دوبان شناشن  هن  دوریم و  اهدای  زا  نآ  مان  هن  ناراگزور  رذگرد  هک  دـنزارفایم  یمچرپ  نادیهـش  رورـس  ربق  رب  فط و  نیمزرـس  نیا  رد  »

.« دوش
ییازـس ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  تـساراد  ار  یگژیو  راـهچ  هـتفرگ ، ربرد  ار  نآ  هـک  يرئاـح  نیمزرـس و  مالـسلا و  هـیلع  نیـسح  ماـما  دـقرم 

: تسا هداد  رارق  ماما  يراکادفرب 
وا رمع  زا  ترایز ، ياهزور  دور  شترایز  هب  سک  ره  دـنیوا و  لسن  زا  ناماما  دوش ، تباجا  وا  دـبنگ  ریز  رد  اـعد  تسوا ، تبرت  رد  افـش  »

.« دوشن هرمش 
هتساخ وا  زا  یگرتس  يراکادف  نانچ  تسا و  رادروخرب  شناد  زا  ياهرهب  نانچ  زا  تسا و  هتسجرب  هناگی و  یتیصخش  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

. دهدیم ياج  دنوادخ  ناگداتسرف  هبترم  رد  ناربمایپ و  هاگیاج  رد  ار  يو  هک  تسا 
تفگـش چـیه  يور  نیا  زا  مه  و  تسا . تشهب  ناناوج  رورـس  نایناهج و  يادـخ  ناگدـیزگرب  هدـیزگرب  طبـس  دوخ  ناربماـیپ و  ثراو  وا 

نتسارآ وا و  ربق  يانب  رد  نامدرم  هک  تسین 
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نایاورنامرف و هک  دـهدیم  یهاوگ  خـیرات  هک  ناـسنآ  دـنریگ ، یـشیپ  رگیدـمه  رب  اـهنییزت  نیرتهب  يراـمعم و  نیرترب  اـب  رّهطم  دـقرم  نیا 

هریچ رنه و  نابحاص  دـنتخیر و  هرقن  الط و  انب  نیا  ياپ  رب  دـندرک و  هار  نیا  لذـب  يرایـسب  ياهتورث  رنه ، تورث و  ناـبحاص  ناـهاشداپ و 
رنه و شناد و  زا  هچنآ  همه  ات  دـندروآ  البرک  هب  راکیـشاک ، راک و  هنیآ  راکامن و  شاّقن و  اـت  هتفرگ  راـمعم  اـّنب و  زا  ار ، راـگزور  ناتـسد 

رذگهر زا  دنتـشادن و  غیرد  ار  شیوخ  ِتورث  نادنمتورث  ار و  شیوخ  ِرنه  نادنمرنه  هک  دش  نینچ  دنهن . شیپارف  دنراد  هتنچ  رد  یگربخ 
ار هدننیب  شوه  هک  ییانب  تفرگ ، نایم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  طبـس  رکیپ  هک  دش  هتـشارفا  دنلب  ییانب  یلدمه ، راثیا و  نیا 

. دربیم اهایؤر  يایند  هب  ار  وا  دلسگیم و  وا  لّیخت  رادنپ و  زا  راهم  دیابریم و 
، تفگش ياهیراکهنیآ  راوتسا ، يانب  عیدب ، يرامعم  رد  ار  ییابیز  رنه و  ياههولج  دتسیایم و  اشامت  هب  هدادلد ، هتـشگرس و  هک  تساجنیا 

. دنکیم هراظن  تسا  مرح  راوید  رد و  رب  هک  ینآرق  گنسنارگ  ياههبیتک  ابیز و  ياهغارچلچ 
زا يرایـسب  هب  یـسرتسد  هک  دـناهدناسر  ماـجنا  هب  يراـگزور  رد  ار  ییاـمنرنه  همه  نیا  تسد ، هریچ  نادـنمرنه  ناراـمعم و  تسا  ینتفگ 

دناهتـسناوت رازبا  نیمه  اـب  هتـسجیم و  هرهب  هداـس  یلومعم و  ياـهرازبا  زا  اـهنت  هدوـبن و  ریذـپناکما  ار  دراد  دوـجو  هزورما  هک  ییاـهرازبا 
رد هتفخ  دیهش  هچ ، تسا ؛ هتفرگرب  رد  ار  نادیهش  ماما  عجضم  ردب  نامـسآ  ناگراتـس  ناس  هب  هک  دنروآ  دیدپ  ار  یعیدب  يرنه  ياههولج 

شیوخ داهج  مایق و  اب  ادخ  هدـیزگرب  ربمایپ  نییآ  رگایحا  نیمز و  رد  ادـخ  تجح  دوخ  و  يدام ، ياههولج  نیا  همه  زا  رتارف  عجـضم  نآ 
. تسا

رتـمک زورما  ياـیند  رد  هک  تسا  هدیـسر  ياهبترم  هب  هتفاـی و  ماـجنا  عیدـب  نینچ  يرنه  ياـههولج  نآ  هک  تسا  عجـضم  نیمه  تـکرب  هـب 
. تفای ناوت  شیارب  يدننامه 

یگریچ یمالـسا و  نّدـمت  ییافوکـش  تفرـشیپ و  زا  دراذـگیم و  شیامن  هب  ار  یمالـسا  رنه  يزیگنا  لایخ  ییابیز و  ماما  مرح  دـنلب  يانب 
. دهدیم ربخ  هصرع  نیا  رد  ناناملسم 

دیدـپ اهفقـس  اهراوید و  رب  هژیو  ییاضف  یـسدنه ، لاکـشا  اهـصنرقم و  اب  زیگنارب  نیـسحت  ییاهيراکهنیآ  دناهتـسناوت  اـنب  نیا  نادـنمرنه 
نیا تسا . رگهولج  ییادخ  يرون  اجنیا  هک  دوشیم  تقیقح  نیا  روآدای  دناباتیم و  زاب  ار  رون  هیواز  ره  زا  هک  ياهنوگ  هب  دنروآ ؛
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راـنک رد  دروـخیم ، مشچ  هب  هرقن  ـالط و  ياـههعطق  هب  نآ  نتـسارآ  رّهطم و  حیرـض  تخاـس  رد  هک  ییاـهییامنرنه  نینچمه  اـههولج و 

، ریـشمش ياههتـسد  دننامه  ییاهرازبا  ماجنارـس  نآرق و  سیفن  ياهدـلج  عّصرم و  ياهدوخ  هلُک  جات و  ابیز و  ياهنادـغارچ  اهنادـعمش و 
ربخ شناگدـننیرفآ  یتسدهریچ  ّتقد و  زا  همه ، همه و  دوشیم ، يرادـهگن  مرح  هنیجنگ  رد  هزورما  هک  یـسیافن  رگید  اـهفالغ و  اـهرپس ،

هدش و نییزت  اهگنس  نیمه  هب  زین  اهراوید  دناهدروآ . قارع  جراخ  زا  هک  هدش  شرف  يرمرم  ياهگنس  اب  مرح  فک  نیا ، رب  نوزفا  دهدیم .
. دناباتزاب ار  رون  ياهوترپ  هک  یساملا  ناس  هب  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  هدننکهریخ  ششخرد  عمج  رد 

زا هدافتــسا  نـینچمه  مرح و  ندرک  نـیذآ  يارب  هرقن  ـالط و  نتفرگراـک  هـب  يراـکمتاخ و  يراـکهنیآ ، يراـکالط ، خـیرات  يور ، ره  هـب 
دوب هداس  ییانب  مرح  يانب  نیا ، زا  شیپ  اـت  ددرگیم . زاـب  ق . لاس 914 ه . هب  نایوفص و  تموکح  نارود  هب  ياهشیـش  يابیز  ياهغارچلچ 

نتـسارآ يارب  قارع ، جراخ  زا  رمرم  ياهگنـس  ندرک  دراو  هب  نآ ، زا  سپ  اّما  دـندوب . هدرک  هدنـسب  یّلحم  ياهرجآ  چـگ و  هب  نآ  رد  هک 
. دنتخادرپ مرح 

هراب نیا  رد  دوخ ، همانرفـس  رد  وا  تسا . هدرک  ترایز  شمیدـق  هرود  رد  ار  البرک  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  هطوطب  نبا  رومان ، درگناـهج 
: دسیونیم نینچ 

هتفرگ نایم  رد  ار  نآ  لخن ، ياهغاب  هک  کچوک  تسا  يرهش  اجنآ  میدرک . رفس  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیـسح  دقرم  البرک ، هب  سپـس  »
كرابم ياهیواز (1) 108  گرزب و  ياهسردـم  نآ  راوـج  رد  دراد و  رارق  رهـش  لـخاد  رد  هسّدـقم ، هـضور  دوـشیم . باریـس  تارف  زا  و 
هاگراب هب  اهنآ  هزاجا  نودـب  سک  چـیه  دنتـسه و  نانابرد  اهیجاح و  هضور  رد  رب  دـنهد . اذـغ  دـنک  دـش  دـمآ و  سک  ره  هب  اـجنآ  تسا .

اهرد رب  هرقن و  الط و  ياهنادـغارچ  حیرـض  يالاب  رب  دـسوبیم . تسا  هرقن  زا  هکار  كرابم  هبتع  دـیآیم  رد  هاـگراب  هب  سکره  دـیاینرد .
گنج و هتـسویپ  هفیاط  ود  نیا  نایم  زئاف و  نادـنزرف  کیحز و  نادـنزرف  دـناهفیاط : ود  رهـش  نیا  ناـمدرم  تسا . هتخیوآ  ریرح  ياـههدرپ 

رهـش نیا  زا  هفیاط ، ود  نیا  ِگنج  هنتف و  ببـس  هب  دـسریم . ردـپ  کی  هب  ناشرابت  دـناهیماما و  زا  هفیاـط  ود  ره  دـنچ  ره  تسا ، يریگرد 
يرود

مجرتم .» ، » دناهدرب راک  هب  داروا  هیعدا و  تئارق  ّلحم  نایفوص و  هاگتدابع  سّدقم ، ياهناکم  يارب  هک  تسا  یحالطصا  هیواز  - - 1
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: دنکیم فصو  نینچ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  هک  تسا  ناحاّیس  زا  رگید  یکی  یّکم ، سابع   109 (1) مدیزگ ».

کی جارخ  اب  هک  تساهبنارگ  ياهرهاوج  زا  ییاههنوگ  عّصرم و  قرو  زا  هدننک  هریخ  ییاهنادغارچ  مالسلا  هیلع  نیسح  مرورـس  مرح  رد  »
هب خرس  يالط  زا  ینادغارچ  كرابم  رـس  يالاب  تمـسق  زارف  رب  تسا . ناریا  نایاورنامرف  ناهاش و  ياههیده  اهنیا  بلغا  دنک . يربارب  رهش 

تـسا هتخاس  ار  نآ  هاگآ  تسدهریچ و  ياهربخ  هک  تفگـش  ییانب  اب  دنلب ، تسا  يدبنگ  مرح  يانب  رب  تسا . هتخیوآ  رتشیب  ای  نم  ود  نزو 
: دسیونیم نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  فصو  رد  هک  تسا  یناسک  رگید  زا  مازع  باهولادبع   110 (2) دیاسیم ». نامسآ  رب  رس  و 

نآ تمظع  میدرک . ترایز  ار  كرابم  حیرـض  سپـس  دوب . دنلب  دـندناوخیم  اعدو  نآرق  هک  یناسک  همهمه  اجنآ  میدـمآرد . دجـسم  هب  »
دجـسم ي رانک  رد  مینک . اهر  نآ  هدننک  هریخ  رویز  تنیز و  هوکـش و  ییابیز و  لامج و  عترم  رد  هدید  هک  تشادزاب  نیا  زا  ار  ام  هاگیاج 

دجسم رد  هتفرگ و  ياج  نآ  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  حیرض  هک  تسا  رگید  يدجسم  هتفرگرب  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  حیرض  هک 
ياهروت اب  هک  تسا  ییاج  نآ  نییاپ  رد  دوریم و  نییاپ  هلپ  هد  دودح  هک  تسا  یبادرس  تسا  ماما  مرح  نامه  دوصقم  مالسلا  هیلع  نیسح 

رد تسا . هتخیر  نیمز  رب  هطقن  نیا  رد  تداهـش  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوخ  دنیوگ  دـنمان و  هاگلتق  ار  نآ  هدـش و  روصحم  ینهآ 
. تسا مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هاگداز  اجنیا  هک  هدمآ  رگید  یتیاور 

هب نآ  رد  هاش  نیدلارّفظم  شّدج  هاش و  یلع  دّمحم  شردـپ  هاش ، دـمحا  راجاق ؛ ناهاش  زا  نت  هس  هک  تسا  ياهرجح  مرح  زا  ياهشوگ  رد 
هـس نیا  زا  يریوصت  اهنآ  کیدزن  رد  هدـش و  شرف  کییازوم  اب  اـهنت  تسین و  هتـسجرب  نیمز  زا  هس  نیا  ياـهربق  دـناهدش . هدرپس  كاـخ 

. تسا هتخیوآ  راوید  رب  هاشداپ 
هب ات  مینامب  تمظع  رپ  مرح  نیا  رد  رتزارد  ینامز  دشاب و  مهارف  تصرف  متشاد  تسود 

ص 215  راظنلا ،) ۀفحت   ) هطوطب نبا  هلحر  - - 1
ص 134  ج 1 ، سینألا ، بیدألا  ۀینمو  سیلجلا  ۀهزن  یکم ، سابع  - - 2
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دیس  111 (1) دش ». هتشاد  هدنسب  تسا  بجاو  هک  هزادنا  نامه  هب  نآ  رد  هک  دوب  ناباتش  یترایز  ام  ترایز  اّما  میوگ . نخـس  نآ  زا  ازارد 

: تسا هتشون  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  هرابرد  رضاح ، نامز  هب  رتکیدزن  ینامز  رد  ینسح  قازرلادبع 
ود زین  نآ  يوس  ود  رد  دشخردیم و  نآ  زارف  رب  هدیشوپ ، الط  يدبنگ  هک  تسا  گرزب  ییانب  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  حیرـض  »

درک و يزاسون  ار  اههتـسدلگو  دـبنگ  1534 م . ق /. ه . لاس 941  رد  البرک  ترایز  لالخ  رد  ینوناق  نامیلـس  ناطلـس  تسالط . هتـسدلگ 
نآ داد  روتسد  1866 م . ق /. لاس 1283 ه . رد  هاش  نیدلارـصان  هدش ، کح  ییالط  طوطخ  اب  دـبنگ  راوید  رب  هک  نانوچ  مه ، نآ  زا  سپ 

يدننام وکـس  هتفرگ ، ياج  دبنگ  نیا  ریز  رد  هک  ماما  حیرـض  دسریم . رتم  هب 35  دبنگ  نیا  عافترا  دـنهد . هزات  یـششوپ  بان  يالط  اب  ار 
حیرـض هک  بوغرم  دالوف  زا  یکی  دراد ؛ رارق  نآ  رب  کّبـشم  هیال  ود  هدش و  عیـصرت  يرخاف  جاع  هب  هک  جاس  بوچ  زا  هدمآ  مهارف  تسا 

رتم مین  جنپ و  یجراخ  ياهرقن  حیرض  لوط  تسا . یجراخ  حیرض  هک  ششخرد  رپ  دیفس و  هرقن  زا  يرگید  دهدیم و  لیکـشت  ار  یلخاد 
ره رد  دراد و  دوجو  تسا  هتفر  راک  هب  اهنآ  رد  یتمیق  ياهگنـس  هک  ییالط  ياهفرظ  حیرـض  يالاب  رب  تسا . رتم  مین  راـهچ و  نآ  ضرع  و 

رارق يرگید  کبشم  ياههحفص  حیرـض  يور  رب  دسریم . رتم  مین  کیدزن  هب  نآ  رطق  هک  تسا  بان  يالط  زا  ياهچیوگ  نآ  زا  ياهشوگ 
یلصا حیرض  ياههحفص  زا  رتمیتناس  فرط 12  ره  زا  اهنت  درادن و  مه  هلـصاف  نآ  اب  درادن و  ینادـنچ  توافت  ینوریب  حیرـض  اب  هک  دراد 

. تسا رتکچوک 
هب وا  رانک  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  زور  کی  رد  شردـپ  اب  هک  مه ، ربکا  یلع  هب  روهـشم  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هدازماما  دـقرم 

: تسا هتشون  ترابع  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  حیرض  یناشیپ  رب   112 (2) تسا ». حیرض  نیمه  نورد  رد  دش ، هدرپس  كاخ 
َو سْمَخ  ۀَنَـس  دنِْهلا  دِالب  ْنِم  نیّدلا  ناهُرب  دَّمَُحم  اندِّیَـس  لَْجن  نیّدلا  فیَـس  رِهاطلا  دَّمَُحم  ِیبأ  نب  رهاطلا  دَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلا  یعاّدلا  َّنا  »

ةأمثالَثَو نیِسْمَخ 

ص 59 و 60  ق ،. 1348 ه . 1929 م /. رهاق ، مازع ، باهولادبع  تالحر  - - 1
ص 129  مشش ، پاچ  ًاثیدح ، ًامیدق و  قارعلا  ینیسح ، قازرلادبع  دیس  - - 2

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  یمومع  www.Ghaemiyeh.comفیصوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


118 ص :
.«. فلألا 1355 ه دَْعب 

لاس هب  دنه ، روشک  زا  نیدلا  ناهرب  دّمحم  نامرورس  هون  رهاط ، دّمحموبا  نب  رهاط  نیدلا  فیس  ربمایپ ، نادناخ  یتسود  هب  هدننک  توعد  »
.« يرمق جنپ  هاجنپ و  دصیس و  رازه و 

راکیپ هب  ماـما  ناـهارمه  فص  رد  هک  ـالبرک  نادیهـش  دـقرم  اریز  دراذـگیمن ؛ اـپ  نادـب  سک  چـیه  هک  تسا  ینادـیم  حیرـض  يولج  رد 
نادـیم نیا  یبونج  علـض  رد  تسا . عقاو  اـجنیا  رد  دـندرپس ، كاـخ  هب  ربـق  کـی  رد  هطقن و  کـی  رد  ار  همه  دـندش و  دیهـش  دنداتـسیا و 

. تسا رومان  نادیهش » دقرم   » هب هقطنم  نیا  دراد و  رارق  تناس  داتشه  رتم و  راهچ  لوط  هب  هرقن و  سنج  زا  کّبشم  ییاههدرن 
نآ يور  دـناهدرب . راـک  هب  نآ  رد  زین  جاـع  هک  یبوـچ  تسا  یقودنـص  ماـما  عجـضم  رب  دـیآیم  رب  هتفگـشیپ  نتم  ود  زا  هک  هنوـگ  ناـمه 

لیکـشت ار  ینوریب  هیال  هدـش و  هتخاـس  هرقن  زا  هک  تسا  رگید  یحیرـض  حیرـض  نیا  يور  رب  تسا و  بوغرم  دـالوف  زا  کبـشم  یحیرض 
. دهدیم

حیرض نیمه  نورد  رد  زین  ربکا  یلع  عجضم  هک  اجنآ  زا  تسا . هدمآ  لصاح  عالضألا  يواستم  ياهیعلض  شـش  زا  حیرـض  نیا  کّبـشم 
. تسا رتگرزب  رتم  کی  هزادنا  هب  ًابیرقت  ربکا  یلع  عجضم  يزاوم  تمسق  رد  ماما  حیرض  دراد ، ياج 

- قرش علض  رتم و  نآ 125  ِینوریب  بونج  لامش - علـض  هک  دریگیمرب  رد  ار  لکـش  لیطتـسم  ياهدودحم  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  ياهانب 
رب هتفرگ و  ناـیم  رد  ار  اـهانب  نیا  همه  عیـسو  ینحـص  دریگیمرب . رد  ار  رّهطم  مرح  ياـهانب  همه  هدودـحم ، نیا  تسا . رتـم  نآ 95  برغ 

. تسا هدش  اپرب  يراوید  زین  نآ  نوماریپ 
ات هتفرگ  رارق  هنیآ  یـشاک و  ياههنوگ  زا  یعّونتم  ياهيراکور  هدـش و  هتخاس  رجآ  چـگ و  اب  هک  تسا  مکحم  نهک و  ییاـنب  مرح  ياـنب 

طسو رد  مالسلا  هیلع  ماما  عجضم  دسریم و  رتم  هب 3850  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  تحاسم  تسا . هدیـشخب  تنیز  ار  نآ  هرقن ، الط و  انیم و 
تسا رتم   2 رد 5 /  3 مادـک 5 / ره  ضرع  لوط و  هک  انب  هناگراهچ  ياههیاپ  رب  يدـبنگ  انب  یلـصا  تمـسق  زارف  رب  هتفرگ و  ياج  مرح  نیا 

. تسا رتم  نیمز 39  حطس  زا  مه  دبنگ  نیا  عافترا  هدش و  راوتسا 
ياهقاط اب  ییاههرجنپ  تسا و  دنلب  ًاتبسن  ياهقاس  اب  لکش  يزایپ  ياهدبنگ  عون  زا  دبنگ 
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یبوخ هب  هدـش و  شکور  بان  يالط  هب  نآ ، كون  ات  هقاـس  زا  دـبنگ ، رـساترس  دوشیم . هدوشگ  اـنب  نورد  هب  هقاـس  نیا  زا  لکـش  یـسوق 

هتفرگ و ناـیم  رد  ار  ماـما  حیرـض  رّهطم ، مرح  ياـنب  يور ، ره  هب   113 (1) تسا . یمالـسا  يرامعم  تمظع  هوکـش و  جوا  هدننک  میـسرت 
. دنروآیمرب دنوادخ  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  تسد  دنناوخیم و  نآرق  دنرازگیم ، زامن  اجنآ  دننکیم ، فاوط  نآ  درگ  رب  ناریاز 

میـسقت هرجنپ )  ) هنهد راـهچ  هب  زین  نآ  ضرع  و  هرجنپ )  ) هنهد جـنپ  هب  نآ  لوـط  هتفرگرب ، رد  ار  ماـما  دـقرم  هـک  یـشخب  رد  رّهطم  حـیرض 
کی اهنت  ضرع  فرط  زا  هتفرگ ، نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  دـقرم  هک  یـشخب  اّما  دراد ، ضرع  رتمیتناس  تمسق 80  ره  دوشیم و 

هیلع ماـما  دـقرم  هک  حیرـض  زا  تمـسق  نآ  عومجم  لوط  دـش  هراـشا  رتشیپ  هک  هنوگناـمه  تسا . شخب  ود  لـماش  لوط  فرط  زا  شخب و 
2 دریگیم 6 / نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ربق  هک  تمـسق  نآ  لوط  یلو  رتم ،  4 تمسق 5 / نیا  ضرع  5 و  / 5 هتفرگربرد ، ار  مالسلا 
هب کی  ره  رطق  هک  تسالط  هچیوگ  راهچ  هشوگ ، راهچرد  نآ  يالاب  رب  و  تسا . رتم   3 حیرض 5 / عافترا  تسا . رتم   1 نآ 4 / ضرع  رتم و 

. دناهدش دودنارز  دسریم و  رتم  مین  هب  کی  ره  لوط  هک  تسا  یلکش  لیطتسم  ياهفرظ  اههچیوگ  نیا  رانک  رد  دسریم . رتمیتناس   50
زین دقرم  يولج  رد  هدش و  عقاو  البرک  نادیهش  حیرض  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  حیرض  ات  رتم  مین  کی و  هلصاف  هب  حیرض و  یبونج  هیواز  رد 
لوط تناس و  ضرع 75  اب  شخب  ره  شخب ، جنپ  هک  تسا  هرقن  زا  ياهرجنپ  ینوریب  ياهتمـسق  دبنگ و  ریز  رد  هدـش  عقاو  ياهتمـسق  نایم 

. تسا رتم   4 عومجم 8 / رد  هرجنپ  نیا  يانهپ  هدش و  لیکشت  تناس   70
هدزاود ناماما  ياهمان  هدنرادربرد  ییاههتـشون  اب  هارمه  ابیز  ییاهـشقن  اهنآ  رب  هک  هدـمآ  مهارف  یـشاک  زا  یـششوپ  اب  دـبنگ  ینورد  يامن 

نآ رد  هدش  تبث  خـیرات  زا  هک  نانوچ  ار ، اههبیتک  نیا  هتفای و  تنیز  نوقفانم  هروس  زا  یتایآ  هب  زین  هقاس  تمـسق  دروخیم . مشچ  هب  هناگ 
شقن نآ  رب  رجف  هروس  هک  ياهبیتک  مه  دبنگ  يالاب  تمسق  یلخاد  يامن  رد  تسا . هتـشون  ق . لاس 1371 ه . هب  یلع  داوج  خیش  تسادیپ ،

نایم هلصاف  رد  دروخیم و  مشچ  هب  تسا  هتسب 

ص 111  1990 م ،. ق /. 1410 ه . توریب ، نس ، دلنور  هعیشلا ، ةدیقع  - - 1
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رتم و  1 لخاد 25 / زا  يرگید  اب  کی  ره  هلـصاف  هک  هتفرگ  رارق  هرجنپ  هدزاود  یلخاد ) يامن  رد   ) دـبنگ يـالاب  هبیتک  نییاـپ و  ياـههبیتک 

لآ نسح  داوجدیس  ار  اههرجنپ  نیا  تسا . رتمیتناس  اهنت 30  دوشیم  هدوشگ  نوریب  هب  دبنگ  یناقوف  هیال  زا  هک  ییاههرجنپ  اب  اهنآ  هلـصاف 
. دوشگ اوه  هیوهت  فده  هب  و  ق . لاس 1297 ه . رد  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  تیلوت  همعط ،

کی ره  هدش و  لصو  مه  هب  لکش  یسوق  ییاهقاط  اب  اهنوتس  نیا  هتفای و  لیکشت  نوتـس  راهچ  زا  هتفرگ ، رارق  نآ  زارف  رب  دبنگ  هک  ییانب 
. دنکیم ادج  رگید  ياهقاور  زا  ار  دبنگ  ریز  تمسق  دیآیم  دوجو  هب  وس  راهچ  رد  بیترت  نیدب  هک  یقاط  راهچ  زا 

الط و ياهفرظ  يدایز  رادقم  نینچمه  دنمشزرا و  ياهرهاوج  رایسب ، ریرح  ياهشرف  دنه ، ِنکد  رب  ینارمکح  نارود  رد  هاش ، ماظن  ناطلس 
نامه رد  وا  دوب . هداد  یناوارف  ياههیده  زین  مرح  نانابرد  نایلوتم و  هب  نامزمه  هدرک و  هیده  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  هب  ابیز  ياهنادـغارچ 
كاخ هب  مرح  رد  يو  تخاس . هناور  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  يراپـس  كاخ  هب  يارب  دنه  زا  زین  ار  هاش  رهاط  رکیپ  نامز 

. دناهداتسرف مالسلا  هیلع  ماما  مرح  يارب  ییاههیده  دنه  نانارمکح  هتسویپ  نونک  ات  هرود  نامه  زا  دش و  هدرپس 
مرح ياهقاور  نینچمه  وا  دنراذگب . ربق  يور  رب  دنزاسب و  متاخ  زا  یقودنص  داد  نامرف  شاینارمکح  ماگنه  رد  زین  يوفص  لیعامسا  هاش 

. درک هیده  مرح  هب  صلاخ  يالط  نادغارچ  هدزاود  دناشوپ و  یناریا  ياهبنارگ  ياهیلاق  اب  ار 
زا ار  دـبنگ  دـنزاسب و  ماما  ربق  يارب  یـسم  یحیرـض  داد  نامرف  دـمآ  البرک  تراـیز  هب  ق . لاس 1032 ه . رد  سابع  هاـش  هک  مه  یماـگنه 

رارق مرح  نانابرد  نایلوتم و  رایتخا  رد  یناوارف  لاوما  نینچمه  وا  دـنهد . تنیز  ابیز  ياهعقرم  یـشاک و  اـب  زین  نورد  زا  يزاـسون و  نوریب 
. دش نآ  نیزگیاج  ياهشیش  یقودنص  لاس  نیا  رد  دوب و  یقاب  ق . لاس 1357 ه . ات  دوب  هداهن  ربق  رب  يو  هک  یقودنص  داد .

قودنـص دنزاسب و  ياهرقن  حیرـض  دوب ، هتخاس  سابع  هاش  هک  یـسم ، حیرـض  يور  رب  داد  نامرف  راجاق  هاش  یلعحتف  ق . لاس 1232 ه . رد 
. دننک شکور  جاس  بوچ  اب  دوب  هداهن  ربق  رب  يو  هک  مه  ار  یمتاخ 

باتک هدنراگنهب  مالسلا  هیلع  نیسحماما  رّهطم  مرح  تیلوت  همعطلآ  حلاصلادبع  دیس 
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: تسا هتفگ 

لاس 1123 رد  يوفص و  بسامهط  هاش  يوس  زا  تسا  ماما  دقرم  رب  هک  یمتاخ  قودنص  تسا : هتشون  حیرض  ِرد  يولج  هرجنپ  رب  هچنانچ  »
رد لاس 1225 و  رد  اّما  تخوس ، يّدح  ات  دید و  بیـسآ  لاس 1216  رد  نایباهو  هلمح  رد  قودنـص  نیا  تسا ، هدش  هیدـه  مرح  هب  ق . ه .
ماق ه . ۀنـس 1216  یف  هَّللا  ءادـعا  ریـسکت  دـعب  : » تسا هتـشون  نینچ  قودنـص  دوخ  رب  هراب  نیا  رد  دـش . يزاسزاب  راـجاق  تموکح  نارود 

: تسا هدوزفا  همادا  رد  يو   114 (1) يواکلکلا .» حلاص  هبتک  ۀنس 1225 ه . راجاقلا  ناخ  هدیدجتب 
ياههحفص بصن  نینچمه  یلخاد و  حیرض  قودنـص  هتخوس  ياهـشخب  يزاسون  يزاسزاب و  هب  رانید  غلبم 1500  يرزدالوف  دمحم  دیس  »

. داد صاصتخا  دوب ، هدش  هتخاس  بوچ ، هب  هتفای  رویز  ِجاس  بوچ  زا  هک  ییاهبوچراچ  لخاد  رد  ياهشیش 
هب هک  البرک ، زا  دـیدزاب  نایرج  رد  مود  لصیف  کلم  دـش و  اپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مرح  رد  یگرزب  نشج  يزاـسزاب ، نیا  یپ  رد 

.« درک يرادربهدرپ  عیدب  يرنه  رثا  نیا  زا  تسج و  تکرش  نشج  نیا  رد  تفرگ ، ماجنا  لاس 1947 م .
شوپ الط  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  كرابم  دبنگ  داد  نامرف  یلع  حتف  نب  نیـسح  دمحم  نب  دمحم  هدازهاش  ق . لاس 1206 ه . رد 

. تفرگ ماجنا  وا  نامرف  هب  راک  نیا  دننک و 
: دیوگیم نسدلنور 

هتخاس هرقن  زا  ینوریب  حیرض  تسا و  یلخاد  ینوریب و  حیرض  ود  رب  لمتشم  دراد و  رارق  الط  دبنگ  ریز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  حیرض 
ییابیز ياهرقن  هرجنپ  ینوریب  حیرـض  رد  رب  تسا . شوقنم  حیرـض  نیا  رب  مه  وا  مان  هدرک و  ادـها  مرح  هب  ار  نآ  هاـش  نیدلارـصان  هدـش و 

115 (2) امُْهنِم .» ٌْریَخ  امُهُوبأَو  ۀَّنَْجلا  ِلْهأ  ِبابَش  ادِّیَس  ْنیَسُحلاَو  ُنَسَحلا  هَّللا : ُلوُسَر  َلاق  : » تسا هدش  هتشون  نآ  يالاب  رب  تسا و 

. درک يزاسون  ار  نآ  ق . لاس 1225 ه . هب  راجاق  هاش  دنتسکش ، ار  قودنـص  نیا  ق . لاس 1216 ه . رد  ادخ  نانمـشد  هک  نآ  زا  سپ  - - » 1
تشون ». ار  نتم  نیا  يواکلک  حلاص 

تسا ». رترب  نانآ  زا  ناشردپ  دنتشهب و  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - - » 2
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122 ص :
ریوصت ص 191
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123 ص :
هک ياهرقن  ياهرجنپ  مالسلا  هیلع  ماما  حیرض  هب  درک و  ترایز  ار  البرک  یلیعامسا ، یعاد  رهاط ، نیدلافیس  ناطلس  ق . لاس 1358 ه . رد 

. دومن ادها  دوب  هدش  هتخاس  دنه  رد 
زا یهاگهولج  نینچمه  نایعیـش و  يوزرآ  دـیما و  هطقن  ناناملـسم و  يارب  یهاگهلبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  حیرـض  يور ، ره  هب 

نارعاش و هک  نانوچ  تسا ، هدوب  هجوت  دروم  هرامه  شایندشان ، راکنا  دنلب و  هاگیاج  هطساو  هب  هک  تسا  هعیـش  یگنهرف  ثاریم  ندمت و 
مظن و بلاق  هبار  هاگراب  نآ  هوکـش  لامج و  زا  ییاـههولج  هتفگ و  حیرـض  فصو  رد  اهرعـش  یـسراف  یبرع و  بدا  هصرع  رد  نارونخس 

: تسا هدورس  ینعم  نیدب  هک  یملید  رایهم  زا  عیدب  ابیز و  یتیب  دنچ  تسا ، هلمج  نآ  زا  دناهدروآ . رد  رعش 
. تسا هدیزو  نآ  رب  زییاپ  داب  هک  يراهب  تسا  یلگ  وت  حیرض  ایوگ  »

.« تسا هتخیمآ  رد  وت  تبرت  كاخ و  هب  هک  تسا  کشم  نیا  ای  دنروآیم  دوخ  اب  ناریاز  هک  تسا  وت  يوب  نیا 
: دیوگ يرعش  تیب  رد  یعازخ  لبعد 

.« دریگ نماد  رب  ار  وت  رکیپ  دشاب و  وت  عجضم  شاک  يا  دنکن  وزرآ  هک  تسین  ناتسوب  غاب و  چیه  »
: دیوگ رگید  تیب  ود  رد  یسولآ  رکبوبا  مه 

. دییوجم نیمز  ِرتخاب  رواخ و  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  »
.« تسا نم  بلق  رد  وا  هاگمارآ  هک  دییآ  نم  يوس  هب  دیهناو و  ار  اهياج  نآ  همه 

هتـسارآ ار  مرح  فقـس  راوید و  رد و  هک  دروخیم  مشچ  هب  هدـننکهریخ  رظنم و  شوـخ  ییاـهحول  اههتـشون و  مالـسلا  هیلع  ماـما  مرح  رد 
: دروخیم مشچ  هب  ترابع  نیا  دراد ، رارق  كرابم  يور  شیپ  دالوف ، هرجنپ  یبونج  علض  هنایم  رد  هک  ینوتس  يالاب  رد  تسا .

«. 116 (1) ۀنس 1715 ه . ُهلوُسَرَو  هَّللاَقَدَص  ۀَّنَْجلا ، ُهَلَف  ْنیَسُْحلایَلَع  یکابَتَو  یَکبْنَم  »

ق .». لاس 1185 ه . دنتفگ . تسار  شلوسر  يادخ و  تسوا . يارب  تشهب  دیامن ، نایرگ  ار  شیوخ  ای  دیرگب  نیسح  رب  سک  ره  - - » 1
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124 ص :
: دوشیم هدید  ریز  ترابع  فیرش  ربق  هشوگ  راهچ  لباقم  رد 

«. 117 (1) ۀنس 1222 ه . نیسح ، دمحم  يدزیلا  ناخ  یقت  دمحم  نبا  نیرادلا  تاقیفوتب  قفوملا  ۀفقاو  »
: تسا ترابع  نیا  یشاک  يور  رب  هرجنپ و  يالاب  رب  تسا . دالوف  هرجنپ  لباقم  هک  یبرغ  قاور  راوید  ینوریب  ناویا  رد  مه ،

«. رامعملا 1296 ه (2) 118 دمحا  هتسوأ  لمع  »
: دوشیم هدید  ترابع  نیا  نآ  رب  هک  تسا  ياهرجنپ  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  حیرض  لباقم  هک  یلامش ، هربقم  يالاب  رب 

بادرس ریمعت  لیمکتب  ماق  دق  لصألا  یناهفـصالا  يزاریـشلا  رجاتلا  قداص  دمحم  جاحلا  ۀقَفَن  یلَع  ماوقلا  نب  هَّللادبع  جاحلا  ةرـشابمب  ّهنإ  »
«. ۀیرجهلا (3) 119 ةأمثلث  فلأ  ۀنس  یف  یشاکلاب  یبرغلاو  یلامشلاو  یقرشلا  ۀثالثلا  ۀقورألا  قیبطتو  ینیسحلا  نحصلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رهطم  مرح  هنیجنگ 

رذـگ رد  هک  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  يرامـشیب  دنمـشزرا  راـثآ  سیاـفن و  تارهاوـج و  تسا و  عـقاو  نآ  لامـش  تمـس  رد  مرح  هنیجنگ 
. دناهدرک هیده  یمالسا  ياهنیمزرس  ناورسخ  نایاورنامرف و  ناهاش و  نوگانوگ ، ياههدس 

. دوشیم يرادهگن  نآ  رد  سیفن  ِیّطخ  نآرق  نیدنچ  هتفرگ و  رارق  مرح  هناتسآ  قرش  تمس  رد  رّهطم  مرح  هناخباتک  اما 
هک تسا  هناخباتک  هنیجنگ و  راثآ  زا  یتسرهف  دیراد ، يور  شیپ  هدنیآ  تاحفص  رد  هچنآ 

ق ». لاس 1222 ه . یقت . دمحم  رسپ  يدزی  ناخ  نیسح  دمحم  دوب ؛ يارس  ود  تاقیفوت  هب  قفوم  هک  نآ  نداتسیا  ياج  - - » 1
لاس 1296 ه ق ». رامعم . دمحا  داتسا  راک  - - » 2

يرجه دصیس  رازه و  لاس  رد  هک  یناهفصا  يزاریش  ناگرزاب  قداص ، دمحم  جاح  هنیزه  هب  ماوق و  رـسپ  هَّللادبع  جاح  ترـشابم  هب  - - » 3
تخادرپ ». یشاک  اب  یبرغ  یلامش و  یقرش ، هناگهس  ياهقاور  نتسارآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مرح  بادرس  يانب  لیمکت  هب 
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125 ص :
: تسا هدش  پاچ  قارع (1) 120 » یملع  عمجم  هلجم   » رد هتخاس و  مهارف  ار  نآ  یضاق  رینم  مان  هب  یقارع  نارگشهوژپ  زا  یکی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  هنیجنگ  رد  دوجوم  راثآ  تسرهف 

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  مرح  زا  سپ  مود  هبترم  رد  تلیـضف  ظاحل  هب  هک  تسا  هسدقم  تابتع  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  مرح 
. دراد ياج 

دریگیم و رارق  نیمز  اب  سامم  هک  تسا  رد  بوچراچ  زا  یتمسق  يانعم  هب  مه  تغل ، رد  هبتع  تسا و  هبتع »  » هژاو عمج  بتع »  » و تابتع » »
هک هدـش  هداهن  یتسادـق  رـسارس  ياههناتـسآ  نآ  رب  هبتع  مان  ناسنیدـب  دـیامنیم و  رتبـسانم  لوا  يانعم  دـنچ  ره  تسا ، هلپ  ياـنعم  هب  مه 
زا هک  يزاجم  يراذـگمان  نیا  تسا . دـنوادخ  تایآ  زا  یتیآ  مه  قارع و  راختفا  هیام  مه  دریگیم و  رب  رد  ار  هعیـش  ناماما  ياـههاگمارآ 

يارب مرح  هب  دورو  ماگنه  هب  رئاز  هک  تسا  یئزج  نیتسخن  رد  هناتـسآ  هک  ددرگیم  زاب  نیدـب  تسا ، نآ  ءزج  هب  ّلـک  ندـش  هدـیمان  باـب 
ناکلپ زا  ياهلپ  ناماما ، ياههاگمارآ  زا  کی  ره  هک  رابتعا  نیدب  تسا ، نکمم  ییانعم  زین  مود  يانعم  هتبلا  دراذگیم . مدق  نآ  رب  ترایز 

. دراد دوجو  یحیرصت  ياهراعتسا  يزاجم  دربراک ، نیا  رد  تسا . تماما  ناکلپ  زا  ياهلپ  ناماما  زا  کی  ره  ای  لامک و 
. تسا هتخیمآ  ینافرع  یناعم  هب  يدح  ات  هک  يوغل  تسا ؛ يریسفت  مود  ریسفت  تسا و  فرص  ِيوغل  تسخن  ِریسفت  هتفگشیپ ، ریـسفت  ود  زا 
هک هیـشاتکب ، هفیاط  هک  ناسنآ  دنـشاب ، هدـیزگرب  ار  مود  ریـسفت  كولـس  نافرع و  لها  تسخن و  ریـسفت  تغل  لـها  يور  نیمه  زا  دـیاش 

. دناهدیزگرب ار  ریسفت  نیا  دنتسه ، هنارگیفوص  ياهشیارگ  ياراد 
رد تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  ماما  دقرم  هک  تسا  ییاهدجسم  ای  اهقاور و  اههتسدلگ و  دبنگ ، هدنرادرب  رد  تابتع  نیا  زا  کی  ره  يور ، ره  هب 

. دـهدیم ياج  دوخ  رد  ار  نارواـجم  ناریاز و  هک  تسا  ییاـهناویا  اـههرجح و  زین  نآ  رد  تسه و  گرزب  ینحـص  اـههاگترایز  نیا  رتشیب 
هرقن ای  الط  سنج  زا  ییاهـشکور  ياراد  زین  اهرد  تسا و  دودـنا  الط  ای  شوپـالط  اهدـبنگ  بلغا  هتفاـی ، تنیز  یـشاک  هب  اـهانب  نیا  بلغا 

کی ره  مییوگب  رگا  میاهتفگن  رود  تسا .

ص 49  1959 م ،. ق /. لاس 1378 ه . مشش ، هرود  یقارعلا ، یملعلا  عمجملا  ۀلجم  - - 1
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126 ص :
دبنگ نیا  ریز  رد  ناماما  زا  یکی  دقرم  هتفرگ ، رارق  يدبنگ  نآ  رانک  رد  ای  نایم و  رد  هک  گرزب  تسا  يدجسم  عقاو  رد  هسدقم  تابتع  زا 

. تسه رگید  دجسم  ره  نوماریپ  رد  هک  دراد  دوجو  ییتامدخ  یمومع و  زکارم  نامه  زین  گرزب  دجسم  نیا  راوج  رد  تسا و 
: دننکیم دای  تایلاع » تابتع   » مان اب  همه  زا  هک  دراد  دوجو  روهشم  هاگترایز  جنپ  قارع  رد 

. فرشا فجن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رهطم  مرح  - 1
. البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  مرح  - 2

. البرک رد  مالسلا - هیلع  نیسح  ماما  ینتان  ردارب  یلع - نب  سابع  ترضح  رهطم  مرح  - 3
ياج دوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  راوگرزب  نآ  هون  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  ینعی  هعیـش ؛ ماما  ود  دقرم  هک  نیمظاک  رهطم  مرح  - 4

. تسا عقاو  دوریم  رامش  هب  دادغب  قطانم  زا  یکی  زورما  هک  هیمظاک  رد  هداد و 
. تسا مالسلا  امهیلع  يرگسع  ماما  يداه و  ماما  ینعی  رگید ؛ ماما  ود  دقرم  هک  ارماس  رهطم  مرح  - 5

. دریگیم ياج  نیطسلف  ای  زاجح  زا  سپ  مود  هبتر  رد  سدقم ، ياهنیمزرس  ِيدنبهدر  رد  مهم ، ياههاگترایز  نیمه  هطساو  هب  قارع 
رب هک  یعامتجا  یسایس - طیارش  عاضوا و  یخیرات و  تیعضو  رهـش ، تیعقوم  هب  هتـسب  اههاگترایز ، نیا  زا  کی  ره  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 

. تسا توافتم  يرگید  اب  نآ ، رد  یمالسا  ياهرنه  يرگهولج  یگنوگچ  انب و  يرهاظ  تمظع  تعسو ، رظن  زا  هتشذگ ، نآ 
ياج دوخ  رد  ار  سیافن  تارهاوج و  اههیدـه و  هک  تسا  ییاههناخباتک  اههنیجنگ و  ياراد  اـهنآ  بلغا  هتبلا  اـههاگترایز و  نیا  زا  یخرب 

سیافن تارهاوج و  هدـنراد  رب  رد  هتخاـس و  دوخ  ِنآ  زا  ار  تسخن  هاـگیاج  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  رهطم  مرح  هاگدـید ، نیا  زا  دـهدیم .
. میتسین نادب  نتخادرپ  ددصرد  باتک  نیا  رد  ام  هتبلا  و  تسا ، يرایسب  دنمشزرا 

نارود رد  تـسا  هتـسناوت  باـتک  نـیا  هدـنراگن  دراد و  هجوـت  روـخرد  ياهـنیجنگ  هناـخباتک و  زین  مالـسلا  هـیلع  نیــسح  ماـما  رهطم  مرح 
لاس 1932 م. هب  فاقوا ، هرادا  لک  یسرزاب  تمس  يرادهدهع 

یسررب ار  زکرم  ود  نیا  رد  دوجوم  گنسنارگ  ثاریم  دنیبب و  کیدزن  زا  ار  هناخباتک  هنیجنگ و 
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127 ص :
: دراد رب  رد  ار  سیافن  هتسد  هس  تسرهف  دوشیم  روآدای  تسا . ناگدنناوخ  يورارف  تسرهف  نیا  کنیا  دنک . تسرهف  و 

. تسا هدش  ادها  مرح  هب  فلتخم  ياهنامز  رد  هک  ینهک  یطخ  ياهنآرق  فلا -
. تسا هتشاد  دوجو  مرح  رد  هک  یتمیقنارگ  میدق و  ياهیشاک  ب -

. تسا هدش  يروآدرگ  اجنآ  رد  رگید  ياهنوگ  هب  ای  هدیدرگ و  ادها  مرح  هب  هک  یناتساب  ای  یتمیق و  يایشا  تارهاوج و  ج -

: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  یطخ  ياهنآرق  نیرتمهم 

تاصخشم مسا  خیرات  رطس  ضرع  لوط  ددع 
رد ار  هقرو  ضرع  مامت  هدش و  هدیشک  هحفص  ياههرانک  ات  اهرطس  تسا ، كزان  تسوپ  زا  نآ  ياههگرب  رفعج  دّمحم  12251510161 ه 

. تسا بوسنم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  یفوک و  طخ  عون  زا  نهک و  ًارهاظ  نآ  طوطخ  هتفرگ . رب 
ریوصت ص 110

طخ اب  ياهمجرت  اهرطس  نایم  تسا و  يدروجال  اهرطس  رـس  هدش ، هتـشون  ياهرقن  دادم  اب  طوطخ  يدنه  ۀلودلا  قفا  552 231 521 12 ه 
ییاههقرو اهنآ  يالبال  رد  هتفای و  تنیز  ریظن  مک  ياهنوگ  هب  اههقرو  همه  دوشیم . هدـید  يریـسافت  زین  اـههگرب  هیـشاح  رد  گـنر و  یبآ 

. دوشیم هدید  قاروا  رگید  سنج  زا  هتشون  نودب  دیفس و 
. تسا هدش  هنیزه  هیپور  رازه  داتفه  فحصم ، نیا  نییزت  تباتک و  رد  دنیوگ 

. دراد دوجو  تسا  هدش  هتسارآ  عیدب  ياهنوگ  هب  مادک  ره  هک  هقرو  راهچ  نآ  ماجنا  زاغآ و  رد 
ازریم هب  ار  نآ  تسا و  یلومعم  یطخ  نآ  ّطخ 
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128 ص :
تاصخشم مسا  خیرات  رطس  ضرع  لوط  ددع 

. دناهداد تبسن  نیسح 
نبا هویـش  رب  نآ  طخ  راکـشآو و  نشور  اًلماک  نآ  طوطخ  هتفای و  تنیز  یبوخب  نآرق  نیا  ياههقرو  همه  رفعج  دّمحم  11061511173 ه 

. تسا هتخانشان  طاطخ  تسا . هلقم 
زمرق طوطخ  اب  یسراف  ياهمجرت  روطس  نایم  تسا . هدش  هتشون  الط  بآ  رب  یکشم و  دادم  اب  طوطخ  ناخ  یلع  دّمحم  12151518294 ه 
طاطخ یلومعم و  یطخ  طخ ، دراد . دوجو  گنریب  فافـش  كزان  هقرو  کی  هقرو  ود  ره  نایم  دوشیم ، هدید  عیفر  طخ  عون  زا  گنر و 

. تسا هتفای  تنیز  زین  نآ  مود  لوا و  ياههحفص  تسا . هتخانشان  نآ 
اب اهرطـس  رانک  دراد ، دوجو  عیفر  طـخ  هب  رطـس  هدزاود  یلج و  طـخ  هب  رطـس  هس  هحفـص  رهرد  رهاـط  نب  دـمحم  ق . 12821512325 ه .

. تسا هتخانشان  زین  نآ  طاطخ  یلومعم و  عون  زا  طخ  تسا . هتسارآ  شوقن 
زا طخ  تسا ، هتفای  تنیز  اههقرو  دروخیم . مشچ  هب  یسراف  نابز  هب  يرصتخم  ياهریسفت  اهرطـس  نایم  هتخانـشان  ق . 12601711286 ه .

. تسا هتخانشان  مه  طاطخ  یلومعم و  عون 
هتسارآ نوگانوگ  ياهگنر  اب  زیر  ياهشقن  نانارمکح  زا  هب  فحصم  نیا  مود  لوا و  ياههحفـص  هلودلا  جات  باون  ق . 12522413347 ه .

. تسا مولعمان  طاطخ  مان  یلج و  طخ  عون  زا  طخ  هدمآ ، هراختسا  ياعد  نآ  هحفص  نیتسخن  رد  تسا . دنه  هرهب 
. تسا هتسارآ  اههحفص  دراد . صقن  نآ  رخآ  زا  هتخانشان  ق . 12521127388 ه .
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تاصخشم مسا  خیرات  رطس  ضرع  لوط  ددع 

. تسا هتخانشان  مه  طاطخ  مان  تسا و  بیهذت  اب  هارمه  یلج و  طخ ،
. دروخیم مشچ  هب  عیفر  طخ  اب  گنر و  زمرق  دادم  اب  یـسراف  ياهمجرت  اهرطـس  نایم  تسا . هتفای  تنیز  هتخانـشان  ق . 13041119299 ه .

. تسا یلع  مالغ  طاطخ  مان 
. هدش هتسارآ  یبیهذت  ياهشقن  اب  نآرق  نیا  ياههحفص  همه  تسالط . بآ  اب  هتفای  تنیز  یلع  رداق  ق . 130417142210 ه .

رارق همرت  سنج  زا  دیفس  هقرو  کی  نآرق ، زا  هقرو  ود  ره  نایم  دروخیم . مشچ  هب  یسراف  طخ  اب  یسراف  يریسفت  هحفـص  ره  هیـشاح  رد 
. تسا یلع  مالغ  طاطخ  مان  يداع و  یلومعم و  عون  زا  طخ  تسا . هدش  هداد 

هتـشون زمرق  گنر  هب  یطخ  اب  ریـسفت  یکدـنا  روطـس  نایم  تسا . رادروخرب  یکدـنا  ياههیارآ  زا  ناطلـس  ءارفخ  ق . 130414203211 ه .
ماظن دـمحم  طاطخ  مان  یلومعم و  طخ  زین  نآرق  نیا  طخ  هدـیدرگ و  يروآدای  نآ  توالت  تلیـضف  اههروس ، زا  یخرب  هیـشاح  رد  تسا .

. تسا ینورزاک 
هتخانـشان طاطخ  مان  یلومعم و  عون  زا  طخ  هدـش . نییزت  رگید  ياهگنر  الط و  بآ  اـب  مود  لّوا و  هحفـص  دعـسا  ق . 1241 ه . - 162912

. تسا
«. مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  هضور  فقو  : » تسا هتـشون  بیهذت  اب  هارمه  یطخ  اب  هروس  ره  ِهَّللا  مسب  يالاب  رب  دعـسا  هتخانـشان   12243813

. تسا هتخانشان  طاطخ  مان  یلومعم و  عون  زا  طخ 
ترابع (1) 121 هروس  ره  هَّللامسب  يالاب  رب  تسا . هدش  نییزت  نآرق  نیا  زا  هحفص  نیتسخن  دعسا  ق . 124111203814 ه .

ق .. 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس  - 1
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تاصخشم مسا  خیرات  رطس  ضرع  لوط  ددع 

. تسا هتخانشان  طاطخ  مان  یلومعم و  عون  زا  طخ  تسا . یسراف  يریسفت  نآ  هیشاح  رد  هتشون و  ءادهشلا » دیس  فقو  »
هدـش و هتـشون  الط  بآ  اب  هرقب  هروس  هحفـص  نیتسخن  هحتاف و  هروس  تسا . نییزت  ياراد  ناـخیلعناضمرباون  ق . 124711192915 ه .

. تسا هتخانشان  نآ  طاطخ  یلومعم و  عون  زا  طخ  تسا . هتفای  نییزت 
هتشاگن الط  بآ  هب  نآرق  نیا  زا  هروس  نیرخآ  هرقب و  هروس  زا  هحفـص  نیتسخن  هحتاف ، هروس  یلع  ناضمر  باون  ق . 124714142116 ه .

مان یلومعم و  عون  زا  طخ  دوشیم . هدید  گنر  زمرق  عیفر  طخ  هب  یسراف  يریسفت  اهرطس  نایم  تسا . هتفای  تنیز  ییاهـشقن  اب  نینچمه  و 
. تسا ینورزاک  ماظن  دمحم  طاطخ 

طخ دوشیم . هدید  گنر  زمرق  عیفر  طخ  هب  یسراف  يریسفت  اهرطس  نایم  تسا و  نییزت  ياراد  مناخ  ناطلس  حرف  ق . 130412183017 ه .
. تسا هتخانشان  نآ  طاطخ  یلومعم و  عون  زا 

فرط راهچ  رد  دوشیم و  هدید  گنر  زمرق  طخ  هب  یسراف  يریسفت  اهرطس  نایم  تسا . نییزت  ياراد  هاشیلعحتف  ق . 124311304718 ه .
. تسا یسراف  نابز  هب  ییاهریسفت  زین  هحفص  ره 

یسراف يریسفت  اهرطس  نایم  تسا . رفعج  دمحم  دنزرف  نیـسح  مالغ  نآ  طاطخ  تسا . نییزت  ياراد  هاشیلعحتف  ق . 124311213319 ه .
. دوشیم هدید  زمرق  عیفر  طخ  اب 

اب نآ  هحفص  نیتسخن  تسا . نییزت  ياراد  يزیربتنیسحدمحم  ق . 129411192920 ه .
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131 ص :
تاصخشم مسا  خیرات  رطس  ضرع  لوط  ددع 

. تسا گنر  زمرق  یطخ  اب  یسراف  يریسفت  اهرطس  نایم  هتفای و  تنیز  ابیز  ییاهشقن 
هروس تسخن  تایآ  هحتاف و  هروس  هک  نآ ، نیزاغآ  هحفـص  ود  یلج . طخ  هب  نییزت و  ياراد  تسا  ینآرق  هتخانـشان  مولعماـن   10253721

فرطرب يارب  ار  نآ  اهدـعب  هک  دـیامنیم  نینچ  هدـش و  هتـشون  نآرق  عومجم  طـخ  زا  زیاـمتم  یطخ  هب  تسا ، هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  هرقب 
. تسا هدش  هتشون  الط  بآ  اب  هحفص  ره  رطس  نیتسخن  دناهتشون . تسا  هدش  ضراع  نآرق  نیا  رب  هک  یصقن  ندرک 

. تسا یلج  عون  زا  نآ  طخ  هتفای و  تنیز  میالم  ییاهگنر  هب  نآرق  نیا  هحفص  نیتسخن  رادنرهم  باون  ق . 1253 ه . - 132622
دوجو یلج  طخ  هب  رطس  هس  هحفـص  ره  رد  هتفای ، نییزت  ابیز  ییاهـشقن  اب  نآ  هحفـص  نیتسخن  اضر  دمحم  ازریم  ق . 125317223023 ه .
هحفـص ياههرانک  رد  هدش و  هتـشون  یکـشم  دادم  اب  زین  اهرطـس  رگید  تسا . ییالط  رگید  ياتود  گنر و  ياهرقن  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد 

. دوشیم هدید  نوگانوگ  ياهگنر  اب  ییاهشقن 
. تسا هدش  هتشون  یکشم  دادم  اب  عیفر و  طخ  اب  رطس  تشه  یلج و  طخ  اب  رطس  هس  هحفص  ره  رد  هتخانشان  مولعمان   11213224

. تسا نییزت  ياراد  مود  لوا و  ياههحفص  اغآ  نامهط  ق . 12869243125 ه .
. هدش هتشون  زمرق  دادم  اب  هک  تسا  یسراف  يریسفت  اهرطس  نایم  تسا و  یلج  عون  زا  نآرق  نیا  طخ 
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132 ص :
تاصخشم مسا  خیرات  رطس  ضرع  لوط  ددع 

. دوشیم هدید  ییاهنییزت  اههحفص  هیشاح  رد  کلملاریشم  نسحلاوبا  ق . 3026 1419 1294 ه .
. تسا هدش  هتشاگن  یسراف  نابز  هب  يریسفت  اهرطس  نایم  دراد و  دوجو  ابیز  ییاهشقن  مود  لوا و  ياههحفص  رد 

. تسا نییزت  ياراد  نیزاغآ  هحفص  راهچ  ازریم  یلعنسح  مولعمان   14203127
. تسا هتفای  تنیز  اههحفص  زین  یکدنا  تسا و  دمصلادبع  نآ  طاطخ  امرفنامرف 

ره رد  تسا . هدش  هتـشون  لاس 1008  هب  يدابآ و  يانط  نیـسح  دـمحم  نبدـمحم  ناطلـس  طخ  هب  نسح  دـمحم  ق . 125913213228 ه .
. تسا هدش  هتشون  یکشم  دادم  اب  زین  رطس  شش  زمرق و  دادم  اب  رطس  راهچ  الط ، بآ  اب  رطس  هس  هحفص 

. هدش دودنا  گنر  ییالط  ینغور  اب  اهقرو  هتخانشان  ق . 129612233729 ه .
. تسا هدش  هتشون  فقو »  » هملک ياهروس  ره  زاغآ  رد  تسا و  نییزت  ياراد  مود  لوا و  ياههحفص 

اب رطس  ود  هحفـص  ره  رد  تسا . هدش  نییزت  فلتخم  ياهگنر  الط و  بآ  هب  مود  لوا و  ياههحفـص  میقم  دمحم  ق . 155313222330 ه .
. تسا هدش  هتشون  هایس  دادم  اب  رطس  هدزاود  سپسو  یلج  یبیهذت  طخ  هب  رطس  کی  نآ  زا  سپ  هایس ، یلج  طخ 

هس اههحفص  زا  کی  ره  رد  تسا . هدش  نییزت  نوگانوگ  ییاهگنر  هب  مودو  لوا  ياههحفص  نیـسح  دمحم  جاح  ق . 129015284331 ه .
. تسا هدش  نییزت  دودنا و  نغور  زین  اههقرو  و  هدش ، هتشون  عیفر  طخ  هب  اهرطس  رگید  یلج و  طخ  هب  تسخن  رطس 

يریسفت اهرطس  نایم  هدش ، دودنا  الط  بآ  اب  ونابرهش  مولعمان   11243632
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تاصخشم مسا  خیرات  رطس  ضرع  لوط  ددع 

. تسا نییزت  ياراد  مود  لوا و  ياههحفص  هدش و  هتشون  گنر  زمرق  طخ  هب 
یناهفـصا یلع  دمحم  طخ  هب  و  لاس 1238 ه . رد  تسا ، نییزت  ياراد  اههیشاح  زا  یخرب  اههحفـص و  همه  هتخانـشان  مولعمان   13304633

زاغآ رد  هدش و  هتشون 
( یلصا  116  ) باتک ریوصت ص 123 

نیرخآ نیتسخن و  هدش و  نییزت  الط  بآ  اب  مود  لوا و  ياههحفـص  تسا . هتـشون  هَّللادبع » یبأ  فقو   » ترابع الط  بآ  اب  نآ  زا  هروس  ره 
اهرطس رگید  تسا . یسم  گنر  هب  یلج و  طخ  هب  زین  هحفص  ینایم  رطس  تسا . هدش  هتشون  یلج  طخ  هب  الط و  بآ  اب  زین  هحفص  ره  رطس 

. تسا رتهاتوک  هحفص  طسو  رخآ و  لوا ، ياهرطس  زا  هدش و  هتشون  عیفر  طخ  هب 
. تسا هایـس  گنر  هب  رگید  رطـس  هد  هدـش ، هتـشون  ـالط  بآ  اـب  هحفـص  طـسو  رخآ و  لوا ، ياهرطـس  هتخانـشان  ق . 127713243534 ه .

هدـش نییزت  لماک  روط  هب  يرگید  بسانم  ياهگنر  ـالط و  بآ  اـب  لوا  هحفـص  اـهنت  تسا و  نییزت  یکدـنا  ياراد  نآرق  نیا  ياـههحفص 
. تسا

. تسا نییزت  ياراد  نآ  موس  مود و  لوا ، ياههحفص  هدش و  دودنا  گنر  هایس  نغور  اب  شبح  رهوج  دمحم  ق . 129214233535 ه .
اهرطـس رگید  هدش . هتـشون  یلج  طخ  هب  الط و  بآ  اب  هحفـص  ره  طسو  رخآ و  لوا ، ياهرطـس  رفعج  یلع  جاح  ق . 129315233536 ه .

تفای ییاهنییزتو  اهلودج  اههحفص ، زا  یخرب  رد  تسا . هدش  هتشون  یکشم  دادم  اب  رطس و  هس  نیا  زا  رتهاتوک 
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هدش هتشون  یلصا  طخ  زا  ریغ  یطخ  اب  رگید  ياهحفـص  نآ  ياج  هب  هدوب و  صقان  نآرق  نیا  تسخن  هحفـص  هک  دیامنیم  نینچ  دوشیم .
. تسا

. هدمآ هروثأم  هیعدا  زا  یخرب  نیزاغآ  ياههحفـص  رد  تسا . نییزت  ياراد  هحفـص  نیتسخن  اباب  اقآ  رفعج  دـمحم  ق . 124112233337 ه .
رد هروثأم  ياهاعد  هک  تسه  رگید  هحفـص  نآرق 34  نیا  رخآ  رد  تسا . هدودـنا  اههقرو  هدـش و  هتـشون  فقو »  » هملک هروس  ره  زاغآ  رد 

. دناهتشون اهنآ 
يالاب رب  نینچمه  اههروس و  تسرهف  زاغآ  رد  هدش ، نییزت  ابیز  ياهنوگ  هب  موس  مود و  ياههحفـص  رکـسع  یلع  ق . 107014284238 ه .

طخ اب  یسراف و  نابز  هب  يریـسفت  زین  اهرطـس  نایم  رد  تسا . هدش  هتـشون  فقو »  » هملک الطو  هرقن  بآ  اب  هرقب  دمح و  ياههروس  هَّللامسب 
. دوشیم هدید  گنر  زمرق 

زمرق طخ  هب  یـسراف و  نابز  هب  يریـسفت  اهرطـس  نایم  رد  تسا . نییزت  ياراد  هحفـص  نیتسخن  ربکا  یلع  ریم  اقآ  ق . 127615274239 ه .
. تسا هدودنا  اههیشاح  زا  یخرب  دوشیم و  هدید 

هحفـص نیتسخن  دراد . دوجو  هراختـسا  ازریم  رـسپ  ياههناشن  هریاد و  کی  لکـش  نآ  زاغآ  رد  یقت  دّـمحم  دّیـس  ق . 121214203240 ه .
زمرق و طخ  هب  یسراف  يریسفت  اهرطس  نایم  تسا . هدش  نییزت  مه  رگید  ياههحفص  مامت  ياههیشاح  تسا و  نییزت  نیـسح  دّمحم  ياراد 

هب یطوطخ  اب  یسراف و  نابز  هب  ییاههتشون  هیشاح  رد 
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. دوشیم هدید  هایس  گنر 
نییزت رگید  بسانم  ياهگنر  الط و  یناهفصا  بآ  اب  مود  لوا و  هحفص  تسا . هدودنا  اههقرو  حلاص  دمحم  جاح  ق . 123112223441 ه .

. هدش
نآ رد  نیـسح » دـقرم  فقو   » ترابع هک  دوشیم  متخ  يرهم  اب  هحفـص  ره  هدـمآ و  گنر  زمرق  طوطخ  اب  یـسراف  يریـسفت  اهرطـس  نایم 

. تسا ق . 1088 ه . نآ ، ندش  هتشون  لاس  هدنام و  هتخانشان  طاطخ  تسا . هتسب  شقن 
دوقفم دـلجم  نآ  هدوب و  مود  دـلجم  رد  رگید  همین  دـسریم  رظن  هب  دراد . رب  رد  ار  نآرق  زا  یمین  اهنت  ناخرادـلگ  ق . 12889233342 ه .

. تسا زاونمشچ  ابیز و  رایسب  نییزت و  ياراد  نآ  موس  مود و  لوا ، ياههحفص  هدش و  هتشون  الط  بآ  هب  نآرق  نیا  رد  هلالج  ظافلا  تسا .
. تسا هدودنا  مود  لوا و  ياههحفص  تسا و  لماک  یلج  عون  زا  نا  طخ  یلع  اغآ  ق . 123215294943 ه .

اههحفص هیشاح  رد  تسا . نییزت  ياراد  اهرطس  نایم  هدش و  هتشون  زمرق  يور  رب  گنر  هایـس  یطخ  هب  هلودلا  رّونم  ق . 12588294244 ه .
لماش ییابیز و  جوا  رد  نآرق  نیا  تسا . هدش  هتشون  گنر  زمرق  قیلعت  طخ  هب  یسراف  يریـسفت  نآ  رد  هدش و  میـسرت  ینوتـس  ود  یلودج 

. تسا دلج  هس 
هدش لیمکت  یلـصا  طخ  زا  ریغ  يرگید  طخ  هب  هدوب و  صقان  نیزاغآ  ياهتمـسق  زا  هک  دـیامنیم  نینچ  هتخانـشان  مولعمان   11263945

مک هحفص  کی  اهتنا  زا  تسا . هتفای  نییزت  هدودنا و  اههقرو  تسا .
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. تسا هدش  هتشون  عیفر  طخ  هب  رتهاتوک و  لوط  اب  زین  رطس  تشه  هدش و  هتشون  یلج  طخ  هب  رطس  هس  هحفص  ره  رد  دراد و 
. تسا نییزت  ياراد  یکدنا  هدودنا و  اههقرو  هتخانشان  مولعمان   15243646

گنر زمرق  طخ  اب  یسراف  يریسفت  اهرطـس  نایم  دراد . صقن  رخآ  زا  هتفای و  نییزت  مود  لوا و  ياههحفـص  هتخانـشان  مولعمان   14274647
. دوشیم هدید 

نابز هب  يریسفت  هیشاح  رد  اهرطس و  نایم  هتفای . نییزت  بسانم  یلکش  هب  مود  لوا و  ياههحفص  دمحم  الم  جاح  ق . 127111355348 ه .
. تسا هدش  هتشون  ق . لاس 1179 ه . هب  تسا و  هراختسا  لوصا  هرابرد  یشخب  زین  نآ  رخآ  رد  هدمآ ، یسراف 

اب یـسراف  ياهمجرت  زین  اهرطـس  نایم  رد  هدـش و  هتـشون  الط  بآ  هنیمز  رب  هایـس  گنر  هب  طوطخ  فاحـص  مشاه  دیـس  مولعماـن   991449
. تسا دلج  شش  لماش  نآرق  نیا  تسا . هدودنا  اههقرو  هدمآ و  زمرق  گنر  هب  یّطخ 

زین رگید  ياههحفـص  زا  یخرب  رد  تسا و  هتفاـی  نـییزت  نیزاـغآ  تاحفـص  هـمرت و  نآ  ذـغاک  ناـخ  هَّللا  بیبـح  ق . 127713152450 ه .
. دوشیم هدید  نییزت  یکدنا 

. هدش هتشون  الط  بآ  هنیمز  رب  یکشم  دادم  اب  ناخ  یلع  دمحم  ق . 125115192951 ه .
هدـش هداد  رارق  دیفـس  كزان و  ییاههقرو  اههحفـص ، يالهبال  رد  دوشیم و  هدـید  گنر  زمرق  طخ  اب  یـسراف  ياهمجرت  اهرطـس  نایم  رد 

. تسا
زمرق طخ  هب  یسراف  يریـسفت  وهنکل  مکاح  اهرطـس  نایم  تسا و  نییزت  ياراد  نآ  ماجنا  زاغآ و  هاش  یلع  دمحم  ق . 126313163152 ه .

. دوشیم هدید 
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زین اهرطس  نایم  هدش و  هتشون  الط  بآ  هب  اهرطس  هتفای . نییزت  بسانم  ییاهـشقن  اب  مود  لوا و  ياههحفـص  هتخانـشان  مولعمان   18152453
. تسا هتفرگ  رارق  گنر  زمرق  طخ  اب  یسراف  يریسفت 

تسا عیفر  طخ  هب  رتهاتوک و  رگید  رطس  تشه  یلج و  طخ  هب  هحفص  ره  زا  رطس  هس  یضترم  دمحم  ازریم  اقآ  ق . 154 1243 12131 ه .
. دراد دوجو  يدیوجت  ییاههناشن  اب  هارمه  نییزت  یکدنا  زین  هیشاح  ردو 

یلومعم طخ  هب  هک  ییاههقرو  هب  اهدعب  صقن  نیا  دراد و  صقن  اهتنا  ادتبا و  زا  تسا . یفوک  طخ  هب  مگیب  ناهج  ق . 123621202755 ه .
ییاعدا نیا  هتبلا  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبیلع  نانمؤم  ریما  نامرورس  طخ  هب  هک  نآرق  نیا  تشپ  رد  هدیدرگ و  لیمکت  هدش  هتشون 

. تسوپ زا  هن  تسا  ذغاک  زا  اهقرو  هک  ارچ  دزاسیم ؛ راکشآ  ار  شندوب  غورد  نآرق  نیا  ياهقرو  هک  تسا 
. درادن تسا ، طخ  شوخ  هک  نیا  زج  ینتفگ ، هتسیاش  هتکن  سامرس  نیسح  اقآ  مولعمان   11152256

نایم رد  تسا و  یلج  طـخ  هب  نییزت و  يرادـقم  زا  رادروخرب  هدودـنا ، ياـههقرو  ياراد  یبلج  لـگ  دـمحم  اـقآ  ق . 124514274357 ه .
. دراد دوجو  گنر  زمرق  طخ  هب  یسراف و  نابز  هب  ياهمجرت  اهرطس 

هب ياهمجرت  اهرطـس  نایم  تسا و  یلج  طخ  هب  نییزت و  يرادقم  زا  رادروخرب  هدودنا ، ياههقرو  ياراد  رفعج  دمحم  مولعمان   12243958
. دراد دوجو  گنر  زمرق  طخ  هب  یسراف و  نابز 

دنچ ندوزفا  اب  صقن  نیا  دراد و  صقن  ادتبا  زا  هتخانشان  مولعمان   15213059
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رگید الط و  بآ  یلج و  طـخ  اـب  طـسو  رخآ و  لوا ، ياهرطـس  نتم  ياههحفـص  رد  تسا . هدـش  فرطرب  نتم  طـخ  زا  ریغ  یطخ  هب  هقرو 
. دراد دوجو  راگن  شقن و  یکدنا  اهرطس  رانک  رد  هدش و  هتشون  یکشم  دادم  اب  اهرطس 

. دراد دوجو  قیلعت  طخ  هب  يدنه  يریسفت  نآ  رد  تسا و  هدودنا  ییاههقرو  ياراد  هتخانشان  مولعمان   18314960
. تسا دوقفم  نونکا  هک  هتشاد  یمود  دلج  ًارهاظ  دریگیم و  رب  رد  ار  ءارسا  هروس  نایاپ  ات  نآرق  نیا 

اب یلج و  طخ  هب  هحفـص  ره  رخآ  لوا و  رطـس  تسا . نییزت  راگن و  شقن و  زا  رادروخرب  راددـیلک  يدـهم  جاـح  ق . 126011233161 ه .
. تسا عیفر  طخ  هب  هدنامیقاب  رطس  تشه  هدش و  هتشون  الط  بآ  اب  یلج و  طخ  هب  طسو  رطس  گنر و  ياهرقن  دادم 

یطخ هب  ییاههگرب  ندوزفا  اب  یتساک  نیا  هتـشاد و  یتساک  ماجنا  زا  دادـعت  نیمه  هب  زاغآ و  زا  هحفـص  هتخانشان 27  مولعمان   13234062
. تسا عیفر  طخ  هب  اهرطس  رگید  یلج و  طخ  هب  رطس  هس  نتم  لصا  هحفص  ره  رد  تسا . هدش  فرطرب  نتم  لصا  طخ  اب  توافتم 

. دوشیم هدید  گنر  زمرق  یطخ  اب  یسراف  ياهمجرت  اهرطس  نایم  رد  تسا و  شوخ  یطخ  ياراد  هتخانشان  ق . 126016212963 ه .
. تسا طسوتم  ییابیز  ظاحل  هب  نآ  طخ  تسا و  هدودنا  ییاهقرو  ياراد  هتخانشان  مولعمان   14112164

اب هلالج  ءامسا  تسا و  هتفای  نییزت  هدودنا و  مناخ  ءاسنلا  ریخ  ق . 124211193065 ه .
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. تسا هدش  هتشون  الط  بآ 
زمرق گنر  هب  یسراف  ياهمجرت  فاحص  لیعامـسا  اهرطـس  نایم  رد  تسا و  طخ  شوخ  هدودنا و  میهاربا  دمحم  ق . 124015294366 ه .

. دراد دوجو 
. دوشیم هدید  زمرق  گنر  هب  یسراف  ياهمجرت  اهرطس  نایم  بیط  دمحم  ازریم  ق . 126414244267 ه .

. دراد دوجو  زمرق  گنر  هب  یسراف  ياهمجرت  اهرطس  نایم  رد  تسا و  هدودنا  میحر  دمحم  ق . 127215203068 ه .
. دراد دوجو  زمرق  گنر  هب  یطخ  اب  یسراف ، ياهمجرت  اهرطس  نایم  رد  تسا و  نییزت  ياراد  دسا  نب  دمحا  ق . 129011213669 ه .

نایم رد  تسا و  نییزت  ياراد  هدش . هتشون  شفقو  لاس  نامه  رد  ینعی  ق . لاس 1257 ه . رد  يرونناخیلقيدهم  ق . 125715194170 ه .
. دروخیم مشچ  هب  زمرق  گنر  هب  یسراف  ياهمجرت  اهرطس 

. تسا هدش  هتشون  عیفر (1) 122  طخ  هب  اهرطس  رگید  یلج و  طخ  هب  رطس  هس  هحفص  ره  رد  ییابطابط  دمحم  ق . 122015294171 ه .
اههحفص همه  هیـشاح  هدش و  نییزت  الط  بآ  اب  مود  لوا و  هحفـص  هدش ، دودنا  الط  بآ  اب  اهقرو  ناخ  نیـسح  رفظم  مولعمان   15284072

. تسا راگن  شقن و  ياراد 
يرادهگن مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  هنیجنگ  رد  هک  دوب  نآرق  سیفن  یطخ  ياههخـسن  نیرتمهم  هدنراد  رب  رد  تشذـگ ، هک  یتسرهف 

یلومعم یطخ  ياراد  هک  گرزب  کـچوک و  طـسوتم ، ياـهعطق  رد  رگید  یطخ  هخـسن  تسیود  هب  کـیدزن  نیا ، رب  نوزفا  هتبلا  دوشیم .
. دنتسه

. تسا هدماین  الاب  تسرهف  رد  هک  دراد  دوجو  هنیجنگ  نیا  رد  فلتخم  ياههنوگ  زا  یپاچ  نآرق  يرامش  نینچمه  و 

زین تسا » نییزت  ياراد   » ترابع زا  دوصقم  دنتـسه و  یبرع  طخ  زا  یعاونا  مادـک  ره  قیلعت  عیفر و  یلج ، ياهطخ  دوشیم  يروآدای  - - 1
دراد . دوجو  بسانم  ياهگنر  رگید  هب  ای  هرقن و  الط و  بآ  اب  ییاهراگن  شقن و  هخسن  نآ  رد  هک  تسا  نآ 
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حیرـض و لخاد  رد  ياهچقودنـص  رد  هک  تسه  ماما  مرح  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  بوسنم  رعـش  يرامـش  اـهنیا  زا  هتـشذگ 
یمالسا و گنهرف  ثاریم  زا  گنسنارگ  ياهعومجم  همه  اهنیا  دوشیم و  يرادهگن  ياهشیـش  نورد  رد  هبنپ  هچراپ و  هیال  دنچ  هب  هدیچیپ 

. دراذگیم يورارف  ار  یعیش 
( دوش کچوک   ) ریوصت ص 124
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  هنیجنگ  رد  دوجوم  يایشا 

بوچ زا  کچوک  يرد  هک  تسا  کچوک  یقاتا  هتفرگ و  رارق  قرـش  تمـس  رد  رهطم و  مرح  یکیدزن  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  هنیجنگ 
يایشا نایم  رد  دوخ  هدنراگن  هنومن ، يارب  دوشیمن ؛ يرادهگن  دوجوم  يایـشا  زا  یبوخ  هب  نآ  رد  تسا و  هرجنپ  دقاف  ًارهاظ  دراد و  جاس 

. تسا هدید  بیسآ  تبوطر  رثا  رد  یخرب  هک  هتفای  سیفن  تمیقنارگ و  ییاههدرپ  هنیجنگ  نیا 
: تسا ریز  رارق  زا  دراد ، دای  هب  هدنراگن  هک  يدح  ات  هنیجنگ ، نیا  يایشا  نیرتمهم  يور ، ره  هب 

ياراد جات  نیا  تسا . طسوتم  دیراورم  راون 94  ره  يور  رب  دراد و  رارق  ییاهراون  نآ  هشوگ  شـش  رد  هک  گنر  زبس  هفیطق  زا  یجاـت  - 1
نییزت یتمیق  ياهگنـس  زا  گنر  زمرق  نیگن  ود  دیراورم و  ياههناد  هب  دوخ ، هرگنک ، ره  دراد و  هرگنک  دوخ 16  هک  تسا  الط  قوط  کی 

. تسا هعطق  هتفر 383  راک  هب  اههرگنک  نیا  رد  هک  ییاهدیراورم  عومجم  تسا . هتفای 
هک تسا  يرگید  دنبرمک  مه  نآ  نییاپ  رد  هداد و  تنیز  ار  نآ  دیراورم  هک 125  تسا  جات  نیا  درگ  رب  يراون  اههرگنک  نییاپ  تمسق  رد 

گرزب هعطق   8 دادعت ، نیا  زا  تسا و  خرس  لعل  کنس  هعطق  مه 31  جات  تلکسا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  يور  رب  گرزب  دیراورم   137
. دوشیم تظفاحم  سوناف  لکش  هب  ياهرقن  ياهچقودنص  رد  جات  نیا  دنتسه . کچوک  ای  طسوتم  اههعطق  رگید  حطسم و  و 

هداهن ییالط  لگ  شـش  لخاد  رد  لاود  نیا  تسا . هدرک  هیدـه  ماما  مرح  هب  ار  نآ  روباط  ياورناـمرف  ناـخ  یلع  نسح  هک  یغیت  لاود  - 2
لکـش هب  یکی  هک  تسا  ییـالط  شوگراـهچ  هس  نآ  رد  و  دـناهداد . رارق  بلاـج  زبـس  درمز  ياهناد  اـهلگ  زا  کـی  ره  ناـیم  رد  هک  هدـش 

هـس توقای و  ددـع  هس  اب  هک  تسا  عبرم  شوگراهچ  يرگید  هتفرراک و  هب  کچوک  توقای  درمز و  ياههناد  نآ  رد  دـشابیم و  لیطتـسم 
راـک درمز  ددـع  کـی  کـچوک و  توقاـی  ددـع  کـی  نآ  رد  تسا و  رتـکچوک  نیـشیپ  ياـتود  زا  یمّوـس  هدـیدرگ و  نییزت  درمز  ددـع 

. تسا بوخ  رایسب  عون  زا  یتمیق  ياههناد  نیا  یمامت  تسا  ینتفگ  دناهتشاذگ .
هدزاود اب  هک  تسا  یفالغ  ـالط و  هضبق  هغیت ، لـماش  هدرک و  ادـها  ناـخ  یلع  نسح  ریما  زین  ار  نآ  هک  ـالط  سنج  زا  نهک  يریـشمش  - 3

هس نینچمه  بوغرم و  تشرد و  درمز  هعطق 
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بوـغرم و تشرد و  درمز  هعطق  هدزاود  اـب  هک  دراد  دوـجو  ییـالط  هعطق  فـالغ  كوـن  رد  هدـش و  نییزت  بوـغرم  خرـس  توقاـی  هـعطق 

نآ يور  رب  نیا ، رب  هوـالع  دراد و  دوجو  ییاهـشقن  مه  ریـشمش  هضبق  رب  هتفاـی و  نیذآ  بوغرم  خرـس  توقاـی  هعطق  ود  تسیب و  نینچمه 
. تسا هدش  راک  العا  درمز  زا  ینیگن  یتمیق و  ياهگنس  زا  ییاهنیگن 

زا هفیطق  نیا  تسا و  گنر  زبس  ياهفیطق  زا  مه  نیز  نیا  يرتسآ  هدـش . يراک  الط  هقیلج  هنهد و  هدالق ، ماگل ، اب  هارمه  الط ، زا  ینیز  - 4
. تسا هرقن  زا  مه  نیز  نیا  ياهباکر  هدش و  نییزت  يزود  الط  هب  نآ  ياههیشاح  تسا و  نازیوآ  نیز  بناج  هس 

هتفای نیذآ  خرس  توقای  هعطق  هب 77  عمج  رد  دوخ  زین  اهقرو  نیا  هتفرگ و  رارق  الط  سنج  زا  ییاهقرو  نآ  فارطا  رد  هک  دـنلب  ياهنیآ  - 5
. تسا هدش  نییزت  يداع  ساملا  درمز و  توقای و  ياهگنس  اب  هک  تسالط  قرو  زا  یجات  نآ  يالاب  رب  و 

نییزت ساملا  هب  هک  تسا  یکدنب  ياراد  الاب  تمـس  زا  دراد و  دوجو  ساملا  هب  هتفای  نییزت  ياهریاد  نآ  نایم  رد  هک  يذـیوعت  دـنبوزاب  - 6
. تسا هدش  نیذآ  درمز  هعطق  ود  هب  زین  دوخ  هدش و 

نییزت دـیراورم  ياههناد  اب  زین  اهنآ  فارطا  هدـش و  راک  درمز  توقای و  زا  ییاهنیگن  مادـک  ره  يور  رد  هک  ـالط  هراوشوگ  تفج  ود  - 7
. تسا هدش 

درمز تمیقنارگ  نیگن  کی  نآ  طسو  رد  تسا . هدـش  نییزت  توقای  ساملا و  زا  ییاهنیگن  اـب  شیاـههرانک  هک  کبـشم  یهرز  هنیـس  - 8
. دراد رارق  هزوریف  زا  ینیگن  زین  هخاش  ره  هنایم  رد  هتفای و  تنیز  درمز  نیگن  کی  اب  زین  هخاش  ره  رس  تسا و  هخاش  هس  ياراد  دراد . رارق 

«. ۀنس 1276 البرک  ءادهش  ۀضور  فقو  : » تسا هدش  هتـشون  نآ  رب  هتفای و  تنیز  توقای  هب  هک  سورخ  رـس  لکـش  هب  ییالط  یـسیدنت  - 9
. تسا هتفای  تنیز  توقای  هزوریف و  ياهنیگن  هب  نینچمه  الط و  هعطق  هس  یس و  هب  هک  يدنبرمک  - 10 123 (1)

مه توقای  درمز و  زا  ییاهنیگن  نآ  رد  هک  لاقثم  نزو 15  هب  يدیراورم  دنبندرگ  - 11

ق . لاس 1276 ه . البرک ، نادیهش  فقو  - - 1
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. تسا هتفر  راک  هب 

. دراد دوجو  دیراورم  هناد  نآ 24  هتشر  ره  رد  تسا و  هتشر  هدزیس  ياراد  هکدیراورم  سنج  زا  يزیر  هنیس  - 12
. تسا هدش  نییزت  هزوریف  درمز و  توقای ، زا  ییاهنیگن  اب  هک  ياهمانترایز  حول  - 13

زین هعطق  ره  رد  هتفر و  راک  هب  ییالط  هعطق  هدزای  نآ  رد  هدـش و  هتفاب  يریـصح  لکـش  هب  نآ  يالاب  تمـسق  هک  بسا  شوپ  یناـشیپ  - 14
. تسا هدش  هداد  ياج  درمز  توقای و  زا  ییاهنیگن 

دناهتخود نآ  طسو  هرانک و  رد  هک  دـیراورم  ییاههعطق  اب  نینچمه  هتفای و  راـگن  شقن و  یگنر  ییاـهراون  اـب  هک  ياهچراـپ  ياهدرپ  - 15
. تسا هدش  نییزت 

: تسا هتشون  نآ  رب  هتفای و  تنیز  دیراورم  ياههناد  اب  هک  ياهچراپ  ياهدرپ  - 16
«. ۀلودلا سینأ  میدقت  »

هب مادک ، ره  رد  هتفر  راک  هب  يالط  یبیرقت  نزو  تسالط و  زا  اهنآ  ییالاب  تمسق  هرقن و  سنج  زا  اهنآ  هیاپ  هک  گرزب  نادعمـش  ود  - 17
ماما رهطم  مرح  دبنگ  ریز  رد  تسا  ینامثع  دومحم  ناطلـس  نب  زیزعلادبع  ناطلـس  ردام  هیده  هک  نادعمـش  ود  نیا  دـسریم . لاقثم   1500

. تسا هدش  هتخیوآ  مالسلا  هیلع  نیسح 
. دسریم لاقثم  هب 400  الط ، ریغ  الط و  زا  معا  نآ ؛ يازجا  عومجم  نزو  هک  الط  زا  یغارچلچ  - 18

نییزت زاونمـشچ  ياهنوگهب  هتفر و  راک  هب  نآ  رد  دیراورم  زا  ییاههعطق  تسا و  لاقثم  نآ 127  نزو  هک  هنیگبآ  الط و  زا  ینادبالگ  - 19
. تسا ناوارف  تمیق  تمدق و  ياراد  ًارهاظ  تسا ، هدش 
. لاقثم نزو 131  هب  الط و  سنج  زا  ینآرق  هبعج  - 20

رهطم حیرـض  کبـشم  لخاد  رد  ار  نآ  هدرک و  هیدـه  ماما  مرح  هب  ار  نآ  ناخ  دـمحم  ازریم  هک  الط  سنج  زا  تمیقنارگ  يریـشمش  - 21
. دناهداهن

. تسا هدش  هتشون  نآ  رب  ِهِدْمَِحب » َو  یلْعَْألا  َیِّبَر  َناْحبُس   » ترابع هتفاب و  دیراورم  زا  ییاههناد  اهنآ  رد  هک  هداجس  ود  - 22
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. تسا هدش  هتشون  نآ  رب  هناگهدزاود  ناماما  ياهمان  هک  گنردیفس  ياهداجس  - 23

. تسا یخیرات  شزرا  ياراد  هک  یمیدق  ياهنادعمش  اههمق و  اهرجنخ ، اههشیت ، اهریشمش ، اهرپس ، زا  ياهعومجم  - 24
نورد رد  ار  رپس  نیا  تسا . هتفای  تنیز  توقای  زا  ییاـهنیگن  هب  هدـش و  چرپ  نآ  رب  ـالط  سنج  زا  ییاـهخیم  هک  نهک  ًارهاـظ  يرپس  - 25

. دناهتخیوآ مالسلا  هیلع  ماما  حیرض 
. رایسب تمیق  تمدق و  اب  فلتخم و  ياههزادنا  رد  میلگ  ياههعطق  - 26

تخاس هک  اههدرپ  نیا  تسا . رتم  راهچ  رد  هس  اهنآ  نیگنایم  هک  فلتخم  ياههزادنا  رد  تمیق  رپ  یمیدق و  رایسب  هدرپ  دص  رب  نوزفا  - 27
هتفای و تنیز  هدش ، هتخود  اهنآ  رب  هک  یتمیق  ياهگنس  ای  دیراورم  زا  ییاههتشر  هب  یخرب  تسا ، یمالـسا  ياهروشک  رگید  دنه و  ناریا و 

. دروخیم مشچ  هب  هَّللا » ّالا  َهلا  ال   » و میِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » دننامه تفبرز  ییاهترابع  مه  یخرب  رب 
زا هک  یبیـسآ  ببـس  هب  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا و  یناریا  يدنه و  نوگانوگ  نهک و  ياهمچرپ  اههدرپ و  هدـنرادربرد  هک  هچغب  تشه  - 28

. تسین هدافتسا  لباق  هدید  یعیبط  لماوع  رگید  تبوطر و 
ياتجنپ اههناد ، نیا  زا  تسا . ساملا  ياههناد  هب  عّصرم  هخاش  جنپ  ياراد  هتـسب و  شقن  هدنرپ  کی  زا  یـشقن  نآ  رب  هک  ییالط  یلگ  - 29

. تسا طسوتم  رگید  يات  شش  نارگ و  گرزب و  اهنآ 
. تسا هتفای  تنیز  زیر  ياهدیراورم  اب  هک  تمیقنارگ  ذیوعت  راهچ  - 30

. تسا هدش  نییزت  ساملا  دیراورم و  لیبق  زا  یتمیق ؛ ياهگنس  زا  ییاههعطق  اب  هک  الط  سنج  زا  هغج ، سیدنت  هد  - 31
. تسا هدش  نییزت  نآ  دننامه  دیراورم و  زا  ییاهنیگن  اب  هک  الط  ياهزیوآندرگ  اهدنبندرگ و  - 32

ياهگنـس زا  ییاهنیگن  اب  مه  یخرب  شوقن و  لاکـشا و  اـب  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسد ، فک  لکـش  هب  ياهرقن  ییـالط و  ییاـههعطق  - 33
. تسا هدش  نییزت  یتمیق 

اب هدیسر و  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  هب  هک  تسا  ییاههیده  سیافن ، نیا  هعومجم  تسا  ینتفگ 
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. تسا یناوارف  شزرا  ياراد  تمدق ، هب  هجوت 

مرح ياهولیز  نیرتمهم 

. درک نییعت  یصخشم  تمیق  ناوتیمن  یخرب  يارب  هک  دراد  دوجو  یتمیقنارگ  يورنیمه ، زا  نهک و  رایسب  ياهولیز  نیـسح  ماما  مرح  رد 
: زا دنترابع  اهولیز  نیا  نیرتمهم 

مرح فقو  : » تسا هدـش  هتـشون  زین  اهنآ  طسو  رد  تسا و  ياهمروس  اهنآ  هنیمز  هک  یبیرقت  رتم  راهچ  رد  رتم  جـنپ  یناـشاک  يولیز  ود  - 1
.»)؟(  نیران هلودلانکر  مرحم 

هتسب شقن  اهنآ  رب  يزاریش » کلملارـصان  جاح   » ترابع دیفـس  خن  اب  هک  زیر  ياهشقن  ياراد  هار و  هار  ِگنریلین  ینادمه  يولیز  ود  - 2
. تسا

. تسا هایس  زین  شاهیشاح  درز و  نآ  هنیمز  گنر  تسا و  یتمیق  نهک و  رایسب  هک  رتم  رد 5  یبیرقت 8  داعبا  اب  ناهفصا  تخاس  ییولیز  - 3
ياههزادـنا نینچمه  راـهچ و  رد  هدزاـی  اـت  هتفرگ  رتم  تفه  رد  هدراـهچ  زا  فلتخم ، ياههزادـنا  رد  میدـق ، يولیز  درف  جـنپ  داـتفه و  - 4

هتخاس نامرک  ناوریـش و  ناشاک ، نییان ، نادـمه ، ناهارف ، نوچ  ییاهرهـش  رد  هک  ضرع  رتم  راهچ  ای  هس  لوط و  رتم  شـش  ای  ُهن  نیگنایم 
. تسا ییالاب  شزرا  ياراد  لمع ، ِّتقد  تمدق و  راک ، عون  لاکشا ، اههزادنا ، ظاحل : هب  هدش و 

مالـسلا هیلع  ماـما  مرح  هب  نوگاـنوگ  ییاههیدـه  ناـنچمه  زین  هزورما  هدـمآ و  مهارف  هتـشذگ  ياـهنارود  ياههیدـه  زا  زین  هعومجم  نیا 
. دوشیم يرادهگن  ای  هدافتسا  اهنآ  زا  مرح  ياهانب  هعومجم  رد  هک  دسریم 
: دریگیمربرد ار  قارع  هقطنم  راهچ  هسدقم » تابتع   » هعومجم تسا  ینتفگ 

ار نآ  ناـیناریا  دراد و  رارق  نآ  رد  مالـسلا  اـمهیلع  داوـج  ماـما  مظاـک و  ماـما  دـقرم  تـسا و  دادـغب  وزج  هزورما  هـک  هیمظاـک  هـقطنم  - 1
. دنمان نیمظاک » »

رد مالسلا  امهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  دقرم  هدشیم و  هدیمان  رکـسع »  » نینچمه و  يأر » ْنَم  ّرُـس   » هتـشذگ رد  هک  ارماس  هقطنم  - 2
. تسا عقاو  نآ 

مالسلا هیلع  سابع  وا  ياقس  رادرس  دقرم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  ود  هک  البرک  هقطنم  - 3
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. تسا نآ  رد  البرک  نادیهش  رازم  نینچمه  و 

. دراد ياج  نآ  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبیلع  ماما  دقرم  تسا و  هفوک  زا  یشخب  تقیقح  رد  هک  فجن  هقطنم  - 4
راک هب  تمدـق ، تمظع و  ياراد  دـنچره  رگید ، يرازم  ای  دجـسم  چـیه  دروم  رد  دراد و  صاصتخا  اهناکمنیدـب  اهنت  هسدـقم » هبتع   » ماـن

لاس 1950 م. رد  قارع  تلود  دوریمن .
لاس 1953 م. رد  درک و  بیوصت  تابتع  هرادا  هوحن  حالصا  فده  هب  هرامش 42 و  هب  ینوناق 

ناملس دقرم  دجسم و  نینچمه  ارماس و  رد  جع )  ) نامز ماما  بادرس  هیحالـصا  رد  درک و  حالـصا  هرامـش 32  هبّوصم  اب  ار  هبّوصم  نیا  زین 
124 (1) داد . رارق  تابتع  تاررقم  لومشم  ار  دادغب - کیدزن  كاپ -» ناملس   » هیحان رد  یسراف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دقرم  لخاد  هتشبنگنس 

رب ددرگیمرب و  ق . هب 904 ه . نآ  خیرات  هک  دندروخرب  ادهـش  حیرـض  لخاد  رد  یگنـس  هب  مرح ، ریخا  ياهریمعت  اهيزاسون و  لالخ  رد 
هیلع نیسح  ماما  مرح  لامش  رد  تایرفعج  یضارا  رواجم  كالما  یضارا و  همانفقو  نیارد  وا  هتسب و  شقن  نیدلانیما » خیـش   » همانفقو نآ 

: تسا نینچ  همانفقو  نتم  همجرت  تسا . هدرک  فقو  ار  مالسلا 
ماجنا رب  ار  شیوخ  حلاص  ناگدنب  هک  ار  ییادخ  ساپس   125 (2) َنُولَمْعَت . اِمب  ٌریَصب  َهَّللا  َّنا  ِهَّللاَْدنِع  ُهوُدَِجت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنِأل  اُومِّدَُقت  امَو 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نالوسر ، رورـس  رب  دنوادخ  مالـس  تاولـص و  داد و  قیفوت  دـنک  کیدزن  ودـب  ار  نانآ  نید  ایند و  رد  هچنآ 
. وا هتساریپ  كاپ و  نادناخ 

، دشرا لدعا  مرکا  دـجما  دعـسا  مظعا  ریما  ییاورنامرف  ناراگزور  رد  دـنوادخ  نوچ  هک  تسا  نیا  هتـشبنگنس  نیا  نتـشون  هزیگنا  يراب ،
موحرم رسپ  نیدلانیما  خیش  مرتحم  خیش  هب  كانرب ، نیبکیراب  ایند ، تلود و  لالج  نامدرم ، ناگرزب و  ناریما و  راختفا 

تسا . یضاقرینم  ملق  هب  نآ  یبرع  نتم  تشذگ ، هک  یشخب  - - 1
هچنآ هب  دنوادخ  تفای . دـیهاوخ  زاب  ادـخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف  شیپ  زا  نتـشیوخ  يارب  هک  یکین  هنوگره  - » 20 لمزم : 110 و  هرقب : - - 2

تسا ». انیب  دینکیم 
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، رصان جاح  شدج  زا  یعرش  ثرا  هب  هک  ار  هیرفعجلا » ۀمرقلا   » هب روهشم  لطاع  ریاب و  یـضارا  دوخ  دارفا  لاوما و  اب  داد  قیفوت  رفعج  یلع 
هب دنک ، دابآ  ایحا و  تسا  عقاو  تارف  یبرغ  هنارک  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعوبا  ماما  دقرم  راوج  رد  هدیـسر و  وا  هب  یـسوم  دنزرف ... 

، اـهروه همه  ینعی  دراد ؛ هک  ياهیناوید  لاوـما و  همه  اـب  ار  كـالما  یـضارا و  نیا  تساوـخ  وا  زا  دیـسر و  هتفگـشیپ  ياورناـمرف  روـضح 
زین هدـش و  هتـشاک  نآ  رد  هک  يرگید  ياهتخرد  اـهلخن و  همه  نینچمه  اهرختـسا و  قیاـق ، بآ ، ياـههاچ  اـهریگبآ ، اـهلحاس ، اـههعرزم ،
هتفخ رب  ادخ  دورد  هک  نیـسح - ماما  مرح  فراصم  حـلاصم و  رب  فقو  تسا  خیـش  تسد  رد  هک  یناشن  بجوم  هب  ار  كالما  نیا  دودـح 

يزاسون و نارمع و  ریـصح ، میلگ و  دیرخ  ییانـشور ، رما  رد  یعرـش  حلاصم  رظان  فقو و  نیا  ّیلوتم  رظن  بسح  رب  ات  دهد  رارق  داب - نآ 
عاـطم یناـمرف  هراـبنیا  رد  تفریذـپ و  ار  تساوخرد  نیا  زین  هتفگـشیپ  ياورناـمرف  ترـضح  دوش . هنیزه  يرورـض  یعرـش  حـلاصم  رگید 
تنعل تساوخ و  دهاوخ  باسح  وا  زا  دوب و  دـهاوخ  وا  فرط  يادـخ  دـشوکب ، نآ  لاطبا  رد  ای  دـهد  رییغت  ار  ناشن  نیا  سک  ره  تشون .

رد ٌمیلَع (1) 126 . ٌعیمَـس  َهَّللا  َّنا  ُهَنُولِّدَُبی  َنیذَّلا  یَلَع  ُهُْمثاامَّناَف  ُهَعِمَـس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف  دوب . دهاوخ  وا  رب  نامدرم  ناگتـشرف و  همه  ادخ و 
. داب وا  نادناخ  دمحم و  رب  دنوادخ  مالس  دورد و  دش . ریرحت  تفه  دصتفه و  لاس  یلوألايدامج ، هام 

؟؟؟ ات 144 هحفص 139  ياهسکع 

ار نآ  هـک  تــسا  یناــسک  ندرگ  رب  اــهنت  شهاــنگ  دــهد  رییغت  شندینــش  زا  دــعب  ار  تیــصو  نآ  سک  ره  سپ  - » 181 هرقب : - - 1
دنهدیمرییغت ».
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ریوصت ص 139
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هحفص کی  رد  ریوصت ص 140 و 141 
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ریوصت ص 142
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ریوصت ص 144
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اهرد اهقاور و 

هراشا

ياـهقاور لوط  رتم و  اهقاور 5  زا  کی  ره  ضرع  تسا . هتفرگربرد  تمـس  راهچ  رد  قاور  راـهچ  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  مرح  هناخدـبنگ 
رتم هدزاود  هب  مه  یقاور  ره  عاـفترا  تسا و  رتم  ًابیرقت 45  یبرغ  یقرـش و  ياهقاور  زا  مادک  ره  لوط  رتم و  ًابیرقت 40  یبونج  یلامش و 

کچوک فلتخم  ياههزادنا  رد  ییاههنیآ  اهراوید  زا  کی  ره  طسو  رد  هدش و  شرف  فافش  دیفـس  ياهگنـس  اب  اهقاور  فک  دسریم .
هدـناوخ باجم  میهاربا  دیـس  قاور  هزورما  تسا ، هدـشیم  هدـناوخ  نیهاـش  نب  نارمع  قاور  رتشیپ  هک  یبرغ  قاور  دراد . دوجو  گرزب  و 

یبونج قاور  هدش . هدرپس  كاخ  هب  قاور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هون  باجم  میهاربا  دیـس  هک  تسا  يورنآ  زا  مان  نیا  دوشیم و 
اـهیراکهنیآ و اـهیراکالط و  تسا و  روماـن  نیطالـس  قاور  هب  یلامـش  قاور  اـهقف و  قاور  هـب  یقرـش  قاور  رهاـظم ، نـب  بیبـح  قاور  هـب 

. تسا هتسارآ  ار  اهقاور  نیا  نآرق  تایآ  ياههبیتک 
تمیقنارگ ياـهبوچ  زا  مه  یخرب  اـبیز و  ياـهراگن  شقن و  اـب  هارمه  صلاـخ و  هرقن  زا  یخرب  هک  تسا  یتـمیق  ییاـهرد  ياراد  اـهقاور 

قاط ریز  رد  رگیدـمه  رانک  رد  تسالط و  شکور  ياراد  اهرد  نیا  زا  ياتود  دوشیم . هدوشگ  هناخدـبنگ  لـخاد  هب  همه  هدـش و  هتخاـس 
زین بوغرم  فاص و  ياههشیـش  زا  یـشکور  اـهرد  زا  کـی  ره  تسا . هتفرگ  رارق  هناخدـبنگ  قاور و  نیا  ناـیم  یبونج ) قاور   ) هلبق قاور 

ییاههنیآ دنچ ، ییاهراگن  شقن و  اهنآ  رب  دراد ،
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رئاز هک  تساهرد  نیمه  هناتـسآ  رب  تسا و  صلاخ  هرقن  زا  زین  اهنآ  ياهراوهز  دراد و  دوجو  میرک  نآرق  زا  ییاههیآ  بساـنم و  داـعبا  رد 

. دتسیایم همانترایز  ندناوخ  يارب 
کیرش همعط و  لآ  دمحا  دیس  دومحم  دیس  هب  قلعتم  ییرادشفک  زا  سپ  اهنآ  نیتسخن  دوشیم ؛ هدوشگ  نحص  هب  رد  ود  یقرش  قاور  رد 

لآ هب  ّقلعتم  يرادـشفک  هک  تسا  نامه  یمّود  تسا و  عقاو  یتشر  مظاـک  دیـس  دجـسم  لـباقم  رد  ناوشک و  قداـص  ریمألادـبع  جاـح  وا 
نیا تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  اـجنآ  رد  زین  ق ). لاس 1322 ه . هب  هتـشذگرد   ) رعاش باهولادبع  دیـس  هتفرگ و  رارق  نآ  زا  سپ  باهو 

رد نیا  تسا . يرادشفک  نیا  لباقم  دوشیم  هدوشگ  مرح  هب  هک  ربکایلع  باب  تسا و  یفورش  داوج  دیس  دوبع  دیس  هراجا  رد  يرادشفک 
رارق مه  رانک  رد  هک  دوشیم  هدوشگ  زین  رگید  ِرد  ود  یقرـش  قاور  نیمه  هب  تسا . هدـش  هتخاس  بوغرم  جاس  بوچ  زا  ربکایلع ) باـب  )
شقن ياراد  هدش و  هتخاس  بوغرم  جاس  بوچ  زا  دوشیم ، زاب  مرح  دجسم  هب  هک  رد ، ود  نیا  تسا . هلـصاف  ناشنایم  راوید  کی  دنراد و 

. تسا هدش  هداد  اهنادب  زین  هرقن  زا  یششوپ  تسا و  ییاهامنهتسجرب  اهراگن و  و 
رانک رد  عقاو  يرادشفک  دوشیم . زاب  نحص  هب  هک  هدوشگ  قاور  نیا  قرش  لامش  رد  مه  یمّوس  ِرد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تیلوت 

يدهم خیش  دراد و  رارق  مرح  دجسم  یقرش  لامـش  رد  هنومک  لآ  هربقم  تسا . هدمآرد  یفورـش  داوج  دیـس  رـصان  دیـس  هراجا  هب  رد ، نیا 
لاس 1282 هب  هتـشذگرد  رعاش   ) هنومک یلعدمحم  جاح  ناشموس  ردارب  نینچمه  راددیلک و  هتفایرییغت  رادیلک  نسح  ازریم  خیـش  رادیلک ،

. دناهدش هدرپس  كاخ  هب  هربقم  نیمه  رد  نادناخ  نیا  زا  رگید  یناسک  و  ق ). ه .

باجم میهاربا  دیس  دقرم 

ماما دنزرف  زین  دمحم  دیـس  دباع و  دمحم  دیـس  دنزرف  يو  دراد . رارق  نآ  رد  باجم  میهاربا  دیـس  دـقرم  هک  تسا  ییاج  مرح  یبرغ  قاور 
لّکوتم رسپ  رصتنم  دّمحم  نارود  نیا  رد  دیزگ . تنوکـس  اجنآ  دمآ و  البرک  هب  ق . لاس 247 ه . رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم 

داد هزاجا  نایولع  هب  دوب ، رطاخهدرزآ  نیگهودـنا و  دوب  هتـشاد  اور  نایولع  رب  لّـکوتم  هچنآ  زا  هک  وا  تفرگ . تسد  رد  ار  تفـالخ  روما 
نارود نیا  رد  دننک . ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق 
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درک و مالس  هاّدَج » ای  کیَلَع  ُمالَّسلا   » ترابع اب  ماما  دقرم  هب  ور  ترایز  ماگنه  هب  درک و  ترایز  ار  ماما  دقرم  باجم  دمحم  دیـس  هک  دوب 

. دش هدیمان  باجم » دیس   » يورنیمه زا  دینش و  خساپ  يَدلَو » ای  مالَّسلا  َکیَلَعَو   » ترابع اب  حیرض  نورد  زا 
؟؟؟ باجم میهاربا  دیس  سکع 

: دسیونیم باسنألا » ةرکذت   » باتک رد  یلدیبع  نیدلافرش  خیش 
: دیوگیم شاهرابرد  يرعش  تیب  رد  شنادنزرف  زا  یکی  دش و  هداد  خساپ  وا  مالس  هب  هک  یفوک  يانیبان  میهاربا ، »

نیرتابیز هب  وا  دـناوخ ، ار  كاخ  رد  هتفخ  طبـس  نوچ  هک  باجم ، شدـنزرف  ای  یـسوم  تسا ، نم  ياین  ناـس  هب  ییاـین  ار  ناـمدرم  ياـجک 
رد اهدعب  اما  دـندرپس ، شکاخ  هب  دوب  ناراگزور  نآ  هک  ینحـص  رد  تشذـگرد ، باجم  میهاربا  نوچ   127 (1) تفگ ». شخساپ  نخس 

یبرغ قاور  رد  باجم  میهاربا  دیـس  دقرم  هجیتنرد  دش و  هدوزفا  مرح  ياهانب  تحاسم  هب  يرادـقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  هعـسوت 
. تفرگ رارق  روکذم 

هرامش 657، هب  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  یطخ  هخسن  ینیسح ، انهم  نب  ّیلع  نب  انهم  نب  دمحم  نب  دمحا  باسنالا ، ةرکذت  - - 1
 107 صص 112 -
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نآ نیزگیاج  زنرب  زا  یحیرـض  هزورما  اما  هتـشادربرد ، ار  نآ  زبس  دالوف  زا  یحیرـض  بوغرم و  جاس  بوچ  زا  تسا  یقودنـص  وا  دقرم  رب 

. تسا هدش  يزاسون  اهلاس  یط  رد  هک  هتشگ 
: دناهلمج نآ  زا  هک  هتفرگ  ياج  قاور  نیا  رد  یملع  ینید و  ياهتیصخش  زا  يدادعت  هاگمارآ 

. هقف رد  یلح » همالع  عفانلا  رصتخم  حرش   » و هّینیسحلا » تاضافالا   » نوچ یگنسنارگ  ياهباتک  بحاص  ینارحب  هَّللادبع  دیس  - 1
. تسا هتشون  ار  رکسع  نبفلخ  خیش  دوخ  داتسا  سرد  تاریرقت  هک  ینارحب  هَّللادبع  دیس  نب  نسحم  دیس  - 2

رد دابعلا » ۀیادهو  ۀیضرملا  ججحلا  رابخأ  ضعب  یف  ۀّیهبلا  لوصفلا  : » هلمجزا ییاهباتک  ياراد  هک  ینارحب  نسحم  دیس  نب  دمحم  دیـس  - 3
. تسا هقف 

. ینسح ینیز  دمحم  دیس  رعاش  ملاع  - 4
. باتک هدنراگن  ياین  همعط ، لآ  نامیلس  دیس  يدهم  دمحم  دیس  - 5

دقرم کـیدزن  رد  يرگید  تسا و  هَّللارـصن  لآ  یگداوناـخ  هربـقم  هاـگلتق و  یکیدزن  رد  یکی  دوشیم : هدوشگ  یبرغ  قاور  هب  هرجح  ود 
. تسا ناخولج  لآ  یگداوناخ  هربقم  باجم و  میهاربا  دیس 

هرقن زا  یـششوپ  اب  هتخاس و  عیدـب  ياهنوگهب  جاس و  بوچ  زا  ود  ره  دوشیم ، هدوشگ  مرح  دجـسم  هب  هک  تسا  رد  ود  هرجح  نیا  لـباقم 
. تسا هدش  نییزت  صلاخ 

راوج رد  خیوش  لآ  هب  قلعتم  يرادشفک  تسا و  رهاظم  نب  بیبح  باب  یکی  هک  دوشیم  هدوشگ  نحص  هب  رد  ود  نینچمه ، قاور ، نیا  زا 
لآ رفعج  دیـس  دنزرف  نسح  دیـس  دنزرف  رفعج  دیـس  هب  قلعتم  يرادـشفک  هک  تسا  باجم  میهاربا  دیـس  باب  يرگید  دراد و  رارق  رد  نیا 

دمحم يداه  دیـس  هب  قلعتم  يرادـشفک  هک  هدـش  هدوشگ  هیناطلـس  باب  لباقم  رد  مه  یموس  ِرد  قاور  نیا  يارب  تسا . عقاو  نآ  رب  هعمط 
. تسا عقاو  نآ  رب  همعط  لآ  یفطصم 

هب هزورما  هدش و  هدیمان  رقاب  اقآ  قاور  يراگزور  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  ياهقاور  رگید  زا  یکی  یقرـش  قاور  ماجنارس ،
ناهیقف هاگمارآ  نتفرگ  ياج  تبسانم 
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160 ص :
: تسا رومان  اهقف  قاور  هب  ریز  هدربمان 

. یناهبهب دیحو  هب  فورعم  لمکا  دمحم  نب  رقابدمحم  خیش  بتکم ، بحاص  یلوصا  - 1
«. ءاملعلا ضایر   » یهقف باتک  بحاص  ییابطابط  یلع  دیس  - 2

«. هرضانلا قئادحلا   » باتک بحاص  ینارحب  روفصع  لآ  فسوی  خیش  - 3
. تسا کچوک  یحیرض  نانآ  هربقم  رب  دننوفدم و  مرح  ِرد  تسار  تمس  رد  دحاو  ياهربقم  رد  هس ، نیا 

: دراد ياج  قاور  نیا  رد  مه  ریز  ِناگدربمان  هاگمارآ 
.(. ق لاس 1259 ه . يافوتم   ) یتشر ینیسح  مساق  نب  مظاک  دیس  - 1

.(. ق لاس 1295 ه . هب  هدش  هتشک   ) یتشر مظاک  دیس  نب  دمحا  دیس  - 2
.(. ق لاس 1281 ه . ياّفوتم   ) تقدب داوج  جاح  گرزب  رعاش  - 3

. رهسلا قداص  نب  رفعج  خیش  رعاش  ملاع  - 4
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگـشیپ  رد  اروشاع  رد  هک  تسا  یگرزب  یباحـص  نامه  وا  تسا و  رومان  رهاظم  نب  بیبح  قاور  هب  یبونج  قاور 

. تسا هدش  يزاسون  ق . لاس 1410 ه . رخآلايدامج  مهد  خیرات  رد  هک  دناهتخاس  هرقن  سنج  زا  کچوک  یحیرض  وا  دقرم  رب  دش . دیهش 
دیـس دناهلمج : نآ  زا  هک  تسا  همعط  لآ  ناگرزب  زا  يرامـش  نفدم  هدـش  عقاو  رهاظم  نب  بیبح  حیرـض  لباقم  رد  هک  ياهناخکیـشک  اما 

(، تسا هتشذگرد  ق . لاس 1309 ه . هب  شحول  هتشون  رب  انب  هک   ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تیلوت  همعط  لآ  نسح  دیـس  دنزرف  داوج 
. رگید يرامش  داوج و  دیس  شاهون  فسوی ، دیس  يو  دنزرف  همعط ، لآ  یفطصم  دیس  نامیلس  دیس 

: دناهلمج نآ  زا  هک  تسا  یفورعم  یملع  ياهتیصخش  دقرم  نینچمه  رهاظم ، نب  بیبح  قاور 
وا هتـسجرب  ياهراک  زا  یکی  گنـسنارگ .) تافیلأت  بحاص  و  ق . لاس 1216 ه . هب  هتشذگرد   ) یناتسرهش يوسوم  يدهمدمحم  دیـس  - 1

بونج هقطنم  رد  نیهاش  لآ  ینارمکح  راذگناینب  نیهاش - نب  نارمع  دجسم  ینعی  نیسح ؛ ماما  مرح  رد  عقاو  دجسم  ندرک  قحلم 
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161 ص :
: تسا ریز  رارق  زا  مادقا  نیا  ناتساد  تسا . مرح  هب  قارع -

ار یتالکـشم  ترایز ، هژیو  ياهنامز  اهتبـسانم و  رد  هژیوب  مالـسلا  هیلع  ماما  ناریاز  يارب  یفاک  شیاجنگ  نتـشادن  مرح و  ندوب  گـنت 
رد کیبدارم ، ینامثع  تموکح  هتشامگ  تفلاخم  مغر  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  یناتسرهش  دمحم  دیـس  رما  نیمه  درکیم ، داجیا  نانآ  يارب 

. دشوکب مرح  هب  دجسم  قاحلا  يارب  لاس 1213 
ار مرح  دجـسم و  ناـیم  راوـید  هک  دوـب  نآ  رب  همه  هدـیقع  درک . ینزیار  ناـنآ  اـب  هراـبنیا  رد  دروآ و  مـه  درگ  ار  ناـیانب  ناراـمعم و  يو 

رظتنم دنتخاس و  مهارف  ار  راک  نیا  يارب  مزال  لیاسو  هک  دش  نینچ  دنناسر . ماجنا  هب  ییادصورـس  هنوگچیه  نودـب  ار  راک  نیا  دـنرادرب و 
ینامثع نارمکح  يریگرد  نیا  دـمآ و  شیپ  يریگرد  البرک  ياههلحم  زا  هلحم  ود  نانکاس  نایم  ماگنه  نیمه  رد  يوسرگید ، زا  دـندنام .

رارقتـسا ات  تسبیم و  ار  مرح  یمارآان  يریگرد و  زورب  ماگنه  رد  هک  دوخ  یگـشیمه  هویـش  قباـطم  تشاد  نآ  رب  ار  ماـما  مرح  تیلوت  و 
شیپ زا  هک  ینایانب  نارگراک و  دـش و  هتـسب  مرح  ياهرد  ددـنبب . ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  مرح  ياـهرد  دوشگیمن ، ار  مرح  ياـهرد  شمارآ 

هتشادرب راوید  لاصتا  ياج  دندرک و  یکی  مرح  اب  ار  نیهاش  دجسم  دنتـشادرب ، ار  راوید  اهنآ  دندرک . زاغآ  ار  دوخ  راک  دندوب  هدش  هدامآ 
دجـسم دندش  هجوتم  هناریگلفاغ  دندوشگ . ار  مرح  ياهرد  نوچ  تشذگ و  ینامز  دندرک . يراکیـشاک  ار  هدـنامیقاب  ياهراوید  هب  هدـش 

داد و ماجنا  تیب  لها  هب  هقالع  قشع و  هزیگنا  هب  ار  راک  نیا  یناتسرهش  دمحم  دیس  دناهدرک . یکی  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  اب  ار  تنـس  لها 
. دناشک تسکش  هب  هصرع  نیا  رد  ار  ینامثع  مکاح  هاگتسد  دوخ  راک  نیا  اب 

عاجـش نب  ۀـلودلا  فصآ  ییاورنامرف  راـگزور  رد  فرـشا  فجن  هب  تارف  زا  يرهن  ندیـشک  یناتـسرهش  هتـسیاش  ياـهراک  زا  رگید  یکی 
. یناتسرهش يوسوم  يدهم  دمحم  رسپ  نیسح  دمحم  دیس  - 2 128 (1) تشذگرد . ق . لاس 1216 ه . هب  یناتسرهش  تسا .

و لوصالا » ملع  یف  لوؤسملا  ۀیاغ   » نوچ یگنسنارگ  ياهباتک  بحاص  یناتـسرهش ، هب  روهـشم  ینیـسح ، یـشعرم  نیـسحدمحم  دیـس  - 3
ق. لاس 1315 ه . هب  هتشذگرد 

هنوگچ  » هلاقم لیروآ 1965 م . ق /. لاس 1384 ه . هجحلايذ  هرامش 10 ، هرود 52 ، نانبل ، نافرعلا ،»  » هلجم کن : تاـیئزج  هراـبرد  - - 1
 1055 ص 1058 - تفای ،»؟ هعسوت  البرک  رد  ادهشلادیس  ماما  مرح 
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162 ص :
ق. لاس 1344 ه . هب  هتشذگرد  و  ةزیجولا » حرش  یف  ةزیجَْولا  ةَّردلا   » باتک بحاص  یشعرم ، نسحدمحم  دیس  دنزرف  یلعدمحم  ازریم  - 4

. تسا عقاو  نادیهش  روبق  تشپ  رد  هربقم  نیا  دناهدش و  هدرپس  كاخ  هب  هربقم  کی  رد  همه  ناگدربمان  تسا  ینتفگ 
هاگلتق

لتقم

رد نحـص ، هب  ياهرجنپ  ياهرقن و  يرد  اـب  هژیو  ياهرجح  هک  لـحم  نیا  دـندیرب . نت  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  رـس  نآ  رد  هک  تـسا  یلحم 
دوجو نآ  رد  ياهرقن  يرد  اـب  یبادرـس  هدـش و  شرف  نشور  ِرمرم  گنـس  اـب  نآ  فک  تسا و  عقاو  رهاـظم  نب  بیبح  قاور  ِیبرغ  ِبونج 

. دراد
، هاش نیدلارفظم  هک  میروخیمرب  راجاق  نایاورنامرف  ناهاش و  زا  دنچ  ینت  هربقم  هب  تسا ، رومان  نیطالسلا » قاور   » هب هک  یلامش  قاور  رد 

دیس روهشم  بیطخ  نینچمه  ییابطابط و  تجح  نیسحلادبع  دیس  هتـسجرب  ملاع  ربق  دناهلمج . نآ  زا  دمحا  شاهون  یلعدمحم و  شدنزرف 
رهاظم نببیبح  قاور  تشپ  رد  تسا . هربقم  نیا  لباقم  رد  يدابآرتسا  نسح 
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163 ص :
موحرم ربق  هدـش و  نفد  اجنآ  رد  فارـصلادبع  جاح  يدـهم  دیهـش  موحرم  دوشیم و  هدوشگ  نحـص  هب  نآ  ِرد  هک  تسا  رگید  ياهربقم 

. تساجنآ زین  دیعس  هریشع  سییر  بکص  جاح  رهظم  خیش 
نیمه زا  زین  مرح  هب  مدرم  جورخ  دورو و  دراد و  صاـصتخا  ناـنز  نتـسشن  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  مرح  هناـگراهچ  ياـهقاور  تسا  ینتفگ 

نیا زا  یخرب  رد  دـنمان . تایناوشک »  » ار نآ  عمج  و  هیناوشک »  » ار نآ  اـهیقارع  هک  دراد  دوجو  ییرادـشفک  قاور  ره  رد  رب  تساـهقاور .
. تسا هدش  هتشون  يوُط (1) 129  ِسَّدَقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنا  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  هیآ  اهيرادشفک 

الط ناویا 

اب یناـیم  شخب  تسا : شخب  هس  ياراد  دوخ  هک  دـنلب  تسا  یفقـس  ياراد  تسا ، نحـص  رب  فرـشُم  مرح  یبوـنج  علـض  زا  هک  ناوـیا  نیا 
. رتمک عافترا  اب  یبناج  شخب  ود  رتشیب و  عافترا 

. دسریم رتم  هب 9  یبناج  شخب  ود  ياهنوتس  لوط  رتم و  هب 13  ینایم  شخب  ياهنوتس  لوط 
ياهنوتس نیا  نوچ  اما  دندوب ، هدروآ  دنه  ياهلگنج  زا  ق . لاس 1330 ه . رد  هک  دوب  ییاهبوچ  زا  رود ، نادنچ  هن  ینامز  ات  اهنوتس  نیا 

نیا یمیحر  ربنق  نسحم  مان  هب  یناریا  ناراکوکین  زا  یکی  دوب ، هدرک  مک  ار  اهنآ  تماقتسا  هنایروم  تبوطر و  هداهن و  یبارخ  هب  ور  یبوچ 
. درک نیزگیاج  هچراپکی  گنس  زا  ییاهنوتس  اب  ار  اهنوتس 

. دسریم رتم  هب 10  زین  نآ  ینایم  تمسق  ضرع  رتم و  هب 36  نآ  لوط  تسا و  لکش  لیطتسم  ناویا 
مرح نورد  هب  ناویا  رانک  تمـس  ود  زا  مدرم  هدـش و  ادـج  نحـص  زا  هتفرگ ، رارق  اهنوتـس  نایم  هک  ییزلف  ياههدرن  اـب  ناویا  ریز  تمـسق 

عیدـب و یلکـش  هب  هک  ییاهیـشاک  اب  اهراوید  یناقوف  ياهتمـسق  هدـش و  شکور  بان  يالط  اـب  ناویا  نیا  ياـهراوید  دـننکیم . دـمآدش 
. تسا هدش  نیذآ  راگن  شقن و  ياراد  ياهیشاک  اب  اهراوید  ياهیاج  رگید  ماجنارس  دناهدش و  هدیچ  مه  رانک  رد  زاونمشچ 

یتسه ». يوُط  سدقم  يداو  رد  وت  هک  روآنوریب  شیوخ  رازفاياپ  ، » 12 هط : - - 1
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164 ص :
الط ناویا 

هدـش هتـشون  نآ  رب  رعـش  زا  یتایبا  ای  نآرق و  زا  یتایآ  هک  دراد  دوجو  يراـکانیم  اـب  هارمه  ـالط و  شکور  اـب  یبوچ  ِرد  هس  ناویا  نیا  رد 
: تسا

هتسب شقن  نآ  رب  ریز  ياهرعش  تیب  دراد و  رارق  ناویا  قرش  تمـس  رد  تسا ، رتم  مینوکی  نآ  ضرع  رتم و  ود  رد  نیا  لوط  لّوا : ِرد  - 1
: تسا

قارفلا دعب  یفطصملا  يرارذلقایتشاو  ًانینح  باذ  نمل  لق 
قاحملا هیراُوی  ردبلا  اذکأهربق  ًانیسح  يراو  انه  اه 

قابطلا عبسلا  هل  تزتها  دقفهسافنأ  تنکس  ذم  انهو 
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قاقرلا ضیبلا  هءاشحأ  تبهنانقلا  رمس  هءاضعأ  تقزم 
قافنلا تاباصع  برح و  لآتکته  دق  مک  هَّللا  لآبو 

قاری مهیدیأب  نیدلا  ُمدوهب  اوءاج  ام  نیدلا  نومعزی 
قاحللا مار  نم  نود  اولوحیلالملا  ریخ  یلع  قرطلا  اودصر 

قاذت هنم  ةرطق  مهینبلاوبأو  مهیلع  ءاملا  اومرح 
قارتحا وکذی  نأ  کش  وأ  هبلقأمظ  یظلتی  عیضر  مک 
قابسلا نهر  انقلا  هتقبأ  نیحيرثلا  قوف  هلثم  عیرص  و 

قاطی ام ال  هماس  اولسومهنع  ًاربص  بلقلا  موی  ّرم 
قاتعلا لیخلا  مهلثم  یلتعا  امیلألاو  ًانیسح  یسنن  نحن ال 
قارعلا نابؤذ  رافظألا  هوحنتددج  ًانیسح  یسنن  نحن ال 

قاقشلا یف  اوهاتو  اولض  اقشلا  یفمهداشرإ  لواح  املک 
130 (1) عمدلا ...  اهداجمد  یکزأ  اهداج 

قاشتنا کسملا  نم  یهشأ  اهنإاهبرت  نم  قشتنن  نأ  ملت  ال 
قاورلا عوفرم  قحلا  اومیقی  نأمهسفنأ  اورذن  تیب  لآ 

قاطنلا مصخلا  یلع  راد  املثممهب  شیجلا  ذخأ  دق  انه  اه 
قاضو بحرلا  اضفلا  َّدص  هبومهل  ملظلا  عّسو  دق  بجل 

قاو هَّللا  ءاضق  نم  ام  هنأاونقیأ  ةابأب  یقالتو 
قالتلا باط  مهل  دلخلا  ۀنجیفو  یعرص  انه  اه  اوواهتف 

131 (2) قالغنا » اهبیجم  نود  اهل  ام  » تخرأ دق  اهباوبأ  هذه 

دناوخب . ار  عارصم  نیا  تسا  هتسناوتن  فلؤم  - - 1
: وگب تسا  هدش  یفطصم  نادنزرف  هدادلد  گنتلد و  ییادج ، قارف و  ِسپ  هکنآ  ره  هب  - - » 2

؟ دناشوپب قاحم  ار  ردب  نینچ  دوشیم  ایآ  تسا و  نوفدم  نیسح  اجنیا  رد 
. تسا هدیزرل  نامسآ  تفه  هداتسیا ، زاب  وا  ياهسفن  هک  زور  نآ  زا  اجنیا 

. دیرب ار  وا  نت  ياههراپ  نارب  ياهریشمش  دیرد و  مه  زا  ار  وا  رکیپزیت  ياهرجنخ 
! دنتسکش ار  هَّللالآ  تمرح  هزادنا  هچ  قافن  ياههورگ  نایفسوبا و  نادناخ 

. دشیم هتخیر  نیمز  رب  نانآ  تسد  هب  نید  نوخ  هک  یلاح  رد  دناهدروآ ، نانآ  هک  تسا  نامه  نید  هک  دندوب  اعدا  نیا  رب 
. دراد رس  رد  نتسویپ  گنهآ  هک  دنوش  یسک  ره  هار  ّدس  ات  دنتسب  ناگدیرفآ  نیرترب  رب  ار  هار 

. دنتشادن اور  لوسر  نادناخ  نالاسدرخ  ناکدوک و  رب  بآ  ياهرطق  دندرک و  مارح  نانآ  رب  ار  بآ 
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. دنزوسب شطع  شتآ  زا  هک  دوب  هدنامن  دیشکیم و  هلعش  ناشیاهلد  زا  یگنشت  هک  یناگراوخریش  رایسب  هچ 
. دنهد هقباسم  دنزاتب و  اهنآ  رب  نابسا  ات  دندنام  كاخ  يور  رب  هک  یناگتشک  هچ  و 

. دوبن شبات  ناوت و  دروآ و  هوتس  هب  ار  نآ  هک  تشذگ  یهودنا  لد  رب  زور ، نآ 
. تسا هتسشنن  راکیپ  ياهبسا  رب  ناشدننامه  هک  ار  اهنآ  زین  میربیمن و  دای  زا  ار  نیسح  ام 

. دندرک زیت  لاگنچ  وا  رکیپ  ندیرد  يارب  قارع  ناگرگ  هک  ار  ینیسح  میربیمن  دای  زا  ام 
. دندش هتشگرس  ینمشد  یشکرس و  نابایب  رد  دندنام و  دنتشاد  هک  یهارمگ  نامه  رد  درک  شالت  نانآ  ییامنهار  يارب  هچره 

. وا راثن  اهکشا  نیرتكاپ  کنیا  تخیر و  نیمز  نیا  رب  نوخ  نیرتكاپ 
. تسا رتشوخ  ندییوب  يارب  يرطع  ره  زا  كاخ  نیا  هک  ییوبب  رطع  ناس  هب  نیمزرس  نیا  كاخ  هک  تسین  هدرخ  چیه  وت  رب 

. دنرادب اپرب  ار  نید  همیخ  هک  دنتخاس  نآ  رذن  شیوخ  ناج  هک  ینادناخ 
. دننک گنت  هرصاحم  هقلح  نمشد  ره  رب  هک  نانوچ  تفرگ ، ناشنایم  رد  نمشد  هاپس  هک  دوب  اجنیا 

. دوب هدش  گنت  خارف  ِنامسآ  يرگمتسنیدب  دوب و  هدرک  ناشرگناوت  يرگمتس  هک  دوب  نارگ  یهاپس 
. تسین ياهدنرادزاب  چیه  دنوادخ  ریدقت  ربارب  رد  هک  دنتشاد  نیقی  دنداتسیا و  يریذپانمیلست  يدنلبرس و  اب  نادناخ  نآ 

. دننک رادید  ار  رگیدمه  شوخ  تشهب ، رد  يارس  نآ  رد  دنداهن و  كاخ  رب  رس  نیمزرس  نیا  رد  سپ 
دهد خساپ  دیآ و  يوسنیدب  هک  یـسک  رب  زگره  اهرد  نیا  تسا : هدـش  تبث  شخیرات  هدام  نیدـب  هک  تسا  نانآ  دـقرم  يانب  ياهرد  نیا 

.« هن تسین  هتسب 
باسح هب  هک  تسا  رد  بصن  ای  تخاس  ِخـیرات  هدام  قالِْغنا » اـهبیجم  َنُود  اـَهل  اـم   » تراـبع ینعی  رعـش ؛ نیا  عرـصم  نیرخآ  تسا  ینتفگ 

شاهرابرد هدنراگن  هک  دراد  ییگداتفا  مهدزناپ  تیب  مود  عرـصم  رد  رعـش  یبرع  نتم  نینچمه  دـنکیم . يربارب  ق . لاس 1385 ه . اب  دجبا 
مجرتم .» «، » مناوخب ار  نآ  ماهتسناوتن  : » دیوگیم
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ار نآ  تسا و  مرح  ناـمداخ  ناـنابهگن و  لـحم  هـک  دوـشیم  زاـب  عـبرم  رتـم  نیگناـیم 8  تعـسو  هب  ییاـنخارف ، هب  رد  نیا  تـسا ، روآداـی 

. دنمان هناخکیشک )  ) هناخکشک
دوخ عون  رد  دسریم و  رتم  هب 2  نآ  ضرع  هب 4 و  نآ  عافترا  تسا . هدش  يراکالط  راوتسا و  یتخاس  ياراد  دنلب و  رد ، نیا  طسو : ِرد  - 2

ق. لاس 1372 ه . هب  یلعداوج و  طخ  هب  سمش  هروس  لماک  نتم  رد ، يالاب  رب  تساهرد . نیرتتخاسشوخ  نیرتمکحم و  زا  یکی 
هب زین  ییاهیشاقن  زین  اهنآ  يور  رب  هدش و  هتـشون  يرهاوج  يدهمدمحم  گرزب  رعاش  هینیع  هدیـصق  زا  یتایبا  زین  رد  هگنل  ود  رب  هتـشون و 

. تسا هدش  هدیرفآ  هَّللادبع  دیس  يدنمرنه 
هرقن زا  دسریم ، رتم   1 هب 5 / شضرع  رتم و  هب 2  شلوط  هک  رد  نیا  موس : ِرد  - 3
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: تسا هتسب  شقن  نآ  هگنل  ود  رب  ریز  ياهتیب  دراد و  رارق  ناویا  برغ  تمس  رد  تسا . ياهشیش  یباق  ياراد  هدش و  هتخاس  صلاخ 

عفشتسن هَّللاب  نحن  هبُعجضم  ۀمطاف  نبال  انه 
اوعمسا نوملسملا  اهّیأ  الأامسلا  يدانت  موی  ّلک  انه 

اوعشخاو اوفق  نیسحلا  باببازجلا  موی  زوفلا  متمر  یتم 
عیهم هتعیشل  زاجمدولخلا  رادل  ّالإ  وه  امف 

اوعّرص يرثلا  قوف  سجرلا  نمنیرهاطلا  یلع  مالس  اولوقو 
عرذألا تحض  نم  ریخ  مه  وتافهرملا  لمح  نم  ریخ  مهف 

عضوم هبنج  یف  بحصللولوسرلا  تنب  نبال  عضوم  انه 
عّکرلا دّجسلا  اهب  فوطیبابقلا  تایماس  انهو  انه 

عطست اهکالفأب  سومشاهل  ءامسلا  دوت  بابق 
عدوتسم رونلل  یهف  انليدهلا  اهیفو  اهیلع  بابق 

عفرألا اهددؤس  مجنلا  یلعلیطتسی  نأ  هَّللا  یضق  بابق 
عمدألا انظافلأ  قبستفنیسحلا  موی  ترکذتو  انه 
عرست مهتایار  هتءاجفنوثکانلا  هناخ  دقو  هارت 
عرصی امظلا  ّرحب  اذهوابظلا  ّدحب  اذه  عرصیف 

عطقی هرحن  يدعلا  مهسبهلفط  هردص  یلع  اذهو 
عجرتسی وه  مهعجریلثیغتست و  هب  کلتو  يذهو 

عمجأ هل  نامزلا  يّودفنیسحلا  يدان  مّرحملا  یف  انه 
عرصملا انه  انه و  یبستسءاسنلاو  انه  لاجرلا  طحف 

ُعمجم عمجم  نع  هیوری  وروصعلا  عمسب  نری  ءادن 
عشخت هل  لابجلا  ًامدهل و  یکبت  تاواسملا  داکت 

اوعکراف هباب  يدل  اومسمتئش  اذا  هیرئاز  ایف 

الط www.Ghaemiyeh.comناویا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 178 

http://www.ghaemiyeh.com


168 ص :

132 (1) عزفملا » وه  نیسحلا  حیرض  » اوخرأ ًاعزفم  متئش  نا  و 
1385 ه.

ود زا  رذگ  اب  هک  نانوچ  دسریم ، رهاظم  نب  بیبح  قاور  هب  نآ ، زا  رذگ  زا  سپ  دوشیم و  زاب  هناخکیشک  مان  هب  ییانخارف  هب  زین  رد  نیا 
. دیسریم قاورنیدب  مه  رگید  رد 

قاور نیا  فقـس  زین  اهراوید و  يالاب  ياهتمـسق  هدش و  هدیـشوپ  بوغرم  رمرم  هب  اهراوید ، نییاپ  نینچمه  رهاظم و  نب  بیبح  قاور  فک 
مره لاکشا  ياراد  ییاهیراکهنیآ  هب 

هک درادیمرب  دایرف  نامـسآ  زور  ره  اجنیا  میهاوخ . تعافـش  وا  زا  دـنوادخ  هاگرد  رب  ام  هک  تسا  همطاف  دـنزرف  هاـگمارآ  اـجنیا  - - » 1
اج نیمه  اهنت  تساجنیا ، دینک . عضاوت  دیتسیاب و  نیسح  هناخ  رد  رب  دییوجیم  ار  ازج  زور  يراگتسر  هاگره  دیونشب ! ناناملـسم  يا  ناه !

نیا رب  هک  یگدولآ  زا  ناگتـساریپ  ناکاپ و  نآ  رب  مالـس  دییوگب  و  تسا . یگنادواج  يارـس  يوس  هب  راومه  يرذـگ  وا  نایعیـش  يارب  هک 
ياج اجنیا  دنکیم . گرزب  يردـپ  تبحم  تسد  ای  دـناشنیم و  نماد  رب  يردام  هک  دـندوب  ینادـنزرف  نیرترب  نانآ  دـنتخاب . ناج  كاخ 

نارازگهدجـس و هک  دـنلب  ياهدـبنگ  نآ  تساجنیا  مه  تساجنیا ، دـنراد . ياـج  شرب  رد  زین  وا  ناراـی  تسا و  ربماـیپ  رتخد  دـنزرف  نتفخ 
. دیشخردیم دوبیم و  نآ  کلف  رد  يدیشروخ  يزور  شاک  دراد  وزرآ  نامـسآ  هک  ییاهدبنگ  دننک . فاوط  شدرِگ  رب  ناگدننکعوکر 

ِنامسآ يادنلب  رب  هک  هدرک  ریدقت  دنوادخ  هک  ییاهدبنگ  تسا . رون  هاگیاج  هرـسکی  تسام و  تیاده  رون  نآ  رد  نآ و  رب  هک  ییاهدبنگ 
هغیت هب  یکی  اجنیا ، دریگیم . یـشیپ  اههتفگ  رب  هیرگ  هک  تساـجنیا  مدروآ و  داـی  هب  ار  نیـسح  زور  نآ  هتبلا  اـجنیا ، دـبای . يرترب  دـنلب 
هراپ شیولگ  نمشد  ریت  هب  هتفرگ و  هنیس  يور  رب  ار  شکدوک  یکی  دهدیم . ناج  یگنشت  یگدنزوس  هب  یکی  دوشیم و  هتـشک  ریـشمش 

يداـیرف مرحم  رد  نیـسح  اـجنیا ، دـناوخیم . گرم  تیآ  خـساپ  رد  وا  دـهاوخیم و  داـیرف  ناراـکافج  نآ  زا  یکی  زا  يرتـخد  دوشیم .
نانز دنتفا و  كاخ  رب  نادرم  اجنیا  مه  تسا و  ندوشگراب  ياج  اجنیا  هک  دروآرب  دایرف  وا  درک . ییاوآمه  وا  اب  راگزور  همه  دروآرب و 

هدنامن يزیچ  دنیوگزاب . دنونـش و  رگید  لسن  زا  ار  نآ  یلـسن  دنکفا و  نینط  اهرـصع  همه  شوگ  رد  هک  تسا  دایرف  نیا  دنور . يریـسا  هب 
دورف عضاوت  هب  رـس  وا  هاگرد  رب  دییوجیم  يدنلب  رگا  ناریاز ، يا  دنلـسگب . مه  زا  هودنا  زا  اههوک  دیرگب و  نوخ  وا  رب  نامـسآ  هک  تسا 
ینعی ینایاپ  عرـصم  تسا  ینتفگ  تسا ». هاگهانپ  نیـسح  حیرـض  هک : دیربن  دای  زا  ار  خیرات  هدام  نیا  دـیبلطیم  یهاگهانپ  رگا  و  دـیروآ .

مجرتم .» ، » دنکیم يربارب  ق . لاس 1385 ه . اب  دجبا  باسح  هب  هک  تسا  رد  نیا  بصن  ای  انب  خیرات  هدام  عزفملا » وه  نیسحلا  حیرض  »
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زا بسانم  رعش  تیب  دنچ  مه  الط  ناویا  يوزاب  ود  ياهراوید  رب  تسا . نازیوآ  فقس  زا  ییاهغارچلچ  هتفای و  تنیز  نآ  دننامه  هراتس و  و 

: زا دنترابع  تایبا  نیا  تسا . هتسب  شقن  فیان  میرکلادبع  خیش 
عطست رهطلا  نیسحبٍسدق  ۀضور  هذه 

عضخت باتعألا  یلعواهیف  كالمألا  طبهت 
عفرت (1) 133 شرعلل  نأب  هّللا  نِذأ  ٍتویب  یف 

رمرم ياهگنـس  زین  الط و  ناویا  يارب  رمرم  ياهنوتـس  لـماح  نویماـک  تفه  تسیب و  هکنآ  زا  سپ  و  ق . لاس 1388 ه . مرحم  مهدزای  رد 
اهربالاب و قارع  فاقوا  ترازو  رتفد  تسایر  دندرک و  رداص  ار  میدق  ناویا  ندرک  بارخ  نامرف  دیسر ، البرک  هب  ناویا  يولج  يارب  رگید 

ضیوعت راک  تشاذـگ و  رایتخا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  يزاسون  تأیه  يوس  زا  راک  عیرـس  ماجنا  يارب  مزال  تاناکما  رگید 
حلاصلادبع دیـس  تیلوت  نارود  رد  و  ق . لاس 1399 ه . رد  ناویا ، نیا  فقـس  نوماریپ  رد  تفرگ . ماجنا  ون  ناویا  ياـنب  ناویا و  ياـهنوتس 

هب کیدزن  تمـسق  رد  تسا . هتـسب  شقن  همعط  لآ  قداص  دیـس  طخ  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  تسا - هتـشون  اجنآ  هک  نانوچ  همعط - لآ 
زا شیپ  ات  زین  مرح  لخاد  رد  هک  هنوگنآ  دشیم ، هتشاذگ  نآ  رد  ییانشور  ياهعمش  هک  دوب  هتخیوآ  یگرزب  نادعمش  ناویا ، یطسو  ِرد 

تخوسیم اهنادعمـش  نیا  نورد  رد  هک  ییاهعمـش  تشاد و  دوجو  فلتخم  ياههزادنا  رد  ییاهنادعمـش  قرب  زا  نآ  نتخاس  رادروخرب 
. تخاسیم نشور  ار  مرح 

رد دـیوگیم : مرح  فیـصوت  رد  وا  تسا . هدرک  رادـید  ماـما  مرح  زا  لاس 1765 م . ربماـسد  رد 27  هک  تسا  نادرگناـهج  زا  یکی  روـپین 
. تشاد دوجو  ییانشور  غارچ  دنچ  نآ  رد  هک  دوب  یگرزب  یسم  نادعمش  رد ، يولج 

نیا زا  یکی  دراد . دوـجو  تاجاحلایــضاق » باـب   » لـباقم رد  يرادـشفک  ود  مرح  نورد  هـب  ناریاز  رذــگ  رب  ناوـیا و  قرــش  تمــس  رد 
خیش دمحا  خیش  هثرو  رایتخا  رد  اهيرادشفک 

دورف رـس  عـضاوت  هب  اـهرد  هناتـسآ  رب  دـنیآیم و  دورف  نآ  رد  ناگتـشرف  دـباتیم . نیـسح  روـن  نآ  رد  هک  تسا  یـسدق  مرح  نـیا  - - » 1
دبای ». يدنلب  تعفر و  شرع  يوس  هب  تسا ، هدومرف  هزاجا  دنوادخ  هک  ییاههناخ  رد  دنروآیم .
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هک دراد  دوجو  رگید  يرادـشفک  ود  مه  رگید  تمـس  رد  تسا . يدـسا  لیلخ  میهاربا  دـیجم  خیـش  هثرو  راـیتخا  رد  يرگید  واـق و  نسح 

. تسا ریصق  دمحم  هثرو  رایتخا  رد  يرگید  ناوشک و  دمحا  خیش  ِنآ  زا  یکی 
دیـس دـنزرف  نامیلـس  دیـس  هثرو  هب  قلعتم  تسا  هیـشاتکب  هیکت  لباقم  رد  هک  اهنآ  زا  یکی  تسا ؛ يرادـشفک  ود  مه  هلبقلاباـب  تمـس  رد 

رد زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  تیلوت  رتفد  هک  يرگید  تسا و  یجیرس  یـضترم  دیـس  هراجا  رد  نونکا  همعط و  لآ  یفطـصم  رفعج 
. تسا يوسوم  ناوشک  رون  دیس  مشاه  دیس  نب  داوج  دیس  وا  کیرش  ناوشک و  رصان  نب  نسح  نب  یلع  خیش  ِنآ  زا  دراد ، رارق  نآ  لباقم 

نآ ياهرد  نحص و 

مان یخرب  تسا . هتفرگ  نایم  رد  ار  مرح  هناخدبنگ  اهقاور و  هکتساعیـسو  هچراپکی و  ياهدودـحم  مالـسلا  هیلع  نیـسحماما  مرح  نحص 
اجنآ ینید ، مسارم  يرازگرب  اعد و  ندـناوخ  ای  ترایز و  يارب  زین  زامن و  ماگنه  رد  مدرم  هک  يورنآ  زا  دـناهداد ؛ نحـص  هب  ار  عماـج » »

هژاو دنباییم . روضح  اجنآ  رد  اعد  ترایز و  يارب  مدرم  هک  يورنآ  زا  تسا ، هدـش  هداهن  نحـص  رب  زین  دهـشم »  » مان دـنیآیم . مه  درگ 
: دیوگیم رعاش  هنومن ، يارب  تسا . هتفریم  راک  هب  ناماما  ياهدقرم  دروم  رد  هدوب و  هتخانش  نایقارع  يارب  زابرید  زا  دهشم » »

دعسلا (1) 134 رئاطلاو  قیفوتلاو  نمیلا  یلعدرفلا  مَلَعلا  دهشملا  وحن  تهّجوت 

: دیوگیم رگید  يرعاش  ای 
سفنألاو (2) 135 نیعألا  هب  تَّرقسدقألا  دهشملا  اذه  حاص  ای 

. دراد هراشا  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  فجن و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دقرم  هب  نادهشم »  » هملک نایقارع  فرع  رد 

مدش ». هناور  هناگی  هتخانشب  دقرم  نآ  يوس  هب  یگتسجخ ، قیفوت و  هب  شوخ و  لابقا  زا  - - » 1
تسا ». هدش  نشور  ودب  لد  هدید و  هک  كاپ  دقرم  نیا  بحاص  يا  - - » 2
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هحفص کی  رد  ریواصت ص 160 و 161 
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هحفص کی  رد  ریواصت ص 162 و 163 
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ياهانب اهرازاب و  اههناخ ، يدالیم  لاس 1948  زا  شیپ  ات  هتفرگ و  رارق  البرک  رهـش  یمیدق  شخب  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم 

ثادـحا ینابایخ  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  درگ  رب  لاـس  نیا  رد  تسا . هتـشادن  دوجو  یناـبایخ  مرح  اـهنآ و  ناـیم  دوب و  لـصتم  نادـب  رگید 
. دوش لصتم  مرح  ياهانب  هعومجم  هب  رهش  ياهانب  دندادن  هزاجا  دندرک و 

يالاب زا  ییاهتمـسق  اـهرد و  يـالاب  رب  دـش و  هداد  تنیز  درز  ياـهرجآ  یـشاک و  اـب  ادـج و  يرهـش  ياـهانب  رگید  زا  مرح  ِینوریب  راوید 
. دندرک بصن  دوب  هتسب  شقن  قّرعم  ياهیشاک  رب  یفوک  طخ  اب  هک  نآرق  تایآ  زا  ییاههبیتک  زین  اهراوید 

رد مرح  هعسوت  نایرج  رد  اما  هدوب ، ولهپشـش  عقاو  رد  هفاضا و  علـض  ود  اب  حیرـض  ناس  هب  هتبلا  لیطتـسم ، لکـش  هب  لخاد  زا  ماما  نحص 
زا نحص  هجیتنرد ، هدش و  هتشادرب  یقرـش  لامـش  رد  يرگید  یقرـش و  بونج  رد  یعلـض  ینعی  هفاضا ؛ علـض  ود  نیا  يدالیم  لاس 1947 

ییامن نوریب  زا  دنچره  تسا ، هدمآرد  لماک  لیطتسم  کی  لکش  هب  لخاد 

نآ ياهرد  www.Ghaemiyeh.comنحص و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


174 ص :
. دراد لکش  يوضیب 

اهیـشاک و اب  رتالاب  ياهتمـسق  رد  هدـش و  يراکگنـس  رتم  ود  عافترا  ات  لخاد  زا  هک  دـسریم  رتم  هدزاود  هب  نحـص  ياـهراوید  عاـفترا 
. تسا هتسب  شقن  هداد  لیکشت  ار  یلماک  هروس  هک  نآرق  زا  یتایآ  راوید  تمسق  نیرتالاب  رد  هتفای و  تنیز  زاونمشچ  ياهشقن  اههبیتک و 

هدوشگ نحص  هب  ناشیاهرد  هک  تشاد  دوجو  ینید  ییاههسردم  اهدجسم و  نحص ، فارطا  رد  لاس 1947 م . رد  مرح  هعسوت  زا  شیپ  ات 
. درک ثادحا  ار  مرح  ِینوماریپ  نابایخ  نامه  اهنآ  ياج  هب  ناریو و  ار  اهدجسم  اههسردم و  نیا  البرک  يرادرهش  اما  دشیم .

زا یگرزب  ناملاع  نادنمـشیدنا و  هدوب و  البرک  رد  ینید  مولع  هسردم  نیرتگرزب  دوخ  هک  تساههسردم  نیا  زا  یکی  ناخنسح  هسردـم 
زا یکی  دوـخ  عوـن  رد  دوـب  هتخاـس  ناـخنسح  هک  مـه  يدجـسم  تساـهنآ . زا  یکی  يدابآدـسا  نیدـلالامج  دیـس  هـک  دناهتـساخرب  نآ 

رارق نحص  یقرـش  لامـش  هیحان  رد  هتفر  نایم  زا  هسردم ، مظعا  شخب  هارمه  هب  هک  دجـسم  نیا  تفریم . رامـش  هب  يرامعم  ياهراکهاش 
. تسا هتشاد 

ییاهانب هلمجزا  يرـصان  گرزب  عماج  نینچمه  تسالبرک و  نهک  هیملع  ياههسردـم  زا  ود  ره  هک  هیبنیز  هسردـم  مظعاردـص و  هسردـم 
. تسا هتفر  نایم  زا  هعسوت  نایرج  رد  مرح  برغ  تمس  رد  هک  تسا 

ماـن هب  یماـقم  دجـسم  نـیا  هناـیم  رد  هتـشاد و  دوـجو  مالـسلا  هـیلع  نیـسحلاسأر  عماـج  مرح ، هعـسوت  زا  شیپ  اـت  مـه  لامـش  تمـس  رد 
زا تسا و  هدش  هتشاذگ  ناکم  نیا  رد  ماما  رس  هفوک  هب  البرک  زا  ناریسا  رفـس  زا  شیپ  تایاور ، رب  انب  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاسأر 

. تسا هتفر  نایم  زا  یّلکب  دجسم  نیا  لاح  ره  هب  اما  دناهدادیم . یصاخ  تیمها  ماقم  دجسم و  نیدب  مدرم  يورنیمه 
« راونالا راحب   » رد هک  هنوگنآ  دنادیم و  يوفـص  بسامهط  هاش  تامادقا  زا  ار  نحـص  یلامـش  شخب  يانب  رادیلک  داوجلادبع  دیـس  رتکد 
ات ًارهاظ  تسا . هدش  انب  هتفرگ ، ماجنا  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  يوفص  دهع  رد  هک  ياهعـسوت  نایرج  رد  شخب  نیا  هدش ، هراشا  یـسلجم 

یبرغ یقرش ، علض  هس  ياراد  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  مرح  لکش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نحص  نامز  نآ 
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عومجم  136. تسا هدش  علض  راهچ  ياراد  نحـص  بیترتنیدب  هدوزفا و  نحـص  هب  زین  ار  یلامـش  علـض  بسامهط  هاش  اما  هدوب ، یبونج  و 

عیـسو نحـص  نیمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  ياـه  یگژیو  نیرتمهم  زا  یکی  دـیاش  دـسریم و  عبرم  رتم  هب 1500  نحـص  تحاسم 
نوریب و زا  شیاـهراوید  هـک  تـسا  ياهرجح  زین  ناوـیا  ره  رد  دراد و  دوـجو  درگادرگ  رب  ناوـیا   65 هچ ، تسا ؛ ناوارف  ياـبیز  ياـهناویا 

نید لاجر  ناملاع و  نایاورنامرف و  ناریما ، ناهاش ، هب  مه  یخرب  هدوب و  بـالط  هثحاـبم  يارب  اـههرجح  نیا  تسا . يراکیـشاک  نوردـنا 
. تسا هتشاد  صاصتخا 

نحص هناگراهچ  ياهعلض 

هربقم همعط ، لآ  ِنآ  زا  هربقم  هس  بیترت ، هب  نآ  پچ  تمـس  رد  تسا و  عقاو  همارکلاباـب  نحـص  یقرـش  لامـش  هیواز  رد  یلامـش ؛ علض 
زا یخرب  هک  هتفرگ  رارق  ینیز  لآ  هربقم  و  یناتـسرهش ، میکح  لآ  هربقم  یلع ،) ادگ   ) حلاص لآ  هربقم  ریزو ، ناویا  يروبمک ، دـیجملادبع 

. دناهدش نفد  نسحدمحم  دیس  شدنزرف  رجات و  لآ  سابع  دیس  نینچمه  شنادنزرف ، قازرلادبع و  دیس  هلمجزا  نادناخ ؛ نیا  لاجر 
زا سپ  هردسلاباب و  هب  دیورب ، پچ  تمس  هب  هک  نانچمه  سپس  تسا . حلاص  دیس  شدنزرف  یناتسرهش و  میهاربا  دیس  هربقم  نآ  زا  سپ 

. دیسر دیهاوخ  دیعس  دیس  یفطصم  دیس  شبیدا  هدازردارب  یضترم و  دیس  شردارب  همعط ، لآ  تمدخ  رس  نیسحلادبع  دیس  هربقم  نآ 
فلخ خیش  هربقم  زا : دنترابع  پچ  تمـس  هب  بیترت  هب  اهنآ (1)  نیرتمهم  هک  هتفرگ  رارق  ییاههفرغ  اـههربقم و  علـض  نیا  رد  یبرغ ؛ علض 

لاس 1276 ه. هب  هتـشذگرد   ) یهلا مساق  خیـش  لدانیب  رعاش  هفرغ  نیا  رد  تشذگرد . ق . لاس 1246 ه . نوعاط  رد  هک  یعبوز  رکـسع  نب 
جاح یهلا ، مظاک  نساـحملاوبا ، نوچ  یگرزب  نارعاـش  هک  تشاد  دوجو  ییوکـس  هربقم  نیا  لـباقم  رد  یناـمز  تسا . هدـش  نفد  زین  ق ).

نسحم خیش  ظفاح و  يدهملادبع 

ص 242  مالسلا ، هیلع  ینیسحلا  رئاحو  ءالبرک  ةرکذت  رادیلک ، داوجلادبع  - - 1
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ات وکـس  نیا  دـندناوخیم . ار  شیوخ  رثـن  مظن و  راـثآ  دنتـسشنیم و  نآ  رب  زور  ره  رـصع ، ناـگرزب  رگید  زا  یخرب  نینچمه  بحلاوـبا و 

هربـقم زین  نآ  راـنک  رد  نیحطوبا و  نادـناخ  ِنآ  زا  رگید  ياهربـقم  هربـقم ، نیا  تشپ  رد  تشاد . دوـجو  ق . لاس 1367 ه . هب  مرح  هعـسوت 
. تسا هربقم  نیا  زا  سپ  هیناطلسلاباب  تسا . ق ). لاس 1286 ه . هب  هتشذگرد   ) ینارهت نیسحلادبع  خیش  هماّلع 

يرمـشاک یـضترم  دیـس  هماّلع  ربق  سپـس  رگید و  يرابنا  هاگنآ  يرـصان ، ناویا  سپـس  مرح ، ياهرابنا  زا  یکی  هب  میرذگب  هک  مه  نآ  زا 
لآ یفطصم  نامیلس  دیس  حلاص  دیـس  هربقم  نآ  زا  سپ  تسا . هدش  نفد  هیلباک  هرجح  رد  هک  میـسریم  ق ) لاس 1342 ه .. هب  هتشذگرد  )
ربق هک  میسریم  هیبنیزلاباب  هب  سپـس  دریگیم . رارق  لتقم  هرجنپ  لباقم  رد  هک  تسوا  نادنزرف  و  ق ). لاس 1319 ه . هب  هتشذگرد   ) همعط

سلجم نآ  رد  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  رگید  ياهرجح  مه  نآ  زا  سپ  هتفرگ و  رارق  نآ  هناتسآ  رد  باهو  یلع  دیس  دومحم  دیس  موحرم 
رتفد دسریم و  مود  هقبط  هب  هک  دراد  رارق  یناکلپ  هرجح  نیا  رانک  رد  دشیم . رازگرب  فیـس  نسحدمحم  دیـس  تیریدم  هب  ینآرق  تئارق 

. تسا فرشم  هیبنیزلاباب  رب  هفرغ  نیا  هتفرگ و  رارق  هقبط  نیا  رد  ياهفرغ  رد  مرح  تیلوت  یناتسمز 
نآ يالاب  رب  یگرزب  رادگـنز  تعاـس  هک  تسا  گرزب  یناویا  ریز  رد  دوخ  هک  هتفرگ  رارق  هلبقلاباـب  علـض ، نیا  هناـیم  رد  یبونج ؛ علض 
هیلع ماما  مرح  هناخباتک  نینچمه  و  یطخ ) راثآ  هنازخ   ) تاطوطخم راد  ناویا و  لخدم  رد  نیقارعلا  دیس  دمحم  دیس  ربق  تسا . هدش  بصن 

. تسا عقاو  تباث  لآ  هربقم  نآ  لباقم  رد  ناخ و  دسا  یفطصم  جاح  موحرم  هربقم  ربق  نیا  زا  سپ  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  يالاب  رد  مالسلا 
راوج رد  زین  رقیشا  لآ  هربقم  امش و  پچ  تمس  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تیلوت  رتفد  دییآیمرد  نحـص  هب  نوریب  زا  هک  یماگنه 
اجنآ رد  وا  ناگداون  نادنزرف و  زا  یخرب  هدد و  لآ  ّدج  دـمحا  دیـس  هک  تسا  هیـشاتکب  هیکت  ناویا  تسار  تمـس  رد  دریگیم . رارق  نآ 

. دننکیم نآ  گنهآ  یناگرزب  زین  هزورما  دندمآیم  هیکت  نیا  هب  نادشرم  نایفوص و  هتشذگ ، رد  هک  ناسنآ  و  دناهدش . نفد 
رد هفرغ  نیا  رد  هتفرگ و  رارق  بیهش  دمحم  جاح  موحرم  هربقم  هیکت  نیا  راوج  رد 
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مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تیلوت  همعط  لآ  نیـسحلادبع  دیـس  هماّلع  ربق  دوشیم . رازگرب  ینآرق  هسلج  ناضمر  كرابم  هاـم  لـالخ 

. تسا هربقم  نیا  لباقم  رد  بیطخ  دواد  نب  دمحم  خیش  هماّلع  ربق  نینچمه 
نآ راوج  رد  زین  ینامثع  دیمحلادبع  ناطلس  هناخاقس  هتفرگ و  رارق  علض  نیا  رد  يزاریش  یقتدمحم  خیـش  ینید  ياوشیپ  ربق  یقرـش ؛ علض 

. تسا
يرئاـح و نیدـباعلانیز  خیـش  گرزب  ملاـع  هربـقم  یکی  تسا ؛ نآ  رد  هربـقم  ود  هک  هتفرگ  رارق  تاجاحلایـضاق  باـب  ناوـیا  نآ  زا  سپ 

. مالسالاۀقث دمحم  ازریم  هربقم  هتفرگ ؛ رارق  لباقم  تمس  رد  هک  يرگید  شنادنزرف و 
موحرم هربقم  هک  میسریم  ادهشلاباب  ناویا  هب  سپس  و  ق ). لاس 1259 ه . هب  هتشذگرد   ) یتشر مظاک  دیس  هماّلع  دجسم  هب  ناویا  زا  سپ 

همعط لآ  نادـناخ  ِنآ  زا  یگرزب  هربـقم  هـب  ناوـیا  قرـش  تمـس  رد  ناـنچمه  تـسا . عـقاو  نآ  رد  هَّللارـصن  لآ  دوـبع  دیــس  مظاـک  دـیس 
. تسا هتفرگ  رارق  همارک  ادهشلاوبا و  ناویا  ود  نایم  هک  میروخیمرب 

ریزو ناویا 

زا یکی  هب  ناویا  نیا  دوب . فرشم  نحص  هب  هک  تشاد  ینهآ  ياهرجنپ  هتشذگ  رد  هک  تسا  گرزب  یناویا  نحص ، یلامش  علـض  طسو  رد 
. دناهدیمان ریزو  ناویا  ار  نآ  يورنیمه  زا  هدش و  هداد  تبسن  دراد ، رارق  ناویا  نیمه  تشپ  رد  شربق  هک  راجاق ، تموکح  ناریزو 

اب دـندمآیم و  درگ  مرحم  هام  لوا  ههد  رد  اجنآ  دنتـشاد و  ياهیکت  ناویا  نیا  رد  ناـشیورد  تسا . هدوب  ولیل  ناویا  شماـن  رتشیپ  دـنچره 
نیا رد  البرک  هدش  هتخانـش  ياهتیـصخش  دندرکیم و  رازگرب  نادیهـش  رالاس  يرادازع  مسارم  دـنچ ، ییاهلوکـشک  هایـس و  ياهمچرپ 

. دوب بوبحم  یتیصخش  هک  تشاد  هدهع  رب  رهطم  دیس  ار  ناشیورد  نیا  يربهر  راگزور  نآ  رد  دنتفاییم . روضح  مسارم 
هلمج نیا  زا  تسا ؛ هدوب  هتـشون  راوـید  ياهگنـس  رب  ناـشیاهمان  هک  دـناهدش  هدرپـس  كاـخ  هب  يرایـسب  ناروماـن  ناـملاع و  ناوـیا  نیا  رد 

. درک دای  ینیسح  يداه  ازریم  دیس  مالسالاۀجح  يدنه و  داوج  دیس  البرک  بیطخ  زا  ناوتیم 
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. تسا هتشگ  ناریاز  رذگهر  اجنآ  هدش و  هدوشگ  مالسلاباب »  » مان هب  يرد  ناویا  زا  هدمآ و  دیدپ  ناویا  نیا  رد  یتارییغت  هزورما  هتبلا 

يرصان ناویا 

مود دیمحلادبع  ناطلس  هب  بوسنم  تسا ؛ هتفای  رییغت  يدیمح » ناویا   » هب شمان  اهدعب  هتفرگ و  رارق  نحـص  یبرغ  علـض  رد  يرـصان  ناویا 
. درک يزاسزاب  ار  ناویا  نیا  هک 

ناویا نیا  يالاب  رب  ینامز  دسریم . رتم  هب 5  هیاپ  ضرع  رتم و  هب 8  نآ  هیاپ  ِلوط  رتم ، هب 15  نآ  عافترا  تسا و  رادسوق  ناویا  نیا  یناشیپ 
. تسا هدش  انب  ق . لاس 1275 ه . رد  ناویا  نیا  دیآیمرب  یمظاک  رباج  خیش  رعش  تیب  زا  هک  نانوچ  دوب . بصن  يرادگنز  گرزب  تعاس 

: تسا هتسب  شقن  نآ  رب  یهلا  مظاک  خیش  ییالبرک  رعاش  هب  بوسنم  ریز ، راعشا  هک  تسا  ياهبیتک  ناویا  قاط  ریز  رد 
ناسنإلا ملاع  يزاغ  ناطلسيرولا  فهک  هداش  ٍدجم  ناویإ 

ناویک یلع  ۀمرکم  ّلک  نمیقترملاو  یقتملا  دیمحلادبع 
نامیإلا ةوطسب  روغثلا  اوظفحمهفیسب  نیذلا  نامثع  لآ  نم 
نامحرلل رکذلا  تویبلا  اونبوهب  اومسف  مهبحرب  نیسحلا  لح 

ناینبلا فرشأ  نم  مهؤانبفمهردق  مظعو  مهفرش  هَّللا 
ناونعلاب دوصقملا  انناطلسمهنم  ۀفالخلا  ثرو  اذإ  یتح 

ناندعلا یفطصملا  لیلس  اذشبترطع  دق  ةرضحب  ءانبلا  داش 
یناحبسلا دراولا  یلجت  اهیفیتلا  سدقلا  ةریظحک  ةرضح  یه 
نانس یقشلا  فک  اهل  تلشۀنعطب  یبنلا  طبس  يوث  اهیف 

نابیش ونب  یکبت  امک  رضمهلوح  بدنت  فطلا  دیهش  ادغف 
ناجرملاک تانجولا  یلع  يرجتًاعمدأ  بکسنو  هرکذنل  انإ 

یناقلاک ّهنإف  هیلع  الإاهلک  نطاوملا  یف  دمحی  ربصلاف 
ناقتإلا یلع  هینابم  تءاجهعاضوأ  یف  ناویإلا  اذبح  ای 

ناعذإ یف  هیدی  نیب  هارتفههجوب  فیرشلا  ربقلا  لباق  دق 

يرصان www.Ghaemiyeh.comناویا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


179 ص :

ناعیصلاب نیلاقلل  لاکیفهرازوأ  يرولا  نع  هیف  طحنی 
یناحورلا ملاعلا  نمی  نیمیبًاملسم  ریثألا  کلفلا  یلإ  امسو 

137 (1) یناثلا » دیمحلادبع  هداش  دقهنسح  ای   » هتخرأ اذ  لجأ  نم 

. دنرذگیم نآ  زا  ناریاز  هک  دناهدوشگ  يرد  ناویا  نیا  زا  رضاح  نامز  رد  دنامن  هتفگان 
. دوشیم عقاو  نآ  تشپ  باجم  میهاربا  دیس  قاور  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسحلاسأر  مان  هب  يرگید  ناویا  ناویا  نیا  لباقم  رد 

داوج دمحا  داتسا  لمع   » ترابع نآ  یناشیپ  رد  دنکیم و  ییامندوخ  قیقد  ياهيراکیـشاک  ابیز و  ياهراگن  شقن و  ناویا  نیا  فقـس  رب 
مشچ هب   138 (2) ماع 1296 ه ». يزاریش ،

رب يراوگرزب  همه  اب  هک  ومه  راگزیهرپ و  ِدـیمحلادبع  یتیگ . ياورنامرف  دـهاجم و  هاشداپ  نامدرم ، هانپ  هک  یتمظع  دـجم و  ناویا  - - » 1
هیلع نیـسح  دناهتـشاد . ساپ  ار  مالـسا  ياهزرم  نامیا  تردـق  هب  دوخ و  ياهریـشمش  اب  هک  یناـمثع  نادـناخ  زا  تسا . هتفاـی  يرترب  یتیگ 
نانآ دنوادخ  دندرک . انب  دوب  هدش  دیهش  وا  هک  اجنآ  رد  ادخ  دای  ياههناخ  دنتفای و  يدنلب  وا  مان  هب  دمآ و  دورف  نانآ  نیمزرس  رد  مالسلا 

ِدوصقم ِهاشداپ  نادـناخ  نیا  رد  هک  هاگنآ  ات  تساهانب . نیرتالاو  زا  دـناهتخاس  هک  ییانب  هک  دزاس  رتـالاو  ناـشهاگیاج  دـهد و  فرـش  ار 
هاگراب ناسهب  تسا  یهاگراب  نیا  تسا . ناشن  ار  يدـمحم  شوخ  رطع  هک  تخاس  انب  ییـالاو  هاـگراب  رب  درب . ثرا  ار  تفـالخ  اـم ، نخس 

تـسد هک  یتبرـض  هب  تفخ ، كاـخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  طبـس  اـجنیا  تـسا . هدرک  یّلجت  نآ  رد  ناحبـس  هوـلج  هـک  یـسدق 
دای ار  وا  اـم  دـندیلان . دنتـسیرگ و  وا  رب  نابیـشینب  رـضم و  دـش و  فط  نیمزرـس  دیهـش  وا  سپ  تخاـس . دراو  وا  رب  نانـس  ياهدـشنیرفن 

اج همه  رد  ربص  دوشیم . يراج  اههنوگ  رب  دـیراورم  ياههناد  ناسهب  کشا  ياـههرطق  نیا  میزیریم و  ورف  هدـید  زا  کشرـس  مینکیم و 
هب شیاـههیاپ  هک  تسا  تخاـسشوخ  یناویا  شوخ  هچ  نیا  کـن ، تسا . يراـج  هراـمه  ینوـخ  رهن  ناـسهب  هک  وا  رب  رگم  تسا ، هدوـتس 

. تسا هداهن  هنیس  رب  تسد  عضاوت  هب  ربق  نآ  ربارب  رد  هک  ینیبیم  ار  نآ  هداتـسیا و  وا  كرابم  ربق  هب  ور  ناویا  تسا . هدش  هداهن  يراوتـسا 
هب هتـشارفارب و  رـس  دـنلب  نامـسآ  رب  ناویا  دـنهدیم . اطع  هنامیپ  هنامیپ  ار  ناهاوخدـب  یتح  دزیریم و  ورف  شهاـنگ  یناـسنا  ره  زا  اـجنیا 

دیمحلادبع شاییوکن  همه  اب  هک  يا  مداهن : خیرات  هدام  ار  ناویا  نیا  تخاس  يورنیا  زا  دهدیم . مالـس  یناحور  الاب و  َملاع  یگتـسجخ 
دنکیم . يربارب  اب 1309  دجبا  باسح  هب  یناثلا » دیمحلادبع  هداش  دق  ۀنسح  ای   » ترابع تسا  ینتفگ  تسا ». هتخاس  ون  زا  ار  نآ  مود 

ق . لاس 1296 ه . يزاریش ، داوج  دمحا  داتسا  راک  - - 2
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: تسا هتسب  شقن  تایبا  نیا  اهراوید  رب  ناویا  نیا  نییاپ  رد  دروخیم .

لبجلاو ضرألا  ُلهس  لزلزت  دقلللجلا  ثداحلا  اذام  ربکأ  هَّللا 
لعش اهب  یمرت  لعش  اهنأکّیسأ  تادعاصلا  تارفزلا  هذه  ام 

لمعلاو ملعلا  اهیفو  ةاجنلا  نفسترسکناو  تیبلا  لهأ  ۀمایق  تماق 
للج هنزح  هاوخ  ًابلق  ّنکلهغلاب  نزحلا  سیلف  هلإلا  ّلج 
للجلا حدافلا  اذه  ربکأ  هَّللااهدلقم  بولسم  بنیز  کلتأ 

لحتنت هَّللا  نید  ریغ  اّهنأوۀمطافل  یمنت  نکت  مل  اّهنأک 
لدسنم هَّللا  باجح  نإف  اهنعکتهنم  نوصلا  باجحو  تدب  نئل 

لذرلا رجافلا  اهیف  مّکحی  یحضأيُرت  فیک  لیربج  اهمداخ  ناک  نم 
لدتعی دجملا  جاجوعا  فیک  تیأراهخراص  ءاحطبلاب  خرصی  ماق  ول 

لهسلا مکررغی  الف  هومتکردأام  كردم  هَّللا  نإ  ۀّیمأ  اًلهم 
لذخنمو (1) 139 روصنم  نیقیرفلا  ّيأاهلصاح  ردی  مل  نم  ملعی  كانه 

. دنایامنیم ودب  ار  یمالسا  رنه  زا  يراکهاش  دنکیم و  بلج  دوخ  هب  ار  هدننیب  هجوت  راگن ، شقن و  ياراد  رگید  ياههبیتک  نینچمه  و 

هودنا رـس  زا  هک  اهنویـش  هلان و  نیا  تسیچ  تسا ! هدنکفا  هزرل  هب  ار  نیمز  تشد  هوک و  هک  تخـس  دادـخر  نیا  تسیچ  ربکا ! هَّللا  - - » 1
رد ار  لمع  ملع و  هک  تاجن ، ياهیتشک  هدش و  اپرب  تیب  لها  تمایق  کنیا  دزورفایم ! اههلعش  دوخ  هک  تسا  ییاههلعش  ایوگ  هتساخرب و 
رد نیگنس  یهودنا  هک  تسا  لد  نیا  و  دنکیمن ، هدنسب  ار  تخس  ِدادخر  نیا  نزح  هودنا و  هَّللاناحبـس ! تسا . هتـسکش  هداد ، ياج  دوخ 
وا هک  ایوگ  تسا ! خلت  تخـس و  دادخر  هچ  نیا  ربکا ! هَّللا  دناهدرک . تراغ  ار  وا  دـنبندرگ  هک  تسا  بنیز  نیا  ایآ  تسا . هتفرگ  ياج  نآ 

، هدیرد نادناخ  نیا  تمرح  هدرپ  هتسکش و  مایخ  تمرح  هک  رگا  دوب ! هداهن  ندرگ  ادخ  نید  زج  ینید  هب  ایوگ  تشادن و  تبـسن  همطاف  اب 
راـکهبت راـکبان  نآ  زورما  دوـب  شرازگتمدـخ  لـیربج  هک  نآ  تشاد  رواـب  ناوـتیم  هنوـگچ  تسا . هداـتفا  ورف  هک  تسادـخ  باـجح  نیا 

هنوگچ هک  يدیدیم  هاگنآ  دروآیمرب ، دایرف  درکیم و  مایق  تسیابیم ، هک  یماما  نآ  احطب  نیمزرس  رد  رگا  دناریم ! مکح  شاهرابرد 
ماقتنا دـیاهداد  ماجنا  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  گنرد  یتخل  هیما ، يا  تسبیمرب . تخر  دـشیم و  تسار  تسا  هداـتفا  قلخ  رد  هک  یجک  نآ 

مادک زوریپ و  هورگ  مادک  هک  دـنبایرد  دـنربخیب  اهراک  ماجرف  زا  هک  اهنآ  زور  نآ  دـهد ! ناتبیرف  اهتلهم  نیا  دابم  سپ  دناتـس ؛ دـهاوخ 
تسا ». نوبز  راوخ و  هورگ 
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مرح هب  هک  یـسک  يارب   ) هلبقلاباب تسار  تمـس  رد  هک  تسا  فیرـش  نحـص  روهـشم  مهم و  ياهناکم  زا  هیکت  نیا  هیـشاتکب : هیکت  اما 

، هتفر راک  هب  نحص  ياهگنس  عون  زا  ًابیرقت  یگرزب  ياهگنس  نآ  رد  تسا و  يدبنگ  تروص  هب  هک  انب  نیا  دریگیم . رارق  دوشیم ) دراو 
. دندمآیم مه  درگ  نآ  رد  ینامثع  تموکح  راگزور  رد  كرت  نایفوص  هدش و  هتخاس  هدد  نمؤملادبع  تسد  هب 

ياهتیصخش نیرتهتـسجرب  هلمجزا  يدادغب  یحور  یلـضف و  شدنزرف  ود  نینچمه  و  لاس 963 م . هب  هتـشذگرد  رعاش  يدادغب  یلوضف 
. دندشیم رضاح  هیکت  نیا  نایفوص  عمج  رد  هک  دنایفوص 

. تسادـیپ هیکت  نیا  ياههبیتک  رد  دوجوم  ياههتـشون  زا  هک  هنوگنآ  درک و  نیعم  هیکت  نیا  يارب  ییلوتم  هدد  لآ  ياـین  هدد ، دـمحا  دـیس 
. داد رییغت  هّیدنبشقن  هیکت  هب  ار  هیکت  نیا  مان  درک ، گنج  مالعا  تقیرط  نیا  ناگدنهد  جاور  اب  مود  دیمحلادبع  ناطلس  هک  یماگنه 

. تسا هدـشیم  هدوـشگ  نحـص  هب  هک  هدوـب  هرجنپ  ود  ياراد  هدـمآرد ، هدد  لآ  يارب  یگداوناـخ  ياـههربقم  تروـص  هب  هـک  هـیکت  نـیا 
. تسا هتفر  نایم  زا  هیکت  نیا  راثآ  طوبرم ، نالوؤسم  يوس  زا  ریخا  ِيزاسون  يزاسزاب و  نایرج  رد  هنادنمگوس 

خیـش قارع  تسیب  دـصهن و  رازه و  بـالقنا  ربـهر  یناـحور و  گرزب  ياوشیپ  ربـق  هک  تسا  گرزب  یناویا  نحـص ، یقرـش  علـض  رد  اـما 
بونج هیواز  مرح ، هعـسوت  نایرج  رد  تسا . عقاو  نآ  رد  ینید  ناگرزب  ناملاع و  زا  رگید  یخرب  هاگمارآ  نینچمه  يزاریـش و  یقتدمحم 

رب هاتوک  ییاـههدرن  یتدـم  اـت  هتفرگ و  رارق  راوید  زا  رود  نحـص و  لـخاد  رد  یقتدـمحم  خیـش  ربق  بیترتنیدـب  هدـش و  هتـشادرب  یقرش 
. تسا هدش  هتشادرب  اهدعب  مه  اهنآ  هک  هدوب  ربق  نوماریپ 

هناخاقس

مهد رد  نآ  يانب  هتخاس و  ار  نآ  ینامثع ، اشاپ  بیجن  ناگداون  زا  یکی  يرکش ، دمحا  هک  تشاد  رارق  یبآ  عبنم  نحـص  یقرـش  علـض  رد 
تمـسق رد  دنـشونب . نآ  زا  ناریاز  ات  دـنتخیر  بآ  نیا  رد  رکـش  يدایز  رادـقم  راگزور  نآ  رد  دوب . هتفای  ناـیاپ  ق . لاس 1261 ه . مرحم 

ییولج

www.Ghaemiyeh.comهناخاقس ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


182 ص :
: دوب هتشون  یشاک  رب  رعش  تایبا  نیا  يرمع ، یقابلادبع  یلصوم ، رعاش  يابیز  طخ  هب  بآ  عبنم  نیا 

لیبسلا نبال  لهنملا  قّور  ولیبسلا  اذه  أشنأ  نم  دمحأ 
ٌلیجف اًلیج  یصقتسی  هل  يرکشدمحأ  یلعلا  وذ  الإ  وه  ام 

لیلسلا معن  ضوحلا  یقاس  لیلسًارئاز  ادغ  اروشاع  مویو 

لیثم نم  اهل  ام  نیملاعلا  یفیتلا  هط  ۀعضب  ُهُّمأ  نم 
لیئربج هب  حورلا  فّرشتيذلا  دوجولا  حور  هدجو 
لیبق اًلیبق  یلعألا  هدهشمیلإ  يوأت  راوزلا  دهاشف 

لیبجنزلاو روفاکلا  هجازمًارّکس  مهل  ضوحلا  عرتأف 
لیسی یعمد  لثم  نیسح  یلعهنیع  یف  رثوکلا  وه  ضوح 

لیحتسم هؤام  جاجُأ  حلماذ  نکل  كاذ  تارف  بذع 
لیوعلاو اکبلا  یّنم  هبوصدقو  يدجو  ینزح و  هدّعص 

لیوط رمعب  رضخلا  تظحالیتلا  ةایحلا  نیع  ّهنأک 
لیلعلا ءافش  ّحص  دقو  هنعافشلا  ثیدح  يوری  اًلسلسم 

لیلغلا هیف  دَّرب  دقل  هنمدراو  مکو  هنع  رداص  مک 
لین هنم  يدصلا  لب  ُهتارفهقوذ  الح  نحصلا  یف  دهشلاک 

لیبدرأ یف  يرلا و  یف  عاشفهلاسلس  غاس  رغث  ّلک  یف 
لیزج ًاباوثو  ًارجأ  لان  دقيرج  ام  یف  ًافقو و  هل  يرجأ 

140 (1) لیبسلسلا » عم  ضوح  دمحألل  » هخیرات قار  امل  قّرو 

ياوشیپ نآ  دـمحا  رگم  تسین  یـسک  وا  تسارآ . یهاـگروخبآ  نارذـگهر  يارب  تخاـس و  ار  هناخاقـس  نیا  هک  میاتـسیم  ار  نآ  - - » 1
وکن هچ  رثوک و  یقاس  دـنزرف  هک  درک  ترایز  ار  یماما  دـقرم  اروشاـع  زور  رد  وا  دـنیوگ . ساپـس  ار  وا  لـسن ، یپ  رد  لـسن  هک  راوگرزب 

لیربج هک  تسا  یتسه  ناهج  ناج  شّدج  و  تسین . دننامه  ار  وا  يارـس  ود  رد  تسا و  ربمایپ  نت  هراپ  شردام  هک  یـسک  تسا . يدـنزرف 
یـضوح راکوکین  نآ  دنیوجیم . هانپ  اجنآ  دنیآیم و  وا  دقرم  هب  هورگ  هورگ  رـضاح ، ناریاز  تسا . هتفای  فرـش  وا  رادید  هب  نیمألاحور 

شزیر ناـس  هب  تسا و  رثوک  دوخ  هک  تسا  یـضوح  تسا . لـیبجنز  روفاـک و  معط  هب  نآ  بآ  هک  داـهن  مهارف  ناریاز  نیا  يارب  رکـش  زا 
نیا دروـخ . ناوـتن  هک  معطدـب  روـش و  تسا  یبآ  کشرـس  نیا  تسا و  نیریـش  ییاراوـگ  بآ  نآ  اـما  تسا . شـشوج  رد  نـم  ياهکـشا 

همـشچ ایوگ  اراوگ ، بآ  ضوح  نآ  تسا . هتخاس  ریزارـس  مناگدـید  زا  مدایرف  هلان و  هدروآرب و  مناج  زا  ماهشیدـنا  هودـنا و  ار  کـشرس 
زین نینچ  دـیوگیم و  زاب  افـش  تیاکح  هک  اراوگ  تسا  یبآ  تسا . هتفاـی  تسد  نادـب  زارد  یناـیلاس  زا  سپ  رـضخ  هک  تسا  تاـیح  بآ 

یگنشت شطع و  هک  یلاح  رد  دنیآیم ، نوریب  نآ  زا  دنیآیمرد و  هاگروخبآ  نادب  هک  یناسک  رایسب  هچ  دناهتفای . افش  نارامیب  هک  تسه 
نیریش بآ  نآ  تسا . لین  نآ  هرطق  ره  هکلب  یمامت  هب  تسا و  معطشوخ  نحـص ، نایم  رد  تسا  يدهـش  ناس  هب  تسا . هتـسشن  ورف  نانآ 

تخاـس و نیعم  یفقو  بآ  نیا  يارب  درم  نآ  تسا . هدرتسگ  لـیبدرا  ير و  رد  نآ  فصو  ربخ  تسا و  هتـسشن  هدرک  رت  هک  ییولگ  ره  رب 
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لیبسلس رثوک و  ضوح  درک : مرش  ساسحا  عضاوت  هب  هدش  هتشاگن  نآ  خیرات  نوچ  تخاس . دوخ  ِنآ  زا  ناوارف  شاداپ  دزم و  راک  نیا  رد 
دنکیم  يربارب  اب 1261  دجبا  باسح  هب  هک  تسا  خیرات  هدام  لیبسلسلا » عم  ضوحلا  دمحألل   » هک تسا  ینتفگ  داب »! وا  يزور 
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183 ص :
سابع خیش  یقارع ، رعاش  دنزاسب . ياهناخاقس  نحص  یقرش  بونج  علـض  رد  داد  نامرف  ینامثع  دیمح  ناطلـس  ردام  ق . لاس 1282 ه . رد 

: تسا هدروآ  رعش  تیب  نیا  رد  ار  نآ  خیرات  هدام  باصق ،
141 (1) نیسحلا » سنت  الو  ءاملا  برشا  » هخیرات یتأ  دق  لیبسلس 

. تخاس يرگید  بآ  نزخم  ای  هناخاقس  هناخاقس ، نیمه  لباقم  رد  ظفاح ، لآ  نادناخ  ّدج  ظفاح ، بیبح  جاح  موحرم  نینچمه 
. تسا هدشهتخاس  ق . لاسردهک 1322 ه . هتشاددوجو  يرگیدعبنم  هلبقباب  لخدمرد 

. تسا هتسویپ  خیرات  هب  مرح  يزاسون  هعسوت و  یپ  رد  دعب  هب  لاس  نآ  زا  هتشاد و  دوجو  ق . لاس 1363 ه . ات  همه  اهنیا  هتبلا 
. تسا هتسشنیم  نآ  رد  ینامثع  تموکح  ِیتفم  هک  تسا  یگرزب  دجسم  نینچمه  مرح ، یقرش  علض  رد  تسا  ینتفگ 

رد ود  ياراد  دجـسم  نیا  درک . يزاسون  ار  انب  نیا  دوخ ، ییاراد  زا  یتشر  ینیـسح  مساق  دیـس  دـنزرف  مظاک  دیـس  مان  هب  ناـملاع ، زا  یکی 
يرگید مرح و  یلصا  نحص  زا  یکی  هک  تسا 

نکم ». شومارف  ار  نیسح  شونب و  بآ  تسا : هدمآ  عارصم  نیا  رد  شخیرات  هدام  هک  تسا  یلیبسلس  - - » 1
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184 ص :
. تسا هدش  هدوشگ  دسریم  کچوک  نحص  هب  هک  ییورهار  زا 

دبنگ

ياـناوت تسد  هب  هک  دـبنگ  نیا  دـناوخیم . دوخ  يوـس  هب  ار  ياهدـید  ره  هک  تسا  يدـنلب  دـبنگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـقرم  زارف  رب 
هک تسا  هدوشگ  نوریب  هب  هرجنپ  هد  دـبنگ  هقاس  رد  دراد . بان  يـالط  زا  یـششوپ  رـساترس  هدـش  هتخاـس  ناملـسم  ناراـمعم  ناسدـنهم و 

. تسا هلـصاف  رتمیتناس  جـنپ  هاجنپ و  رتم و  کی  يرگید  اب  کی  ره  ناـیم  دـسریم و  رتمیتناـس  هس  یـس و  رتم و  کـی  هب  کـی ، ره  ضرع 
هب ییالط  ياهلیم  دـبنگ  يادـنلب  رب  تسا . يزایپ  يورک  لکـش  ياراد  نوریب  زا  تسا و  رتم  دودح 37  نآ  كون  ات  هدعاق  زا  دـبنگ  عافترا 

دوجو ياهبیتک  دبنگ  تسار  تمـس  رد  دیامن . هار  هاگراب  نیدب  ار  ناریاز  رود  زا  ات  هدش  بصن  یغارچ  نآ  زارف  رد  هک  تسا  رتم  ود  لوط 
هبتک يراـجاقلا  هاـش  نیدلارـصان  ناطلـسلا  دـْهَع  یلَع  ۀّینیـسحلا  ۀـّبقلا  بیهذـت   » 142 (1) تـسا : هتــشون  اـجنآ  ریز  تراــبع  ود  دراد و 
نیا زین  دـبنگ  يوـس  نآ  رد   143 (2) ه ». ۀنـس 1273  یف  اهبیهذـت  نم  مسقو  اـهءانب  ددـج   » و يدهشملاب 1273 ه ». ریهشلا  نیـسحدمحم 

ناطلسلا لدعألا  ناقاخلاو  مظعألا  ناطلسلا  یلاعت  هَّللا  نوعب  ةرّونملا  ۀفیرـشلا  ۀکرابملا  ۀّبقلا  هذه  ریمعتب  فّرـشت  دق  : » تسا هتـشون  ترابع 
هب ياهالط  تشخ  دادعت  البرک ، فاقوا  تیریدم  رد  دوجوم  دانسا  رب  انب   144 (3) هکلم .» هَّللا  دّلخ  يراجاقلا  هاش  نیدلارصان  ناطلسلا ، نب 

. تسا عبرم  رتم  هدشيراکالط 301  حطس  عومجم  تشخ و  هتفر 7526  راک 

نیسح ماما  رهطم  مرح  تیلوت  همعط  لآ  حلاصلادبع  دیـس  دنزرف  لداع  دیـس  اب  هارمه  ق . لاس 1393 ه . رد  تسا  هتـسناوت  هدنراگن  - - » 1
دناوخب . ار  دبنگ  ياههبیتک  دروآ و  تسد  هب  ار  مرح  ماب  هب  نتفای  هار  راختفا  مالسلا  هیلع 

روهشم نیسحدمحم  ار  نتم  نیا  تفرگ . ماجنا  راجاق  هاش  نیدلارصان  ناطلس  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  دبنگ  بیهذت  - - 2
ق . لاس 1273 ه . تشون . يدهشم  هب 

ار وا  یهاشداپ  دـنوادخ  هک  راجاق - هاش  نیدلارـصان  هدازهاش ، ِهاشنهاش  رتسگداد ، ناقاخ  گرزب ، هاشداپ  یلاعت ، دـنوادخ  يرای  هب  - - » 3
دمآ ». لیان  رّونم  فیرش  كرابم  دبنگ  نیا  ریمعت  راختفا  هب  درادب - رادیاپ 
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185 ص :

اههتسدلگ

دبعلاةرانم هتسدلگ 

ةرانم  » ار نآ  هک  دوب  ياهتـسدلگ  علـض ، نیا  هشوگ  رد  دراد . قلعت  ناخ  دـسا  لآ  نادـناخ  هب  هک  تسا  ياهربقم  ظفاح  هناخاقـس  راـنک  رد 
. دوب هتخاس  ق . لاس 767 ه . هب  ار  انب  نیا  دادغب ، رد  ناناخلیا  رازگراک  هَّللادبع  نب  نیدلانیما  ناجرم  دندوب . هداهن  مان  دبعلا »

لقتـسم ار  قارع  تموکح  هک  دش  هشیدنا  نیا  رد  ینامز  وا  دوب . هدـش  هتـشامگ  قارع  تیالو  هب  يریالج  سیوا  ناطلـس  بناج  زا  ناجرم 
ار رهش  نیا  درک و  دادغب  گنهآ  گرزب  يرکـشل  اب  سیوا  ناطلـس  اما  تشارفارب . سیوا  تموکح  اب  تفلاخم  مچرپ  يورنیمه ، زا  دنک .

هدنهانپ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  هب  تخیرگ و  البرک  هب  دید  یمتح  ار  دوخ  تسکش  هک  ناجرم  دروآرد . دوخ  نایهاپس  هرـصاحم  هب 
دوب هدرک  هچنآ  زا  دیبلط و  روضح  هب  ار  وا  تفای  یهاگآ  وا  مادقا  نیا  زا  هک  سیوا  دیزاغآ . ار  هتـسدلگ  نآ  يانب  نامز  نیمه  رد  وا  دـش .
رانک رد  هتسدلگ و  تخاس  راک  سیوا  تشامگ . قارع  تیالو  هب  دوب  هدرک  ماما  مرح  هب  هک  یتامدخ  ساپ  هب  ار  وا  رابرگید  تشذگرد و 

ياهاج هیلاحر و  رمتلانیع ، البرک ، دادغب ، رد  دوخ  كالما  دـمآرد  زا  نینچمه  وا  دـناسر . نایاپ  هب  تفرگ و  یپ  ار  گرزب  يدجـسم  نآ 
. دوش هنیزه  هتسدلگ  دجسم و  نیمه  رب  ات  داد  صاصتخا  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  هب  یناوارف  لاوما  رگید ،

تمس رد  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نحص  یقرش  هیواز  يرتم  تسیب  رد  هتسدلگ  نیا 
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186 ص :
رطق هچ ، تسا ؛ هدوب  مرح  هعومجم  رد  هتسدلگ  نیرتگرزب  هتشاد و  رارق  تسا  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  ترایز  یهار  هک  یـسک  پچ 
رعاش ملاع  تسا . هتـشاد  تخاسشوخ  میدق و  یـشاک  زا  یـششوپ  هدیـسر و  رتم  لهچ  هب  نآ  عافترا  رتم و  تسیب  هب  هتـسدلگ  نیا  هدـعاق 

: تسا هدروآ  ریز  رعش  رد  ار  هتسدلگ  نیا  يانب  خیرات  يوامس ، دمحم  خیش  موحرم 
يرئالجلا نسحلا  ُنبا  ٌسیوارئادلا  دعب  ۀّبقلا  یَنب  َُّمث 
هدبع لتقل  دادغب  دیریهدنجب  هّرقم  نم  ءاج  ذإ 

ادرو سیوأ  دنج  اذإ  یّتحادرمت  ذإ  ناجرم  هب  ینعأ 
ۀعافشلل نیسحلاب  ذالفۀعاطلا  هوعنم  نم  هقراف 

ةرامإلا يذ  دبعلل  تبستنافةرانملاو  دجسملا  ینب  َُّمث 

انیئم تلخ  دق  عبس  دعب  نمانیتسلاو  عبسلا  یف  اذ  ناکو 
هلآ (1) 145 هیلع و  هللا  یلص  یفطصملا  نباب  ذال  ذإ  هدبع  نعافعو  سیوأ  حفصلا  ردصأف 

هاـش ناـمرف  هنیزه و  هب  دوـب ، يزاـسون  ریمعت و  ياهراـپ  دـنمزاین  هتـسدلگ  رـس  تمـسق  رد  هژیو  هب  هک  هتـسدلگ ، نـیا  ق . لاـس 982 ه . رد 
. دش يزاسزاب  يزاسون و  يوفص  بسامهط 

رد تفای و  تروص  یلامـش  علـض  رد  ياهعـسوت  نآ  یط  تفرگ و  ماجنا  نارود  نآ  رد  هک  دوب  یتایلمع  زا  یـشخب  هتـسدلگ  نیا  يزاسون 
دـشیمن و هدوشگ  نوریب  هب  يرد  نحـص  تمـس  نیا  زا  نآ  زا  شیپ  ات  هک  یلاح  رد  دـش ، هدوشگ  نحـص  علـض  نیا  زا  يرد  هعـسوت  نیا 

. تشاد مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  مرح  نحص  عضو  ناس  هب  یعضو  نحص 
: دسیونیم نینچ  هعسوت  نیا  هرابرد  راونألا » راحب   » رد یسلجم  هماّلع 

درک دادغب  گنهآ  شیوخ  ّرقم  زا  دوخ  رکشل  اب  هک  ماگنه  نآ  تخاس . نحـص  زا  سپ  يریالج  نسح  نب  سیوا  ار  هبق  نآ  سپـس  - - » 1
ناجرم زا  هک  یناسک  دـندمآرد . دادـغب  هب  سیوا  هاپـس  هک  ماگنه  نآ  دوب . هدرک  درمت  هک  ناـجرم  ناـمه  ینعی  دـشکب . ار  دوخ  هدـنب  اـت 

نآ تخاس و  ار  هرانم  دجـسم و  سپـس  دروآ . هانپ  نیـسح  هب  تعافـش  يارب  يو  هجیتنرد  دنتـشاذگاو و  ار  وا  دـندرکیم  عافد  تیاـمح و 
زا سیوا  نآ ، ندش  هتخاس  زا  سپ  تفرگ . ماجنا  تفه  تصـش و  دصتفه و  لاس  رد  انب  نیا  تفای . تبـسن  اورنامرف  نآ  هب  هرانم  دجـسم و 

تشذگرد ». دوب  هدرب  هانپ  یفطصم  دنزرف  هب  هک  دوخ  هدنب 
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187 ص :
هزاوآرپ تموکح  نارود  رد  هچنآ  هن  دریگیمربرد  ار  میدق  نحص  ياهتمسق  نامه  اهنت  ینیسح ، رئاح  هک  تسا  نآ  رتتسرد  نم  رظن  زا  »

. تسا هدش  هدوزفا  نحص  هب  يوفص 
تسار و تمس  هلبق ، تمـس  زا  نحـص  ماهدینـش ، نیمزرـس  نآ  ناگرزب  ناریپ و  زا  هچنآ  رب  انب  هدیدرگ و  مولعم  میارب  نیارق  زا  هچنآ  رب  انب 
رد يوامس  دمحم  خیش  هماّلع   146 (1) تسا ». هلبق  لباقم  تمـس  رد  هدـمآ ، دوجو  هب  نآ  رد  هک  يرییغت  اهنت  هتفاین و  يرییغت  پچ  تمس 

: تسا هدرک  نایب  ار  يزاسون  نیا  خیرات  دوخ ، رعش 
ةرامع هل  یعدتساو  دبعللةرانملا  رهاظ  یعادت  َُّمث 

بسانی اهلامب  ترمعوبسامهط  اهل  هفک  دمف 
147 (2) بحألا » رصنخ   » ینعت رای » تشگناو  » برعو مجع  نیب  ام  تخرأو 

ار نآ  يانب  دیدجت  روتسد  رابرد  دوب  هدمآ  دیدپ  هتـسدلگ  رـس  تمـسق  رد  هک  یفاکـش  یپ  رد  ق . لاس 1308 ه . هب  یناـمثع و  نارود  رد 
بیرخت روتسد  تقو  ریزوتسخن  یمشاه  نیـسای  1935 م . ق /. لاس 1354 ه . رد  قارع و  یتنطلـس  نارود  رد  هنادـنمگوس ، درک . رداص 
رذـگهر زا  نیدـلانیما و  ناجرم  تافوقوم  لحم  زا  هک  دوب  يدـمآرد  هب  نتفای  تسد  راک  نیا  زا  يو  فدـه  درک . رداص  ار  هتـسدلگ  نیا 

. دمآیم تسد  هب  یفقو  یضارا  هینبا و  نداد  هراجا 
« همیدقلا راثآلا  راد   » هب ار  اهنآ  هک  دنتفای  تسد  يوفـص  يریالج و  نارود  هب  طوبرم  یـسم  ياههّکـس  هب  هتـسدلگ  نیا  بیرخت  نایرج  رد 

. دندرپس دادغب 
. دش وربور  یتخس  تفلاخم  اب  هتسدلگ  نیا  بیرخت  رب  ینبم  تموکح  میمصت  هتبلا 

. دوب هدـش  جـک  هتـسدلگ  نیا  دـنتفگیم  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دـش ؛ شخپ  مدرم  نایم  رد  ینوگانوگ  ياههعیاش  بیرخت  نیا  هزیگنا  هرابرد 
تّحص ياهلأسم  نینچ  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ص 757  ج 18 ، راونألا ، راحب  - - 1
ار نآ  وا  لاوما  اب  داد و  يرای  تسد  بسامهط  هاـش  سپ  دـش . يزاـسون  دـنمزاین  دـییارگ و  یناریو  هب  دـبع  هتـسدلگ  رهاـظ  سپـس  - - » 2
« بحالارـصنخ  » ینعم هب  رای  تشگناو  دـنداهن : خـیرات  هدام  سراف  برع و  ناـیم  رد  اـنب  دـیدجت  نیا  رب  دـندرک . ریمعت  روخرد  ياهنوگهب 

لاس هک  دنکیم  يربارب  ددع 982  اب  دـجبا  باسح  رد  ییاهنت  هب  کی  ره  بحالا » رـصنخ   » و رای » تشگناو   » ترابع تسا  ینتفگ  تسا ».
دهدیم . ناشن  ار  هتسدلگ  يزاسون 
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. دننک ناریو  هیاپ  زا  ار  نآ  هکنیا  هن  دوش  يزاسون  ریمعت و  تسا  هدید  بیسآ  هک  ياهطقن  نامه  زا  هتسدلگ  دوب  مزال  تشادیم 
یگدرزآلد راهظا  نآ  زا  دـنیوگیم و  هتـسدلگ  ندـش  ناریو  هرطاخ  یخلت  زا  دـنراد  دای  هب  ار  راـگزور  نآ  هک  ناریپ  زا  یخرب  مه  زونه 

. دناهتفگ ییاههیثرم  زین  یقارع  نارعاش  هرابنیا  رد  دننکیم .
: تسا هدمآ  نینچ  هنیمز  نیا  رد  البرک » خیرات   » باتک رد 

ياج رب  رنه  گنهرف و  خیرات و  نارادتـسود  ياهلد  رد  میاد  یترـسح  دروآ و  دـیدپ  مرح  ياهانب  هعومجم  رد  یگرزب  ألخ  دـبعلا  ۀـنذئم  »
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  مرح  يارب  ناـیباهو  ناـمجاهم و  تسد  هب  هک  تسناـمیم  ار  ییاهدادـخر  هتـسدلگ  نیا  ندرک  ناریو  تشاذـگ .

.« دنتفگ اثر  نآ  نادقف  رد  نارعاش  تسشن و  خلت  دادخر  نیا  هودنا  رد  اهلد  دوب و  هدش  هدیرفآ 
هتسدلگ نیا  رب  هک  ار  لماک  نتفر  نایم  زا  ماجنارـس  يزاسزاب و  یناریو و  انب و  زا  ییاههرود  فطلا » ضرأب  فطللا  یلاجم   » باتک رد  مه 

: تسا هدرک  لقن  نومضم  نیدب  يرعش  تایبا  سپس  هدروآ و  هتشذگ 
. دنامن ناشن  مان و  چیه  نآ  زا  دش و  ناریو  دبعلاةرانم  »

. تفریذپ تروص  رضاح  راگزور  رد  راهچ  هاجنپ و  لاس  هب  دادخر  نیا  تسا . هدش  تسس  شاهدولاش  دنتفگ : هک  هناهب  نیدب 
. دوریم سابع  ترضح  ترایز  هب  هک  یسک  پچ  تمس  نامه  رد  دنامب . دوخ  مکحم  ياههیاپ  رب  راوتسا  تسناوتیم  هتسدلگ  نآ  اما 

یمشاه نیسح  نب  یلع  دیس   148 (1) نآ ». کیدزن  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طبس  مرح  نحـص  هزاورد  رب  یبرغ و  راوید  هب  لصتم  و 
یناریو يارب  یخیرات  هدام  رعش  تیب  دنچ  رد  زین  بیطخ 

مَلَع الو  رثأ  نم  اهل  قبیملف  دبعلا  ةرانم  تمدهو  - - 1
نمزلا اذه  نم  نیسمخلاو  عبرألا  یفنهو  اهمظع  نأب  مهلوقب 

ساّبعلا َیلإ  یضمی  نَم  لامشساسألا  مکحم  یقبت  یلب 
برقلا  یف  وأ  طبسلا  نحص  باب  یفیبرغلا  رادجلا  عم  اًلصتم 
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: تسا هتشاذگ 

ةرامإلا یلو  ذم  ناجرم » » مهدبع رئالجلا » لآ  »
ةراجتلا قوس  يدلهدجسم  دادغب  یف  داش  دق 

ةرانم (1) 149 یلعأ  هّبحلنیسحلا  نحص  يدل  ینبو 

: تسا هدمآ  نآ  خیرات  هدام  رگید  يرعش  رد  مه 
ةراسخ يوقتلاو  نیدللاهمدهب  َّنإ  هَّللات 

150 (2) ةراشإلا » ۀیفکت  ّرحلاًابحان   » خّرأ دبعلاو 

: تسا هدروآ  اجکی  ار  نآ  یناریو  هتسدلگ و  نیا  يانب  خیرات  هدام  رعش  تیب  ود  رد  مه  فیان  میرکلادبع  خیش 
« رای تشگنا   » خّرا هؤانبنیسحلا  نحصب  دبعلا  ةرانم 

151 (3) رارطضالا » أجل  الا  ءاج  ام  » هخیرات نلعا  اهمدهو 

سلاجم نتـشاد  اپرب  نیـسح و  ماما  يرادازع  مسارم  يرازگرب  زا  يریگولج  روتـسد  هک  تسا  یـسک  نامه  یمـشاه  نیـسای  دـنامن  هتفگان 
نیا اب  درک و  رداص  زین  ار  يراوگوس 

مرح رد  و  تخاس . رازاب  رانک  رد  يدجـسم  دادـغب  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  ییاورنامرف  هک  ماگنه  نآ  ناجرم » « ؛» رئالجلا لآ   » هدـنب - - 1
خیرات هدام  ناجرم »  » و رئالجلا » لآ   » تیب هس  نیا  رد  تخاس . ار  هتـسدلگ  نیرتدـنلب  وا  اـب  یتسود  هزیگنا  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

دهدیم . ناشن  ار  هتسدلگ  ندش  ناریو  نامز 
ار درمدازآ  میناـیرگ . داـهن : خـیرات  هداـم  یناریو  نیا  رب  هدـنب  و  دیـسر . تراـسخ  ار  اوقت  نید و  نآ  یناریو  رد  دـنگوس  ار  يادـخ  - - » 2

دنکیم . يربارب  ددع 1354  اب  دجبا  باسح  هب  ةراشألا » هیفکت  ّرحلا  ابحان   » ترابع تایبا  نیا  رد  تسا  ینتفگ  تسا ». هدنسب  ياهراشا 
خیرات هدام  نیا  مه  نآ  یناریو  يارب  و  تسا . خیرات  هدام  رای » تشگنا   » ار شیانب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  دـبعلاةرانم  - - » 3

هدام ددع 982 و  اب  دجبا  باسح  رد  رای » تشگنا   » خیرات هدام  تسا  ینتفگ  تسا ». هدماین  يراچان  رـس  زا  ندرب  هانپ  زج  منکیم : مالعا  ار 
دنکیم . يربارب  ددع 1354  اب  رارطضالا » أجل  الا  ءاج  ام   » خیرات
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زاب ترـضح  نآ  دـقرم  ترایز  زا  ار  مدرم  درک و  ناریو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هک  داهن  لّکوتم  ياهماگ  ياج  رب  ماگ  دوخ  راـک 

. تشاد
فک زا  کـی  ره  عاـفترا  هک  دراد  دوجو  ـالط  شـشوپ  اـب  گرزب  هتـسدلگ  ود  مالـسلا ، هیلع  ماـما  مرح  ِدـبنگ  ِبونج  يرتم  هد  هلـصاف  رد 

رد دسریم . رتم  هب 4  زین  نآ  رطق  رتم و  دودح 25  هب  نحص ،
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لاس 786 ه. رد  هتسدلگ  ود  نیا  تسا . ییانشور  يارب  یغارچ  مه  هلیم  نیا  زارف  رب  هدش و  بصن  ياهلیم  اههتـسدلگ  نیا  زا  کی  ره  كون 

ییالط درز  ياهیـشاک  هب  ار  اههتـسدلگ  ریخا  نیمه  دـش و  هداهن  انب  يریالج  دـمحا  شدـنزرف  يریـالج و  سیوا  ناطلـس  نارود  رد  و  ق .
داد نامرف  یغلابم  صاصتخا  اب  رهاط  نیدلافیـس  ناطلـس  هجیتنرد  دش و  جک  ياهزادـنا  ات  یبرغ  هتـسدلگ  ق . لاس 1356 ه . رد  تسارآ .
یپ دندید  دندرک ، راکشآ  ار  هتسدلگ  نیا  هدعاق  یپ و  هک  یماگنه  اما  دننک . انب  يرگید  هتـسدلگ  نآ  ياج  هب  بیرخت و  ار  هتـسدلگ  نیا 

. تسین نآ  نتخاس  ون  زا  ندرک و  ناریو  هب  يزاین  تسا و  مکحم  راوتسا و  هتسدلگ  هدولاش  و 
. تسا هدوب  ینونک  لکش  نیمه  هب  زابرید  زا  یبرغ  هتسدلگ  اما  دش . يراکالط  هتسدلگ  نیا  يداه  دومحم  رنه  هب  و  ق . لاس 1373 ه . رد 

. تسا تشخ  ًاعمج 8024  هتفر  راک  هب  هتسدلگ  ود  نیا  رد  هک  ییالط  ياهتشخ  دادعت  تسا  ینتفگ 

کچوک نحص 

هک تسا  ییورهار  نحص  ود  نیا  نایم  دراد و  دوجو  يرگید  کچوک  نحص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  یلصا  نحص  قرش  تمـس  رد 
دـنمانیم و ریغـص » نحـص   » ار نحـص  نیا  تسا . عیدـب  ياهیـشاک  اب  يراکسنرقم  نآ  یلخاد  ياـمن  هدـش و  شـشوپ  یـسوق  لکـش  هب 
هب نآ  ياـنب  خـیرات  دوریم و  رامـش  هب  رداـن  يرنه  راـثآ  زا  دوخ  هک  تسا  دـنلب  ییاـهراوید  نآ  درگ  رب  تسا . عبرم  رتم  نآ 48  تحاسم 

نحـص يانب  تفرگ . تسد  رد  ار  تموکح  هرادا  یـسابع  عئاط  نارود  رد  دوخ  ردپ  زا  سپ  هک  ددرگیم  زاب  یهیوب  هلودـلادضع  راگزور 
علض و زا  ياهتخیمآ  اب  هناوتسا  یسدنه  لاکشا  رد  ابیز  ياهيراکسنرقم  ياراد  هدیـشوپرس  ياهتمـسق  رد  اهفقـس  تسا . یناشاک  رجآ  زا 

ظاـحل هب  تسا و  هتوب  لـگ و  زا  ییاهـشقن  اـب  یـشاک  اهـسنرقم  نیا  ياـمن  تسا . هدـش  بیکرت  عیدـب  قـیقد و  ياهنوـگهب  هک  تسا  هیواز 
ق. ات 371 ه . ياهلاس 369  هلـصاف  رد  نحـص  نیا  دسریم . رظن  هب  دننامهیب  اهراگن ، شقن و  لصا  ات  هتفرگ  بیکرت  زا  اهیگژیو  هعومجم 
. دـناهداد رارق  تسا ، مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  ناریاز  رذـگ  رب  هک  نآ ، رد  زین  ار  دوخ  یگداوناـخ  هربقم  هیوب  لآ  هدـش و  هتخاـس 

رد نینچمه ، هلودلادضع ،
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رد نامز و  رذـگ  رد  اما  دیـسریم  زین  کچوک  نحـص  لخاد  هب  رهن  نیا  تفاکـش . البرک  هب  یناسربآ  يارب  يرهن  دوخ  ییاورنامرف  نارود 

. تفر نایم  زا  رهن  نیا  تفرگ  ماجنا  مرح  رد  رهش و  رد  هک  ییاههعسوت  اهریمعت و  یپ 
انب اشاپ  بیجن  ینامثع  تموکح  رازگراک  ناـمز  هب  ق . لاس 1262 ه . رد  هک  دراد  دوجو  نهک  یلو  کچوک  هتـسدلگ  ود  نحـص  نیا  رد 

. تسا هتسب  شقن  یفوک  طخ  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  نآ  ینوریب  يامن  رب  تسا و  فرشم  هیوب  لآ  هربقم  رب  هدش و 
یلصا ِرد  هک  یفاص - لآ  هداوناخ  ناگرزب  زا  یکی  لاس  نیا  رد  دش . فشک  ق . لاس 1292 ه . رد  هک  تسا  ياهربقم  دوخ  هیوب ، لآ  هربقم 

دیرخ ار  نحص  رواجم  ياهقاتا  زا  یکی  دوشیم - هدناوخ  یفاصلاباب »  » نادناخ نیا  مان  هب  زین  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  دقرم  هب  ناریز  رذگ 
هب هک  دـنتفای  ینیمزریز  ییورهار  دـندنک  ار  نیمز  هرجح  نیا  یپ  يارب  هک  یماـگنه  تشاد  دوخ  یگداوناـخ  هربقم  هب  نآ  قاـحلا  دـصق  و 

. تسا هدوب  هیوب  لآ  یگداوناخ  هربقم  اجنآ  هک  دنتفایرد  اهربق  نیا  گنس  رب  دوجوم  ياههتشون  یسررب  زا  سپ  دیسریم . ربق  دنچ 
زاـب ربـکا » یلع  عراـش   » ماـن هب  یناـبایخ  هب  تسا ، روهـشم  یفاـصلاباب »  » هب هک  اـهرد  نیا  زا  یکی  تـسا ؛ رد  ود  ياراد  کـچوک  نـحص 

هدشیم هدوشگ  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  گرزب  رازاب  « ) ریبکلا نیسحلا  قوس   » مان هب  يرازاب  هب  مرح  هعسوت  زا  شیپ  ات  يرگید  هدشیم و 
نادـناخ ود  هب  هک  تسا  هربـقم  ود  دـسریم  رد  نیا  هب  هـک  ییورهار  فرط  ود  رد  دـناهدیمانیم . ریغـصلا » نحـصلا  باـب   » ار نآ  تـسا و 
ییابطابط یلع  دیس  دنزرف  يدهم  دمحم  دیس  هربقم  و  طباوض »  » باتک بحاص  ینیوزق  میهاربا  دیس  هربقم  یکی  دراد ؛ ّقلعت  یملع  گرزب 

یکی و  ق ). لاس 1347 ه . نوعاط  رد  هتشذگرد   ) يدزی يرئاح  لیعامسا  خیش  هک  تسا  هلودلانکر  هربقم  نآ  زا  سپ  و  ضایر »  » بحاص
. دناهدش هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  هاش  یلع  ریما  مان  هب  هاشیلعحتف  نادنزرف  زا 

رد 1948 م . / 11 اب 18 / قباـطم  ق . لاس 1368 ه . مّرحم  مهدزناـش  رد  هتـشاد و  دوجو  لاس 1948 م . ات  اـهنت  میتفگ  هک  نحـص  نیا  هتبلا ،
. تسا هتفرگ  رارق  دریگیم  نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  هک  ینابایخ  رد  هدش و  ناریو  هعسوت  حرط  يارجا 
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193 ص :

نحص ياهرد 

رد اهرد  نیا  تسا . هدشیم  هدوشگ  البرک  ياههلحم  زا  یکی  هب  مادک  ره  هک  تسا  ییاهرد  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  فیرـش  نحص 
. دنراد رارق  تسا  هتسب  شقن  یفوک  طخ  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  اهنآ  هیشاح  رب  هک  یشاک  هب  هتسارآ  دنلب و  ییاهناویا  ریز 

یفاصلا و باب  ریغصلا ، نحصلا  باب  هردسلا ، باب  هیناطلسلا ، باب  هّیبنیزلا ، باب  هلبقلا ، باب  تسا : هتشاد  رد  تفه  نحـص  اههتـشذگ ، رد 
هتفرگ و مان  ادهـشلا  باب  هدـش و  یکی  مه  اب  یفاـصلا  ریغـصلا و  نحـصلا  ِرد  ود  مرح  هعـسوت  ناـیرج  رد  اهدـعب  تاـجاحلا . یـضاق  باـب 

: تسا هدوشگ  نحص  هب  زین  رگید  رد  راهچ  نحص  نورد  هب  ناریاز  دمآدش  ندرک  رتلهس  تیعمج و  ماحدزا  نتسکش  يارب  نینچمه 
زا همه  اهرد  نیا  دـسریم . دروم  هد  هب  اهرد  ینونک  رامـش  ناسنیدـب  فیرـشلا . سأرلا  باب  و  مالـسلا ، باب  همارکلا ، باب  ءاـجرلا ، باـب 
رب هدـش و  يراکسنرقم  اهنآ  فقـس  هک  هتفرگ  رارق  ییـسوق  یلاله  ياهقاط  ریز  رد  هدـش و  هتخاـس  زاونمـشچ  اـبیز و  لکـش  هب  بوچ و 

. دنراد زین  يرگید  یلحم  ياهمان  اهرد  نیا  تسا . هدش  هتشون  ییابیز  ِیلج  طخ  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  اهنآ  هیشاح 
هتشون یشاک  اب  اهرد  نیا  زا  کی  ره  قاط  یناشیپ  رب  ات  دورس  يراعشا  البرک  یضاق  ردص  يداهدمحم  دیس  رضاح ، نرق  زا  هاجنپ  ههد  رد 

: ءادهشلا باب   152 (1) دیراد : يورارف  ار  راعشا  نیا  زا  رعش  دنچ  نتم  کنیا  دوش .
نامزلا ۀیداع  رش  ینیقییجنم  کیف  یبسح  ءادهشلا  ابأ 

ینامأ یلاعلا  کبابب  تدجوًارهفکم  سبع  بطخلا  ام  اذإ 
ینامألا تایاغ  کیف  غلبألًاریجتسم  کتدصق  دق  انأ  اهو 

ناسحلا (2) 153 ننملاب  هادن  ضیفیرحب  تنأو  َّيدی  دّدرت  الف 

ص 44  ق ،. بجر 1373 ه . مود ، هرامش  لوا ، لاس  البرک ، رشن : لحم  قرشلا ،» ۀلاسر   » هلجم - - 1
اب راـگزور  هک  ماـگنه  نآ  یهد . تاـجن  ار  مـنیقی  وـت  راـگزور  موـجه  تـسد  ربارب  رد  هـک  تـسا  هدنـسب  ارم  نادیهـش ، رـالاس  يا  - - » 2

وترپ رد  ات  میوجیم  هانپ  ماهدرک و  وت  گـنهآ  کـنیا  مباـییم . شیوخ  ناـما  وت  دـنلب  هناتـسآ  رب  دـشک ، مهرد  هرهچ  شخلت  ياهدادـخر 
زا نآ  شـشخب  یهد و  اطع  ياهيوج  هک  یتسه  ییایرد  دوخ  وت  هک  نادرگم  زاـب  تسدـیهت  ارم  سپ  مسرب . میاـهوزرآ  همه  هب  وت  فطل 

تسا ». زیربل  هنارک  ره 
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194 ص :
: نیسحلاسأر باب 

نیقفاخلا نامأ  اهیفیّتلا  سدقلا  ةِریظح  أ 
نیمألا حورلا  طبهمینوکت  نأ  رخافملا  بسح 

نیبملا قحلل  هَّللا  بابوه  ۀطح و  باب  کل 
نیسحلا (1) 154 سأر  یلإ  هتبسنبهل  ةایحلا  تنع 

: ءاجرلا باب 
ءامسلا ۀکئالم  ۀللهمتفح  ءادهشلا  ابأ  ای  کبابب 

ءاجرلا (2) 155 باب  اهدصق  ۀیاغوًاعوط  ضرألا  كولم  تثج  هیفو 

: ۀمارکلا باب 
ۀمامإلاو ةوبنلا  انسبًاقرشم  قلأت  حرص 

ۀمایقلا موی  یلإ  هبنوملسملا  ذولی  ًیمحو 
ۀماهشلاو ۀلوطبلاب  رخزیماّیألا  يدم  قاب 

ۀمارکلا (3) 156 باب  اهبسح  وهیف  كالمألا  محازتت 

نیمألاحور لیربج  دورف  ياـج  دوخ  وت  هک  سب  نیمه  اـهراختفا  همه  زا  تسا . رتخاـب  رواـخ و  ناـما  نآ  رد  هک  یـسدق  هاـگراب  يا  - - » 1
اهیناشیپ دناهداد ، شتبسن  نیسح  رس  هب  نوچ  تسا . نیبم  قح  دنوادخ  باب  نیا  تسا و  ناهانگ  نتخیر  ورف  شیاشخب و  ِرد  ار  وت  یـشاب .

دش ». هدییاس  كاخ  نآ  ربارب  رد 
يربنامرف يوناز  تبغر  هب  نیمز  ِناهاش  اجنآ  رد  و  دناهدمآ . درگ  وت  هناتسآ  رب  نایوگلیلهت  نامسآ  ناگتشرف  نادیهش ، رورـس  يا  - - » 2

دنراد ». اجرلاباب  گنهآ  همه  دناهداهن و  نیمز  رب 
رذگ رد  دنیوج . هانپ  نادب  تمایق  زور  ات  ناناملـسم  هک  تسا  یهاگهانپ  و  دشخردیم . تماما  توبن و  رون  هب  هک  دنلب  تسا  یناویا  - - » 3

ار نانآ  دننزیم و  رگیدمه  يولهپ  هب  ولهپ  نآ  رد  ناگتشرف  تسا . تماهش  يروالد و  راشرـس  همـشچرس  تساجرباپ و  هرامه  ناراگزور 
تسا ». هدنسب  همارکلاباب  نیمه 
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195 ص :
کنیا تسا . هدش  هتـشاذگ  ون  ییاهرد  میدق  ياهرد  ياج  هب  هدمآ و  دوجو  هب  ییاهرییغت  اههزاورد  نیا  رد  ریخا  ياهيزاسزاب  نایرج  رد 

: میسریمرب ار  کی  ره  يراذگمان  ّتلع  انب و  خیرات  میزادرپیم و  ون  هنهک و  زا  معا  اهرد ؛ نیا  زا  کی  ره  یسررب  هب  ام 
باب  » ار نآ  تسا  نحص  هلبق  تمـس  رد  هک  يور  نآ  زا  تسا . رامـش  هب  نحـص  هب  دورو  یلـصا  هزاورد  رد و  نیرتیمیدق  هلبقلا : باب  - 1

رد هنومن  يارب  دهدیم . ناشن  ار  نآ  يانب  خیرات  هک  تسا  ییاههتشون  نحـص  لخاد  تمـس  زا  ییاهیـشاک  يور  رب  دناهداهن و  مان  هلبقلا »
نوریب لاح  رد  هک  مه  یسک  پچ  تمـس  رد  دروخیم و  مشچ  هب  تسا  خیرات  هدام  ًالامتحا  هک  انُهه » فرـشت  دق   » ترابع نآ  یبرغ  علض 
لخدم تمـس  رد  نیمز و  يور  زا  ناویا  سوق  كون  عافترا  دوشیم . هدید  تسا  نآ  رب  ق . لاس 1275 ه . خیرات  هک  ياهتشون  دشاب ، نتفر 

: تسا هدش  تباتک  هیآ  نیا  زین  هلبقلاباب  ناویا  يالاب  رد  تسا . رتم  نآ 8  هدعاق  ضرع  رتم و  دودح 15  نحص 
(1) اًلیدـْبَت » اُولَّدـَب  امَو  ْرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاجِر  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

157
هب نآ  عافترا  تسا . هدش  هدافتـسا  مه  جـنران  بوچ  زا  نآ  رد  تسا و  جاس  بوغرم  بوچ  زا  دـناهدرک ، بصن  هزاورد  نیا  رب  هک  يون  ِرد 

: تسا هتسب  شقن  یشاک  رب  فیصن  ِدبع  داوج  طخ  هب  هیآ  نیا  رد ، رس  فرط  ود  رب  دسریم و  رتم  هب 4  نآ  ضرع  رتم و  دودح 6 
158 (2) ًاریهْطَت » ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْها  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

نیا سپس  و  ناگدازقلاخ )  ) هدننکادها مان  رد ، نیا  يولج  تمسق  پچ  تمس  رد 

. دندرک افو  هناقداص  دنتـسب  دـهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  دـناینادرم  نانمؤم ، نایم  زا  - » 23 بازحا : میحرلا ، نـمحرلا  هَّللامـسب  زا  سپ  - - 1
دندرکن ». نوگرگید  ار  دوخ  هدیقع  چیه  دنراظتنا و  نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب  دندیسر و  تداهش  هب  نانآ  زا  یخرب 

دنادرگ ». هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دنک و  رود  ربمایپ  نادناخ  امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  ادخ  - » 33 بازحا : - - 2
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196 ص :
: دوشیم هدید  ترابع 

یگرزب تعاس  رد ، نیا  يـالاب  رد   159 (1) ق ». ه . نابعش 1385   8 سیمخلا ، موی  نداسلا  حلاصلادبع  دیـسلا  دهع  یف  بابلا  اذـه  عنـص  »
«. هَّللادبعابا ای  کیلع  مالّسلا  : » تسا هتشون  نآ  ریز  رد  هدش و  بصن 

نآرق زا  یتایآ  هک  تسا  ياهبیتک  نآ  رب  نحص ، نوریب  تمـس  زا  تسا و  تاجاحلایـضاق  باب  هلبقلا و  باب  نایم  رد  نیا  ءاجرلا : باب  - 2
: تسا هتسب  شقن  نآ  رب 

ِنادُجْـسَی (2) 160 ُرَجَّشلاَو  ُمْجَّنلاَو  ٍنابْـسُِحب  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلا  َناـیَْبلا  ُهَمَّلَع  َناـْسنْالا  َقَـلَخ  َناْرُْقلا  َمَّلَع  ُنـمْحَّرلا  ِمـیِحَّرلا  ِنَـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  »
« میظعلا ّیلعلا  هَّللاقدص 

هتشون ابیز  یطخ  هب  هک  میرک  نآرق  زا  یتایآ  اب  ناویا  سوق  فقس  هدش ، يراکیشاک  هتفرگ ، رارق  رد  يالاب  هک  ناویا  سوق  ریز  زا  یتمسق 
: دروخیم مشچ  هب  هبیتک  نیا  رد  يالاب  رب  هتفای و  نییزت  هدش ،

ٌّيِّرُد ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا  ٍۀَجاجُز  یف  ُحابْصِملا  ٌحابْـصِم  اهیف  ٍةوکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرْالاَو  ِتاومَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
.«. 1396 ه میظعلا ، ّیلعلا  هَّللا  قدص  ٍۀَنُوْتیَز (3) 161  ٍۀَکَرابُم  ٍةَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی 

: تسا نینچ  نآ  نتم  تسا و  يرگید  هبیتک  مه  هبیتک  نیا  ریز  رد 
َۀَِئیَّسلا ِۀَنَـسَْحلِاب  َنوُؤَرْدَـیَو  ًۀَِـینالَعَو  ًاّرِـس  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفناَو  َةـالَّصلا  اُوماـقاَو  ْمِهِّبَر  ِهْجَو  ِءاـِغْتبا  اوُرَبَص  َنیذَّلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

ْمَُهل َِکئلوا 

دش ». هتخاس  رد  نیا  ق . نابعش 1385 ه . هبنشجنپ 8  زور  رد  حلاصلادبع  دیس  تیلوت  راگزور  هب  - - » 1
هتوب و دنناور و  یباسح  رب  هام  دیـشروخ و  تخومآ . نایب  وا  هب  دیرفآ ، ار  ناسنا  داد . دای  ار  نآرق  نامحر  يادـخ  - » 1 - 6 نمحرلا : - - 2

دننایاسهرهچ ». تخرد 
. تسا ياهشیش  رد  غارچ  نآ  غارچ و  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  نوچ  وا  رون  تیاکح  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادخ  - » 35 رون : - - 3

دوشیم ». هتخورفا  ینوتیز  هتسجخ  تخرد  زا  هک  تسا  ناشخرد  يرتخا  ییوگ  هشیش  نآ 
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197 ص :
«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  ِراَّدلا (1) 162  یَبْقُع 

. تسا رتم   3 نآ 5 / ضرع  دسریم و  رتم  دودح 5  هب  رد  نیا  عافترا 
هدـش هدـیمان  تاجاحلا  یـضاق  باب  جـع )  ) يدـهم ماما  دای  مان و  اب  تسا و  برعلاقوس  لباقم  رد  هزاورد  نیا  تاجاحلا : یـضاق  باـب  - 3

ياهریاد رد  هدـش  جرد  خـیرات  زا  هک  نانوچ  مه - نآ  ياـنب  خـیرات  دـسریم و  رتم   3 هـب 5 / زین  نآ  ضرع  رتـم و  هب 5  نآ  عاـفترا  تسا .
هب ترابع  هیآ و  نیا  نحص ، نوریب  تمس  زا  رد ، يالاب  رب  تسا . هدوب  ق . لاس 1286 ه . دیآیمرب - ناویا  ینوریب  لخدم  رد  گنرییالط 

: تسا هتشون  قحلایعاد  طخ 
«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  ًاریهْطَت (2) 163  ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْها  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

: دوشیم هدید  قحلایعاد  طخ  هب  ترابع  نیا  نینچمه  رد ، ِدوخ  يالاب  رب 
ْمُکَـسُْفناَو انَـسُْفناَو  ْمُکَءاِسنَو  انَءاِسنَو  ْمُکَءاْنباَو  انَءاْنبا  ُعْدَن  اُولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َکَجاح  ْنَمَف  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  َنیبِذاْکلا (3) 164  یَلَع  ِهَّللا  َۀَنَْعل  ْلَعْجَنَف 
. تسا رتم  نآ 3  ضرع  رتم و   4 هدش ، بصن  هزاورد  نیا  رب  هک  يرد  عافترا 

يادهـش دای  هب  دراد و  رارق  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  دـقرم  يوس  هب  ناریاز  رذـگ  رب  یقرـش و  علـض  هنایم  رد  هزاورد  نیا  ءادهـشلا : باب  - 4
: تسا هدش  هتشون  قحلایعاد  طخ  هب  ترابع  نیا  نحص ، نوریب  زا  رد ، رس  يالاب  رد  دناهداهن . نآ  رب  ادهشلاباب  مان  البرک 

َْلب ًاتاْوما  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسَْحت  الَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

ناهن میداد  ناشیزور  هچنآ  زا  دنتشاد و  اپرب  زامن  دندرک و  ییابیکش  ناشراگدرورپ  يدونشخ  بلط  يارب  هک  یناسک  و  - » 22 دعر : - - 1
یقاب ». يارس  شیوخ  ماجرف  تسار  ناشیا  دنیادزیم ، یکین  اب  ار  يدب  دندرک و  قافنا  راکشآ  و 

دنادرگ ». هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ربمایپ  نادناخ  امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  ادخ  - » 33 بازحا : - - 2
ناتنارسپ نامنارسپ و  دییایب  : » وگب دنک  هّجاحم  وت  اب  هدمآ  لصاح  ار  وت  هک  یشناد  زا  سپ  هرابنیا  رد  هک  ره  سپ  - » 61 نارمع : لآ  - - 3

رب ار  ادـخ  تـنعل  مـینک و  هلهاـبم  سپــس  میناوـخ ؛ ارف  ار  دوـخ  کـیدزن  ناـشیوخ  امــش  کـیدزن و  ناـشیوخ  اـم  ناـتنانز و  ناـمنانز و  و 
میهد ». رارق  نایوگغورد 
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198 ص :
«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  َنُوقَزُْری (1) 165  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحا 

: دوشیم هدید  رعش  تایبا  نیا  مه  ناویا  یلاله  سوق  طسو  رد 
سدرکمو ٍسّعدم  نیب  موقلاوۀملم  عفدل  اودون  اذإ  موق 

سفنألا باهذ  یلع  نوتفاهتیاولبقأو  عوردلا  یلع  بولقلا  اوسبل 
سدنس (2) 166 نم  اوسبلاو  ةایحلا  اوعابۀیتف  نم  مهلایف  نیسحلا  اورصن 

: دروخیم مشچ  هب  قحلایعاد  طخ  هب  ترابع  نیا  زین  رد  ِدوخ  يالاب  رب 
اًلیدـْبَت (3) اُولَّدـَب  امَو  ْرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  ٌلاـجِر  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

«. میظعلا ّیلعلا  هَّللا  قدص   167
. دسریم رتم  هب 3  نآ  ضرع  رتم و  هب 4  رد  نیا  عافترا 

تمارک و داـی  هب  تسا . ادهـشلاباب  راـنک  رد  هتفرگ و  رارق  نحـص  یقرـش  لامـش  علـض  هطقن  نیرترود  رد  هزاورد  نیا  همارکلا : باـب  - 5
دبع داوج  طخ  هب  ترابع  نیا  نحـص  نوریب  زا  ناویا  رد  رـس  رب  دـناهداهن . نآ  رب  همارکلاباـب »  » ماـن مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يراوگرزب 

: تسا هتسب  شقن  فیصن 
ُْمْتنُک یتَّلا  ِۀَّنَْجلاـِب  اوُرِْـشباَو  اُونَزَْحتـالَو  اُوفاـَخت  اـّلا  ُۀَِـکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیذَّلا  َّنا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  »

َنوُدَعُوت (4) 168

هداد يزور  ناشراگدرورپ  دزن  هک  دناهدنز  هکلب  رادنپم ، هدرم  دناهدش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره  - 169 : » نارمع لآ  - - 1
دنوشیم ».

ياهبلق دندش . هدـناوخارف  الب  ندرک  رود  يارب  دـنتخاتیم  نابـسا  رب  یخرب  دـنتخادنایم و  هزین  یخرب  نامجاهم  نوچ  هک  ینامدرم  - - » 2
یگدنز دندوب ! ینادرم  روالد  هچ  هک  دنداد  يرای  ار  نیسح  دنتسج . یشیپ  رگیدمه  رب  نتخاب  ناج  رد  دندیشوپ و  هرز  يور  رب  ار  شیوخ 

دش ». هتسارآ  ناشنت  رب  تشهب  سدنس  هماج  دنتخورف و  يارس  نیا 
ودندیسر تداهـش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک . افو  هناقداص  دنتـسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  هب  هک  دناینادرم  نانمؤم  نایم  زا  - » 23 بازحا : - - 3

دندرکن ». نوگرگید  ار  دوخ  هدیقع  چیه  دنراظتنا و  نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب 
ودنیآیم دورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  دندرک ، یگداتـسیا  سپـس  تسادخ ، ام  راگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناسک  تقیقح  رد  - » 30 تلّصف : - - 4

دیشاب ». داش  دیدوب  هتفای  هدعو  هک  یتشهب  هب  دیشابم و  نیمغ  دیرادم و  میب  ناه ! دنیوگیم :
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199 ص :
«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص 

: دروخیم مشچ  هب  فیصن  دبع  داوج  طخ  هب  ترابع  نیا  زین  رد  يالاب  رب 
«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  َنینِسْحُْملا (1) 169  َعَم  ُهَّللاَو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلاَو 

. دسریم رتم  هس  هب  نآ  ضرع  رتم و  راهچ  هب  رد  نیا  عافترا 
هک رد  نیا  لباقم  هب  مدرم  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  مان  نیدـب  يورنآ  زا  هتفرگ و  رارق  یلامـش  علـض  هنایم  رد  باـب  نیا  مالـسلا : باـب  - 6

: تسا هتسب  شقن  ترابع  نیا  رد ، رس  رب  نحص ، نوریب  زا  دندادیم . مالس  ماما  رب  دندیسریم 
انِْملَع ْدَق  ٌدیَعب  ٌعْجَر  َِکلذ  ًاباُرت  اَّنُکَو  اْنتِم  اذاَء  ٌبیجَع  ٌءْیَش  اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاقَف  ْمُْهنِم  ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج  ْنا  اُوبِجَع  َْلب  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  ٌظیفَح (2) 170  ٌباتِک  انَْدنِعَو  ْمُْهنِم  ُضْرْالا  ُصِْقنَت  ام 
: دروخیم مشچ  هب  ترابع  نیا  زین  رد  ِدوخ  يالاب  رب 

ْنَع ٌْعَیب  الَو  ٌةَراِجت  ْمِهیْهُلتال  ٌلاجِر  ِلاصْالاَو  ِّوُدُْغلِاب  اهیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهیف  َرَکْذـُیَو  َعَفُْرت  ْنا  ُهَّللا  َنِذا  ٍتُوُیب  یف  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
لیلج 1973 م . 1392 ه /. میظعلا ، یلعلاهَّللا  قدص  ُراْصبْالاَو (3) 171  ِبُولُْقلا  ِهیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِةاکَّزلا  َءاتیاَو  ِةالَّصلا  َماـقاَو  ِهَّللا  ِرْکِذ 

«. شاقنلا
: تسا هدورس  نینچ  هزاورد  نیا  خیرات  هدام  رد  دوخ  رضاح ، باتک  هدنراگن 

ناراکوکین اب  دنوادخ  تقیقح  رد  مییامنیم و  نانآ  رب  ار  دوخ  ياههار  نیقی  هب  دناهدیشوک  ام  هار  رد  هک  یناسک  و  - » 69 توبکنع : - - 1
تسا ».

. تسا تفگش  يزیچ  نیا  دنتفگ : نارفاک  دندش و  تفگش  رد  دمآ  ناشیارب  ناشدوخ  زا  ياهدنهدرادشه  هکنیا  زا  هکلب  - » 2 - 4 ق : - - 2
دهاکیم و ورف  ناشداسجا  زا  رادقم  هچ  نیمز  هک  میاهتسناد  ًاعطق  تسا . دیعب  یتشگزاب  نیا  میوش ؟ هدنز  میدش  كاخ  میدرم و  نوچ  ایآ 

تسا ». ياهدننکطبض  باتک  ام  شیپ 
نآ رد  دوـش . داـی  اـهنآ  رد  شماـن  دـبای و  تعفر  اـهنآ  تلزنم  ردـق و  هک  هداد  تصخر  ادـخ  هـک  ییاـههناخ  رد  - » و 37  36 روـن : - - 3
دوخ هب  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  ياپرب  ادـخ و  دای  زا  ار  ناـنآ  یتراـجت  هن  هک  ینادرم  دـننک  شیاـین  ار  وا  هاـگماش  هاـگپ و  رهاـههناخ 

دنسارهیم ». دوشیم  ور  ریز و  نآ  رد  اههدید  اهلد و  هک  يزور  نآ  زا  هکلب  يدتس ، داد و  هن  درادیم و  لوغشم 
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200 ص :

نیرعلا ثیل  وهف  ُهامحب  ُْذليدهلا  مامإ  ًيوثم  ًارئاز  ای 
نیرئازلا لفاوق  اهزاتجتتئشنا  یقت  باب  هذهف 

نیقیلاب اهبحاص  نم  ُزوفیًۀجاح  ًابلاط  اهاتأ  نمف 
نیحلاصلا یمح  دجملل  دوقیِِهفادهأب  ُطبسلا  ءیتف  ام 

نیصح ٌنصح  یهف  اهیلإ  ْحنْجايرولا  ةاجن  باب  ًادصاق  ای 
172 (1) نینمآ » اوحلفت  اهولخدا  نأهب   » خرأ مویلا  مالسلا  باب 

. دسریم رتم  هب 3  نآ  ضرع  هب 4 و  رد  نیا  لوط 
دقرم رانک  رب  تسخن  هدس  رد  هک  يردس  تخرد  دای  هب  تسا و  نحص  برغ  لامش  علض  هطقن  نیرترود  رد  هزاورد  نیا  هردسلا : باب  - 7

: مینیبیم ار  ترابع  نیا  رد  رس  رب  نحص  نوریب  زا  تسا . هدش  هدناوخ  مان  نیدب  دناهتسجیم ، هار  نادب  ناریاز  هدوب و  ماما 
ُْمْتبِط ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  اُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاـقَو  اـُهباْوبا  ْتَِحُتفَو  اـهوُءاج  اذا  یَّتَح  ًارَمُز  ِۀَّنَْجلا  َیلا  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیذَّلا  َقیـسَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

«. شاقنلا لیلج  1392 ه . میظعلا ، یلعلا  هَّللا  قدص  َنینِمآ (2) 173  اهُولُخْداَف 
: دروخیم مشچ  هب  یفوک  طخ  هب  ریز  ترابع  زین  رد  ِدوخ  يالاب  رب 

نیا رب  هک  تساوقت  ياهرد  زا  يرد  نیا  تسا . راکیپ  هشیب  ریش  وا  هک  يآرد  وا  هانپ  هب  ینک ، ترایز  ار  تیاده  ماما  عجضم  هک  يا  - - » 1
شیوخ هتـساوخ  نآ ، بحاص  زا  نیقی  هب  دـیآ  اجنیا  یهاوختجاح  هب  سک  ره  دـنرذگیم . نآ  زا  ناریاز  ياههلفاق  هدـش و  هداـهن  هیاـپ 

هار تمظع  دـجم و  يوس  هب  ار  ناراکتـسرد  ناـحلاص و  يودرا  دوـخ  فادـها  اـب  ناـنچمه  مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوـسر  طبـس  نآ  دناتـسب .
ار مالـسلاباب  زورما  تسا . راوتـسا  يژد  هک  راپـس  لد  يوک  نیدب  يراد ، ناگدیرفآ  تاجن  باب  گنهآ  هک  يا  دربیم . هار  دنایامنیم و 

تسا خیرات  هدام  نینمآ » اوحلفت  اهولخدا  نأ  هب   » ترابع تسا  ینتفگ  دیبای ». يراگتـسر  ناما و  هک  دییآرد  نادب  : » مراذگیم خیرات  هدام 
دنایامنیم . ار  ددع 1392  دجبا  باسح  هب  هک 

دنـسر و نادـب  نوچ  ات  دـنوش  هداد  قوس  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دناهتـشاد ، اورپ  ناـشراگدرورپ  زا  هک  یناـسک  و  - » 73 رمز : - - 2
دینامب ». هنادواج  دییآرد و  نآ  رد  دیدمآ ، شوخ  امش ، رب  مالس  دنیوگ : ناشیا  هب  نآ  نانابهگن  دوش و  هدوشگ  ناشیور  هب  نآ  ياهرد 
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201 ص :
ّالا َنیِلفاس  َلَفْسا  ُهانْدَدَر  َُّمث  ٍمیْوقَت  ِنَسْحا  یف  َناْسنْالا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ِنیمْالا  ِدَلَْبلا  اَذهَو  َنینیـس  ِروُطَو  ِنُوْتیَّزلاَو  ِنیّتلاَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

یلعلا هَّللا  قدص  َنیمِکاْحلا (1) 174  ِمَکْحِاب  ُهَّللا  َْسَیلا  ِنیّدـلِاب  ُدـَْعب  َُکبِّذَُـکی  امَف  ٍنُونْمَم  ُْریَغ  ٌرْجا  ْمُهَلَف  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیذَّلا 
.«. 1392 ه شاقنلا ، لیلج  میظعلا ،

نابعـش متـسیب  خیرات  رد  هک  تسا  هلبقلاباب »  » هزاورد یمیدق  رد  نامه  دسریم  رتم  هس  هب  شـضرع  رتم و  راهچ  هب  شعافترا  هک  رد  نیا 
1965 م. / 1 اب 14 / قباطم  ق . 1385 ه .

. تسا هدش  لقتنم  اج  نیدب 
بوسنم دوب  هتخاـس  ار  نآ  هک  یناـمثع  نیطالـس  زا  یکی  هب  شماـن  دراد و  رارق  نحـص  برغ  تمـس  رد  هزاورد  نیا  هیناطلـسلا : باـب  - 8

: دوشیم هدید  ترابع  نیا  نآ ، رد  رس  رب  نحص  نوریب  زا  تسا .
«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  َنیَملاْعلا (2) 175  ِّبَر  ُلیْزنََتل  ُهَّناَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

: ترابع نآ  تسار  تمس  رب  رد  ِدوخ  يالاب  رد  اما 
«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  ٍنیبُم (3) 176  ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  َنیرَْذنُْملا  َنِم  ِِهب  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیمْالا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

: دوشیم هدید  قحلایعاد  طخ  هب  ریز  ترابع  زین  نآ  پچ  تمس  رب  و 
ْمُهِراحْسْالِابَو َنوُعَجْهَی  ام  ِْلیَّللا  َنِم  اًلیلَق  اُوناک  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

لادتعا نیرتوکین  رد  ار  ناسنا  یتسار  هب  هک  نما ، رهـش  نیا  انیـس و  روط  هب  دـنگوس  نوتیز و  نیت و  هوک  ود  هب  دـنگوس  : » نیت هروس  - - 1
یـشاداپ هک  دناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدـیورگ و  هک  ار  یناسک  رگم  میدـینادرگزاب ، یتسپ  بتارم  نیرتتسپ  هب  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ ،

تسین »؟ نارواد  نیرتوکین  ادخ  ایآ  درادیماو ؟ ازج  بیذکت  هب  نیا  زا  دعب  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  تشاد . دنهاوخ  تنمیب 
تسا ». نایناهج  راگدرورپ  هداتسرفورف  نیا  - » 192 ءارعش : - - 2

رادـشه بان  ِیبرع  نابز  هب  هک  یـشاب  ناگدـنهدرادشه  هلمج  زا  ات  درک  لزان  تلد  رب  ار  نآ  نیمـألاحور  هک  - » 193 - 195 ءارعش : - - 3
یهد ».
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202 ص :
« میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  ِموُرْحَْملاَو (1) 177  ِِلئاَّسِلل  ٌّقَح  ْمِِهلاْوما  یفَو  َنوُرِفْغَتْسَی 

. دسریم رتم  هس  هب  نآ  ضرع  رتم و  راهچ  هب  رد  نیا  عافترا 
مان نیدـب  تسا  ترـضح  نآ  رـسالاب  يوربور  هک  اجنآ  زا  هتفرگ و  رارق  نحـص  یبرغ  علـض  هنایم  رد  هزاورد  نیا  نیـسحلاسأر : باـب  - 9
نیا رد  يالاب  رب  نحص  نوریب  زا  دروخیم . مشچ  هب  یعیدب  یسدنه  لاکـشا  نهک و  ياهیـشاک  هزاورد  نیا  یناشیپ  رب  تسا . هتفای  ترهش 

178 (2) دوشیم : هدید  ترابع 
َيِزْجَِیلَو اًلیْدبَت  اُولََّدب  امَو  ْرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنینِمْؤُْملا  َنِم  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

.«. 1372 ه میظعلا ، یلعلا  هَّللا  قدص  ًامیحَر (3) 179  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناکَو  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْوا  َءاش  ْنا  َنیِقفانُْملا  َبِّذَُعیَو  ْمِِهقْدِِصب  َنیقِداَّصلا  ُهَّللا 
: تسا ترابع  نیا  رد  يالاب  رب  مه 

ًاطارِـص َکَیِدـْهَیَو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتیَو  َرَّخََأت  امَو  َکـِْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اـم  ُهَّللا  َکـَلَرِفْغَِیل  ًاـنیبُم  ًاـْحتَف  َکـَل  اـنْحَتَف  اَّنا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
«. میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  ًانامیا (4) 180  اوُدادْزَِیل  َنینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  یف  َۀَنیکَّسلا  َلَْزنا  يذَّلا  َوُه  ًازیزَع  ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْصنَیَو  ًامیقَتْسُم 

. دسریم رتم  هس  هب  نآ  ضرع  رتم و  راهچ  هب  زین  رد  نیا  عافترا 
. تسا هدش  بصن  یگرزب  رادگنز  تعاس  رد ، نیا  ناویا  يالاب  رب 

ّلت هب  هک  اجنآ  زا  هتفرگ و  رارق  نحص  یبرغ  بونج  رد  هزاورد  نیا  هیبنیزلا : باب  - 10

لئاس و يارب  ناشلاوما  رد  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  ناهاگرحس  رد  دندونغیم و  ار  یکدنا  بش  زا  و  ، » 17 - 19 تایراذ : - - 1
دوب ». نّیعم  یقح  مورحم 

ق .. 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس  - 2
دندیسر و تداهـش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک . افو  هناقداص  دنتـسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  هب  هک  دناینادرم  نانمؤم  نایم  زا  - » 23 بازحا : - - 3

دندرکن ». نوگرگید  دوخ  هدیقع  چیه  دنراظتنا و  نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب 
وهتـشذگ هانگ  زا  دـنوادخ  ات  یناشخرد ! يزوریپ  هچ  میدیـشخب ، يزوریپ  ار  وت  ام  ناـبرهم . رگتمحر  دـنوادخ  ماـن  هب  ، » 1 - 4 حـتف : - - 4

. دناسر يرای  دنمجرا  یترـصن  هب  ار  وت  دـنک و  تیادـه  تسار  یهار  هب  ار  وت  دـنادرگ و  مامت  وت  رب  ار  دوخ  تمعن  درذـگرد و  وت  هدـنیآ 
دنیازفیب ». دوخ  نامیا  رب  ار  ینامیا  ات  داتسرف  ورف  ار  شمارآ  نانمؤم  ياهلد  رد  هک  نآ  تسوا 
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203 ص :
: دوشیم هدید  ترابع  نیا  رد  رس  رب  نحص  نوریب  زا  تسا . هدش  روهشم  هیبنیزلا » باب   » مان هب  تسا  کیدزن  زین  بنیز  ماقم  ای  هیبنیز 

قدص ًاریـصَن (1) 181  ًاناْطلُـس  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْلَعْجاَو  ٍقْدِص  َجَرُْخم  ینْجِرْخاَو  ٍقْدِص  َلَخْدُم  یْنلِخْدا  ِّبَر  ُْلقَو  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
«. دازریش حالص  طخ  هب  میظعلا ، یلعلا  هَّللا 

: دوشیم هدید  ترابع  نیا  زین  رد  يالاب  رب 
ْنَع ٌْعَیب  الَو  ٌةَراِجت  ْمِهیْهُلتال  ٌلاجِر  ِلاصْالاَو  ِّوُدُْغلِاب  اهیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهیف  َرَکْذـُیَو  َعَفُْرت  ْنا  ُهَّللا  َنِذا  ٍتُوُیب  یف  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

«. میظعلا یلعلا  هَّللاقدص  ِهَّللا (2) 182  ِرْکِذ 
. تسا رتم  نآ 3  ضرع  رتم و  رد 4  نیا  عافترا 

میارب دوـخ  بناــج  زا  هد و  تـسرد  يدــش  نورب  تـسرد و  يدــش  نورد  يراــک  ره  رد  ارم  اراــگدرورپ ! وـگب : و  - » 80 ءارــسا : - - 1
هد ». رارق  شخبيراییطّلست 

نآ رد  دوـش . داـی  اـهنآ  رد  شماـن  دـبای و  تعفر  اـهنآ  تلزنم  ردـق و  هک  هداد  تصخر  ادـخ  هـک  ییاـههناخ  رد  - » و 37  36 روـن : - - 2
يدتس ». داد و  هن  درادیم و  زاب  ادخ ...  دای  زا  ار  نانآ  یتراجت  هن  هک  ینادرم  دننک . شیاین  ار  وا  هاگماش  ره  هاگپ و  رهاههناخ 
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204 ص :

مرح نایّلوتم  البرک و  نابیقن 

هراشا

ياهتسجرب هاگیاج  هتفریم و  رامش  هب  هفیلخ  زا  سپ  مهم  ياهماقم  زا  یکی  نیـشیپ ، ياههرود  يرادا  تالیکـشت  رد  نایولع  تباقن  تمس 
هتشاد ياهژیو  فیلاکت  قوقح و  هدوب و  ياهتسجرب  یسایس  یعامتجا  تیعقوم  ياراد  دوخ  يولع  تاداس  هلسلس  رس  ای  بیقن  تسا . هتـشاد 

هب يولع  تیب  کی  زا  هتشاد و  صاصتخا  يولع  نادناخ  هب  اهنت  تباقن  تسا . هدوب  هتسیاب  مزال و  تمس  نیا  زا  وا  يارب  مه  یطیارش  هتبلا  و 
یتصخـش ذوفن  زا  رادروخرب  ِناگتـسجرب  زا  یکی  رایتخا  رد  اـًلومعم  هدـشیم و  لـقتنم  اهیگتـسیاش ، اـهیگژیو و  اـب  قباـطم  رگید ، تیب 

. تسا هتفرگیم  رارق  ناوارف 
. تسا هدوب  یترایز  رهش  ماما و  دقرم  روما  هرادا  نینچمه  نایولع و  روما  هرادا  بیقن ، ياهراک  نیرتمهم  زا  یکی 

هنوگ نیا  هرادا  رد  نابیقن  يوس  رگید  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  نهک  خیرات  باتک ، نیا  رد  ام  ثحب  عوضوم  هک  اجنآ  زا 
. تشذگ نآ  رانک  زا  تخادرپن و  ابقن  هلأسم  هب  ناوتیمن  دناهتشاد ، ازسب  یمهس  هاگیاج و  یبهذم  زکارم 

اهبسن و رب  تباقن  متشه ، باب  رد  یمالسا  تیمکاح  ماظن  يرادا  تالیکـشت  ياهشخب  نایب  رد  هیناطلـسلا » ماکحألا   » باتک رد  يدروام 
: دهدیم حرش  نینچ  اجنآ  رد  دروآیم و  ار  اهنادناخ 
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205 ص :
زا درادـب و  هدنـسب  تباقن  هب  اهنت  ریبدـت ، ییاوشیپ و  راک  رد  بیقن  هک  تسا  نآ  صاخ  تباقن  صاخ .»  » و ماع » « ؛ تسا هنوگ  ود  رب  تباقن 

. دزادرپن دح  يارجا  يرواد و  هب  دورن و  رتارف  نآ 
. تسین نآ  طورش  زا  ملع  تباقن ، زا  عون  نیا  رد  ناس  نیدب 

: تسا مزال  وا  رب  هک  دنباییم  بیقن  رب  قح  هدزاود  نامدرم  تباقن ، رد 
رب دنامن . نوریب  تبـسن  نیا  رامـش  زا  ناگتفر  نوریب  زا  یـسک  دیاین و  رد  بسن  نیدـب  ناینوریب  زا  یـسک  هک  نیا  زا  تساهبسن  ظفح  - 1

نادناخ نیدب  هک  ار  نآ  مه  دنک و  تبث  تسا ، هدرک  تلـصو  رگید  ینادناخ  اب  هتفر و  نوریب  شنادناخ  زا  هک  ار  نآ  مه  تسا  مزال  بیقن 
. دوش هداد  تبسن  دراد  هک  بسن  نامه  هب  سک  ره  دنامب و  ظوفحم  تبث و  یتسردب  اهتبسن  ات  تسا  هدمآ  رد 

بـسن اب  یبسن  دـنامن و  ناهنپ  لوهجم و  نانآ  رب  بسن  اهلاس ، تشذـگ  هب  اـت  دسانـشزاب  بوخ  ار  هریت  ره  بسن ، نادـناخ و  ياـههریت  - 2
. دنک تبث  ناوید  رد  شیوخ  بسن  اب  سک  ره  ار ، دوخ  نادناخ  ِناسک  مان  دیاب  بیقن  نینچمه  دوشن . طلخ  رگید 

دنادب دریمب  نادناخ  نیا  زا  هک  مه  ار  سک  ره  دنک و  تبث  ناوید  رد  دنادب و  هدش ، هداز  شنادناخ  رد  هک  ار  يرتخد  رسپ و  دنزرف  ره  - 3
ياهدرم اب  یبسن  یعدم  سک  چیه  ددرگن و  هابت  مگ و  ندشان ، هتشون  ندشن و  تبث  هطساو  هب  یکدوک  چیه  رابت  بسن و  ات  دوش  روآدای  و 

. دوشن دناهتشگن  روآدای  ار  وا  ِگرم  هک 
دزن ناشیوربآ  رذگهر  نیا  زا  ات  درادب ، تسا  ناشیمارگ  بسن  مان و  الاو و  رابت  بسانم  هک  ییوخ  قلُخ و  رب  ار  شیوخ  نادناخ  ناسک  - 4

. دوش هتشاد  ساپ  نانآ  هطساو  هب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمرح  دوش و  رتشیب  نامدرم 
هک ینید  رب  ات  درادب  زاب  دنیالایب  مارح  هب  ار  دوخ  هک  نیا  زا  مه  درادب و  رود  اوران  ياههتساوخ  تسپ و  ياهلغـش  زا  ار  دوخ  نادناخ  - 5
هن دخرچب و  اهنآ  ییوگدب  هب  ینابز  هن  ات  رتهناگیب  دـناهدودز  دوخ  رادرک  راتفر و  زا  هک  يرکنم  اب  دـنبای و  رتنوزفا  یتریغ  دـناهدرک  يرای 

. درورپ لد  رد  نانآ  اب  ینمشد  یناسنا 
بسن رد  یگدنکارپ  زا  ار  نانآ  و  دنتـسه . یفیرـش  نامدود  نانآ  هک  ارچ  دراد ؛ زاب  مدرم  رب  ییوگروز  طلـست و  زا  ار  شیوخ  نادناخ  - 6

لد يافص  تفوطع و  ینابرهم و  هب  ار  شیوخ  نادناخ  و  ددرگ . مدرم  هب  ناشیا  ینمشد  يزوتهنیک و  زا  عنام  درادزاب و 
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206 ص :
. دزیگنارب

هب ار  مدرم  راک ، نیا  دنراد و  اور  متس  یسک  هب  ناشبسن  هطساو  هب  ای  دنیوج  یگریچ  مدرم  رب  ناشیالاو  رابت  هناهب  هب  هک  نیا  زا  ار  نانآ  - 7
ياهلد يزرورهم ، اب  هک  دناوخ  نادب  درادب و  زاب  دزیگنارب  نادناخ  نیا  اب  تفلاخم  نتـسج و  يرود  هب  دـناشکب و  نادـناخ  نیا  اب  ینمـشد 

. دشاب رتنابرهم  رتفاص و  نانآ  اب  اهلد  دوش و  رتنوزفا  نانآ  هب  مدرم  هقالع  ات  دنیوج  یتسود  نارگید  اب  دنروآ و  تسد  هب  نامدرم 
زا دابم  دشاب ، قح  نابحاص  رای  دنراد  نانآ  رب  نامدرم  هک  یقوقح  ندناتسزاب  رد  نانآ و  رای  دنراد ، نارگید  رب  هک  یقوقح  ندناتس  رد  - 8

نارگید نداد  يرای  رد  هتفای و  فاصنا  نارگید  زا  دوخ  قح  ندناتـس  رد  نانآ  هب  نداد  يراـی  رذـگهر  زا  اـت  دـنزرو ، يراددوخ  نآ  نداد 
. تسا نداد  فاصنا  نتفای و  فاصنا  هنالداع ، راتفر  هک  دنشاب . هداد  فاصنا  ناشیا  زا  شیوخ  قوقح  ندناتس  يارب 

، تسین اهنآ  زا  کی  چیه  ِنآ  زا  ًاصاصتخا  هک  اهدـمآرد  میانغ و  زا  یبرقلا ؛ يوذ  مهـس  رد  شنادـناخ  دارفا  یمومع  قوقح  هبلاطم  رد  - 9
. دوش تمسق  نانآ  نایم  رد  تسا ، هدومن  ررقم  بجاو و  ناشیارب  دنوادخ  هچنآ  بسح  رب  لام  نیا  ات  دنک  ناشتباین 

نیا تمرح  تشادـساپ  بسن و  ظـفح  فدـه  هب  دـنراد و  ناـنز  رگید  رب  هک  يرترب  ـالاو و  راـبت  هطـساوب  ار  نادـناخ  نیا  هوـیب  ناـنز  - 10
. دنراد زاب  دنراد ، یگتسیاش  هک  نانآ  زج  نادناخ و  نیا  ناگتسباو  زج  یناسک  اب  جاودزا  زا  نادناخ ،

ياراد دارفا  زا  دـنک . ارجا  هیبـنت  دـناهداد  ماـجنا  تسا  صاـصق  بجوم  هچنآ  دـح و  زا  رتـمک  یمیارج  هک  نادـناخ  نیا  زا  يدارفا  رب  - 11
. درذگ رد  نداد  زردنا  زا  سپ  نانآ  شزغل  زا  دریذپب و  ناشرذع  تیصخش 

دمآرد مهـس  جارخ و  رگا  دنک . لیـصحت  ار  اهنآ  عفانم  مه  درادب و  ساپ  ار  اهنآ  لصا  مه  دنک و  تبقارم  ار  نادـناخ  نیا  ياهفقو  - 12
تراظن نآ  یگنوگچ  رب  اهدمآرد ، ندرک  تمـسق  ِهاگ  هب  دنک . تساوخزاب  مهـس  نیا  ناگدـنروآ  درگ  زا  دـننکن  تخادرپ  ار  فاقوا  نیا 
فاصوا تسه ، ناقحتسم  يارب  یفاصوا  فقو  رد  رگا  دنک و  تبقارم  صاصتخا  نیا  زا  دراد ، صاصتخا  هژیو  یهورگ  هب  یفقو  رگا  دنک .

. دیآ رد  هریاد  نیدب  یقحتسم  ریغ  ای  دنامب و  نوریب  تمسق  نیا  هریاد  زا  یقحتسم  دابم  ات  دیامن  زارحا  فقو  قباطم  ار  هورگ  نآ 
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: دوش هداد  بیقن  هب  مه  رگید  قح  جنپ  هتفگشیپ ، تارایتخا  رب  نوزفا  هک  تسا  نادب  ماع  تباقن  اما 

. دنک يرواد  ناشنایم  دوخ ، نادناخ  دارفا  ياهعازن  رد  - 1
. دشاب هتشاد  تیالو  نامیتی  لاوما  رب  - 2

. دنک يراج  دح  نانآ  رب  تسا  دح  بجوم  هک  یمرج  باکترا  تروص  رد  - 3
هدیزرو يراددوخ  ناشنداد  رهوش  زا  يو  صخـشم ، یلو  نتـشاد  توص  رد  ای  دـنرادن  یـصخشم  ّیلو  هک  ار  دوخ  نادـناخ  نانز  هویب  - 4

. دهد رهوش  تسا ،
هیفـس رگید  دناهدیـسر و  دـشر  نس  هب  ای  هدـش  فرطرب  نانآ  یگناوید  هک  یناسک  هب  و  رجح »  » دـناهدش هیفـس  ای  هناوید  هک  یناسک  رب  - 5

. دنک مکح  رجح » عفر   » هب دنتسین 
دشاب دهتجم  ملاع و  هک  دوشیم  طرش  وا  تیالو  دقع  صخش و  تباقن  تحـص  رد  تروص  نیا  رد  دوشیم و  ماع  تباقن  قح ، جنپ  نیا  اب 

و نییبلاطلا » بیقن  ، » دوب اراد  ار  بصنم  نیا  هک  یسک  یسابع ، نارود  رد   183 (1) دشاب . ذفان  شايرواد  تواضق و  تسرد و  وا  مکح  ات 
بسن هک  دوب  یناسک  مه  فارشا  زا  دوصقم  دندناوخ . زین  فارـشالا » بیقن   » ار وا  دعب  ياههرود  رد  اما  دشیم ، هدیمان  نییولعلا » بیقن   » ای
رگید ای  هیفنح  نبدمحم  نادنزرف  زا  يولع و  تاداس  زا  هاوخ  ینسح ، هاوخ  دنـشاب ، ینیـسح  تاداس  زا  هاوخ  دیـسریم ؛ تیب  لها  هب  نانآ 
لماک هلسلس  نتفای  يارب  هدنراگن   184 (2) یسابع ». ای  یلیقع و  ای  يرفعج  تاداس  زا  هاوخ  دنشاب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبیلع  نارسپ 

ياههقلح نانچمه  دوجو  نیا  اب  اما  تسا . هدرک  لماک  ار  ریجنز  نیا  هتـسناوت ، اـت  هدـیزای و  تسد  يراتـسج  هب  هدیـشوک و  ـالبرک  ناـبیقن 
راـثآ رد  یتساـک  هب  نآ  هشیر  هکلب  تشاذـگ ، هدـنراگن  يراـک  مک  اـی  یهجوت  یب  باـسح  هب  ار  نآ  ناوتیمن  هک  دراد  دوـجو  يدوـقفم 

نآ رد  بلاطوبا  نادناخ  زا  يرامـش  هک  تسا  نهک  یخیرات و  يرهـش  البرک  دناهتـشاذگ . لامها  هب  ار  مهم  نیا  هک  ددرگیم  رب  ناخروم 
: دناهلمج نآ  زا  دناهدوب . نادناخ  نیا  هلسلسرس  یخرب  ًاعبط  دناهدرک و  دلو  داز و  یگدنز و 

ص 96 و 97  هینیدلا ، تایالولا  هیناطلسلا و  ماکحألا  يدروام ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  - - 1
ص 44  دمحم ، لآل  دیؤملا  فرشلا  یناهبن ، لیعامسا  نب  فسوی  - - 2
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هدوب مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف  زا  دوخ  هک  باجم  میهاربا  دیـس  نب  يرئاح  دمحم  نب  میهاربا  نب  دمحا  رفعجوبا  نیدلا  فیرـش  - 1
. تسا هدرب  مان  وا  زا  يدجملا ،»  » باتک رد  يرمع  نسحلاوبا  دوب و  البرک  تاداس  هلسلسرس  مراهچ  هدس  لیاوا  رد  نیدلا  فیرش  تسا .
مظاک ماما  هب  فیدر 1  رد  هدش  دای  هریجنز  هب  وا  بسن  هک  يرئاح  يوسوم  میهاربا  نب  دمحا  رفعج  یبا  نب  میهاربا  نیدلا  فرش  دیـس  - 2

. تسا هدرک  دای  تمس  نیدب  يو  زا  راهزألا » ۀفحت   » باتک رد  مقدش  نب  نماض  دیس  دوب و  البرک  بیقن  يو  دسریم ، مالسلا  هیلع 
زا ياهریت  تسا . مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  نادـنزرف  زا  دوخ  هک  رفعج  نب  یلع  نب  هَّللادـبع  دـنزرف  رقـشا  دمـص  نب  دـمحم  نسحلاوـبا  - 3

. دناهدش رومان  كزان » ینب   » هب يو  نادنزرف 
. تسا هدرک  دای  وا  زا  يدجملا »  » باتک رد  يرمع  نسحلاوبا 

تجح رفعج  نب  نسح  دـنزرف  هباّـسن  ییحی  نبیلع  نبرئاز  دـمحا  نبرمعم  دـمحم  نب  نسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  نب  نسح  روصنم  وبا  - 4
رد يدیمع  و  بلاطلا » ةدمع   » باتک رد  يدوواد  هبنع  نبا  تسا . مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـنزرف  هک  رغـصا  نسح  نب  هَّللادـیبع  نب 

دنرومان جرعا » ینب   » هب روصنم  وبا  نادـنزرف  ياههریت  زا  یکی  دـناهدرب . مان  البرک  بیقن  ناونع  هب  روصنم  وبا  زا  فاشکلارجـشملا »  » باتک
سانـش بسن  ملاع و  يرامـش  نانآ  نایم  زا  دـناهدیزگ و  تنوکـس  ءاـحیف »  » هّلح رد  هدوب و  ییاوشیپ  لـضف و  ملع و  لـها  زا  ياهفیاـط  هک 

. تسا هتساخرب 
دای وا  زا  راهزألاۀفحت »  » باتک رد  نماض  دیس  دوب و  البرک  نابیقن  زا  وا  لبق . فیدر  رد  هدش  دای  بسن  اب  روصنموبا ، دنزرف  نسح  دیس  - 5

. تسا هدرک 
دمحم رفعج  یبا  نب  ۀجعن  نیسح  هَّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  مساقلا  یبا  نب  لضفم  نب  یلع  نب  مجرت  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلایفص  دیس  - 6

رد وا  هک  دوشیم  روآدای  هرکذت »  » باتک رد  یلدیبع  اّنهم . نبا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  رغـصا  نیـسح  نب  هَّللادیبع  نب  بیبط 
تسایر و راد  هدهع  البرک  رد  يراگزور  دندیمانیم و  مخرتینب »  » ای مجرتینب »  » ار وا  نادـناخ  تشاد . رایتخا  رد  ار  رئاح  تباقن  ياهرود 

. دناهدنام ياج  رب  ناشیا  زا  كدنا  يرامش  اهنت  هدش و  ضرقنم  نانآ  لسن  هزورما  اما  دناهدوب ، تباقن 
، یقطقط نبا  هدرک و  دای  نادناخ  نیا  زا  بلاطلا » ةدمع   » باتک رد  هبنع  نبا 
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زا ياهفیاط  مجرت  نادناخ  نیا  تسا : هدروآ  نینچ  نادناخ  نیا  هرابرد  راصتخإلا » ۀیاغ   » باتک رد  یلع ، نیدلاجات  نبدمحم  نیدلا  سمش 

لاوما تباین و  ییاوشیپ و  تهاجو ، تسایر و  هّلح  نینچمه  رهـش و  نیا  رد  هدش و  تباقن  رادهدهع  نانآ  زا  یهورگ  هک  دنیالبرک  نایولع 
هدـییارگ لوفا  هب  ناشیزبسرـس  توارط و  هدـنارتسگ و  نماد  نانآ  نایم  رد  رقف  دـناهدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  هزورما  دناهتـشاد و  یناوارف 

هدش دای  بسن  نامه  هب  نیدلایفص  دنزرف  دمحا  نیدلالالج  - 7 185 (1) دناهدنام . البرک  رد  هفیاط  نیا  زا  دودحم  يرامش  اهنت  تسا و 
ینامز لهانم (2) 186  رد  یجرعا  رفعج  دیـس  هرکذت و  رد  اّنهم  نبا  هتـشون  هب  دـناهدناوخیم و  هماشوبا »  » هینک هب  ار  وا  نیـشیپ  فیدر  رد 

. تشاد لیقع  بلاطوبا و  نسحلاوبا ، ياهمان  هب  دنزرف  هس  نیدلا  لالج  تسا . هتشاد  هدهع  رب  ار  رئاح  تباقن 
: دناهلمج نآ  زا  هک  دناهتشاد  دوجو  هتسجرب  یلاجر  مجرت ، ینب  نادناخ  نایم  رد 

ياهجهل ياراد  يولع و  تاداس  ناگرزب  زا  هک  مجرت  نب  مساقلا  نب  یـسوم  نیدلازع  نبلیعامـسا  دمحم  وبا  نیدلاملع  يولع ، هیقف  کی :
. دوب حیصف 

يو هک  ار  هّمئالا » لئاضف  یف  همغلا  فشک   » باتک ود  تئارق  هب  ق . لاس 679 ه . رد  نم  دوب و  هدناوخ  بدا  دیوگیم : وا  هرابرد  یطوفنبا 
ار یبرع  تاکن  یبدا و  رداون  وا  مدینـش . دوب  هدناوخ  یبابرا  حتفلایبا  نبیـسیع  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدـلاءاهب  نامداتـسا  شفلؤم  رب  دوخ 
. تسا هتشون  شیوخ  طخ  هب  مه  ار  يرایسب  ماهتشون و  نم  تفگیم  هک  ار  تاکن  نآ  زا  یخرب  تشاد و  دش  دمآ و  نم  اب  دشیم ، روآدای 

نب یلع  نسحلا  یبا  نب  نسح  نیدلاّزع  ود :  188 (4) دنکیم . دای  يو  زا  هعیشلا » نایعا   » باتک رد  زین  یلماع  نیما  نسحم  دیـس   187 (3)
رضحم و شوخ  يوخ ، شوخ  طخ ، شوخ  يدرم  ناملاع و  ناگرزب و  زا  یطساو  نیسح  يولع  مجرت  نب  یلع  نب  بلاط  یبا 

پاچ ص 150  رابغلا ، نم  هظوفحملا  ۀیولعلا  تاتویبلا  یف  راصتخالا  ۀیاغ  یقطقط ، نبا  - - 1
یطخ  هخسن  برعلا ، باسنا  یف  برضلا  لهانم  یمظاک ، یجرعا  رفعج  دیس  - - 2

ص 570  ج 1 ، قشمد ، پاچ  بادآلا ، عمجم  صیخلت  یطوف ، نب  قازرلا  دبع  - - 3
ص 305  ج 12 ، هعیشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  دیس  - - 4
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لئاـضفلاوبا نیدلادیـشر  هجاوخ  هک  ياهسردـم  رد  هک  تسا  یناـسک  رامـش  رد  وا  دوخ  ـالبرک و  هداز  زین  شردـپ  دوب . ترـشاعم  شوـخ 

. تفرگ تباث  یسرد  دوب ، هدرک  اپرب  هینازغ  رد  یلاع  نبریخلا  یبا  نب  هَّللالضف 
ق. لاس 678 ه . رد  تفگ  وا  مدیسرپ و  شتدالو  نامز  هرابرد  وا  زا  دیوگیم : یطوف  نبا 

. تسا هدمآ  ایند  هب  طساو  رد 
رعاش  ) نسح مساقلا  یبا  نبا  هفوک ،) بیقن   ) دمحم نسحلایبا  نبا  هفوک ،) بیقن   ) نیدلارخف نیـسحلا  یبا  نب  یلع  نب  دـمحم  یلعیوبا  - 8

نیسحلا نبیلع  نب  دیز  دنزرف  هعمدلايذ  نیسح  نب  ییحی  نب  رغصا  دمحم  نب  دهاز  یلع  نب  ةوعص  دمحم  رفعج  یبا  نبا  هفوک ،) بیقن  و 
تباقن ییاوشیپ و  دادـغب  هفوک و  البرک ، رد  دـندوب و  بدا  لضف و  لها  هک  دوب  یـساقآ  ینب  روهـشم  یفوک  هفیاط  زا  يو  مالـسلا  اـمهیلع 

. دنتشاد
: دسیونیم كردتسم »  » رد يرون  يازریم 

میوگیم تسا ...  هتفگ  دوب  ـالبرک  رد  نادـناخ ، بیقن  راـگزور  نآ  رد  هک  دـمحم  یلعیوبا  بیقن  دـیوگ : يوـسوم  دـمحا  نبراـخف  دـیس 
يوسوم دمحا  نبراخف  دیس  اریز  تسا ؛ هتسیزیم  يرجه  مشش  هدس  رد  مییوگیم ، وا  لاح  حرش  هک  یلعیوبا  نیا  ًارهاظ  يرون :) يازریم  )

( لصوم بیقن   ) دمحم رهاط  یبا  نب  دمحم  حتفلاوبا  - 9 189 (1) تسا . نرق  نیا  لاجر  زا  هدوب ، رصاعم  وا  اب  تیاور ) نیا  رهاظ  رب  انب   ) هک
نب هَّللادیبع  نبرتشا  دمحم  نبدمحم  یلع ، یبا  نب  دمحا  هَّللادـبع ، یبا  نبدـیز  نیـسحلا  یبا  نبا  لصوم ،) بیقن   ) دـمحم تاکربلا  یبا  نبا 

. مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  رغصا  نیسح  نبهَّللادیبع  نب  یلع  نب  هَّللادیبع  نب  یلع 
دهـشم ود  بیقن  دنزومآ ، ملع  وا  دزن  نامدرم  تسا . گرزب  یملاع  رورـس و  نیدلاسمـش ، ریما  : » دیـسیونیم باسنألا  ةرکذترد  اّنهم  نبا 

.« تسا هدش  هداز  لصوم  رد  تسا و  هفوک  بیقن  و  فجن ) البرک و  ینعی  )
نبیلع نبزامج  نب  دمحم  نیدلا  سمش  نب  یلع  نیدلا  رون  نب  سیردا  دیس  - 10

ج 3 ص 482  لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم  - - 1
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دمحم نبیقمع  یلع  نب  دمحم  نب  هَّللادبع  نبنایلع  نبةورذ  نبزیرح  نب  مساق  نبیلع  حتفلا  یبا  نبیلع  نیدـلانیز  نبسیردا  نبدـمحم 

. مالسلا هیلع  نسح  ماما  دنزرف  نسح  نب  ضحم  هَّللادبع  نبنوج  یسوم  نب  هَّللادبع  نبروسم  دمحا  نبا  رغصا 
دهشمو فجن )  ) يورغ دهشم  تموکح  یتدم  هک  دوب  دنلب  یتمه  ياراد  كاپ و  ياهلـسلس  رـس  دسیونیم : باسنألا » ةرکذت   » رد اّنهم  نبا 

. تشاد تسد  رد  ار  هّلح  نینچمه  و  البرک )  ) يرئاح
نب میظعلا  دـبع  نبدـمحا  نبةزمح  ناـمه  ریخا  نیا  هاـش . برع  نب  یلع  نـب  رهبا ) بـیقن   ) دـمحم نیدلایـضر  نـبرّهطم  نیدلارـصان  - 11

نبدیدش یلع  نبهَّللادبع  نب  دمحا  نبرادرد  نب  هَّللادبع  نب  دمحا  نب  دـمحم  نبرادرد  نب  هَّللادـبع  نبدـمحا  نب  يرهبا  دـمحم  نبهَّللادـبع 
هفوک هّلح و  تباقن  یهام  دنچ  نینچمه  و  البرک ) فجن و   ) يرئاح يورغ و  دهشم  تباقن  وا  مالسلا . هیلع  نسح  ماما  دنزرف  دیز ، نبنسح 

رد فجن  البرک و  زا  يو  رادید  ماگنه  هب  دروآیم : دوخ  همانرفس  رد  هطوطب  نبا  رومان ، درگناهج  هک  هنوگ  نآ  تسا . هتشاد  رایتخا  رد  ار 
نب کلام  نبدوعسم  یبا  نبرهسم  نبدمحا  نیدلاباهـش  دیـس  - 12 190 (1) تسا . هدوب  هدـنز  بیقن  رّهطم  نیدلارـصان  ق . لاس 725 ه .

هَّللادیبع نبمساق  نب  دواد  مشاه  یبا  نبا  اّنهم ، نب  نیـسح  نب  کلام  نبدحاولادبع  نب  هَّللادبع  نبدـمحم  نب  روصنم  نب  ناسارخ  نبدـشرم 
. مالسلا هیلع  داجس  ماما  دنزرف  رغصا ، نیسح  نب  هَّللادیبع  نبا  تجح ، رفعج  نبنسح  نبا  هباّسن ، ییحی  نب  رهاط  نب 

: تسا هدروآ  فاشکلارجشملا »  » رد يدیمع  نینچمه  و  بلاطلاةدمع »  » رد هبنع  نبا 
دمحم نیدلاسمـش  خیـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تیلوت  دش و  تباقن  راد  هدـهع  دـمحا  نیدلاباهـش  ق . لاـس 756 ه . هب  سپ 

هک عازن  نیا  دوب . هداد  خر  یعازن  کیحز ، لآ  زئاف و  لآ  يوسوم  هفیاط  ود  نایم  هک  تشگیمزاب  ببس  نادب  نیا  دش . هتـشاذگاو  يرئاح 
لآ هب  تیلوت »  » زئاف و لآ  هب  تباقن »  » ندرپس اب  هفیاط  ود  هک  نآ  ات  تفای  همادا  یتدـم  دـنکیم ، هراـشا  نآ  هب  شاهمانرفـس  رد  هطوطب  نبا 

زا سپ  دنچره  دندیسر ، حلص  قفاوت  هب  رگیدمه  اب  کیحز ،

ص 118  هطوطب ،) نبا  هلحر   ) راظنلا ۀفحت  یجنط ، هطوطب  نبا  - - 1
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. دندیبلط دوخ  قح  کی  ره  دندیزاغآ و  ون  یعازن  راب ، رگید  یتدم ،

: دیوگیم دنکیم و  هراشا  عازن  نیدب  يرعش  تیب  رد  يوامس  دمحم  خیش 
دمحم رفعج  یبا  نـبرفعج  مشاــهوبا  - 13 191 (1) دـندش ». ادـج  رهـسم  نب  دـمحا  دـننامه  نارگید ، زا  دـنچ  ینت  اـب  هارمه  ناـنآ  اـما  »

نب هَّللادیبع  نبیلع  نب  هَّللادبع  نبرتشا  دمحم  نب  دمحم  یلع  یبأ  نبملـسم  ءالعلا ، یبا  نبراتخم  رمع  نبهَّللادبع  نبناندع  نب  نیدلادیمع 
. مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  رغصا  نیسح  نب  هَّللادیبع  نب  یلع 

نینچ وا  هرابرد  رـصتخملا » عماجملا   » رد دـناهدرک و  دای  وا  زا  فاشکلارجـشملا »  » رد يدـیمع  و  باسنألا » ةرکذـت   » رد یلدـیبع  اـنهم  نبا 
نیز دیس  - 14 192 (2) دوب . تدابع  لها  رادنید و  راکتسرد و  يدرم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دهـشم  بیقن  راتخم  نب  مشاهوبا  تسا : هدمآ 

هب  193 (3) هعیشلا » نایعا   » رد یلماع  نیما  نسحم  دیـس  هک  نانوچ  ینیـسح - رفعج  مشاه  یبا  نب  ناندع  نیدلا  فرـش  نب  نیـسح  نیدلا 
تباقن راد  هدهع  تسا ، يو  تشذـگرد  لاس  هک  ق . لاس 769 ه . ات  ق . لاس 747 ه . زا  يو  دروآیم :- رجح  نبا  هنماکلا » رردـلا   » زا لقن 

. دوب
فیدر 13 و رد  وا  بسن  همادا  هک  يراتخم ، ینیسح  ناندع  نب  دمحم  رفعج  یبا  نب  یلع  نیدلاسمش  مساقلا  یبا  نب  نسح  یلع  وبا  - 15

. تشذگ نیدلا  دیمع  دمحم  رفعج  یبا  نبرفعج  مشاهوبا  شیومع  بسن  نایب  رد 
نیدلا جات  دش و  راد  هدهع  ار  البرک  فجن و  هّلح و  رد  نایولع  تباقن  تسا ، دادغب ) بیقن   ) یلع نیدـلا  سمـش  لضاف  ملاع  ردـپ  هک  يو 

: دیوگیم رعش  تیب  ود  هک  اجنآ  دنکیم ، دای  البرک  نابیقن  زا  یکی  ناونع  هب  وا  زا  يوامس  دمحم  خیش  تفای ، بقل 
.« تسا راتخم  ینب  زا  یلع و  دنزرف  هک  راعش  نسح  بیقن  دننامه  »

یبا نب  نیدلا  سمـش  یلع  نسحلا  یبا  نبهَّللاۀبه  رهاط  یبا  نب  ییحی  نیدـلارخف  هیقف ، نب  نامیلـس  رهاط  یبا  نب  هَّللاۀـبه  نیدـلا  نیز  - 16
لضفلا یبا  نبا  فرشلا ، دجم  دمحا  رصن 

ص 72  فطلا ، ضرأب  فطللا  یلاجم  - - 1
ص 78  ج 9 ، 1934 م ، دادغب ، ق ، 674 ه . - - 2

ص 377  ج 6 ، هعیشلا ، نایعا  - - 3
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ییحی نب  رمع  نب  دمحا  نبا  ۀباسن ، نیسح  نب  ییحی  نبا  یسراف ، نسح  دمحم  یبا  نبا  ییارومـس ، مصا  نسح  نب  یلع  بلغت  یبا  نبیلع 

هب هدید  لاس 667 ه . رد  هَّللا  ۀبه  نیدلا  نیز  ریبک  بیقن  مظعم و  ردص  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبیلع  نبدیز  دنزرف  هعمدلا  يذ  نیـسح  نب 
یقطقط (1) نبا  تشاد . رایتخا  رد  ار  فجن  البرک و  نینچمه  هفوک و  هلح ، ترادـص  تباـقن و  دوخ  یناگدـنز  هرود  رد  دوشگ و  ناـهج 

. دناهدرک دای  وا  زا  هبنع  نبا  194 و 
باجم میهاربا  نبا  يرئاح ، دمحم  نب  دمحا  نب  رودجم  یلع  نبا  لامعلا  ریخ  دمحم  رفعج  یبا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  زئافوبا  - 17

ار البرک  تباقن  هک  دوب  متفه  هدس  لاجر  زا  یکی  يو  تسا . مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف  زا  دوخ  هک  دباع  دمحم  دیس  هدازماما  دنزرف 
. دش راد  هدهع 

رب دوب ، هاگیاج  دنلب  دنمورب و  ییاقآ  شوهزیت و  تریغرپ ، راگزیهرپ ، نمادکاپ ، داهن ، كاپ  يدرم  زئافوبا ، دـیوگیم : یجرعا  رفعج  دـیس 
رـس رب  هیفنح  نبدمحم  دیـس  وا و  نایم  دندرکیم . يوریپ  وا  زا  البرک  نانکاس  زا  یمین  زا  شیب  تشاد و  يرترب  البرک  نکاس  نایولع  همه 

بیقن دـمآ و  راـنک  دوخ  نیرید  فلاـخم  اـب  يو  دـیوگیم : همادا  رد  یجرعا  تشاد . دوجو  ياهفیاـط  یتموصخ  ـالبرک  تباـقن  يربهر و 
يو و زا  دوخ  رعش  رد  يوامس  تفرگ (2) 195  تسد  رد  ار  تباقن  وا  ياج  هب  دوخ  درک و  رانکرب  ار  ینیـسح  دمحا  نیدلاباهـش  البرک 

: دنکیم دای  نینچ  شنادناخ 
دناهدوبن زئاف  لآ  دننامه  تباقن  هب  ندیسر  ای  ندروآ  گنچ  هب  رد  ینادناخ  چیه  »

تسا هدوب  تباقن  راد  هدهع  نانآ  زا  یکی  هتشذگ و  البرک  رد  هدس  دنچ  هک 
.« تسا لفحم  ره  نخس  هک  لوا  همعط  ای  دمحم ، ای  زئافوبا ، دننامه 

. همعن نب  هفیلخ  ای  مود ، همعط  ای  یتف ، نیدلا  فرش  دننامه  ای 
یکی اثافش  ناتسلخن  دناهتشاد . رایتخا  رد  ار  تباین  هک  تسالبرک  نکاس  يولع  ياهنادناخ  زا  یکی  زئافوبا  نادناخ  دیوگیم : یقطقط  نبا 

لضف لها  گرزب  يدرم  اثافش  رظان  دمحم ، نیدلاسمش  نادناخ  نیا  دج  تسالبرک . تاداس  هب  قلعتم  ياهيدابآ  زا 

ص 128  راصتخإلا ، ۀیاغ  یقطقط ، نبا  - - 1
ص 562  برضلا ، لهانم  - - 2
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هک دمحم  زئافوبا  دنداهن . یمانمگ  هب  ور  جیردت  هب  دنتشاد و  تنوکس  هیداب  هقطنم  هنارک  رب  البرک و  رد  نادناخ  نیا  دوب . یتسد  هداشگ  و 

هدرپس كاخ  هب  اثافـش  رد  دوب و  نیعلا  سأر  رظان  هک  تسا  مشاه  نب  دمحا  هب  فورعم  مشاهوبا ، دمحادیـس  ردپ  مییوگیم ، نخـس  وا  زا 
. دش

دمحا مشاه  یبا  نب  دمحم  رفعج  یبا  نب  ییحی  نیدلا  ءایض  نبا  سارطوبا ) هب  فورعم   ) دمحا رفعج  یبا  نب  نیدلا  لامک  همعط  دیس  - 18
يو تشذگ ، يو  دج  بسن  هلسلس  نایب  رد  نیـشیپ  فیدر  رد  هک  یبسن  هلـسلس  نامه  هب  يوسوم  دمحم  زئاف  یبا  نبا  نیعلا ،) سأر  رظان  )

. دوب یتسایر  هاگیاج و  تمظع و  ياراد  دش و  راد  هدهع  ار  البرک  فرشا  تباقن 
196 (1) دناهدنام . ياج  رب  رگید  ياهياج  البرک و  رد  وا  نادنزرف  زا  دنچ  ياهفیاط  دـناهدش . تباقن  رادهدـهع  مه  وا  نادـنزرف  زا  یخرب 
. تسوا ردپ  بسن  هلسلس  هک  نیشیپ  فیدر  رد  روکذم  بسن  نامه  هب  دمحا ، رفعج  یبا  نب  نیدلا  لامک  همعط  نب  نیدلا  فرش  دیس  - 19
(2) تشاد . هدهع  رب  ار  تمس  نیا  لاس 905  رد  رمع  نایاپ  ات  دش و  تباقن  رادهدـهع  ق . لاس 845 ه . رد  شردپ  تشذـگرد  زا  سپ  يو 

ردپ تشذگرد  زا  سپ  يو  فیدر 18 .) رد  روکذم  بسن  نامهب   ) دمحا رفعج  یبا  نب  نیدلا  لامک  همعط  نب  نیدلا  جات  دیـس  - 20 197
هب دمحا ، رفعج  یبا  نب  ۀمعط  نیدلا  لامک  نبنیدلافرش  نب  ییحی  دیس  - 21 198 (3) تشاد . هدهع  رب  ار  تمس  نیا  لاس 943  هب  دوخ 

. دش البرک  بیقن  ق . لاس 899 ه . هب  يو  نیشیپ . ياهفیدر  رد  روکذم  بسن  نامه 
رفعج یبا  نب  ۀمعط  نیدلالامک  نبنیدلا  فرش  نبییحی  دنزرف  نیدلا  ءایض  دیس  - 22

ج 1 ص 13  ءالبرک ، یف  هیولعلا  تاتویبلا  ینیوزق ، نیدلا  سمش  میهاربا  - - 1
ج 1 ص 151  فرشالا ، ءابقن  یف  فاحتالا  دراوم  هنومک  قازرلا  دبع  - - 2

فرـش دیـس  نیدلا و  جات  دیـس  رگا  هچ ، دسریم . رظن  هب  یـضراعت  تشذگ  فیدر 19  رد  هچنآ  اب  نخـس  نیا  نایم  دـنامن  هتفگاـن  - - 3
تافو زا  سپ  يرگید  و  ق . لاس 845 ه . هب  شردپ  تافو  زا  سپ  یکی  تفگ  ناوتیمن  دنـشاب ، همعط  نیدلا  لامک  نادنزرف  ود  ره  نیدلا 

مجرتم .» ، » تسا هدش  تباقن  راد  هدهع  ق . لاس 943 ه . هب  شردپ 
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215 ص :
ق. لاس 1031 ه . رد  تسا ، ءایض  لآ  ّدج  هک  يو  هتفگشیپ . بسن  هلسلس  نامه  هب  دمحا ،

. دش البرک  تباقن  رادهدهع 
هلابند هک  لوا )  ) همعط نیدلالامک  نب  نیدلا  فرـش  نبا  مود ،)  ) همعط نب  نیدـلاملع  نبا  موس ،  ) همعط نب  هَّللاۀـمعن  نب  ۀـفیلخ  دیـس  - 23

. تشگ راد  هدهع  ار  البرک  تباقن  ق . رد 1091 ه . تسا ، همعط  لآ  ياین  هک  يو  تسا . هدش  هدروآ  نیشیپ  ياهفیدر  رد  وا  بسن  هلسلس 
نیـشیپ ياـهفیدر  رد  شبـسن  هلـسلس  هک  نیدـلا  ملع  دـنزرف  موـس ،)  ) همعط نبهَّللاۀـمعن  نب  ۀـفیلخ  نب  نیدـلا ) ءایـض   ) ییحی دیـس  - 24

فیدر رد  وا  بسن  هک  ییحی  دیـس  دنزرف  هَّللاۀـمعن  دیـس  - 25 199 (1) دـش . البرک  تباـقن  راد  هدـهع  ق . لاس 1109 ه . هب  وا  تشذـگ .
مان و نیشیپ  فیدر  رد  هک  هَّللاۀمعن  دیس  دنزرف  سابع  دیـس  - 26 200 (2) دش . البرک  بیقن  ق . لاس 1109 ه . هب  مه  يو  تشذگنیشیپ .
. هَّللاۀمعن نبسابع  دیـس  هون  یلع  دمحم  نب  باّهولادبع  دیـس  - 27 201 (3) دـش . البرک  بیقن  ق . لاس 1187 ه . رد  وا  تشذگ . شبـسن 

. تشاد رایتخا  رد  ار  البرک  رهش  ییاورنامرف  تباقن و  ق . ات 1245 ه . لاس 1241  زا  يو 
دیـس نیـشیپ  بیقن  يرانکرب  زا  سپ  ق . لاس 1254 ه . لوالا  يداـمج  رد 25  يو  باهو . لآ  یلع  دـمحم  نب  نسح  نبنیـسح  دیـس  - 28

ق. لاس 1256 ه . یناثلا  عیبر  ات 16  يو  دش . البرک  هیحان  تموکح  نینچمه  تباقن و  راد  هدهع  دوخ  همعط ، لآ  باهولادبع 
دیـس راـب  رگید  دـعب ، هب  خـیرات  نیا  زا  تشاد و  راـیتخا  رد  ار  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  تیلوؤسم  نینچمه  تیلوت و  تباـقن ، ياـهتمس 

202 (4) تفرگ . تسد  رد  ار  البرک  هیحان  هرادا  همعط  لآ  باهولادبع 

ص 136  ءالبرک ، خیرات  یف  ءالبنلا  ۀیغب  راددیلک ، نیسحلادبع  - - 1
ص 111  نامه ، - - 2

ص 38  ج 42 ، هعیشلا ، نایعا  - - 3
ص 201  ج 4 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 4
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ثراـح یبا  نبییحی  نبریـصن  نب  دـمحم  مساـقلا  یبا  نبریفن  نبیلع  نـب  هَّللاۀـمعن  نبزاـمج  نـبسیردا  نبناطلـس  نبنامیلـس  دیـس  - 29

نبیـسوم هحبـس  وبا  نبا  یعطق ، نیـسح  نب  رهاـط  نبا  ثّدـحم ، دـمحم  نبهَّللادـبع  نبیلع  نب  دـمحم  ثراـح  یبا  نب  هَّللادـبع  نبدـمحم 
نادناخ نایم  تمس  نیا  یتدم  هک  تسالبرک (1) 203  نابیقن  زا  یکی  وا  تسا ، مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف  زا  هک  یضترم  نبمیهاربا 

. تفای رارقتسا  وا  نادناخ  رد  زین  ماجنارس  دش و  تسد  هب  تسد  زئاف  لآ  وا و 
يوفـص سابع  هاش  دزن  يو  تشذـگ . وا  بسن  هلـسلس  نیـشیپ  فیدر  رد  هک  کیحز ، لآ  نامیلـس  دیـس  دـنزرف  جارد ، دـمحم  دیـس  - 30

دوخ هزوجرا  رد  يوامـس  - 31 204 (2) دوب . رادروخرب  یبوخ  تیعقوـم  وربآ و  زا  ـالبرک  ناـبیقن  زا  یکی  ناوـنع  هب  تشاد و  یهاـگیاج 
. تفرن نوریب  نانآ  نایم  زا  دنام و  جاّرد  لآ  نادناخ  رایتخا  رد  فارشا  تباقن   » 205 (3) دیوگیم :

. تسا جاّرد  لآ  ِنآ  زا  اهنت  فیاوط  همه  نایم  رد  تباقن  ام  راگزور  رد 
رگم دنتسه ، زئاف  نادناخ  زا  همه  اهنیا  تسا . تمـس  نیا  رب  نانچمه  وا  هک  نسح  شدنزرف  سپـس  نسح و  سپـس  سابع ، نادناخ ، نیا  زا 

.« ماهدرک صخشم  ًءانثتسا  ار  اهنآ  هک  یناسک  دودعم 
زا يو  دــش . ناـیب  وا  لـماک  بـسن  فـیدر 29  رد  هک  يوـسوم  نامیلـس  نـب  جاّرد  دـمحم  نـب  دـمحا  نبنیدـلاءاهب  نبساـبع  دیـس  - 32

. دوب البرک  تباقن  نارادهدهع 
فارشا تباقن  ق . لاس 1247 ه . هب  يو  يوسوم . جاّرد  دمحم  نبدمحا  نبنیدلاءاهب  نب  سابع  نبنسح  نب  یضترم  نبنیـسح  دیـس  - 33

نیدلاءاهب نبسابع  نبنسح  نبناعنک  دـمحم  نب  نسح  دیـس  - 34 206 (4) تفرگ . راـیتخا  رد  ار  رهـش  نیا  تموکح  نینچمه  ـالبرک و 
سپ يو  يوسوم .

ج 1 ص 152  فاحتالا ، دراوم  - - 1
ج 4 ص 107  نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خیرات  يوازع ، سابع  - - 2

ص 72  فطلا ، ضرأب  فطللایلاجم  يوامس ، دمحم  - - 3
ص 153  ج 1 ، فاحتالا ، دراوم  - - 4
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217 ص :
نبنسح نبناعنک  دمحم  نبنسحم  دیـس  - 35 207 (1) دـش . تباقن  راد  هدـهع  فیدر 33 )  ) نیسح دیـس  شیومع ، رـسپ  تشذگرد  زا 

دیس - 36 208 (2) دـش . ـالبرک  بیقن  ق . لاـس 1251 ه . هب  نسح  دیـس  شردارب  تشذـگرد  زا  سپ  هک  يوـسوم  نیدـلاءاهب  نب  ساـبع 
ق. لاس 1318 ه . رد  اما   209 (3) دوب . البرک  تباقن  راد  هدهع  يو  يوسوم . سابع  نبنسح  نبناعنک  دمحم  نبنسح  نبدمحم  نبنسح 

لها زا  یناسک  رایتخا  رد  اهرهـش  رگید  البرک و  تباقن  درک  ررقم  ینامثع  تموکح  دـش و  راـنکرب  راـک  نیا  زا  یناـمثع  راـبرد  ناـمرف  هب 
ق. لاس 1326 ه . رد  دش . هدرپس  يردیح  ملاس  نب  هَّللادبع  دیـس  مان  هب  يدادغب  ینـس  کی  هب  البرک  تباقن  بیترت  نیدب  دریگ . رارق  تنس 

. دندنادرگزاب جارد  لآ  هب  ار  نایولع  تباقن  راب  رگید  یتموکح ، ینامرف  مانب  قارع ، لقتسم  تموکح  لیکشت  یپ  رد  و 
لاس 1236 هب  يو  جارد . دمحم  نب  دمحا  نب  نیدلا  ءاهب  نب  سابع  نب  نسح  نب  ناعنک  دمحم  نب  نسحم  نب  سابع  نب  نسحم  دیس  - 37
ات دش و  البرک  بیقن  شردپ  تشذگرد  زا  سپ  هک  سابع  نبنسحم  دیس  دنزرف  نسح  دیـس  - 38 210 (4) دش . رادهدهع  ار  تباقن  ق . ه .

211 (5) دنام . یقاب  نادناخ  نیا  رد  تباقن  زین  وا  زا  سپ  دوب . راد  هدهع  ار  تمس  نیا  تسوا ، تشذگرد  لاس  هک  لاس 1952 م .

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  تیلوت 

هناحلـسم هرـصاحم  نایاپ  ماگنه  زا  مرح ، نایلوتم  ياهمان  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تیلوت  یگنوگچ  زا  ینّودم  خیرات  تقیقح  رد 
، یخیرات عطقم  نیا  رد  تیلوت  خـیرات  تسین . تسد  رد  يرجه  مهد  نرق  همین  اـت  ق . لاس 132 ه . رد  نایوما  يوس  زا  نایعیـش ، ماما  دقرم 
رد مه  نآ  يدروم ، یعبت و  ياهنوگ  هب  اهنت  یخیرات  دانـسا  عبانم و  رد  هک  ددرگیم  زاب  نادب  دوخ  نیا  تسا و  یگدـیچیپ  ماهبا و  راتفرگ 

زا ییاه  هناشن  هب  ناوتیم  مه  زا  رود  ياهنامز 

ص 153  ج 1 ، فاحتالا ، دراوم  - - 1
ص 153  ج 1 ، فاحتالا ، دراوم  - - 2
ص 153  ج 1 ، فاحتالا ، دراوم  - - 3
ص 154  ج 1 ، فاحتإلا ، دراوم  - - 4
ص 154  ج 1 ، فاحتالا ، دروم  - - 5
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218 ص :
هب دـنچ  ینت  یـسابع ، هفیلخ  يدـهم ، ردام  یـسومّما  هکتسا  نیا  مینادیم ، نیزاغآ  ياهلاس  زا  ام  هچنآ  تفاـی . تسد  تیلوت  یگنوگچ 
زین نوراه  درک . نییعت  یقوقح  هورگ  نیا  يارب  يو  دنرازگ . تمدخ  اجنآ  دـنهد و  ماجنا  ار  نآ  ياهراک  ات  تشامگ ، ماما  دـقرم  تمدـخ 

212 (1) دنداد . لیکشت  ار  نیـسح  ماما  مرح  یمـسر  ناّیلوتم  نامداخ و  نیتسخن  هورگ  نیمه  تقیقح  رد  و  تفرگ . شیپ  رد  ار  هار  نیمه 
. تسا هدمآ  مرح  روما  هرادا  هب  طوبرم  یمسر  ياهناونع  زا  یخرب  سوواط  نبدیس  ّيرغلا » ۀحرف   » باتک رد  راب  نیتسخن  يارب 

: میناوخیم باتک  نآ  رد 
هاگیاج اب  بسانم  هفیاـط  ره  ـالبرک - مدرم  هب  درک ، تراـیز  ار  ـالبرک  ق . لاس 371 ه . رد  یملید ، هاشداپ  ورـسخ  انف  هلودـلادضع  نوچ  »

هب يرایـسب  ياـیاطع  رایـس  نبرکبوـبا  دـباع و  یبا  نب  مساـقلاوبا  يوـلع و  نسحلاوـبا  تسد  هب  هـلمج ، نآ  زا  داد ؛ ناوارف  ياـیاطع  دوـخ -
مرح و روما  هرادا  هب  اهنت  دناهداد ، وا  هب  زین  نداس »  » بقل اهدـعب  هک  نزاخ » ، » ناراگزور نآ  رد  ًالامتحا   213 (2) داد ». باوب »  » و نزاخ » »

: مییوگب هک  دیامنیم  رتهدیزگ  تسا . هتفرگیمن  رب  رد  ار  البرک  رهش  وا  ییاورنامرف  هزوح  هتخادرپیم و  ناریاز  هب  یگدیسر 
رایتخا رد  رهش  ییاورنامرف  دناهدادیم ، لیکشت  ار  رهش  مدرم  تیرثکا  هفیاط  نیا  هک  ببس  نادب  البرک و  رد  نایولع  ناوارف  رامـش  لیلد  هب 

زاـغآ قارع  خـیرات  زا  یهایـس  نارود  ق . لاـس 656 ه . رد  نـالوغم  تسد  هب  دادـغب  طوقـس  زا  سپ   214 (3) تسا . هدوـب  ناـیولع  بیقن 
. دوشیم

ترـضح مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  مرح  هرادا  یگنوـگچ  تیلوـت و  خـیرات  زا  هژیو  هب  هرود و  نـیا  رد  قارع  خـیرات  زا  یعباـنم  كدـنا 
دندوب هتسناوت  هک  دسا  ینب  هلیبق  زا  ینادرم  يرجه  متـشه  هدس  لیاوا  رد  هک  مینادیم  هزادنا  نیا  دیوگیم . نخـس  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا 

رد ار  دوخ  هطلس 

ص 118  ج 10 ، ندیل ، پاچ  يربط ، خیرات  - - 1
ص 40  ّيرغلا ، ۀحرف  سوواط ، نب  دیس  - - 2

ص 363  قارعلایف ، ءاضقلا  ةرادالا و  لاجر  ۀمکاحلارسألا و  فوؤر ، مالسلادبع  دامع  - - 3
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219 ص :
نادناخ ود  نایم  هک  تسا  هدمآ  هطوطب  نبا  همانرفس  رد  زین  نیا  دنتفرگ . رایتخا  رد  زین  ار  مرح  روما  هرادا  دننارتسگب ، رواجم  ياهنیمزرس 

عازن نیا  ّتلع  هب  عبانم  زا  یخرب   215 (1) دش . ناریو  رهش  عازن  نیمه  ببس  هب  تفرگ و  رد  یعازن  البرک  رد  کیحز  لآ  زئاف و  لآ  يولع 
هب رـس  رب  کیحز  لآ  هدوب و  زئاف  لآ  رایتخا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  هرادا  البرک و  تباقن  هک  تسا  نآ  يایوگ  دنکیم و  هراشا 

، تسا هدش  هراشا  هتشون ، البرک  رد  ار  نآ  هک  یناث ، دیهش  هزاجا  رد  هک  نانوچ   216 (2) دناهتشاد . عازن  نانآ  اب  تمس  نیا  ندروآ  تسد 
هقث نایوار  زا  دوخ  هک  هدوب  يدسا  يرئاح  نیدلاسمش  دمحم  خیش  رایتخا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  تیلوت  يرجه  متـشه  هدس  همین  رد 

. تسا هیماما  هعیش  دزن 
: دسیونیم همکاحلارسالا »  » باتک رد  فوؤر  مالسلادبع  دامع  رتکد 

لآ کیحز و  لآ  يولع ؛ هفیاط  ود  زا  دناهتفرگ  هدهع  رب  ار  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تیلوت   ) ّتینزاخ بصنم  هک  ینادرم  نیرتشیب  »
هزوح زا  هن  هدرب و  نایم  زا  ار  بصنم  نآ  لالقتسا  هن  نیا  هتبلا  دناهتـشاد . رایتخا  رد  ار  البرک  فارـشا  تباقن  کیاکی  هک  دناهتـساخرب  زئاف 
نینچ دناهدرکیم ، يوریپ  نآ  زا  تمـس ، ود  نیا  يرادهدهع  رد  هفیاط  ود  نیا  هک  يراتخاس  هچ ، تسا ؛ هتـساک  نآ  يرادا  ياهتیحالص 
نایم تبون  هب  ار  تمس  ود  نیا  هتفگشیپ  هفیاط  ود  مه  دیاش  تسا . هتفرگیم  رایتخا  رد  ار  تباقن  رگید  هفیاط  تیلوت و  هفیاط  کی  هک  دوب 
تمس ود  نیا  تردق  هزوح  نایم  یـصخشم  زرم  دح و  تسا  هتـسناوتن  میـسقت  قفاوت و  نیا  همه ، نیا  اب  دناهدرکیم : تسد  هب  تسد  دوخ 

رادروخرب ذوفن  هزوح  اهتیحالص و  نزاوت  تردق و  نزاوت  یعون  زا  رگیدکی  اب  تمس  ود  نیا  هطبار  ًابلاغ  زین  يور  نیمه  زا  دنک . یفرعم 
رد تسناوت  هک  تسا  نیا  دروآیم ، یپ  رد  زین  ار  رهـش  لـک  رد  ییارجا  یتردـق  ًاـعبط  هک  تیلوت  ماـقم  تردـق  ياـههولج  زا  یکی  تسا .

رد اشاپبیجن  هرابود  مجاهت  رد  نینچمه  و  ق . ه . - 1220 ياهلاس 1216 - رد  البرک  هب  نایباهو  موجه  نایرج 

ص 111  راظنلا ، ۀفحت  هطوطب ، نبا  - - 1
حلاصلا دـبع  لداع  دیـس  ملق  هب  یناخلیإلا » یلوغملا  دـهعلایف  ـالبرک   » هلاـقم ص 124 ، مهد ، هلجم  مراـهچ ، لاـس  مـالقالا »  » هـلجم - - 2

راددیلک .
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220 ص :
ههد ياهلاس  زا  یخرب  رد  تیلوت  داهن  دنک . يربهر  ار  یمدرم  تماقم  يورین  تفای ، ترهـش  نوخریدغ »  » هثداح هب  هک  ق . لاس 1258 ه .

زا سپ  اما  دیسر . دوخ  ییافوکـش  جوا  هب  دش ، همیمـض  نادب  زین  رهـش  تموکح  فارـشا و  تباقن  هک  یماگنه  نرق (1) 217 و  نیا  لهچ 
، ینالوط ياهنامز  زا  سپ  هک  ياهنوگ  هب  دیـشاپ ، ورف  تعرـس  هب  تردـق  نیا  البرک ، ندـش  هدـیبوک  مه  رد  یپ  رد  نوخ و  ریدـغ  هثداح 

تـسد رد  مهدزیـس  نرق  رخاوا  ات  تیلوت  دـنریگ . تسد  رد  ار  مرح  تیلوت  دنتـسناوت  يولع  ریغ  ياهنادـناخ  زا  یناسک  نرق ، ود  رب  نوزفا 
ینامثع و تموکح  نارود  نایاپ  ات  ناـنچمه  ار  نآ  اـت  تفرگ  رارق  همعط  لآ  نادـناخ  راـیتخا  رد  دـعب  هب  ناـمز  نیا  زا  دوب و  ناـیولع  ریغ 

هدس نایم  هلصاف  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  نایلوتم  زا  یتسرهف  کنیا   218 (2) دنشاب . هتـشاد  رایتخا  رد  دعب  ياههرود  نینچمه 
: تسا هدش  میظنت  میاهتفای  تسد  نادب  هک  یمسر  دانسا  ساسا  رب  هک  دیراد  يورارف  رضاح  نامز  ات  مهد 

مان هب  بوسنم  هیرئاح  هقرف  تسا . هدوب  مرح  تیلوت  راد  هدـهع  لاس 963 ه . زا  شیپ  هکيدسا  يرئاح  یضاق  عاجش ، نب  نیدلاسمـش  - 1
نیا نآ ، رب  دراد و  دوجو  زین  نونکا  هک  هدید  یحول  گنـس  البرک  رد  هدـنراگن   219 (3) تسا . هدش  ضرقنم  نادـناخ  نیا  لسن  تسوا و 

: تسا هدش  هتشون  ترابع 
رفعج - 2 220 (4) دومح .» نب  هَّللادبع  نبنیدلا  رـصان  نب  نیدـلا  سمـش  هناوضر ، هَّللا و  ۀـمحر  یلا  جرادـلا  دیعـسلا  موحرملا  ربق  اذـه  »

. دش هتشامگ   221 (5) نزاخ )  ) تیلوت تمس  هب  لاس 1025  هب  يرئاح ، نیدلاسمش 
بیقن یلوق  هب  دادغب و  فارشا  بیقن  يو  يدسا . يرئاح  یلع  نب  نیدلاییحم  - 3

مجرتم .» ، » تسا يرمق  يرجه  مهدزیس  هدس  دوصقم  - - 1
ص 364  قارعلایف ، ءاضقلاو  ةرادإلا  لاجرو  همکاحلارسألا  فوؤر ، مالسلادبع  - - 2

ص 76  ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 3
دومح دنزرف  هَّللادبع ، دنزرف  نیدلارصان ، دنزرف  نیدلاسمش  دنوادخ ، ناوضر  تمحر و  راوج  ِیهار  دوعسم ، موحرم  هاگمارآ  نیا  - - » 4

تسا ».
مجرتم .» ، » میاهداد رارق  نزاخ »  » و نداس »  » نیزگیاج ار  تیلوت »  » هژاو ام  هک  دنامن  هدیشوپ  یمارگ  ناگدنناوخ  يارب  - - 5
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221 ص :
. دش هتشامگ  تیلوت  هب  ق . لاس 1025 ه . رد  دوب و  البرک 

رادهدهع ق . ات 1049 ه . ياهلاس 1032  هلصاف  رد  يو  کیحز . لآ  زا  يوسوم ، نیدلالامک  ناطلس  نبنایملـس  نبجارد  دمحم  دیـس  - 4
. تسا هدوب  تیلوت 

. تسا هتشاد  هدهعرب  ار  تیلوت  ق . ات 1106 ه . ياهلاس 1075  هلصاف  رد  هک  يرئاح  نیدلا  سمش  میهاربا  - 5
لاس اـت  دـش و  هتـشامگ  تیلوت  هب  ق . لاس 1106 ه . رد  يوضر  ینارفعز  میهاربا  نبمساـق  دـمحم  نب  نیـسح  نب  روصنم  دـمحم  دیـس  - 6

. دنام تمس  نیا  رد  ق . 1125 ه .
. تسا هتشاد  رایتخا  رد  ار  تیلوت  ق . ات 1139 ه . ياهلاس 1125  هلصاف  رد  ینارفعز ، میهاربا  نبمساق  دمحم  نب  نیسح  دیس  - 7

. تسا هدوب  مرح  ّیلوتم  ات 1165  لاس 1139  زا  ینارفعز ، روصنم  دمحم  نب  یلع  دیس  - 8
. دوب تیلوت  راد  هدهع  ق . ات 1204 ه . هلصاف 1165  رد  ینارفعز  روصنم  دمحم  نب  يدهم  دیس  - 9

ياهلاس رد  زئاف  لآ  زا  لوا ،)  ) همعط نیدلالامک  دیس  نبنیدلافرش  نبدعاسم  رابت  زا  ندروبا )  ) یـسوم دیـس  نب  یلع  دمحم  دیـس  - 10
. تسا هدش  هتشامگ  تیلوت  هب  ق . 1195 و 1204 ه . ، 1181

نیا رد  ق . لاس 1206 ه . ات  دـش و  هتـشامگ  تیلوت  هب  لاس 1204 ه . رد  باهو . لآ  يرئاح  دمحم  نبیلع  دـمحم  نب  یـسوم  دیـس  - 11
. دوب تمس 

. دش هتشامگ  تیلوت  هب  ق . ات 1215 ه . لاس 1206  رد  هک  فاحص  نیسح  دیس  - 12
هب ق . ه . لاس 1217  رد  فسوی  دیـس  لآ  یـسوم  دیـس  یلبق ، تیلوت  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هَّللارـصن . لآ  لیوط  مظاـک  نبداوج  دیـس  - 13

ق. لاس 1219 ه . ات  دش و  هتشامگ  تیلوت 
. دنام تمس  نیا  رد 

مرح تیلوت  ق . ات 1240 ه . ياهلاس 1218  هلصاف  رد  هک  دوب  تمه  دنلب  راوگرزب و  يدیس  وا  همعط . لآ  سابع  نب  یلع  دمحم  دیس  - 14
. تشاد البرک  هب  نایباهو  موجه  هار  ندرک  ّدس  رد  اسآ  هزجعم  یتسد  تفرگ و  هدهع  رب  ار  البرک  يربهر  و 
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222 ص :
. دش هتشامگ  تیلوت  هب  ات 1241  ياهلاس 1240  رد  دوب ، هبرجت  اب  هاگآ و  یناوج  هک  وا  همعط . لآ  یلع  دمحم  نب  باهولادبع  دیـس  - 15
رد مه  رانک  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نیـسح و  ماما  مرح  تیلوت  فارـشا و  تباقن  البرک و  تموکح  باـهولا  دـبع  دـیس 

. تشاد رایتخا 
. داد ماجنا  یشیاتس  روخرد  تامادقا  شتیلوؤسم  نارود  رد  دندرب و  نامرف  يو  زا  البرک  ریاشع  رگید  دارفا  زا  يرایسب  وا و  دوخ  نادناخ 
دوب البرک  نابیقن  نادناخ  جارد ، لآ  نادناخ  داماد  يو  يوسوم . زئاف  لآ  زا  دعاسم ، لآ  ندروبا  یسوم  دیس  دنزرف  یلع  دمحم  دیـس  - 16

هتفگشیپ دربن  لابند  هب  هک  رهش ، نیا  زا  همعط  لآ  باهو  دیس  جورخ  یپ  رد  هناناج ، يراکیپ  ماجنا  روخانم و  دربن  رد  تکرـش  زا  سپ  هک 
. تفرگ رایتخا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  تیلوت  راب  نیمود  يارب  تفریذپ ، تروص 

: تسا هدمآ  نینچ  ناشطعلا » لوتقملا  دلب  یف  ناوخالا  ۀهزن   » باتک یلصا  هخسن  رد 
دیس موحرم  دنزرف  یلع ، دمحم  دیس  یمارگ ، تاداس  رورس  رصع ، دمآرـس  راگزور ، هناگی  بانج  حدم  رد  ییالبرک  سابع  خیـش  بانج  »

هدیـصق نآ  علطم  رد  هتفگ و  ياهدیـصق  دراـبب - وا  رب  دوخ  ترفغم  ناراـب  زا  دـناشوپ و  ورف  شیوـخ  تمحر  هب  ار  وا  يادـخ  هک  یـسوم -
: تسا هدمآ  نینچ 

نبنیسح دیس  - 17 222 (1) تسالاو ». يرورس  هک  دمحا  طبس  نیا  ریبدت  اتمه و  یب  هناگی  دنوادخ  يرای  هب  رگم  دماین  لصاح  يزوریپ  »
يربهر تراسا ، زا  تشگزاب  زا  سپ  تفرگ ، راـیتخا  رد  ار  مرح  تیلوت  ندروبا  یلع  دـمحم  دیـس  تشذـگرد  زا  سپ  جارد . لآ  یـضترم 

. تشذگرد ق . لاس 1247 ه . نوعاط  رد  تفرگ و  تسد  رد  مه  ار  البرک 
. دیدرگ عطقنم  وا  لسن  ناسنیدب  تشذگ و  رد  اهدعب  زین  يو  هک  دنام  یقاب  رسپ  کی  وا  زا 

ق. لاس 1247 ه . رد  راب  نیمود  يارب  همعط ، لآ  یلع  دمحم  نب  باهولا  دبع  دیس  - 18

سابعخیشلا نویـسنم ؛» ءارعـش   » مان اب  هدنراگن  زا  ياهلاقم  ص 59 ، لوا ، هرامـش  لوا ، لاـس  1968 م . البرک ، رد  رـشن  دئارلا ، ۀـّلجم  - - 1
یئالبرکلا .
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223 ص :
. تفگ كرت  ار  البرک  اشاپ  بیجن  موجه  یپ  رد  لاس  نیا  رد  تشاد و  رایتخا  رد  ار  تمس  نیا  ق . لاس 1258 ه . ات  دش  تیلوت  راد  هدهع 
هک نیـشیپ ، تیلوت  يوس  زا  البرک  كرت  زا  سپ  یناسنایم و  رد  دوب  راگزیهرپ  یملاع  هک  يو  هنومک ، لآ  دـمحم  نب  يدـهم  خیـش  - 19
وا زا  دوب . تمس  نیا  رد  شتافو  لاس  ینعی  ق . لاس 1272 ه . ات  دش و  راد  هدهع  ار  تیلوت  تفرگ ، ماجنا  اشاپ  بیجن  هلمح  ببـس  هب  دوخ 

. دنام نسحم  جاح  مان  هب  يرسپ 
لاس ات  دش و  تمس  نیا  راد  هدهع  ق . لاس 1272 ه . هب  يدهم  جاح  شردارب  تشذگرد  زا  سپ  هنومک ، لآ  دـمحم  نب  نسح  ازریم  - 20

. تشاد هدهع  رب  ار  نآ  ق . 1292 ه .
. دوب دنمقالع  نامدرم  ییاوشیپ  هب  هاوخ و  هزاوآ  يو 

تـشذگرد زا  سپ  هک  يوـسوم ، زئاـف  لآ  نادـناخ  زا  همعط ، لآ  ییحی  نب  دـمحا  نب  شیورد  نب  ناملـس  نب  نسح  نب  داوـج  دیـس  - 21
. تشذگرد ق . لاس 1309 ه . رد  دش و  راد  هدهع  ار  تیلوت  ق . اس 1292 ه . رد  نیشیپ  تیلوت 

. تشگزاب زئاف  لآ  نادناخ  هب  راب  رگید  تیلوت  بصنم  وا ، نتفای  تیلوؤسم  اب 
: تسا هتفگ  نینچ  هراب  نیا  رد  دوخ  هزوجرا  رد  يوامس  دمحمخیش 

. دش هدنادرگزاب  نسح  نب  داوج  هب  رظنم  شوخ  مرح  نآ  تیلوت  سپس  »
. دندوب راکوکین  ینامدرم  همه  هک  نیسحلادبع  وا  دنزرف  سپس  یلع و  شدنزرف  هب  نآ  زا  سپ 

.« دشخردیم مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طبس  مرح  رد  هک  تسا  نامه  وا  حلاص و  يو  دنزرف  زین  سپس 
لاـس رد  دوب ، روماـن  ناریقف  ماـعطا  هب  راوگرزب و  تسد ، هداـشگ  هتـسراو ، راـگزیهرپ ، يدرم  هک  يو  همعط ، لآ  داوـج  نب  یلعدیـس  - 22

. دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یصاصتخا  ياهربقم  رد  تشذگرد و  ق . لاس 1318 ه . رد  تفرگ ، هدهع  رب  ار  تیلوت  ق . 1309 ه .
. دنتشاد یمارگ  ار  وا  دای  دندروآ و  دیدپ  يراثآ  وا  تشادیمارگ  رد  تشذگرد ، تشگلاس  نیعبرا و  دوبدای  رد  نابیدا  نارعاش و 
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224 ص :
رد 1401 ه. یگتـسشنزاب  نامز  ات  دش و  رادهدهع  ار  تیلوت  ق . لاس 1347 ه . هب  يو  همعط ، لآ  نیسحلادبع  دنزرف  حلاصلادبعدیـس  - 24

یبوخب زین  ار  یـسیلگنا  یـسراف و  نابز  دوب و  گنهرف  اب  كریز و  شیدنارود ، اناوت ، يریدم  وا  دـنام . تمـس  نیا  رد  1981 م . / 9 / 7 ق .
. تسنادیم

تیلوت هدرک ، راداو  یگتسشنزاب  هب  ق . لاس 1401 ه . رد  ار  شردپ  هک  نآ  زا  سپ  يو  همعط ، لآ  نیسحلادبعدیس  دنزرف  لداعدیـس  - 25
هاگـشناد رد  هوژپ ، شناد  ققحم و  بیدا ، تسا  یناوج  تسا . هدوب  تمـس  نیا  رد  باتک  فیلأت  ماـگنه  اـت  ناـنچمه  هتفرگ و  هدـهع  رب  ار 

رد ییاهـشهوژپ  اههلاقم و  زا  تسا . هدرک  قیقحت  زین  ار  ءالبنلا » ۀـیغب   » دوخ ّدـج  باتک  هدـمآ و  لـیان  قوقح  دـشرا  یـسانشراک  هب  هرهاـق 
. تسا هدرک  لمع  دنمناوت  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  هرادا  رد  هدش و  رشتنم  یقارع  ياههلجم 
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225 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  هدش  هدرپس  كاخ  هب  نارومان 

رد ای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  هک  میروخیم  رب  یناگرزب  نارومان و  زا  يرایسب  ياهمان  هب  میرگنب  مجارت  هریس و  ياهباتک  رد  رگا 
زا يرایـسب  اهنآ  نایم  رد  دننوریب و  رامـش  زا  ناگدش  هدرپس  كاخ  هب  نیا  دناهدش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح 

نفد مرح  رد  هک  يریهاشم  ماـن  رکذ  هب  اـهنت  اـجنیا  رد  اـم  دنتـسه . زین  ناریما  ناـهاش و  ناـیاورنامرف ، ناـبیدا ، نارو ، هشیدـنا  نادنمـشناد ،
: میروآیم نانآ  تشذگرد  خیرات  بسح  رب  ار  اهمان  نیا  تسرهف  مینکیم و  هدنسب  دناهدش 

لّوا هدـس   ) یلجب بوبحم  نب  نسح   224 (2) يرجه ) لّوا  هدس   ) یشمعا نارهم  نب  نامیلـس   223 (1) ق ). 161 ه . ف .  ) همادق نب  ةدئاز 
227 (5) يرجه ) لّوا  هدس   ) یمهس قیمع  نب  ۀبقع   226 (4) ق ). 128 ه . ف .  ) یلامث هزمحوبا   225 (3) يرجه )

ص 73  ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 1
ص 76  نامه ، - - 2
ص 77  نامه ، - - 3
ص 78  نامه ، - - 4

نامه  - - 5
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226 ص :
230 (3) ق ). 226 ه . ف .  ) یملید رایهم   229 (2) ق ). 208 ه . ف .  ) ءاـشو نب  رفعج   228 (1) ق ). 157 ه . ف .  ) ینهد دامع  نب  ۀـیواعم 
ف.  ) نیزم دمحم  نسحلاوبا  خیـش   232 (5) ق ). 302 ه . ف .  ) يدادغب ماسب  نب  یلع  خیـش   231 (4) ق ). ه . ف 300   ) رهاط نب  هَّللادـبع 

اجنآ زا  ار  وا  رکیپ  تشذگرد و  دادـغب  رد  ق . لاس 336 ه . رد  هک  يدادغب  یفاکسا  بتاک  مامه  نب  یلعوبا  خیـش   233 (6) ق ). 327 ه .
دادــغب رد  ق . لاـس 344 ه . هب  هک  یمیمت  راـسی  نب  دـمحم  نـب  ورمع  نـب  دـمحم  رکبوـبا  خیـش   234 (7) دـندروآ . ـالبرک  هب  نـفد  يارب 

دادـغب رد  هک  یفوک ، يرئاضغ  هَّللادـیبع  نب  نیـسح  هَّللادـبعوبا  خیـش   235 (8) دـندروآ . ـالبرک  هـب  نـفد  يارب  ار  وا  رکیپ  تشذـگرد و 
ق. لاس 367 ه . هب  هک  دادـغب ، نکاس  یناسارخ ، دـمحم  نب  رفظم  خیـش   236 (9) دـندروآ . البرک  هب  نفد  يارب  ار  شرکیپ  تشذـگرد و 

يارب ار  وا  تشذـگرد و  لاس 359  هب  هک  هیفوص  باطقا  زا  يدـنغورب ، یلع  خیـش   237 (10) دندروآ . البرک  هب  ار  شرکیپ  تشذـگرد و 
238 (11) دندروآ . البرک  هب  نفد 

ص 81  ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 1
ص 2  مظتنملا ، يزوج ، نبا  - - 2

ص 98  ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 3
ص 109  ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 4

نامه . - - 5

نامه . - - 6

نامه . - - 7

نامه . - - 8

نامه . - - 9
ص 110  ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 10

نامه . - - 11
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227 ص :
زا یندم  یلعوبا  خیـش   239 (1) دـنداد . لاقتنا  البرک  هب  ار  وا  رکیپ  تشذـگ و  رد  دادـغب  رد  ق . لاس 364 ه . هب  هک  یبرغم  یلعوبا  خـیش 

(2) دننک . تیاور  وا  زا  قودص  خیش  هلمج  زا  یتعامج  يدادغب ، هیقف  هب  فورعم  مالسلا و  هیلع  داجـس  ماما  دنزرف  رغـصا  نیـسح  ناگداون 
دیؤـم ریزو  یفاـک ، هب  بقلم  میهاربا  نب  دـمحا  ساـبعلاوبا  تسا : هتفگ  هدرب و  ماـن  وا  زا  يزوـج  نبا  ریزو ، یبـض  میهاربا  نب  دـمحا   240

هب فورعم  لهسوبا  خیـش   241 (3) دنراپـسب . كاـخ  هب  ـالبرک  رد  ار  وا  درک  تیـصو  تشذـگرد  ق . لاـس 398 ه . هب  هک  یملید  هلودـلا 
ناگداون زا  يربط  یشعرم  نسح  دمحموبا   242 (4) دنداد . لاقتنا  البرک  هب  نفد  يارب  ار  وا  تشذـگرد و  ق ،. لاس 369 ه . هب  یکولعص ،

كاخ هب  اجنآ  رد  دندروآ و  البرک  هب  ار  وا  رکیپ  تشذگرد و  دادـغب  رد  ق . لاس 308 ه . هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دنزرف  رغصا ، نیـسح 
رد ق . لاس 400 ه . هب  دوب ، دادغب  نابیقن  بیقن  رهاط ، بیقن و  بقانملاوذ و  هب  بقلم  شربا  یسوم  نب  نیـسح  دمحا  وبا   243 (5) دندرپس .

244 (6) دندرپس . كاخ  هب  اجنآ  دنداد و  لاقتنا  البرک  هب  ار  وا  رکیپ  يدنچ  زا  سپ  دش . هدرپس  كاخ  هب  شاهناخ  رد  تشذگرد و  دادغب 
ماما دنزرف  یضترم ، میهاربا  جاحلا  ریما  نبا  هحبـس ، یبا  یـسوم  نبا  جرعا ، دمحم  نب  شربا  یـسوم  نب  نیـسح  رهاط  دمحا  یبا  نب  دمحم 

ار وا  رکیپ  سپس  تشذگرد . دادغب  رد  دوخ  يارس  رد  ق . مرحم 406 ه . هبنشکی 6  زور  رد  تسا . یضر  دیس  هب  بقلم  مالسلا  هیلع  مظاک 
245 (7) دندرک . نفد  شردپ  رانک  رد  دنداد و  لاقتنا  دادغب  هب 

نامه . - - 1
ص 110  ج 2 ، نیسحلاۀنیدم ، - - 2

مظتنملا . يزوج ، نبا  - - 3
ص 111  ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 4

نامه . - - 5
 203 بلاطلا ، ةدمع  - - 6

ص 207  نامه ، - - 7
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228 ص :
لاقتنا البرک  هب  ار  وا  رکیپ  تشذگرد و  دوخ  يارـس  رد  ق . لاس 436 ه . هب  بقانملاوذ ، یضترم و  دیس  هب  بقلم  يوسوم  نیـسح  نب  یلع 

یسوط و خیـش  دنزرف  یلعوبا  درگاش  يرئاح ، سایلا  نب  ماشه  خیـش   246 (1) دندرپس . كاخ  هب  شردارب  ردپ و  دـقرم  رانک  رد  دـنداد و 
یلع نب  دمحم  نیدلادامع   247 (2) دش . هدرپس  كاخ  هب  البرک  رد  تشذـگرد و  ق . لاس 490 ه . هب  هیرئاحلا » لئاسملا   » باتک بحاـص 

نیسح ماما  مرح  رد  تشذگرد و  البرک  رد  یسوط ، خیش  نادرگاش  زا  يرجه و  مجنپ  نرق  رد  هیماما  هعیـش  ناگرزب  زا  یـسوط ، هزمح  نب 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  دنزرف  رغصا  نیسح  نادنزرف  زا  یشعرم ، یلع  نب  یلع  نب  دمحا  دیـس   248 (3) دش . هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع 

رعاش ثدـحم و  يردنکـسا ، مساق  نب  رفاظ   249 (4) دـندروآ . ـالبرک  هب  نـفد  يارب  ار  وا  رکیپ  تشذـگرد و  ق . ناضمر 539 ه . هاـم  رد 
دوخ هک  دباع  دمحم  دیس  هدازماما  دنزرف  باجم  میهاربا  دیس  ناگداون  زا  يوسوم  راخف  نب  دعم  نب  راخف  دیس   250 (5) ق ). 529 ه . (ف .
رجنس نیدلا  بطق   251 (6) تشذگرد . ق . لاس 630 ه . هب  هک  رثن  مظن و  ياناد  دوب  یملاع  تسا ، مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  نادـنزرف  زا 

هب هک  سالآ  رجنـس  دش . رانکرب  ق . لاس 606 ه . رد  هتشامگ و  ناتـسزوخ  يریما  هب  هک  یـسابع  هفیلخ  هَّللا  نیدل  رـصان  نامالغ  زا  سالآ 
لاس هب  يرصان ، رمشق  نیدلا  لامج   252 (7) دننک . نفد  اجنآ  دنرب و  البرک  هب  ار  وا  رکیپ  دوب  هدرک  تیـصو  تشذگ  رد  ق . لاس 607 ه .

هب ار  وا  رکیپ  تشذگرد . دادغب  رد  ق . 637 ه .

 204 ص 207 - نامه ، - - 1
ص 117  ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 2

ص 118  نامه ، - - 3
ص 120  نامه ، - - 4

ص 95  هعماجلا ، ثداوحلا  یطوف ، نبا  - - 5
ص 346  ج 5 ، يراسناوخ ، تانجلا ، تاضور  - - 6

ص 95  هعماجلا ، ثداوحلا  - - 7
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229 ص :
لامج نب  یلع  نیدلا  فرـش   253 (1) دـندرپس . كاخ  هب  شدـنزرف  رـسمه و  رانک  رد  مالـسلا و  هیلع  ماما  مرح  رد  دـنداد و  لاقتنا  البرک 

نب یلع  نیدلا  لامج   254 (2) دندرپس . كاخ  هب  شردام  ربق  دزن  اج  نامه  ار  شرکیپ  تشذگ و  رد  البرک  رد  لاس 630  هب  رمشق ، نیدلا 
کیدزن یّلت  رد  تشذگرد و  ق . لاس 646 ه . هب  تسوا . نآ  زا  راکفألا » جئاتن   » باتک نآرق . ظفاح  بیدا و  لضاف ، ملاع ، یمرخم ، ییحی 

یبارـش لابقا  بناج  زا  کلـسم ، يرهاـظ  مداـخ  روفاـک ، نیدـلا  نیما   255 (3) دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مرح  هب 
، راتخم نب  مشاهوبا   256 (4) دش . هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  رد  تشذگرد و  ق . لاس 653 ه . هب  درکیم ، ینارمکح 

نب یلع  نب  رصن  حوتفلاوبا   257 (5) تشذگرد . ق . لاس 674 ه . هب  دوب . تدابع  لها  رادرک و  تسرد  رادنید و  يدرم  ماما و  دقرم  بیقن 
اجنآ یتدـم  درک و  ترجه  دادـغب  هب  يو  دوب . هاـگآ  یبرع  ناـبز  وحن و  هب  نآرق و  ظـفاح  نزاـخ ، نبا  هب  فورعم  یّلح ، يوـحن  روـصنم 

نارگید بیلک و  نبا  جرفلاوبا  دزن  دوب  هدیـسرن  ثیدح  ییافوکـش  نارود  زونه  هک  یلاح  رد  درک . ذّملت  هدـیبع  وبا  دزن  دـیزگ و  تنوکس 
(6) دـندروآ . البرک  هب  نفد  يارب  ار  شرکیپ  تشذـگرد و  هّلح  رد  لاس 600  رخآلايدامج  مهدزیـس  رد  یناوج  رد  درک . ثیدـح  عامس 
لاس 604 ه. یلوألا  يدامج  مهدزناپ  هبنشکی  زور  رد  دوب ، يولع  يدهم  نب  رـصان  نیدلاریـصن  مالغ  ریزو ، یکرت  هَّللادبع  نبرقنـسفا   258

لاقتنا البرک  هب  نفد  يارب  وا  رکیپ  دنتـسج و  تکرـش  وا  عییـشت  رد  رایـسب  یقلخ  دندناوخ ، زامن  وا  رب  هیماظن  هسردـم  رد  تشذـگرد . ق .
259 (7) دش . هدرپس  كاخ  هب  رهش  نیا  رد  تفای و 

ص 131  نامه ، - - 1
ص 229  نامه ، - - 2

ص 299  هعماجلا ، ثداوحلا  - - 3
ص 78  ج 9 ، ریسلا ، نویعو  خیراتلا  ناونع  یف  رصتخملا  عماجلا  - - 4

ص 128  نامه . - - 5
ص 548  نامه ، - - 6

ص 137  ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 7
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230 ص :
رد ق . ه . لاس 783  دودح  رد  هدوب و  ماما  مرح  تیلوت  ینامز  يدـسا ، نزاخ  دـمحم  نیدـلا  سمـش  نب  نسح  دـمحموبا  نیدـلازع  خـیش 

دوب و لضاف  ققحم و  نیدلا  سمـش  خیـش  نب  دـمحم  یبا  نب  یلع  خیـش   260 (1) تسا . هدـش  نفد  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  هتـشذگ و 
: دیوگیم تانجلا » تاضور   » بحاص تشاد ، هدهع  رب  ار  مرح  تیلوت  ینامز 

هماع و دزن  اشنا  بدا و  يرونخـس ، هقف ، شناد ، یگتخیهرف ، لضف ، رد  وا  عضو  دوب . لـضاف  ناـققحم  زا  داـنک - تمحر  شیادـخ  هک  وا -
ق. ه . لاس 793  هب  تسادـیپ ، اههخـسن  یخرب  زا  هک  ناـنوچ   261 (2) تسا . هدرک  ذـملت  لوا  دیهـش  نامداتـسا  دزن  تسا . مولعم  هصاـخ 

. دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  تشذگرد و 
ینیسح یلدیبع  فرش  خیش  اب  هلح و  نکاس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دنزرف  رغـصا  نیـسح  ناگداون  زا  یـشعرم  نیدلا  فرـش  هَّللادبع  دیس 

یّلح دهف  نب  دمحم  نب  دمحا  خیـش   262 (3) دندرک . نفد  اجنیا  دندروآ و  البرک  هب  ار  وا  رکیپ  تشذـگرد و  هلح  رد  دوب . رـصاعم  هباسن 
هدرپس كاخ  هب  دهف  نبا  غاب  رد  تشذگرد و  ق . لاس 841 ه . هب  دنمـشزرا  راثآ  بحاص  لضف و  ملع و  رد  دنلب  یهاگیاج  ياراد  يدسا ،

ماما مرح  رد  دنداد و  لاقتنا  البرک  هب  ار  وا  رکیپ  تشذگرد و  ق . لاس 957 ه . هب  هک  دنه  نکد  نارمکح  هاش  رهاط  ناطلس   263 (4) دش .
رکیپ تشذگ و  رد  دنه  رد  ق . لاس 961 ه . هب  يدنه ، دمحا  ناطلس  رسپ  هاش  ماظن  نامرب  ناطلس   264 (5) دندرپس . كاخ  هب  مالسلا  هیلع 

رد ق . لاس 997 ه . هب  يوفص  ازریم  هزمح  ناطلـس   265 (6) دـندرپس . كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  دـنداد و  لاقتنا  البرک  هب  ار  وا 
هب ار  وا  رکیپ  تشذگرد . لیبدرا 

ص 118  ج 5 ، تانجلا ، تاضور  يراسناوخ ، - - 1
ص 139  ج 2 ، نیسحلاۀنیدم ، - - 2

ص 166  ج 1 ، تانجلا ، تاضور  - - 3
ص 26  ج 3 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 4

ص 30  نامه ، - - 5
ص 32  نامه ، - - 6
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231 ص :
یلماع حـلاص  نب  دـمحم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  میهاربا  خیـش   266 (1) دـندرپس . كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  دـندروآ و  ـالبرک 

رد ق . لاس 905 ه . هب  دهدیم . ربخ  وا  دنلب  هاگیاج  زا  هک  بدا  ملع و  رد  يراثآ  بحاص  دوخ و  نارود  دمآرس  راگزور ، هناگی  یمعفک ،
یـسیعلآ زا  موزخم  نب  نسح  نب  دعاسم  نب  نیـسح  دّیـس   267 (2) دـش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  تشذـگ و 

هدرک و هّیهت  شیوخ  طخ  هب  نآ  زا  ياهخسن  دوخ  هک  بلاطلا » ةدمع   » باتک رد  شبـسن  مان و  تسا . لضف  لها  ناگرزب  زا  یکی  ینیـسح .
هیلع نیـسح  ماما  مرح  رد  تشذگرد و  ق . لاس 910 ه . هب  تسا . هدـمآ  هدـناسر ، نایاپ  هب  ق . لاس 893 ه . یناثلاعیبر  رد 25  ار  راک  نیا 
شیپ تسا . یناث  دیهش  نادرگاش  نیرترومان  زا  يدسا  يرئاح  یضاق  عاجش  نب  نیدلا  سمش  خیش   268 (3) دش . هدرپس  كاخ  هب  مالسلا 
نینچ وا  هرابرد  مقدش  نب  نماض  دوب . تمـس  نیا  رد  ق . لاس 990 ه . ات  دش و  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  تیلوت  رادهدهع  ق . لاس 963 ه . زا 

: تسا هدروآ 
قیقد خـیرات  تشذـگ و  رد  البرک  رد  دوشیم . ثیدـح  لقن  وا  زا  تسا . هیماما  دزن  هقث  ناـیوار  زا  يرئاـح  یـضاق  نیدـلا  سمـش  همـالع  »

هب ق . لاس 963 ه . هب  كرت ، رعاش  نیرتروماـن  يدادـغب ،» یلوضف   » هب بقلم  نامیلـس  نب  دـمحم   269 (4) تسین ». نشور  وا  تشذـگرد 
هدرپس كاخ  هب  هلبقلا  باب  تمس  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نحص  بونج  رد  هیشاتکب  هیکت  رد  هدد  هربقم  رد  تشذگرد و  نوعاط 

ق. لاس 978 ه . رد  دوب . یفوص  رعاش و  شردپ  ناس  هب  هک  يدادغب  یلوضف  نب  یلضف   270 (5) دش .
رد شردـپ  هاگمارآ  راوج  رد  هتـشذگرد و  البرک  رد  دراد . یبرع  نابز  یکرت و  نابز  هب  يراعـشا  تسا . مهد  هدـس  لاجر  زا  دوب و  هدـنز 

271 (6) تسین . نشور  وا  تشذگرد  قیقد  خیرات  تسا . هدش  نفد  هدد  هربقم 

ص 215  ج 11 ، ینیما ، نیسحلادبع  همالع  ریدغلا ، - - 1
ص 68  فطلا ، ضرأب  فطللا  سلاجم  - - 2

یّطخ . هخسن  راهنألا » لالز  راهزألا و  ۀفحت   » مقدش نب  نماض  - - 3
ص 127  ج 4 ، نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خیرات  يوازع ، سابع  - - 4

ص 63 و 64  ق . 1346 ه . مالسلاراد ، ۀعبطم  دادغب ، اهؤاملع ، دادغب و  دجاسم  خیرات  یسولآ ، يرکش  دومحم  - - 5
ص 137  ج 4 ، نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خیرات  - - 6
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232 ص :
، هدوب هدنز  ق . لاس 970 ه . هب  تفای ، ترهش  نایب  يرونخـس و  نابز و  تحاصف  هب  دوخ  راگزور  رد  یفوص  نارعاش  زا  هدد  ناهج  یمالک 

نب دـمحا  نب  میهاربا  نب  دـمحا  نب  فسوی  خیـش   272 (1) تسا . هدـش  نفد  هلبقلا  باب  تمـس  رد  هدد  هربقم  رد  هتـشذگرد و  ـالبرک  رد 
تشذگ و رد  البرک  رد  ق . لاس 1186 ه . هب  هرضانلا » قئادحلا   » باتک بحاص  عّبتتم و  لضاف  ملاع  ینارحب ، روفـصع  نب  دمحا  نب  حلاص 
رد هعیـش  ناملاع  نیرترومان  ینابهب ، دیحو  هب  روهـشم  لمکا  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  خیـش   273 (2) دـش . نفد  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  رد 

ازریم  274 (3) دش . هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  تشذگ و  رد  ق . لاس 1208 ه . هب  یلوصا  بتکم  بحاص  دوخ و  راگزور 
هدرپس كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  تشذـگرد و  ـالبرک  رد  هک  ینید  گرزب  ملاـع  ق ). 1216 ه . ف .  ) يوسوم ناتـسرهش  يدهم 

. دش
دوب و فراعم  مولع و  رـشن  راک  رد  هتـسویپ  هک  لضف  شناد و  رادـمچرپ  ضایر ، بحاص  هب  روهـشم  ییاـبطابط  یلع  دـمحم  نب  یلعدـیس 

كاخ هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  تشذگرد و  ق . لاس 2131 ه . هب  درک ، انب  وا  ار  البرک  يوراب  تشاد . ءاتفا  سیردت و  یـسرک 
ق. ناضمر 1224 ه . رد 19  ناریا  ناریزو  تسخن  زا  مظعاردص  ناخ  عیفش  ازریم   275 (4) دش . هدرپس 

، یتشر ینیسح  مساق  نب  مظاکدیس   276 (5) دندرپس . كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  دنداد و  لاقتنا  البرک  هب  ار  وا  رکیپ  تشذگرد ،
: دسیونیم وا  هرابرد  يوازع  تفای . دنلب  یهاگیاج  ناوارف و  ياهزاوآ  درک و  ذملت  یئاسحا  دمحا  خیش  دزن 

هیفشک دیاقع  دوب و  هیفشک  کلسم  رب  تشذگرد . ق . هجحلا 1259 ه . يذ  مهن  رد  »

ص 71  ج 52 ، هعیشلا ، نایعا  - - 1
ص 273  ج 6 ، مالعألا ، یلکرز ، نیدلاریخ  - - 2

ص 3 و 4  ج 49 ، هعیشلا ، نایعا  - - 3
ص 44  ج 43 ، هعیشلا ، نایعا  - - 4

ص 179  ج 3 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 5
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هدرپس كاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  مظاک  دیـس   277 (1) تسا ». هتفای  يرتشیب  حرـش  طسب و  هک  تسا  هیخیـش  دیاقع  نامه 

. تسا هدش 
لاس 1254 هب  هیورغلا » لوصفلا   » روهشم باتک  بحاص  یهاگآ ، هدرتسگ  راوگرزب و  هیقف  یناهفصا ، میحر  دمحم  نب  نیسح  دمحم  خیش 
زا و  لوصالا » طباوض   » باتک بحاص  ینیوزق  رقاب  دـمحم  نب  میهاربا  دیـس   278 (2) دـش . هدرپس  كاخ  هب  البرک  رد  تشذـگرد و  ق . ه .

(3) دش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  رد  تشذـگرد و  ق . لاس 1262 ه . هب  البرک  رد  گنهرف  هشیدـنا و  نارادـمچرپ 
ق. لاس 1281 ه . هب  اورنامرف  ياوشیپ  هتخیهرف و  ملاع  ینیوزق  نیسح  دمحم  خیش   279

ناـهاش دزن  هک  گرزب  هیقف  ینارهت ، نیـسحلادبع  خیـش   280 (4) دـش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مرح  رد  تشذـگرد و 
رد ق . لاس 1286 ه . ناضمر  زور 22  رد  داد ، هعسوت  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  نحص  یبرغ  علض  تشاد ، الاو  یهاگیاج  شیوخ  راگزور 

راگزور رد  دیلقت  عجارم  زا  یلعادگ ، حلاص  دـمحم  خیـش   281 (5) دـنداد . لاقتنا  البرک  هب  نفد  يارب  ار  وا  رکیپ  تشذـگرد و  نیمظاـک 
ق. لاس 1288 ه . هب  دوخ 

هدنز ق . لاس 1270 ه . ات  راوگرزب  هیقف  یناغرب  حلاص  دمحم  خیش   282 (6) دش . هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  تشذگرد و 
هب مالسلا  هیلع  ماما  دقرم  رد  تشذگرد و  ق . لاس 1270 ه . هب  تسوا . راثآ  هلمج  زا  نانجلا » حیتافم  ریسفت  یف  نافرعلا  رحب   » باتک دوب و 

283 (7) دش . هدرپس  كاخ 

ص 69  يوازع ، سابع  نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خیرات  - - 1
ص 216  ج 44 ، هعیشلا ، نایعا  - - 2

ص 217  ج 1 ، مالعالا ، - - 3
ص 52  ج 1 ، یمظاک ، يوسوم  يدهمدمحم  هعیدولا ، نسحا  - - 4

ص 108  ج 37 ، هعیشلا ، نایعا  - - 5
ص 663  ج 1 ، ینارهت ، گرزب  اقآ  خیش  هرربلا ، مارکلا  - - 6

ص 241  ج 44 ، هعیشلا ، نایعا  - - 7
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دیس  284 (1) دـش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـقرم  رد  تشذـگرد و  ق . لاس 1305 ه . هب  راوگرزب ، ملاع  یناکدرا ، نیـسح  اـّلم 

ق. ه . لاس 1303  هب  تفاـی . ترهـش  تمواـقم ) ناـیرج  رد  . ) لاـس 1258 ه رد  اـشاپ  بیجن  موجه  هعقاو  رد  راوـگرزب  هیقف  داـماد ، حـلاص 
رد 16 دوخ  راگزور  هیقف  نیرتگرزب  يرئاح ، نیدباعلا  نیز  خیـش   285 (2) دش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  تشذـگرد و 

ملاع یناتسرهش ، ینیسح  یشعرم  نیسح  دمحم  دیس   286 (3) دش . نفد  مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  تشذگرد و  ق . هدعقلا 1309 ه . يذ 
هاگیاج ینیوزق ، مشاه  دیس   287 (4) دش . نفد  مالسلا  هیلع  ماما  مرح  رد  تشذگرد و  ق . لاس 1315 ه . هب  ینید ، گرزب  عجرم  لضاف و 

ق. لاوش 1327 ه . هعمج 29  زور  تشاد . يدنلب  یملع 
ربهر ینید و  گرزب  عجرم  يزاریـش  يرئاـح  یقتدـمحم  خیـش   288 (5) دـش . هدرپس  كاـخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  مرح  رد  تشذـگرد و 

289 (6) دندرپس . كاخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  ار  وا  رکیپ  تشذگرد و  ق . لاس 1338 ه . هب  قارع  1920 م . بالقنا ،

ص 282  همعطلآ ، يداه  ناملس  البرک ، ثارت  - - 1
ص 82  ج 10 ، ۀلامک ، اضردمحم  نیفلؤملا ، مجعم  - - 2

ص 95  ج 1 ، هعیدولا ، نسحا  - - 3
ص 286  البرک ، ثارت  - - 4

ص 130  ج 3 ، نیدلازرح ، دمحم  لاجرلا ، فراعم  - - 5
ص 121  ج 44 ، هعیشلا ، نایعا  - - 6

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  هدش  هدرپس  كاخ  هب  www.Ghaemiyeh.comنارومان  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


235 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هقلطم  ترایز 

لوخد نذا 

َْتئاج ْدََقل  ُهَّللا  اَنادَه  ْنا  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  امَو  اذـِهل  انادَـه  يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  اًلیـصاَو  ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناْحبُـسَو  ًاریثَک  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  ًاریبَک  ُرَبْکا  ُهَّللا  »
. ِّقَْحلِاب انِّبَر  ُلُسُر 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیلَـسْرُْملا ، َدِّیَـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیِّیبَّنلا ، َمَتاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 
َْنب اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا  َدـِئآق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیّیِـصَْولا ، َدِّیَـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، َریما  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا  ِهَّللا ، َبیبَح 

ُقیدِّصلا اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َّیِـصَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َكِْدلُو ، ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن  ِةَدِّیَـس  َۀَـمِطاف 
ِْنیَـسُْحلا ِْربَِـقب  َنیقِدْـحُْملا  ّیبَر  َۀَِـکئآلَم  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  ِفـیرَّشلا ، ِماـقَْملا  اَذـه  یف  َنـیمیقُْملا  ِهَّللا  َۀَِـکئالَم  اـی  ْمُْـکیَلَع  ُمـالَّسلا  ُدـیهَّشلا ،

«. ُراهَّنلاَو ُْلیَّللا  َیَِقبَو  ُتیَقب  ام  ًاَدبا  یّنِم  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُمالَّسلاِْهیَلَع ،
نیدب ار  ام  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  میوگ . حیبست  ار  وا  هاگماش  هاگپ و  تسار و  وا  ناوارف  ساپـس  تسا . رتگرزب  رتارف و  گرزب  يادـخ  »

. دندروآ ار  قح  مایپ  نامراگدرورپ ، ناربمایپ  میبایب . هار  هک  میدوبن  نآ  ام  دوب  هدرکن  نامتیاده  ادخ  رگا  دومن و  هار  قیرط 
، ناربمایپ متاخ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هداتسرف  يا  وت  رب  مالس 
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يا وت  رب  مالـس  ایـصوا ، رتهم  يا  وت  رب  مالـس  نانمؤمریما ، يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، بیبح  يا  وت  رب  مالـس  ناگداتـسرف ، رتهم  يا  وت  رب  مالس 

ّیصو يا  وت  رب  مالس  دناوت . نادنزرف  زا  هک  یناماما  رب  وت و  رب  مالـس  یتیگ ، نانز  رتهم  همطاف  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  رومان ، نایاوشیپ  ربهار 
ناگتشرف يا  امش  رب  مالس  دیتفارشرپ . هاگیاج  نیا  میقم  هک  ادخ  ناگتـشرف  يا  امـش  رب  مالـس  دیهـش ، درمدار  يا  وت  رب  مالـس  نانمؤمریما ،

زور بش و  متسه و  هک  نامز  نآ  ات  داب ، یگمه  امـش  رب  نم  هنادواج  مالـس  دیاهتفرگ . نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هک  راگدرورپ 
.« تسا یقاب 

: وگب هداتسیا ، هناتسآ  رب  سپس 
، َِکتَما ُْنباَو  َكِدـْبَع ، ُْنباَو  َكُدـْبَع  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِدـْبَع  ابا  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  »

َْکَیلا َبَّرَقَتَو  َكِدَهْـشَِمب ، َراجَتْـساَو  َکَـمَرَح ، َدَـصَق  ْمُکِّوُدَِـعل ، يداـعُْملاَو  ْمُکِِّیلَوـِل ، یلاوُْـملاَو  ْمُْکیَلَع ، ِفـالِْخِلل  ُكِراَّتلاَو  ِّقِّرلاـِب ، ُّرِقُْملا 
ِءآِسن َةَدِّیَـس  ُۀَـمِطاف  ای  ُلُخْداَء  َنیّیِـصَْولا ، َدِّیَـس  ای  ُلُخْداَء  َنینِمْؤُْملا ، َریما  ای  ُلُخْداَء  ِهَّللا ، َِّیبَن  ای  ُلُـخْداَء  ِهَّللا ، َلوُسَر  اـی  ُلُـخْداَء  َكِدْـصَِقب ،

«. ِهَّللا ِلوُسَر  َْنب  اَی  َيالْوَم  ای  ُلُخْداَء  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َيالْوَم  ای  ُلُخْداَء  َنیَملاْعلا ،
دنب هک  وت  هداززینک  هدازمالغ و  وت ، هدنب  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  هَّللا ، لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  هَّللادبع ، ابا  يا  وت  رب  مالـس  »

وت ِمرح  ِگنهآ  دزرو ، ینمـشد  ناتنانمـشد  اب  دنک و  یتسود  امـش  ناتـسود  اب  دباتیمن و  رب  رـس  نامرف  زا  چـیه  دراد و  ندرگ  رب  یگدـنب 
. تسا هتسج  بّرقت  تهاگرد  هب  وت  يوک  گنه  اب آ  هدروآ و  هانپ  وت  عجضم  هب  هدرک و 

؟ میآ نورد  هب  ایآ  ایـصوا  رتهم  يا  موش ؟ دراو  ایآ  نانمؤمریما  يا  میآ ؟ نورد  هب  ایآ  ادخ ، ربمایپ  يا  میآرد ؟ ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  کنیا ،
، ادـخ لوسر  دـنزرف  يا  نم  يالوم  يا  موش ؟ لخاد  ایآ  هَّللادـبع ، ابا  يا  نم ، يالوم  يا  موش ؟ لخاد  ایآ  یتیگ ، نانز  رتهم  يا  همطاف ، يا 

»؟ میآ نورد  هب  ایآ 
: ییوگیم یهنیم  ماگ  نورد  هب  هک  یلاح  رد  سپس 

«. َكَدْصَق یل  َلَّهَسَو  َِکتَرایِِزب ، ینَّصَخَو  َِکتَیالِِول ، ینادَه  يذَّلا  ِدَمَّصلا  ِدْرَْفلا  ِدَحَْألا  ِدِحاْولا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  »
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تخاس و منآ  زا  ار  تترایز  دومن و  هار  وت  تیالو  هب  ارم  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ار . زاین  یب  ياتمهیب  هناـگی  ياـتکی  دـنوادخ  ساپـس  »

.« دومرف رّسیم  میارب  ار  ندرک  وت  گنهآ 

ثراو ترایز 

َْکیَلَع ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلِیلَخ  َمیِهاربا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِّیبَنو  ٍحُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »
َثِراو ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِبیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللاِحوُر ، یـسیع  َثِراو  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  ِهَّللا ، ِمیلَک  یـسُوم  َثِراو  اـی 
َۀَمِطاف َْنباَی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  یـضَتْرُْملا ، ٍِّیلَع  َْنب  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  یفَطْـصُْملا ، ٍدَّمَُحم  َْنب  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  ُمـالَّسلا ، ِْهیَلَع  َنینِمْؤُْملا  ِریما 
َْتیَتآَو َةولَّصلا ، َتْمَقا  ْدَـق  َکَّنا  ُدَهْـشا  ُرُوتْوَْملا ، َْرتِْولاَو  ِهِراث  َْنباَو  ِهَّللاَراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يْربُْکلا ، َۀَـجیدَخ  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِءآرْهَّزلا ،

، َْکتَمَلَظ ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو  َکـْتَلَتَق ، ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  ُنیقَْیلا ، َکـیتا  یّتَح  َُهلوُسَرَو  َهَّللاَْتعَطاَو  ِرَْکنُْملا ، ْنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملاـِب ، َتْرَماَو  َتاـکَّزلا ،
َْمل ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرَْألاَو  ِۀَِخماَّشلا ، ِبالْـصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنا  ُدَهْـشا  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َيالْوَم  ای  ِِهب ، ْتَیِـضَرَف  َِکلِذب ، ْتَعِمَـس  ًۀَّما  ُهَّللا  َنََعلَو 
ُّرَْبلا ُمامِْإلا  َکَّنا  ُدَهْشاَو  َنینِمْؤُْملا ، ِناکْراَو  ِنیّدلا  ِِمئآعَد  ْنِم  َکَّنا  ُدَهْـشاَو  اِهباِیث ، ِتاَّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت  َْملَو  اهِـساْجنِاب ، ُۀَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت 
ِلْها یلَع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا ، ُةَورُْعلاَو  يدُْـهلا ، ُمالْعاَو  يْوقَّتلا ، ُۀَِـملَک  َكِدـْلُو  ْنِم  َۀَـمِّئَْألا  َّنا  ُدَهْـشاَو  ُّيِدـْهَْملا ، يِداْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِـضَّرلا  ُّیِقَّتلا 

يْرماَو ٌْملِـس  ْمُِکْبلَِقل  یْبلَقَو  یلَمَع  ِمیتاوَخَو  ینید  ِِعیارَِـشب  ٌِنقُوم  ْمُِکباـیِابَو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  ّین  ُهَلُـسُرَو ا  ُهَئآـِیْبناَو  ُهَتَِکئـالَمَو  َهَّللا  ُدِهْـشاَو  اْینُّدـلا ،
َو ْمُکِرِهاظ  یلَع  َو  ْمُِکِبئاغ  یلَع  َو  ْمُکِدِـهاش  یلَع  َو  ْمُکِماسْجا  یلَعَو  ْمُکِداسْجا  یلَعَو  ْمُکِحاوْرا  یلَعَو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ٌِعبَّتُم ، ْمُکِْرمَأـِل 

«. ْمُِکنِطاب یلَع 
يا وت  رب  مالس  ادخ . لیلخ  میهاربا ، ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ . ّیبن  حون ، ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ . ّیفـص  مدآ ، ثراو  يا  وت  رب  مالـس  »

ثراو يا  وت  رب  مالـس  ادخ . بیبح  دـمحم ، ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ . حور  یـسیع ، ثراو  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ . میلک  یـسوم ، ثراو 
. ادخ ّیلو  نانمؤمریما ،

دنزرف يا  وت  رب  مالس  یضترم . ّیلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  یفطصم . دمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

ثراو www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


238 ص :
. هدشان هدناتس  ماقتنا  يا  ادخ و  نوخ  رسپ  يا  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالس  يربک . هجیدخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ارهز . همطاف 

ات يدرب  نامرف  ار  وا  لوسر  ادـخ و  یتشادزاب و  رکنم  زا  يدـناوخارف ، فورعم  هب  يداد ، تاکز  یتشاد ، اپرب  زاـمن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
تنعل يادخ  دندنار ! متس  وت  رب  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  يادخ  دنتشک ! ار  وت  هک  ار  یمدرم  دنک  تنعل  يادخ  تشگ . لصاح  نیقی  ار  وت 

! دندش دونشخ  نادب  دندینش و  ار  وت  رب  هتفر  ِمتس  هک  ار  یمدرم  دنک 
هب ار  وـت  تیلهاـج  هک  يدوـب  كاـپ  ياـه  مِحر  هتـساریپ و  ياهبلـص  رد  يروـن  وـت  هک  مـهدیم  یهاوـگ  هَّللادـبعابا ، يا  نـم ، يـالوم  يا 

. تساراین تنت  رب  دوخ  ياهتملظ  هماج  تخاسن و  هدولآ  شیاهیکاپان 
ریدـقت هب  دونـشخ  راگزیهرپ  كاـپ  ماـما  ناـمه  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  یناـنمؤم ، ياـهنکر  زا  نید و  ياهنوتـس  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

یهلا و راوتسا  نامـسیر  تیاده و  ياهمچرپ  اوقت و  هملک  همه  وت ، لسن  زا  ناماما  هک  مهدیم  یهاوگ  ياهتفای و  رگتیاده  هتـساریپ  يادخ 
ناتندمآزاب هب  امـش و  هب  هک  مریگیم  هاوگ  نیا  رب  ار  وا  ناگداتـسرف  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  دنوادخ و  دـندوب و  ایند  نامدرم  رب  وا  تجح 

تسا و میلـست  امـش  لد  تساوخرب  نم  لد  مراد ، نیقی  دیـشخب  همتاخ  ییوکن  هب  ار  مرادرک  هچنآ  شیوخ و  نید  ياهنییآ  هب  مراد . نامیا 
رب ناتیادیپ و  رب  ناتبیاغ ، رب  ناترـضاح ، رب  ناتیاهنت ، رب  ناتیاهناج ، رب  امـش ، رب  دنوادخ  تاولـص  تسامـش . نامرف  مزع و  وریپ  نم  میمـصت 

.« ناتناهن
: وگب هاگنآ  نز و  هسوب  حیرض  رب  سپس 

ِتاومَّسلا ِلْها  ِعیمَج  یلَعَو  اْنیَلَع  َِکب  ُۀَبیصُْملا  ِتَّلَجَو  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهَّللاِْدبَع ، ابا  ای  یّماَو  َْتنا  یبِاب  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  یّماَو  َْتنا  یبِاب  »
ِنْاَّشلِاب َهَّللا  ُلَئْسا  َكِدَهْشَم  یلا  ُْتیَتاَو  َکَمَرَح  ُتْدَصَق  ِهَّللاِْدبَع  ابا  ای  َيالْوَم  ای  َِکلاتِِقل  ْتَأَّیَهَتَو  ْتَمَْجلاَو  ْتَجَرْـسا  ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِضْرَْألاَو .

«. ِةَرِخْالاَو اْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ینَلَعْجَی  ْناَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َِّیلَُصی  ْنا  ِْهیََدل  ََکل  يذَّلا  ِّلَحَْملِابَو  ُهَْدنِع  ََکل  يذَّلا 
رب ام و  رب  وت  هودنا  نیگنـس و  وت  تبیـصم  هَّللادبعابا ! يا  تیادـف  هب  مردام  نم و  ناج  ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  تیادـف  هب  مردام  نم و  ناج  »

تربارب رد  دنتسب و  ماگل  نیز و  بسا  وت  راکیپ  رب  هک  ار  یهورگ  دانک  تنعل  يادخ  سپ  تسا . راوشد  تخس و  ناینیمز  ناینامسآ و  همه 
دنوادخ دزن  هک  یتمظع  نادب  ماهدمآ . وت  هاگترایز  هب  ماهدرک و  وت  مرح  گنهآ  هَّللادبعابا ، يا  نم ، يالوم  يا  دنتسارآ . فص 
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اـیند و رد  ارم  دتـسرف و  دورد  شنادـناخ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخیم  دـنوادخ  زا  يرادروخرب ، نآ  زا  وا  دزن  هک  یهاـگیاج  نادـب  يراد و 

.« دهد رارق  امش  اب  ترخآ 
. ناوخب تسا  هدیسر  هک  ار  ییاهاعد  زامن  زا  سپ  رازگب و  زامن  تعکر  ود  سپس 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترایز 

: وگب اجنآ  نک و  ترایز  ترضح  ياپ  نییاپ  تمسق  رد  ار  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  دقرم  نآ  زا  سپ 
، ِدـیهَّشلا ِْنیَـسُْحلا  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِِّیبَن  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

َْکتَمَلَظ ًۀَّما  ُهَّللاَنََعلَو  َکـْتَلَتَق  ًۀَّمأ  ُهَّللا  َنََعل  ِمُولْظَملا ، ُنباو  ُمُولْظَْملا  اَـهُّیا  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  هنم ،»  » ِدـیهَّشلا ُْنباَو  ُدـیهَّشلا  اَـهُّیا  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 
«. ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّما  ُهَّللاَنََعلَو 

: وگب هدیسوب ، ار  حیرض  سپ 
َیلا ُأَْرباَو  َْکتَلَتَق  ًۀَّما  ُهَّللا  َنَعَلَف  َنیِملْسُْملا ، ِعیمَج  یلَعَو  اْنیَلَع  َِکب  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَّلَجَو  ُۀَبیصُْملاِتَمُظَع  ْدََقل  ِهِِّیلَو ، َْنباَو  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

«. ْمُْهنِم َْکَیلاَو  ِهَّللا 
، دیهش نیسح  رسپ  يا  وت  رب  مالس  نانمؤمریما ، دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، ربمایپ  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  »

دنک تنعل  يادخ  دنتـشک ! ار  وت  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  يادخ  مولظم ، هداز  مولظم  يا  وت  رب  مالـس  دیهـش ، هداز  دیهـش  يا  وت  رب  مالس 
! ... دندش دونشخ  نادب  دندینش و  وت  رب  هتفر  متس  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  يادخ  و  دندنار ! متس  وت  رب  هک  ار  یهورگ 

هاگشیپ رد  دنتشک . ار  وت  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  يادخ  سپ  تسا . نیگنس  ناناملسم  همه  رب  ام و  رب  وت  ییادج  هودنا  نارگ و  تبیـصم 
.« میوجیم يرازیب  نانآ  زا  وت  رضحم  رد  دنوادخ و 

: البرک نادیهش  ترایز 

: وگب نک و  ترایز  ار  نادیهش  سپس 
ُمالَّسلا ُهَئآَّدِواَو ، ِهَّللا  َءآیِفْصا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُهَئاَّبِحاَو ، ِهَّللا  َءآِیلْوا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  »
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ِةَدِّیَـس َۀَمِطاف  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملا ، ِریما  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، ِنید  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع 

ُْمْتبِط یّماَو  ُْمْتنا  یبِاب  ِهَّللاِْدبَع  یبا  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِحِصاَّنلا ، ِِّیلَْولا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحمیبا  َراْصنا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِءآِسن 
«. ْمُکَعَم َزُوفاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیل  ایَف  ًامیظَع ، ًازْوَف  ُْمتُْزفَو  ُْمْتِنفُد  اهیف  یتَّلا  ُمْتنا  ُضْرَْألا  َِتباطَو 

. وا نازابکاپ  ادخ و  ناگدیزگرب  يا  امش  رب  مالس  وا . ناتسود  ادخ و  يایلوا  يا  امش  رب  مالس  »
، همطاف نارای  يا  امش  رب  مالس  نانمؤمریما . نارای  يا  امش  رب  مالس  ادخ . لوسر  نارای  يا  امش  رب  مالـس  ادخ . نید  نارای  يا  امـش  رب  مالس 

مردام ردپ و  هَّللادـبعابا . نارای  يا  امـش  رب  مالـس  هاوخریخ . ّیلو  نآ  یلع ، نب  نسح  دـمحموبا  نارای  يا  امـش  رب  مالـس  یتیگ . نانز  رتهم 
لیاـن یگرزب  ِيراگتـسر  هب  تسا ! كاـپ  ینیمز  دـیاهدش ، هدرپـس  شکاـخ  هب  نآ  رد  هـک  ینیمز  هـچ  دیاهتـساریپ و  كاـپ و  هـچ  ناتیادـف !

!« مدمآیم لیان  يراگتسر  نادب  ناتهارمه  مدوب و  امش  اب  شاک  دیاهدمآ .

يدسا رهاظم  نب  بیبح  ترایز 

: يوگب نک و  ترایز  ار  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  ربق  سپس 
ُبیِرَغلا ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِْنیَـسُحلاَو  ِنَسَحلاَو  ِءاَرْهَّزلا  َۀَـمِطاِفلَو  َنِینِمْؤُـملا  ِریِمَـألَو  ِِهلوُـسَِرلَو  ِهَّلل  ُعـیِطُملا  ُحـِلاَّصلا  ُدـْبَعلا  اَـهُّیَأ  َکـْیلَع  ُمـالَّسلا  »

ِهَّللا َنِم  َْکیَلَعَف  َکَتَجْهُم ، َْتلََذبَو  َکِسْفَِنب ، َْتیَساَوَو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِْتِنب  َْنب  َْنیَسُحلا  َتْرَصَنَو  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  یِساوُملا ،
«. ُُهتاکََربَو ِهَّللا  ُۀَمْحَرَو  يِدَسَألا  ِرِهاظُم  َنب  َبِیبَح  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُرِهاَّزلا ، ُرَمَقلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّماَّتلا ، ُمالَّسلا 

و داب - نانآ  رب  ادخ  دورد  هک  نیسح - نسح و  ارهز و  همطاف  نانمؤمریما و  وا و  لوسر  ادخ و  رادربنامرف  راکتسرد و  هدنب  يا  وت  رب  مالس  »
ار ادخ  لوسر  رتخد  رسپ  نیسح  يدرک . داهج  ادخ  هار  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  يدرک . يدردمه  یهارمه و  نیسح ) اب   ) هک یبیرغ  يا 
وت رب  مالس  نابات ، هام  يا  وت  رب  مالس  داب ! وت  رب  دنوادخ  مات  مالـس  یتخاب . ناج  يدرک و  یهارمه  يدردمه و  وا  اب  ناج  هب  يداد و  يرای 

.« داب وت  رب  زین  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  و  يدسا . رهاظم  نب  بیبح  يا 
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: باجم میهاربا  دیس  ترایز 

: وگب نک و  ترایز  ار  باجم  میهاربادیس  سپس 
َكالوَمَو َيالْوَم  یلإ  َتْوَعَدَو  ًاقْدِـص ، َْتقَطَنَو  ًاّـقَح ، َْتُلق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ّیِفَْحلا ، یِعاَّدـلا  ُِّیلَْولا  ُرِهاَّطلا  ُّیِکَّزلا  ُدِّیَّسلا  اَـهُّیَأ  َکـیَلَع  ُمـالَّسلا  »

ایَو يِدِّیَـس  َْنباَو  يِدِّیَـس  ای  َْکنَع  ُفِّلَخَتُْملاَو  َُکبِّذَکُم ، َرِـسَخَو  َباخَو  َُکقِّدَصُم ، اَجنَو  َکُِعبَّتُم ، َزاف  ًاّرِـسَو ، ًۀَِینالَع  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ُةالَّصلا  َکِعابِّتاَو  َکِقیِدْـصَتَو  َِکتَعاطَو  َِکتَفِْرعَِمب  َنیِِزئاْفلا  َنِم  َنوُکَِأل  ِةَداـهَّشلا  ِهِذـِهب  ِیل  ْدَهْـشا  َيـالْوَم  َْنباَو  َيـالوَم 

ِهَّللا ُۀَمْحَرَو  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ِمامِإلا  ْنب  ِِدباْعلا  ٍدَّمَحُْملا  ُْنبا  ُباجُْملا  ُِمیهاْربا  ُدِّیَس  ای  َيالْوَم  َْنباَو  َيالْوَم  ایَو  يِدِّیَس  َْنباَو  يِدِّیَس 
«. ُُهتاکََربَو

. زوسلد یعاد  يا  وت  رب  مالس  هتساریپ . ّیلو  يا  وت  رب  مالس  كاپ . رورس  يا  وت  رب  مالس  »
مالـسلا هیلع  نیـسح  وت  يالوم  نم و  يالوم  هب  ناهن  ادـیپ و  رد  ار  نامدرم  يدروآ و  ناـبز  رب  یتسار  یتفگ و  قح  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

درکن یهارمه  وت  اب  تشادن و  رواب  ار  وت  هک  نآ  تفای . ییاهر  تشاد  رواب  ار  وت  هک  نآ  دش . راگتسر  درک  يوریپ  وت  زا  هک  نآ  يدناوخ .
. دش راکنایز  ماکان و 

هد یهاوگ  شاب و  هاوگ  نم  رب  متفگ  هک  یهاوگ  رواب و  نیدب  نم ، يالوم  دنزرف  يا  نم و  يالوم  يا  نم ! رتهم  دنزرف  يا  نم و  رورس  يا 
يا وت  رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  نم و  مالـس  دورد و  دـناهتفای . يراگتـسر  وت  يوریپ  رواب و  يربنامرف ، تخانـش ، هب  هک  مشاب  ناـنآ  زا  اـت 
ماما دـنزرف  دـباع  دـمحم  دـنزرف  يا  باجم ، میهاربا  دیـس  يا  نم ، يالوم  دـنزرف  يا  نم و  يالوم  يا  و  نم ، رتهم  دـنزرف  يا  نم و  رورس 

.« مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم 
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مالسلا هیلع  سابع  ترضح  دقرم  خیرات  مّود : شخب 

هراشا
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مالسلا هیلع  سابع  ترضح  دقرم  خیرات 

دمآرد

رد متفرگیم و  یپ  تسا  هدـش  هتـشون  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  ياهراوید  رب  ار  هچنآ  ناوارف  یقوش  روش و  اب  هاتوک ، نادـنچ  هن  ینامز  زا 
دقرم نیا  هرابرد  میاههتـسناد  هک  مدش  هشیدنا  نیا  رد  يدـنچ  زا  سپ  مدرکیم . لمأت  رعـش ، ثیدـح و  نآرق و  هیآ  زا  معا  اههتـشون ؛ نیا 
هرابرد یباـتک (1) 290  نتـشاگن  راـک  هب  تسد  مسیونب و  ییاـج  رد  مراد  فیرـش  عجـضم  نیا  زا  هک  ار  ییاـههرطاخ  نینچمه  یمارگ و 

وا هرابرد  هک  تسا  هتـسجرب  هتخانـش و  یتیـصخش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  تیـصخش  هتبلا  موش . مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  دـقرم  خـیرات 
. دناهتشاذگن او  هدوشگان  ار  وا  لیاضف  یگدنز و  زا  ياهبنج  چیه  دناهتشون و  رایسب  يرایسب و 

مهارف راک  هب  تسد  يور  نیمه  زا  ماهدید . یلاخ  ار  زورما  ات  ینیسح  ياروشاع  زا  وا ، دقرم  خیرات  هرابرد  يراتـسج  ياج  همه ، نیا  اب  اما 
گرزب نآ  تیـصخش  زا  ییاههولج  هریـس و  زا  ياهدـیکچ  یگدـنز و  هراـبرد  یثحب  اـب  ار  شیوخ  نخـس  نآ  رد  مدـش و  رثا  نیا  نتخاـس 
تیعضو تسا ، هتـشذگ  نآ  رب  هک  یتالوحت  ریـس  نآ ، يانب  خیرات  مرح ، یمومع  ياهیگژیو  یـسررب  اب  ار  دوخ  راتـسج  هاگنآ  مدیزاغآ و 

دبنگ یجراخ و  یلخاد و  ياهرد  نحص ، اهناویا ،

تسا . هتشاد  يراک  نینچ  ماجنا  دصق  ای  هدرک و  رشتنم  لقتسم  یباتک  بلاق  رد  ار  شخب  نیا  فلؤم  هک  دیامنیم  نینچ  - - 1
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دوجوم یگنهرف  ثاریم  راثآ و  سیافن و  اهفقـس ، اهراوید و  اههبیتک و  رب  دوجوم  ياههتـشون  تسرهف  نآ  زا  سپ  متفرگ و  یپ  هتـسدلگ  و 

وا مرح  نایلوتم  تسرهف  ماجنارس  دناهدش و  هدرپس  كاخ  هب  وا  دقرم  راوج  نحص و  رد  هک  یناگرزب  ناملاع و  نینچمه  مرح ، هنیجنگ  رد 
. مداد صاصتخا   291 (1) نارعاش » رعش  رد  سابع   » هب نایاپ  رد  مه  یلصف  مدروآ و  ار 

ارف البرک » همانـشناد   » رد ار  اهنآ  ات  ماهدروآ  درگ  تشاد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ياهدـنکارپ  ياههتـسناد  راثآ و  دـنوادخ ، رب  لکوت  اـب 
. مراذگ يور 

ياههظحل نیرتتخـس  رد  هک  تسومه  تسا و  دـنلب  یهاگیاج  ردارب  ِرب  رد  ار  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  ساـبع  هک  تسا  نتفگ  زا  زاـینیب 
زا داهج  رد  دـیزرو و  يرادـیاپ  مالـسا  ینامـسآ  تلاـسر  تشادـساپ  هار  رد  داتـسیا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوخ  يـالوم  راـنک  رد  ـالبرک 

. دش يراکادف  يزابکاپ و  صالخا و  يروالد و  تعاجش و  دامن  ناسنیدب  داهن و  فک  رب  ناج  دوب  هتساخرب  شعافد  هب  هک  ياهدیقع 
. تسناد دیسر و  رب  تسا ، هتشذگ  خیرات  رذگ  رد  وا  دقرم  رب  ار  هچنآ  مه  تخانش و  رتشیب  ار  وا  دیاب  يور  نیمه  زا 

دقرم خیرات  هرابرد  لقتـسم  يرثا  نتخاس  دیدپ  هار  رد  ار  ماگ  نیتسخن  عبانم ، هب  اکتا  اب  ات  هدروآ  دیدپ  ار  رثا  نیا  یفده  نینچ  اب  هدـنراگن 
هنیمز نیا  رد  هک  ار  یتشادمشچ  زاین و  زا  یـشخب  دیراد  يورارف  هک  يرثا  تسا  دنموزرآ  هدنراگن  درادرب . مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع 
هنارک هب  ار  هصرع  نیا  ای  هدیسر و  رب  دنک  هدنسب  هک  هزادنا  نادب  ار  عوضوم  نیا  تسا  هتسناوت  هک  تسین  یعدم  چیه  هتبلا  دروآرب . تسه 

اهنآ هب  هدـنراگن  تسد  هک  ار  ییاـهیتساک  دـننک و  لابقتـسا  نیتـسخن » ِماـگ   » نیا زا  قیقحت  لـها  هک  تسا  نیا  شیوزرآ  تسا . هدـناسر 
. دنزاس فرطرب  تسا ، هتفاین  ار  اهنآ  هدیسرن و 

دناهدـناسر يرای  ار  وا  باـتک  نیا  دـیلوت  نتـساریپ و  نتـسارآ ، نتخاـس ، مهارف  رد  هک  اـهنآ  همه  هب  ار  دوخ  ساپـس  دراد  هفیظو  هدـنراگن 
. درادب میدقت 

هدرک نیزگیاج  یـسراف » رعـش  رد  سابع   » مان اب  رگید  ياهعومجم  اب  ار  شخب  نیا  ناگدنناوخ ، رتشیب  يدـنمهرهب  فدـه  هب  مجرتم ، - - 1
تسا .
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. دنادرگ صلاخ  شیوخ  ياضر  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دشاب و  تیب  لها  هاگرد  رب  نتفای  بّرقت  هیام  زیچان  نیا  هک  دیما 

. تسادخ زا  قیفوت  شنادناخ . ربمایپ و  رب  وا  مالس  دورد و  و  ماجنا ، زاغآ و  رد  ار  يادخ  ساپس 
؟؟؟؟ مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  زا  یسکع 
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مالسلا هیلع  یلع  نب  سابع  تیصخش 

دشاب هتـشاد  ینادنزرف  وا  زا  ات  دنک  جاودزا  رگید  ینز  اب  دش  دنمهقالع  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تشذگرد  زا  سپ 
درک و ینزیار  تخانـشیم ، ار  اهنادناخ  لیابق و  هک  لیقع ، دوخ  ردارب  اب  هرابنیا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دننک . داهج  ادـخ  هار  رد  هک 
رد هک  دـشاب  هتـشاد  ینارـسپ  ای  رـسپ  وا  زا  دـیاش  ات  دـنک  رایتخا  تلیـضف  لامک و  زا  رادروخرب  هتـسیاش و  يرـسمه  شیارب  تساوخ  وا  زا 

. دنناسر يرای  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  وا  دنزرف  رود ، نادنچ  هن  ییادرف 
دنرومان يریلد  یکباچ و  هب  هک  وا  ناردـپ  زا  رتروالد  لیابق  همه  ناـیم  رد  تفگ : درک و  داهنـشیپ  ار  دـلاخ  نب  نازح  رتخد  همطاـف  لـیقع 

، دوب نینچ  مه  یتسار  دنرومان . تباجن  تعاجـش و  هب  زین  وا  نادـناخ  تسا و  راوگرزب  راقواب و  هتـسیاش ، ینز  مه  نز  نیا  درادـن و  دوجو 
يروالد يریلد و  هب  دنتشاد و  یتلزنم  ناریما  ناهاش و  دزن  دندشیم ، هتـشاد  گرزب  برع  لیابق  ریاشع و  دزن  مازح  تنب  همطاف  ياهییادو 

: درک دای  نت  هس  زا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  دندوب . رومان  يراکراوس  و 
. دندوب هداد  مان  زاب ) هزین  ای  نارپ  هزین  « ) هنسألا بعالم   » ار وا  شايراکراوس  يروالد و  ببس  هب  هک  کلام ،» نب  رماع  ءاربوبا  »

. دوب برع  ناراوس  نالی و  ناریلد و  نیرتروآ  مان  زا  هک  لیفط ،» نب  رماع  »
. تشاد دش  دمآ و  راگزور  نآ  ناریما  ناهاش و  ياهرابرد  اب  هک  لاّحر ،» هورع  »
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. نامثع رفعج و  هَّللادبع ، سابع ، تشاد : رسپ  راهچ  وا  زا  تفرگ و  يرسمه  هب  ار  همطاف  نانمؤمریما  يور ، ره  هب 

زا عافد  رد  يدمحم و  نییآ  زا  يرادساپ  رد  البرک  رد  همه  نت  راهچ  نیا  دـندیمان و  نینبلا » ّما   » رـسپ راهچ  نیا  نتـشاد  ببـس  هب  ار  همطاف 
. دندیسر تداهش  هب  وا  هاگشیپ  رد  دندمآرد و  مالسلا  هیلع  نیسح  نارای  فص  هب  مالسا ، میرح 

. دنداتـسیا شیرق  ناکرـشم  ربارب  رد  هک  دوب  ردـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نایهاپـس  عضوم  ناس  هب  اروشاع  رد  ساـبع  عضوم 
لـسن ناگدـنامیقاب  مرح  زا  يدـمحم و  بان  نییآ  زا  وا  درک . یهارمه  يرای و  ار  وا  داتـسیا و  ردارب  رانک  رد  ساـبع  ـالبرک ، رد  زین  اـجنیا 

همه ایند و  هب  ندرک  تشپ  اب  داهن و  ندرگ  شیوخ  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  ناـس  نیدـب  درک و  يرادـساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ِیندوتـس هاگیاج  هب  و  تداهـش »  » دـنلب هبترم  هب  دوب ، یهاگآ  تخانـش و  ِرـس  زا  هک  ینامیا  یگداتـسیا و  ربص و  ساـپ  هب  نآ و  ياـههولج 

. تفرگ شیپ  رد  ار  ناحلاص  هار  درک و  ادتقا  ادخ  ناربمایپ  هب  وا  دمآ . لیان  تعافش » »
تـسین اور  مه  نیا  زج  دسارهیمن . نارگ  ياههاپـس  زا  هک  دشاب  يروالد  نامه  وا  تسیابیم  دوب و  وا  هدرورپ  تسد  یلع و  دنزرف  سابع 

نینح و دحا و  ردـب و  رد  تسا و  يرادـیاپ  داهج و  هداهن  ربارب  شمان  هک  تسا  يدرم  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  یلع  دـنزرف  وا  هک 
ناراذگ هیاپ  زا  دوخ  تشاد و  هرهب  یلع  زا  سابع  تسا . هدوب  ادخ  ربمایپ  رادساپ  مالسا و  يودرا  رادمچرپ  مالـسا  ردص  ياهراکیپ  رگید 

. دندیمان لضفلاوبا »  » ار وا  دش و  نامدرم  تیاکح  شتواخس  هک  دوب  تسد  هداشگ  ناس  نآ  يریذپان و  شزاس  يراوگرزب و  تمظع و 
نینچ هدیـصق ، نآ  علطم  رد  دیاتـسیم و  ار  وا  روهـشم  ياهدیـصق  رد  ق ). 1287 ه . ف .  ) ینیوزق حلاص  دیـس  یـضار  دیـس  يدادغب  رعاش 

: دیارسیم
ابأ (1) 292 هل  نوکت  نأ  ّالا  لضفلا  یبأابإلا  لضفلا و  سسأ  نم  ای  لضفلاابا 

نادنچود يدجم  تمظع و  ار  وا  دیاین . رد  شیاتـس  هب  شیاههولج  دـنام و  هتخانـشبان  شاهنارک  هک  تسا  يریگارف  میظع و  لضف  دوخ  وا 
، داهن راکیپ  نادیم  هب  اپ  البرک  رد  هک  تسا 

یشاب ». ردپ  ار  نآ  وت  هک  تسا  هتفریذپن  ار  نیا  زج  يراوگرزب  لضف و  يریذپان ، میلست  لضف و  راذگ  هیاپ  يا  لضفلاوبا ، يا  - - » 1

مالسلا هیلع  یلع  نب  سابع  www.Ghaemiyeh.comتیصخش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 260 

http://www.ghaemiyeh.com


249 ص :
(، البرک نابل  هنشت  یقاس  « ) البرک یـشاطع  یقاس  (، » ناسر بآ  « ) اقـس . » دناسر بآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يودرا  هب  دز و  رانک  ار  نانمـشد 

« دیمع (، » یمقلع رهن  نامرهق  « ) یمقلعلا لطب  (، » مشاه ینب  هام  « ) مشاه ینب  رمق  (، » نادناخ هام  « ) هریشعلا رمق  (، » هاپس لی  « ) هبیتکلا شبک  »
زا همه  البرک ) سومان  رادساپ  « ) هنیعظلا یماح   » و نیسح ) رادمچرپ  نیسحلا » ءاول  لماح  «، » رکشل گنهرس  « ) رکسعلا دیمع  (، » گنهرـس )

. دنکیم تیاکح  وا  هتسیاش  ياههدرک  هدیدنسپ و  ياهيوخ  زا  هک  تسوا  باقلا 
نآ هیاـس  رد  ناناملـسم  هک  تـسا  يدـمحم  هوکـشرپ  راـسهیاس  نآ  زا  يراـسخاش  رمثرپ و  رتـسگ  هیاـس  تـخرد  نآ  زا  ياهخاـش  ساـبع 

. دندوسآ
وا هرابرد  یّلح  رفعج  دیـس  دوب . هدـمآ  درگ  وا  رد  تلیـضف  ياههولج  لامک و  ياههیام  همه  دوب و  زاتـشیپ  اـهراکیپ  رد  روـالد و  ساـبع ،

: دیوگیم
مغرت (1) 293 ۀلالضلا  ینب  فونأ  اهیفًۀعاجش  هیبأ  نم  ثروت  ٌلطب 

، تشذگ يراوگرزب ، یهد ، يرای  يریذپان ، شزاس  يروالد ، رد  وا  هداد و  وا  هب  ار  یهلا  ياهيوخ  هدوتس و  تافـص  همه  دنوادخ  يرآ ،
: دناهدروآ خیرات  رد  وا  هرابرد  تشاد . لامجرپ  ینارون و  ییامیس  دوب و  دمآرس  نافیعض  رب  يزرورهم  ییوخشوخ و 

رد دـنتفگیم و  مشاهینب  هام  ار  وا  دیـسریم . نیمز  هب  شیاهاپ  تسـشنیم  بسا  رب  نوچ  دوب و  يور  ابیز  هرهچ و  شوخ  يدرم  ساـبع  »
نب مساق  زا  دـمحم ، زا  ماشه ، زا  يزوج  نب  طبـس   294 (2) تشاد ». رایتخا  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  هاپـس  مچرپ  دش  هتـشک  هک  زور  نآ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  یعشاجم  عبصا 
دننام هب  دوب ، هتخیوآ  یناوج  هزات  رس  شبـسا  ندرگ  ریز  زا  ناگمه . زا  رتامیـس  شوخ  مدید  ار  يراوس  دندروآ ، هفوک  هب  ار  اهرـس  نوچ  »

نامارخ بسا  زات  هریت  یبش  رد  یهام 

دوش ». هدیلام  كاخ  هب  یهارمگ  نایهاپس  همه  ِینیب  نآ ، اب  هک  هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  یتعاجش  هک  تسا  ینامرهق  - - » 1
ص 84 و 85  رقص ، دمحادیس  قیقحت  هب  نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - - 2
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250 ص :
؟ تسیک رـس  نیا  مدیـسرپ  دیـسریم . نیمز  هب  دوب  هتخیوآ  شندرگ  رب  هک  رـس  نآ  دادیم ، ناـکت  ار  دوخ  رـس  نوـچ  تفریم و  ناـمارخ 

.« مايدسا لهاک  نب  ۀلمرح  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  متفگ  مالسلا . امهیلع  یلع  نب  سابع  رس  تفگ :
هدروآ ار  رـس  نآ  هک  زور  نآ  متفگ : دومنیم . ریق  زا  رتهایـس  شتروص  دوب و  هدرچ  هیـس  مدـید ، ار  هلمرح  هرابود  نم  تشذـگب و  ینامز 
! تسین رتيور  تشز  رتهرهچ و  هیس  وت  زا  هک  منیبیم  زورما  اما  دوبن ، برع  همه  رد  رتامیس  شوخ  وت  زا  هک  مدید  نانچ  ار  وت  يدوب 

ود هک  نآ  رگم  تسا  هتـشذگن  نم  رب  یبش  چیه  زورما  ات  مدروآ  ار  رـس  نآ  هک  زور  نآ  زا  دـنگوس  دـنوادخ  هب  تفگ : تسیرگ و  هلمرح 
دنناریم و يوس  نادب  ارم  دنربیم . هتخورفارب  یشتآ  يوس  هب  ارم  دنریگیم و  میوزاب  ریز  دنیآیم و  باذع ) ناگتشرف  ای  ناینج  زا   ) سک

. دنزاونیم یلیس  ینیبیم ، هک  نانوچ  متروص ، رب  سپ  منکیم . يراددوخ  نم 
وا البرک ، نادیهـش  همه  ناـیم  رد  هکدـناهدروآ  لـتقم  هریـس و  ناـبحاص  زایخرب   295 (1) درم ! عـضو  نیرتدـب  رد  وا  تشذـگ و  یتدـم 

نادیم هزاجا  وا  زا  دیسر و  ردارب  روضح  هب  يو  هک  یماگنه  تخاس . دوخ  نآ  زا  ار  هاپس ) لی  « ) هبیتکلا شبک   » بقل هک  تسا  یـسکهناگی 
. دناوخ بقل  نیدب  ار  وا  ماما  تساوخ ، نتفر 

. دناهدوتس بقل  نیدب  ار  وا  دناهدروآ  سابع  شیاتس  رد  هک  يراعشا  رد  برع  نارعاش 
: تسا نینچ  لاح  نابز  نآ  دروآیم . سابع  هب  باطخ  نادیهش  رورس  زا  یلاح  نابز  نارعاش  زا  یکی 

ینوصح (2) 296 زعأ  الب  یموق  يرس  ویتنانک  یبیتک و  شبک  سابع 

: دیوگیم يرعش  رد  زین  يرزا 
اهماظن (3) 297 دونجلا  نع  ّلف  مویلااهشبک  باتکلا  نع  ناب  مویلا 

ص 114  صاوخلا ، ةرکذت  يزوج ، نب  طبس  - - 1
تسا ». نم  ژد  نیرتراوتسا  هکلب  نم و  نادناخ  درم  گرزب  وا  تسا ، نم  هاگهانپ  نم و  هاپس  لی  سابع  - - » 2

دحاولادـبع یمقلعلا ، لطب  کن : تسـسگ . مه  زا  مجاهم  نایهاپـس  هتـشر  دـمآ و  نوریب  درم  لی  هناـگی  نآ  اـهنادرگ  ناـیم  زا  زورما  - - 3
ص 61  ج 2 ، یقطنم ،

مالسلا هیلع  یلع  نب  سابع  www.Ghaemiyeh.comتیصخش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 262 

http://www.ghaemiyeh.com


251 ص :
زین نارعاش  رعـش  رد  هک  تسوا  روهـشم  ياهبقل  زا  یکی  نیا  دـشیم . هدـناوخ  مه  البرک ) سوماـن  رادـساپ  « ) هنیعظلا یماـح   » بقل هب  وا 

: دیوگیم هک  یّلح  رفعج  دیس  زا  يرعش  تیب  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هدمآ 
مرکم (1) 298 هیبأ  اهیلع  نم  نیأ  مأۀعیبر  هنم  نیأ  ۀنیعظلا  یماح 

بآ ندوب و  اقـس  هتبلا  دـنراد . رظن  قافتا  هراب  نیا  رد  فلتخم  ياهتیاور  تسوا و  ياهبقل  رگید  زا  ـالبرک » ناگنـشت  یقاـس   » اـی اقـس » »
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  دناشوج ، رب  تخس  نیمز  زا  ياهمشچ  بلطملادبع  يارب  دنوادخ  درادن ، یگزات  نادناخ  نیا  رد  ندناسر ،

زا ياهمشچ  البرک  رد  نیسح  يارب  تشگ ، راکشآ  ياهمشچ  نیفص  هب  نانمؤمریما  هار  رب  دیشوجرب ، ياهمشچ  زاجملا  يذ  قوس  رد  هلآ  و 
. دوب روآ  بآ  ناسر و  بآ  زین  سابع  و  دیشوج ، نیمز 

نادـناخ نیا  ندوب  یقاـس  رب  تحارـص  هب  تیاور  نیا  هدروآ و  رباـج  قـیرط  زا  یتـیاور  ص 347 ) ج 7 ، « ) قشمد خـیرات   » رد رکاـسع  نبا 
: تسا هدمآ  اجنآ  رد  تسا . صن  کی  دشاب  هتشاذگاو  يرس  هریخ  دانع و  هک  سکره  يارب  دراد و  تلالد 

يزیچ هب  نم  تفگ : رمع  سپ  دماین . ناراب  دندیبلط و  ناراب  ادـخ  زا  راب  هس  لاس  نآ  رد  دوب . هدـش  یبآیب  یطحق و  راتفرگ  هنیدـم  یلاس  »
نسح و هب  یلع ، هب  ار  دنوادخ  تشاد  نآ  رب  ار  مدرم  سپ  دتسرف . ناراب  ام  رب  دروآرب و  نامهتساوخ  هک  تساوخ  مهاوخ  ناراب  دنوادخ  زا 
رد رب  تفر و  سابع (2) 299  دزن  سپـس  دینک . نت  رب  كاپ  هماج  دیزاس و  وضو  هک  داتـسرف  مشاهینب  یپ  رد  هاگنآ  دـنناوخب . نیـسح  هب 

، وا شیپاشیپ  یلع  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  سابع  سپس  دیلام . رطع  نانآ  رب  دندمآ  درگ  وا  دزن  مشاهینب  نوچ  دیبوک . شاهناخ 

اجک »!؟ وا  راوگرزب  ردپ  اجک و  مّرکم )  ) مرکم هک  نانوچ  اجک !؟ وا  اجک و  هعیبر  تسالبرک و  سومان  رادساپ  - - » 1
تـسا ینتفگ  یلع . نب  ساـبع  هن  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  بلطملادـبع  نب  ساـبع  تیاور  نیا  رد  ساـبع  زا  روظنم  - - 2

باتک نیا  رد  قودص  هچنآ  هک  یلاح  رد  دنادیم ، هیقفلا  هرـضحیال  نم  رد  قودـص  نخـس  ار  نآ  دروآیم و  ینتم  اجنیا  ردباتک  فلؤم 
وا هب  تفر و  سابع  غارـس  هب  دش  ناراب  بلط  یهار  هک  یماگنه  باطخ  نب  رمع  دـیوگیم : نآ  رد  هک  تسا  سابع  نبا  زا  یتیاور  هدروآ ،
«. مییوجیم لسوت  وت  هب  تربمایپ  يومع  هب  ادـنوادخ ! : » تفگ ماگنه  نیا  رد  مه  هاوخب . ناراـب  وا  زا  ناوخب و  ار  تیادـخ  زیخرب و  تفگ :

ثیدح 1505  ص 538 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  کن :

مالسلا هیلع  یلع  نب  سابع  www.Ghaemiyeh.comتیصخش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


252 ص :
زا یسک  تفگ : رمع  هب  ماگنه  نیا  رد  سابع  دندوب . ناور  وا  یپ  رد  مشاهینب  دوب و  وا  پچ  بناج  رب  نیسح  وا و  تسار  بناج  رب  نسح 

: تفگ هاگنآ  درک و  شیاتس  ساپس و  ار  يادخ  داتسیا . دمآ و  زامن  هاگیاج  هب  سپ  نکم ، هارمه  ام  اب  نادناخ  ام  ریغ 
نامنداد يزور  زا  ار  وت  تنتـسناد  نیا  اما  مینکیم  هچ  ینادیم  دوخ  وت  يدـیرفآ . ار  ام  یهاوخب  رظن  اـم  زا  هک  نآ  یب  دوخ  وت  ادـنوادخ !

. نک فطل  ام  رب  زین  ماجنا  یتشاد ، اور  فطل  لضف و  ام  رب  تقلخ  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  ادنوادخ ! تشادنزاب .
هک میدوب  هدیسرن  دوخ  ياههناخ  هب  زونه  دش و  راکشآ  يربا  نامـسآ  رد  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ناراب  بلط  نیا  زونه  دیوگیم : يوار 

. دیراب ورف  تخس  یناراب 
.« درک رارکت  راب  جنپ  ار  نخس  نیا  وا  دناسریم . بآ  نامدرم  هب  هک  مایسک  نآ  دنزرف  نم  تفگ : سابع  ماگنه  نیا  رد 

نسحم خیش  تسا . ناکاپ  نیمه  دنزرف  زین  یلع  نب  سابع  هدوب و  مشاه  ینب  نادناخ  نآ  زا  زابرید  زا  ندناسر  بآ  تیاقـس و  يور ، ره  هب 
: دیوگیم يرعش  تیب  رد  ق ). ف 1305 ه .  ) بحلاوبا

لضفلاوبا (1) 300 ءالبرک  یشاطع  اقسفردیح  رشحلا  یف  ضوحلا  یقاس  ناک  اذا 

هاگهمیخ ناگنـشت  يارب  راب  هس  وا  دناهتـسناد ، راب  کی  ار  ـالبرک  رد  ساـبع  ندروآ  بآ  هتـشون و  ناـسیون  لـتقم  یخرب  هچنآ  فـالخ  رب 
ات درک  بآ  رپ  یتشم  ود  درب ، بآ  ریز  هب  تسد  دیسر ، هعیرش  هب  سابع  هک  دناهدروآ  لتقم  ياهباتک  رد   301 (2) دروآ . بآ  هَّللادبعابا 
ار کشم  تخیر ، بآ  يور  رب  بآ  دروآ . دای  هب  ار  ناکدوک  نانز و  نادرم و  رگید  هراوخریـش و  دنزرف  نیـسح و  یگنـشت  هاگان  دروخب .

. دش اههمیخ  یهار  درک و  بآرپ 
یتخـسب نامجاهم  اب  سابع  دیـسر . کشم  هب  يریت  نایم  نیا  رد  دـندنکفایم و  ریت  ساـبع  يوس  هب  ناـنآ  دنتـشاد . نیمک  نانمـشد  هار  رد 

. دش ادج  نت  زا  شتسار  تسد  هک  نآ  ات  درک  راکیپ 
نایم رد  يوس  ره  زا  ار  وا  نانمشد  دندیرب . زین  ار  وا  پچ  تسد  اما  دز  ریشمش  پچ  تسد  اب 

تسا ». لضفلاوبا  البرک  ناگنشت  ياقس  تسا ، ردیح  تمایق  يادرف  رد  رثوک  ضوح  یقاس  رگا  - - » 1
ص 44  ج 2 ، یمقلعلا ، لطب  - - 2
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253 ص :
. دیتلغ شیوخ  نوخ  رد  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  دنتفرگ و 

: دیوگیم البرک  ظعاو  يدهم  دمحم  خیش 
: دیـسرپ درادرب . وا  رکیپ  دـهاوخیم  هک  دـید  ار  نیـسح  شیوخ  ردارب  دوشگ و  هدـید  سابع  درادرب ، ار  سابع  رکیپ  اـت  دـش  مخ  نیـسح  »
رد ارم  يربن . اههمیخ  هب  ارم  هک  دنگوس  ادـخ  لوسر  قح  هب  ار  وت  مردارب ! تفگ : هاگ . همیخ  هب  دومرف : يربیم ؟ اجک  هب  ار  مرکیپ  مردارب !

تیاور  302 (1) مربیمن ». بآ  هک  مراد  مرـش  وا  زا  ماهداد و  بآ  هدـعو  ار  هنیکـس  ترتخد  نم  دومرف : ارچ ؟ دیـسرپ : راذـگب . اـج  نیمه 
: دیوگیم رگید 

يوـسهب مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوردـب . اروـت  نم  زا  هَّللادـبعابا ، يا  دز : داـیرف  دـنلب  يادـص  اـب  داـتفا  نیمز  رب  یمقلع  رهن  راـنک  رد  ساـبع  »
یهدهانپ ایآ  : » تشادرب دایرف  دـنلب  ییادـص  هب  سپ  تسا . هتـسشن  وا  رکیپ  رد  اههزین  اهریت و  هدـیتلغ و  نوخهبهک  تفایار  واو  دـمآسابع 

زا هک  تسین  سک  چـیه  ایآ  دوش ؟ ام  رای  ات  تسین  ییوج  قح  ایآ  دـناسر ؟ نامیرای  ات  تسین  یهد  يراـی  اـیآ  دـهد ؟ هاـنپ  ار  اـم  اـت  تسین 
ماجرف زا  ار  نانآ  دـنک و  تجح  مامتا  نانآ  رب  ات  تفگ  دعـس  نبا  يودرا  اب  ار  نخـس  نیا  ماما  دـنک »؟ عاـفد  اـم  زا  دـسرتب و  خزود  شتآ 

.« دزاس هاگآ  دش  دهاوخ  تساوخزاب  نانآ  زا  هراب  نیا  رد  تمایق  يادرف  هک  نیا  زاو  دننکیم  هک  يراک 
ینب رمق   » دوخ باتک  رد  مرقم  دربن . هاگ  همیخ  هب  وا  رکیپ  تشاذگاو و  هطقن  نیمه  رد  نآ  زا  سپ  ار  سابع  مالـسلا  هیلع  ماما  يور ، ره  هب 

: دیوگیم مشاه »
. تشاذگاو اجنآ  ار  سابع  رکیپ  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  هک  دوشگ  زاب  ار  زار  نیا  ناراگزور  تشذگ  »

هک دشاب  یهاگمارآ  نیا  دننک و  نآ  گنهآ  یهاوخ  تجاح  ترایز و  يارب  مدرم  هک  دشاب  ادج  یمرح  اجنآ  رد  ار  سابع  ات  دش  راک  نیا 
دننک و شتـسرپ  شیاتـس و  دنوادخ  هاگرد  رب  دیاسیم  نامـسآ  رب  رـس  تمظع  يدنلب و  زا  هک  وا  دبنگ  ریز  رد  دـنیآ و  درگ  نآ  رد  مدرم 

303 (2) دننادب ». دنوادخ  دزن  ار  سابع  يالاو  تلزنم  دنلب و  هاگیاج  مدرم  دیامن و  خر  راکشآ  ياهتمارک  اجنآ 

ص 274  ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  یناردنزام ، يدهم  دمحم  - - 1
ص 114  مشاه ، ینب  رمق  مرقم ، - - 2
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دننک و نآ  گنهآ  نانمؤم  هک  دمآ  دیدپ  هناگادج  یمرح  ار  وا  دنام و  نادیهش  رگید  زا  يادج  ییاج  رد  یلع  نب  سابع  رکیپ  ناسنیدب ،

درگ وا  رازم  رد  ناراگزیهرپ  ناکین و  تسا - هدمآ  همانترایز  رد  هک  ناسنآ  دـنوش و - لوغـشم  شیاین  شتـسرپ و  هب  اهقاور  اههفرغ و  رد 
. دنیآ

: میناوخیم تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ترضح  نآ  ترایز  رد 
نییّلع هب  ار  وت  مان  دهد . نیرتنمیـشن  شوخ  نیرتخارف و  تشهب ؛ ياهغاب  زا  ار  وت  دهد و  رارق  نادنمتداعـس  حور  اب  ار  وت  حور  دنوادخ  «و 

.« دنک روشحم  ناحلاص  نادیهش و  ناقیدص ، ناربمایپ ، اب  ار  وت  درب و  الاب 
اهنت نادیهش  همه  نایم  زا  هک  هناگادج  یهاگیاج  يارس  ود  ره  رد  يارس ، نآ  رد  يارس و  نیا  رد  یلع  نب  سابع  هاگیاج  تسا  نیا  يرآ ،

. دناهداد وا  هب 
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مالسلا هیلع  یلع  نب  سابع  یناگدنز 

یلع نب  سابع  بسن 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بسن  هک  دنراد  قافتا  نیا  رب  ناخروم  ناسانش و  بسن  دسریم . ناندع  هب  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  بسن 
«، فراعملا  » رد هبیتق  نبا  بلاطلا ،» ةدمع   » رد يدواد  هبنع  نبا  دنراد . رظن  فالتخا  مدآ  ات  ناندع  نایم  هلـصاف  رد  دنچره  دسریم ، ناندع 

و هریس »  » رد ینالحد  یبلح و  خیرات ، رد  حضاو  نبا  يربط ،» خیرات   » رد يربط  برإلا ،» ۀیاهن   » رد يدنشقلق  بهذلا ،» جورم   » رد يدوعسم 
: دناهدروآ نینچ  ار  بسن  ناخروم  نافلؤم و  زا  رگید  ینت 

نب ةّرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب  فانم  دبع  نبمشاه  نببلطملادـبع  دـمحلا  ۀبیـش  نب  بلاط  یبا  نبیلع  نینمؤملاریما  نب  سابع  لضفلاوبا 
304 (1) ناندع . نبدعم  نب  رازن  نب  رضم  نب  سایلا  نب  ۀکردم  نب  ۀمیزخ  نب  ۀنانک  نبرضن  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يؤل  نب  بعک 

خیرات هتشذگ  هب  هشیر  هک  هتسجخ  یتخرد  دراد ، هشیر  نآ  رد  یلع  نب  سابع  هک  تسا  يدنمجرا  رهاط و  كاپ و  كرابم و  هلـسلس ، نیا 
. دناهتفای يرترب  برع  نایاتمه  همه  رب  يرتهم  تلیضف و  رد  هک  دوشیم  ادج  ییاهراسخاش  نآ  زا  دنارتسگیم و  توبن 

ص 82  ج 1 ، یمقلعلا ، لطب  - - 1
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شزاـس ناـمه  هدـییاز  اروشاـع  زور  رد  نانمـشد  لـباقم  رد  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  ساـبع  عضوم  هک  تسین  اور  يدـیدرت  چـیه  نیا  رد 
نیدـب زین  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  شردارب  تسا . هدرب  ثرا  هب  شیوـخ  ناردـپ  زا  ار  نآ  تسوا و  نوـخ  رد  هـک  تـسا  يریذـپان 

میلـست و نایم  تسا ؛ هتخاس  ّریخم  زیچ  ود  نایم  ارم  هدازاـنز ، دـنزرف  هدازاـنز  نآ  ناـمه ، دـیامرفیم : هک  اـجنآ  دـنکیم  حیرـصت  تقیقح 
ياـهنماد كاـپ  ياـههشیر  نآ  هن  وا ، لوسر  هن  ددنـسپیم ، اـم  رب  ار  نیا  دـنوادخ  هن  زگره ، يراوخ  تلذ و  اـما  ندـش ، هتـشک  يراوـخ و 
یعضوم نینچ  زا  ماما  مینیزگرب ! نانامرهق  گرم  رب  ار  ناگیامورف  زا  يربنامرف  هک  ریذپان ، شزاس  ياهلد  ریذپان و  میلـست  ياهناج  هزیکاپ ،

متـس و اب  شزاس  ربارب  رد  دادن و  رد  نت  ینوبز  يراوخ و  هب  عضوم  نیمه  زا  زین  یلع  نب  سابع  تفریذپن و  ار  دیزی  ربارب  رد  ندـش  میلـست 
. درک یگداتسیا  ناگیامورف  هاگشیپ  رد  ندز  شنرک  نارگمتس و 

ردام یکی  نت . ود  رد  زج  تسادـخ  لوسر  بسن  نامه  وا  بسن  زین  ردام  بناج  زا  اـما  تسا . يردـپ  بناـج  زا  یلع  نب  ساـبع  بسن  نیا 
همطاف مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ردام  شگرزبردام  رگید  يرغـص و  نینبلا » ما   » هب روهـشم  یبالک  لـحملا  یبا  تنب  همطاـف  وا  دوخ 

305 (1) دسا . تنب 

تداهش ات  تدالو  زا 

نینبلا ّما  دیباتیم ، يدمحم  تلاسر  رون  تفکشیم و  ادخ  هب  قلطم  نامیا  نآ  رد  دوب و  ییادخ  حور  زا  هدنکآ  نآ  ياضف  هک  ياهناخ  رد 
. یلع نب  سابع  لضفلاوبا  ریلد  راوس  برع و  رادمان  روالد  دروآ . ایند  هب  ار  دوخ  رسپ  نیتسخن  یبالک  مازح  تنب  همطاف 

باتک رد  ترجه . مشـش  تسیب و  لاس  هب  هام و  نیا  مراهچ  رد  سابع  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  نابعـش  موس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
تسین و يرظن  فالتخا  تیاور  نیا  رد  داد . يور  ق . لاس 26 ه . نابعش  مراهچ  هعمج  زور  ربکا  سابع  تدالو  تسا . هدمآ  هعیـشلا  سینا 

306 (2) تسا . هدش  هتفرگ  قثوم  یخیرات  عبانم  زا 

ص 83  ج 1 ، یمقلعلا ، للطب  - - 1
ص 39  هعیشلا ، سینا  يراط ، يرفعج  يداهلادبع  دمحم  نب  نیسحلادبع  دمحم  - - 2

تداهش ات  تدالو  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


257 ص :
هک تساـنعم  نادـب  نیا   307 (1) دـش . هتـشک  یگلاس  نس 34  رد  ساـبع  دـیازفایم : بلاـطلا » ةدـمع   » دوـخ باـتک  رد  يدواد  هبنع  نـبا 

نیا ات  وا  لاح  نیع  رد  تسا . هدوب  غولب  هناتـسآ  رد  هلاس و  هدراهچ  زونه  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  شردپ  تشذگرد  ماگنه  رد  لضفلاوبا 
تناید هتخومآ و  ملع  گنهرف و  هعیش ، رگید  ماما  ود  راوج  رد  زین  نآ  زا  سپ  هتـشاد و  هرهب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  يردپ  تیبرت  زا  نس 
هاگیاج نآ  ربارب  رد  شنرک  هب  ار  ماع  صاخ و  هتفای و  تسد  تفرعم  ملع و  زا  يدـنلب  هاگیاج  هب  ناسنیدـب  تسا و  هتخیمآرد  ناـج  هب  ار 

. تسا یملع  ياهتیصخش  زا  یکی  رمع ، یهاتوک  همه  مغر  هب  وا  تسا . هتشاد  او 
هباحص و ناگرزب  فیدر  رد  درمشیم ، رب  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ناگدننک  تیاور  هک  اجنآ  هباصالا »  » رد یعفاش  ینالقـسع  ظفاح 
زا سابع  رمع و  دمحم ، شنادنزرف  هک  دنیوا  يوار  ناوارف  يرامش  نیعبات  ناگدنامیقاب  زا  و  دیوگیم : دروآیم و  زین  ار  سابع  مان  نیعبات 

سابع هک  تسادیپ  رپ  رجح  نبا  تیاور  نیا  زا   308 (2) تسا . فَرطا  نامه  زین  رمع  هیفنح و  دمحم  نامه  دمحم  دنتسه . ناشناگتـسجرب 
. تسا هدوب  شناد  بازیخرپ  هنارک و  ادیپان  يایرد 

يوبن ثیدـح  هب  هتفرگ ، ناج  شوگ  هب  نامیا  رواب و  اب  ار  نآرق  ياهزردـنا  هدروآ ، درگ  دوخ  رد  ار  لـیاضف  همه  وا  هک  دـشابن  نینچ  ارچ 
هیقف : » دـناهتفگ هک  تسا ، هدرب  ثرا  هب  ار  تمظع  تهاـقف و  یـشیدنا و  تسرد  ریبدـت و  شناد ، تمکح و  شیوخ  ردـپ  زا  هتفاـی ، تیبرت 

«. تسا هیقف  همین  دوخ  زین  هداز 
يدنبیاپ بدا و  راشرس و  ملع  زا  هک  هدش  تیاور  یعـضاوم  سابع  زا  اروشاع  دربن  نایرج  رد  هک  تسا  هراشا  دنمازـس  مهم و  زین  هتکن  نیا 

« ادـخ لوسر  رـسپ  يا  نم ، رورـس   » ناونع اـب  هکلب  مردارب ،»  » ناونع اـب  هن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هراـمه  وا  هنومن ، يارب  دـهدیم . ربـخ  وا 
باـطخ هب  ار  وا  دـنایامنب و  هبترم  نآ  رد  زین  ار  دوخ  دـهدیمن  هزاـجا  هک  دـنیبیم  ياهبترم  ناـنچ  رد  ار  ماـما  وا  هک  نآ  ینعی  دـناوخیم ؛

مالغ کی  باطخ  وا  باطخ  هکلب  دناوخب ، مردارب » »

ص 356  بلاطلاةدمع ، - - 1
ص 184 و 185  ج 2 ، یمقلعلا ، لطب  - - 2
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تـسناد دیاب  یتبترم  هچ  رد  ار  ماما  دنادیم  هک  دهدیم  ربخ  لضفلاوبا  ییانـشآ  نید  تهاقف و  زا  دوخ  نیا ، تسا . دوخ  ياقآ  اب  دیرخرز 

: تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  هدیسر  ثیدح  رد  هک  تسا  يور  نیمه  زا   309 (1) تشاد . دیاب  گرزب  یمارگ و  ناسهچ  و 
سابع ناسنیدـب  يرآ ،  310 (2) دریگ ». رداـم  كون  زا  هدـیوج  ياذـغ  ياهجوج  هک  ناـسنآ  دیـشچ ، ار  ملع  هدـیکچ  یلع  نب  ساـبع  »

نادرمناوج و زا  يرامـش  هک  دوش  بلاطوبا  لآ  زا  یناوراک  هرمه  مدـمه و  تسناوت  داـهن و  رـس  تشپ  ار  لاـمک  ناـکلپ  تفاـی و  شرورپ 
گرم اـب  ـالبرک  يارحـص  رد  دـنور و  اهریـشمش  اـههزین و  ییوراـیور  هب  اـت  داد  ياـج  دوخ  رد  ار  ماـما  باحـصا  ناگدـیزگ  نارادـیاپ و 

. تشاد یناشیپ  رب  هدجس  ناشن  هک  دوب  يرادمچرپ  نادرمناوج  نیا  شیپاشیپ  دنوش . شوغآمه 
: دسیونیم نییبلاطلا » لتاقم   » بحاص

هایـس مراد  نب  نابا  ینب  زا  يدرم  هک  درک  ثیدـح  لقن  ارم  هتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  زا  دعـس  نب  نوراه  زا  ناـسغوبا ، دـیوگیم : ینئادـم  »
! مسانـشن ار  وت  هک  تسا  هدـنامن  يزیچ  متفگ : ار  وا  دوب ، امیـس  شوخ  هرهچ و  دیفـس  هک  متخانـشیم  ار  وا  رتشیپ  هک  نآ  اـب  مدـید ، هرهچ 

چیه ماهتـشک  ار  وا  هک  زور  نآ  زا  تشاد . یناشیپ  رب  هدجـس  ناشن  هک  متـشک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناهارمه  زا  یناوج  هزاـت  نم  تفگ :
دناریم يوس  نادب  دربیم و  منهج  رانک  هب  ارم  دریگیم و  ارم  ناوزاب  دیآیم و  مغارس  هب  ياهتشرف  هک  نآ  رگم  مباوخب  یبش  تسا  هدشن 

نب سابع  نآ  تسا (3) 311 و  هدینش  ارم  دایرف  هک  نآ  رگم  هدنامن  هلحم  رد  سک  چیه  منیبیم  دوشیم  حبـص  نوچ  منزیم . دایرف  نم  و 
.« دوب یلع 

وا تریغ  نوخ  هک  ماـگنه ، نآ  رد  دـمآ و  شوج  هب  شنوخ  دیـسر ، ساـبع  شوگ  هب  مرح  زا  یگنـشت  شطع و  داـیرف  يادـص  هک  هاـگنآ 
هزاجا زج  ياهراچ  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخ . نادیم  نذا  داتسیا ، وا  هاگشیپ  رد  دیسر و  ردارب  روضح  هب  دوبن . شدروامه  ریش  دیشوجیم ،

وا دیدن .

ص 185  ج 2 ، یمقلعلا ، لطب  - - 1
ص 324  هداهشلا ، رارسا  يدنبرد ، - - 2
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زجر هک  یلاـح  رد  درب ، هلمح  زین  وا  دـندرب و  هلمح  وا  رب  درواـیب . بآ  اـت  دـش  ناور  ینم .» هاپـس  رادـمچرپ  وت  : » دوـمرف داد و ) هزاـجا   ) ار

: دناوخیم
اقل تیلاصملا  یف  يراوأ  یّتحاقز  توملا  اذا  توملا  بهرأ  ال 

اقرط نا  ًاقراط  فاخأ  ویقتلملل ال  رکاش  روبص  ّینا 
اقللا یف  بعص  ساّبعلا  انأ  ّینااقرفملا  يرفأ  ماهلا و  برضأ  لب 

رد نادـب  دوخ  دز و  رانک  هعیرـش  زا  ار  نانآ  درب و  هلمح  نایفوک  رب  دـناسر ، نایاپ  هب  زجر  نوچ  اقو (1) 312  طبسلا  رهاطلا  سفنل  یـسفن 
. دشونب دوخ  ات  درب  بآ  رد  یتسد  هاگنآ  درک . بآ  رپ  تشاد  هارمه  هب  هک  یکشم  دمآ .

هنشت نیـسح  مرورـس  هک  یلاح  رد  دنگوس ، دنوادخ  هب  تفگ : دوخ  اب  دروآ و  دای  هب  ار  وا  یگنـشت  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماگنه  نیا  رد 
: دناوخیم ار  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  دش . نوریب  هعیرش  زا  دیشک و  تشپ  رب  کشم  تخیر ، بآ  يور  رب  بآ  مشونیمن . بآ  تسا 

ینوکت نأ  تنک  هدعبفینوه ال  نیسحلا  دعب  نم  ُسفن  ای 
نیعملا درابلا  نیبرشت  ونونملا  براش  نیسح  اذه 

نیقیلا (2) 313 قداص  لاعف  وینید ال  لاعف  اذه  ام  تاهیه 

هک نانچمه  وا  دش . ریزارس  شیوس  هب  وس  ره  زا  اههزین  دمآ ، تارف  هعیرش  زا  نوچ 

. مناشوپ رد  كاخ  هب  يروامه  ره  هاگدروآ  رد  ات  موریم  شیپ  مرادن و  یمیب  نآ  زا  دشک ، دایرف  گرم  سکرک  هک  ماگنه  نآ  - - » 1
. مرادن سرت  میب و  دنک  دماشیپ  میارب  هک  يدادخر  چیه  زا  مرازگساپس و  دنک  يور  نم  هب  هچنآ  رب  مرادیاپ و  نم 

. تخسرس ییورایور  راکیپ و  رد  مسابع و  نم  هک  مفاکشیم  رس  قرف  ار  نانآ  مروآیم و  دورف  نافلاخم  ياهرس  رب  دوخ  تبرض  هکلب 
تسا ». هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  طبس  ناج  يالب  رپس  نم  ناج 

ماج هک  تسا  نیسح  نیا  کنیا  یشاب . ياج  رب  ینامب و  نانچمه  وت  وا  زا  سپ  هک  دابم  يرادقمیب ، هچ  نیسح  زا  سپ  وت  ناج ، يا  - - » 2
کی هدرک  هن  تسا و  نم  ِنید  ِبساـنم  ياهدرک  هن  نیا  هـک  زگره ، یـشونیم ! اراوـگ  درـس  بآ  ساـبع - يا  وـت - دـشکیم و  رـس  گرم 

. تسا نیقی  لها  يوگتسار 
تسا نید  رورس  رگج  هنشت  يروخ ، بآ  وتتسا  نینچ  هن  تبحم  نییآ  دوخ  هب  اتفگ 

تسا  نیا  رب  راک  تحلصم  ار  وت  لامعاتسا  نیمز  نودرگ ز  هب  همیخ  زا  شطع  گناب 
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260 ص :
نب صربا  نایم  نیا  رد  دـمآرد . یتشپراـخ  ناـس  هب  هک  دیـسر  شرپس  هب  هزین  ریت و  هزادـنا  نآ  درکیم . راـکیپ  تشاد  شود  رب  ار  کـشم 

نینچ تفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  ریشمش  سابع  درک . ادج  شنت  زا  تسد  دروآ و  دورف  شتـسار  تسد  رب  یتبرـض  درب و  هلمح  وا  رب  نانس 
: دناوخ زجر 

ینید (1) 314 نع  ًادبا  یماحا  ّیناینیمی  اوُمتْعَطَق  نا  ُهَّللاو 
نیمألا رهاطلا  ّیبنلا  طبسنیقیلا  قداص  ماما  نع  و 

نیمألا (2) 315 دحاولاب  ًاقدصمنیدلاب  انءاج  قدص  ّیبن 

زا ینت  تشک و  ناـنآ  زا  يرامـش  تشاد  تشپ  رب  کـشم  ناـنچمه  هـک  یلاـح  رد  زین  وا  دـندروآ و  شروـی  وا  رب  يوـس  ره  زا  ناـمجاهم 
: دز گناب  شنایهاپس  رب  دید  هنحص  نیا  هک  دعس  نب  رمع  دنکفا . نیمز  رب  ناناولهپ 

. تشک دهاوخ  سک  نیرخآ  ات  ار  همه  امـش  دشونب  بآ  نیـسح  رگا  دنگوس  دـنوادخ  هب  هک  دـیروآ  دراو  کشم  رب  يریت  امـش ! رب  ياو  »
.« تسا نکفالی  نامرهق  دنزرف  نامرهق و  تسا و  راوس  کباچ  دنزرف  راوس و  کباچ  وا  هک  رادشه 

ماگنه نیا  رد  تشک . نانآ  زا  راوس  داتـشه  دـص و  سابع  دـندرب . شروی  سابع  رب  هناریگلفاغ  دیـسر  ناـیاپ  هب  دعـس  نبا  نخـس  نیا  نوچ 
نادـند هب  ار  ریـشمش  دـش . ادـج  نت  زا  ساـبع  پچ  تسد  تخاوـن . وا  پچ  تسد  رب  یتبرـض  درک و  نیمک  یلخن  تشپ  لـیفط  نب  میکح 

: دناوخیم زجر  نینچ  هک  یلاح  رد  درب ، هلمح  نامجاهم  رب  تفرگ و 
رابجلا ۀمحرب  يرشبأ  وراّفکلا  نِم  یَشخت  ُسفن ال  ای 

رایخألاَو تاداسلا  ۀلمجَوراربألا  دّیس  ّیبنلا  عم 
رانلا (3) 316 َّرَح  ّبر  ای  مهلصأفيراسی  مهیغبب  اوعطق  دق 

یناهفصا .) ریغص   ) رذآ رب  بآ  ینزب  ار  ناگتخوس  ناک  ینید ،» نع  ًادهاج  ّنیمحأل  : » هدمآ نینچ  مود  عرصم  باتک ، نتم  رد  - - » 1
. منکیم عافد  شیوخ  نید  زا  نانچمه  نم  دیربب  ارم  تسار  تسد  رگا  دنگوس ، دنوادخ  هب  - - » 2

. تسا نیما  كاپ و  ربمایپ  طبس  دوخ  تسا و  قداص  ینیقی  ار  وا  هک  یماما  زا  و 
درادیم ». رواب  ار  نیما  هناگی  يادخ  هک  تسا  هدروآ  ینید  ام  رب  هک  یتسار  قدص و  ربمایپ 

. ناکین ناگرزب و  همه  اب  تسا و  ناکین  همه  رورـس  هک  يربمایپ  اب  رادب -. هدژم  رابج  يادخ  تمحر  هب  سرتم و  نارفاک  زا  لد ، يا  - - » 3
روآرد ». خزود  شتآ  هب  ار  نانآ  دوخ  وت  ایادخ ! دندیرب ، مپچ  تسد  یشکرس  متس و  هب  نامجاهم  نآ 
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261 ص :
یکریت نامجاهم  زا  یکی  هک  نآ  ات  دوب ، مرگرـس  تمواقم  راـکیپ و  هب  ناـنچمه  تخیریم  ورف  شتـسد  ود  زا  نوخ  هک  یلاـح  رد  هاـگنآ 

، هَّللادبعابا يا  دز : دایرف  ماگنه  نیا  رد  دیتلغ . رد  نوخ  هب  داتفا و  نیمز  رب  سابع  تفاکش . راوگرزب  نآ  رس  دروآ و  دورف  شرـس  رب  نینهآ 
ار نامجاهم  تخات و  نادیم  هب  سپـس  ملد ! هراپ  يا  سابع  هاسابعاو ، هاخا ، او  دز : دایرف  دینـش ، ار  سابع  يادص  ماما  درودـب ! ار  وت  نم  زا 

. دناسر وا  هب  ار  دوخ  دنکارپ و  وا  ِرکیپ  درِگ  زا 
متس كوان  زا  يو  مشچ  ود  ره  دنتسبافج  رجنخ  زا  يو  تسد  ود  ره  دنتسخ 

مه تخیرب  شنوخ  هک  بآ  تخیرن  اهنتتخیر  كاخ  هب  شبآ  دمآ و  کشم  هب  يریت 
مخ تفرگ  شورس  دمآ و  رد  اپز  شلخننوخز  شبلاق  یهت و  دش  کشم  بآ  زا 

317 (1) هآ ! تسکش  متشپ  هک  دیشکرب  دایرفهابت  تلاح  نآ  هب  دید  نیسح و  دمآ 

رهن راـنک  دیـسر و  تداهـش  هب  ـالبرک  رد  دوـخ  ناـگدازردارب  نینچمه  يرداـم و  ناردارب  رگید  اـب  هارمه  ق . ياروشاع 61 ه . رد  ساـبع 
: دسیونیم ملاعلا » ۀفحت   » باتک رد  مولعلارحب  رفعج  دیس  دش . هدرپس  كاخ  هب  یمقلع 

دـش و هفوک  يدابآ  ببـس  دوخ  نیمه  تفای و  نایرج  هفوک  هب  اـجنآ  زا  ـالبرک و  هب  دـندرک و  ادـج  تارف  زا  هک  تسا  يرهن  ماـن  یمقلع  »
. تسا ياجرب  لضفلاوبا  دقرم  راوج  رد  نآ  رثا  زین  نونکا 

نینچ وت  تسا : هدومرف  رهن  هب  باطخ  هدرک ، ترایز  ار  شیوخ  ّدـج  نوچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیـسر  ربخ  یمقلع  نبا  هب  دـنیوگ 
بآ دیشوک و  رهن  نیا  دس  یناریو  رد  ربخ  نیا  ندینش  اب  یمقلع  نبا  ياهتشاد !؟ غیرد  نیسح  نم  دج  زا  ار  تبآ  اروشاع  زور  رد  يراج و 

. دروآ یپ  رد  ار  هفوک  یبارخ  دوخ  نیمه  هک  داتفا ، نایرج  زا  نآ  رد 
.« دش روهشم  یمقلع  رهن  هب  يور  نیمه  زا  رهن  نیا 

دومحم  ششوک  هب  راثیا » هنیآ   » هعومجم زا  هتفرگرب  يزاریش ، لاصو  زا  تسا  يرعش  - - 1
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262 ص :
: تسا هدمآ  زین  نیسحلا » ۀضهن   » باتک رد   318 (1) تسا . هدمآ  هیوضرلا » ۀفحتلا   » باتک رد  هک  تسا  یبلطم  نیا 

زا هیناوضر  رد  دنکیم . باریـس  ار  هفوک  رواجم  قطانم  ات  ییاهيدابآ  دریگیم و  همـشچرس  یعفترم  ياهنیمزرـس  زا  تارف  یلـصا  هخاش  »
کیدزن هیدنه ، یحاون  ات  دنکیم و  باریـس  ار  البرک  لامـش  تسپ  یـضارا  اههگلج و  هک  دوشیم  ادج  رگید  ياهخاش  رهن  یلـصا  هخاش 

تارف هب  لفکلا  يذ  یمیدق  زبسرـس و  هقطنم  برغ  لامـش  رد  دهدیم و  همادا  دوخ  هار  هب  سپـس  دیآیم . یلع  نب  سابع  نامیالوم  دـقرم 
فط دراد . مان  یمقلع » ، » ددنویپیم نادبراب  رگید  هک  ییاج  ات  دوشیم  بعشنم  تارف  زا  هک  ییاج  زا  کچوک  رهن  نیا  ددنویپیم . یلصا 

ار اروشاع  دادـخر  و  فط »  » ار یمقلع  رهن  رواجم  دـنلب  قطاـنم  زین  ور  نیمه  زا  دنیـشنیم . ورف  نآ  زا  بآ  هک  تسا  یقطاـنم  یمومع  ماـن 
. دیکشخ یلکب  یمقلع  رهن  ق . لاس 656 ه . رد  نالوغم  تسد  هب  دادغب  طوقس  زا  سپ   319 (2) دناهدیمان ». فطلا » ۀعقاو  »

: دیوگیم يرمع  یقابلادبع  هلمج  نآ  زا  دناهدیمان ؛ مه  تارف  ار  رهن  نیا  دوخ  رعش  رد  نارعاش  زا  یخرب 
يرمال ینهال و  ّکنإف  ولحتال  رمف  تارف  ای  کّطشل  ًادعب 

رثوکلا (3) 320 یقاس  لیلس  مامإلا  ردصدق  کنع  دورولا و  کنم  یل  غوسیأ 
«. مجرتم ، » رصاعم رعاش  ناسح ، زا  يرعش 

ص 193  ج 2 ، ملاعلا ، ۀفحت  مولعلارحب ، رفعجدیس  - - 1
ص 67  نیسحلا ، ۀضهن  ینیسح ، نیدلا  ۀبهدیس  - - 2

ماما و نآ  هک  یلاح  رد  درذـگب ، میولگ  زا  وت  زا  یبآ  تساور  ایآ  ییاراوگ . هن  نیریـش و  هن  هک  خـلت  بآ  يا  داب ، تگنن  تارف  يا  - - » 3
»؟ دش هتشاد  زاب  وت  زا  رثوک  یقاس  دنزرف  نآ 

؟ هداتفا لد  ره  هب  شکشخ  بل  زا  بآ  هکهداتفا  لحاس  هب  ناشطع  یهام  مادک 
؟ هداتفا لحاس  هب  یشالتم  نینچ  نیا  هکهام  نیمادک  دوب  هم  نیا  همقلع  رانک 

؟ هداتفا لباقم  رد  شملع  اب  کشم  وچطوقس  هدرک  تسا  مشاه  ینب  هام  هک  رگم 
هداتفا لکشم  هچ  نمشد  هقلح  ماد  هبریت  شمشچ  هدروخ  هداتفا  ندب  زا  شتسد  ود 

؟ هداتفا لیامش  نیا  ارچ  ياپ  ریز  هبتسا  یلع  ياقل  هم  روپ  نیا  رگا  نوخ  كاخ و  هب 
هداتفا لتاق  هب  شمشچ  هدید و  هدوشگردام  وا  رانک  دینشن  هک  نیا  ياج  هب 

هداتفا لفاغ  هچ  اقس  همقلع  رانکدیسر  شرع  هب  هگ  همیخ  زا  شطعلا  يادص 
هداتفا  لِگ  رب  دوب  لد  هبعک  لاثمناطلغ  نوخ  هب  رکیپ  نآ  همقلع  هب  ناسح 
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263 ص :
: تسا هدمآ  نییبلاطلا  لتاقم  باتک  رد 

: تفگ دروآ و  ثیدح  ار  ام  باهولادبع  نب  رکب  تفگ : دروآ و  ثیدح  ارم  نسح  نب  ییحی  تفگ : دروآ و  ثیدح  ارم  دیعـس  نب  دمحا  »
ار دوخ  باحصا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  تفگ : هک  دروآ  ثیدح  ارم  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  شردپ  زا  سیوا  یبا  نبا 

: دیوگیم رگید  ییاج  رد  مه   321 (1) درپس ». یلع  نب  سابع  شردارب  هب  ار  شیوخ  مچرپ  تخاس و  راکیپ  هدامآ 
: تفگ دروآ و  ثیدح  ارم  رصن  نب  نیسح  تفگ : دروآ و  ثیدح  ارم  یسیع  نب  دمحا  »

لیفط نب  میکح  ینبج و  داقر  نبدیز  هک  درک  ثیدح  لقن  نامیارب  رفعج  وبا  زا  رباج  زا  رمـش  نب  رمع  تفگ : دروآ و  ثیدح  ار  ام  مردـپ 
نامثع رفعج و  هَّللادبع ، شناردارب  هب  دیدب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ییاهنت  سابع  نوچ  دنیوگ :  322 (2) دنتـشک ». ار  یلع  نب  سابع  یئاط 

، هَّللادبع دندرک . رپس  هنیس  رـس و  دنتخات و  شیپ  نانآ  دیوش . وا  گرمـشیپ  دینک و  عافد  ناترورـس  زا  دیزیخرب و  ناتیادف . هب  مناج  تفگ :
وا زا  دزیم و  ریـشمش  ماما  تسار  پچ و  رد  ییاهنت  هب  دوخ  لضفلاوبا  ماگنه  نیا  رد  دندش و  هتـشک  نامثع  وا  زا  سپ  رفعج و  وا  زا  سپ 

ردارب رکیپ  هک  ییاج  هب  شندرب  دوب و  هراپ  هراپ  هک  يور  نآ  زا  مه  سابع  رکیپ  دـش . هتـشک  عافد  نیا  رد  هک  ماگنه  نآ  ات  درکیم  عاـفد 
323 (3) دش . هتشاذگاو  یمقلع  رهن  باعشنا  ّدس  رانک  رد  دومنیم ، راوشد  دوب  اجنآ  رد 

ص 84  نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  - - 1
ص 85  نامه ، - - 2

زا تشگزاب  هار  رد  ار  یلع  نب  سابع  ندـش  هتـشک  لتقم ، ياـهباتک  همه  تسا  ینتفگ  ص 109 و 110 . هعیـشلا ، ةدیقع  نسدلنور ، - - 3
. تسا هدروآ  ار  رظن  نیمه  شباتک  زا  رگید  ییاهاج  رد  زین  دوخ  نسدلنور  دـناهدرک و  تیاور  دوب  اههمیخ  رد  ماما  هک  یماگنه  هعیرش و 

دیوگیم . نینچ  اجنیا  رد  اما 

تداهش ات  تدالو  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


264 ص :
برغ تمس  رد  دراد و  هلصاف  رتمولیک  مین  نیـسح  ماما  دقرم  ات  هک  اج  نامه  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  هعیرـش  رانک  رد  سابع  يور ، ره  هب 

. دش هدرپس  كاخ  هب  دریگیم ، رارق  نآ 
هدیدمتـس و ره  دـنبلط و  تجاح  اجنآ  ناهاوخ  تجاح  دـننک و  نآ  گنهآ  ناریاز  هک  تسا  هناگادـج  یمرح  ناـکم  نیا  رد  ار  وا  هزورما 

. دیوج هانپ  اجنآ  یناسرت 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ناگداون  نادنزرف و 

مان بوشآرهـش  نبا  تشاد . رتخد  کی  مساق و  نینچمه  یتیاور  هب  دمحم و  نسح ، هَّللادـیبع ، لضف ، ياهمان  هب  رـسپ  دـنچ  یلع  نب  سابع 
مالسلا امهیلع  یلع  نبسابع  لسن  هک  دنراد  رظن  قافتا  هتکن  نیا  رب  ًابیرقت  ناخروم  دروآیم . البرک  نادیهش  رامـش  رد  ار  دمحم  وا  دنزرف 

هنادرم ناگداون  ياراد  زین  نسح  شرگید  دنزرف  قیرط  زا  ار  ترضح  نآ  ینوتف  خیـش  دنچره  تفای . همادا  هَّللادیبع  شدنزرف  قیرط  زا  اهنت 
هتـسیاب یتّورم  لامک و  دوب و  تروص  شوخ  تریـس و  شوخ  يدرم  گرزب و  یملاـع  دوخ  راـگزور  رد  هَّللادـیبع  يور ، ره  هب  دـنادیم .
دیدیم ار  وا  نوچ  تشادیم و  یمارگ  شردپ  ياهیراکادف  ساپ  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تشذگرد و  ق . لاس 155 ه . هب  تشاد .

مروآیم و داـی  هب  اروشاـع  زور  رد  ار  وا  ردـپ  عضوم  نم  دومرف : دندیـسرپ  ماـما  زا  هراـب  نیا  رد  نوـچ  تسیرگیم . تسکـشیم و  شلد 
، دوب زینک  هک  وا  ردام  تفاـی . همادا  نسح  شدـنزرف  قیرط  زا  ساـبع  نب  هَّللادـیبع  لـسن  اـما   324 (1) مناـمب . هریچ  نتـشیوخ  رب  مناوتیمن 

بیدا لـضاف و  گرزب و  همه  هک  هَّللادـیبع ، ساـبع و  میهاربا ، هزمح ، لـضف ، دـندنام ؛ يو  زا  دـنزرف  جـنپ  تسیز و  لاـس  تفه  تصش و 
. دندوب

تشاد و ییوربآ  هاگیاج و  ناگفیلخ  دزن  دوب و  عاجش  رایسب  تنایداب و  ارسنخس ، رونخس و  يدرم  سابع ، نب  هَّللادیبع  نب  نسح  نبلضف 
همادا هس  نیا  قیرط  زا  شلـسن  تشاد و  دـمحم  ربکا و  ساـبع  رفعج ، ياـهمان  هب  رـسپ  دـنزرف  هس  دوخ  وا  دـندیمانیم . هیمـشاهلا  نبا  ار  وا 

لضف نب  دمحم  نادنزرف  زا  یکی  رعاش ، بیطخ و  دمحم  نب  لضف  سابعلاوبا  تفای .

ص 135 و 136  مشاه ، ینب  رمق  مرقم ، قازرلادبع  - - 1
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، هَّللادـبع ياهمان  هب  رـسپ  راهچ  نسح  نبلضف  نبسابع  تساهنآ . زا  لـضف  نب  هَّللادـبع  نب  ییحی  هک  تشاد  ینادـنزرف  زین  دوخ  هک  تسا 

مان هدنراگن  تشاد و  لضف  مان  هب  يدنزرف  زین  نسح  نب  لضف  نب  رفعج  دنتـشاد . ینادنزرف  زین  کی  ره  تشاد و  لضف  دمحم و  هَّللادـیبع ،
. تسا هتفاین  يو  يارب  يرگید  دنزرف 

شلـسن نت  هس  قیرط  زا  دوب ، شیوخ  راگزور  نادهاز  نابیدا و  ناهیقف و  زا  هک  هقدرج ) میهاربا   ) سابع نب  هَّللادـیبع  نب  نسح  نب  میهاربا 
. یلع دمحم و  نسح ، تفای . همادا 

زا روکذم - نسح  نب  دمحم  نیمه  دمحم - نب  نیـسح  نبةزمح  مساقلاوبا  تفای و  همادا  نسح  نب  دـمحم  قیرط  زا  هقدرج  نب  نسح  لسن 
ياهمان هب  رـسپ  هس  دوخ  وا  تفای و  همادا  دمحا  شرـسپ  قیرط  زا  اهنت  زین  هقدرج  نب  دمحم  لسن  تسیزیم . هعذرب  رد  هک  تسوا  ناگداون 

ینب ناکین  زا  یکی  نابرهم و  دـنموربآ و  يدرم  هک  هقدرج  نب  یلع  اـما  دـندرک . دـلو  داز و  رـصم  رد  هک  تشاد  نیـسح  نسح و  دـمحم ،
هک هقدرج  نب  یلع  نب  ییحی  دـناهلمج : نآ  زا  هک  تشاد  دـنزرف  هدزون  دوخ  تشذـگرد ، راهچ  تصـش و  تسیود و  لاس  هب  دوب و  مشاه 

. تفای رارمتسا  دادغب  رد  دوب ، فارشا  تباقن  رما  رد  یعاد  نب  هَّللادبعوبا  نیـشناج  هک  ییحی  نب  یلع  نسحلاوبا  شدنزرف  قیرط  زا  وا  لسن 
ینادـنزرف ياراد  زین  دوخ  هک  هقدرج  نب  یلع  نب  ربکا  میهاربا  تشاد ، ینادـنزرف  اجنآ  رد  تفر و  رـصم  هب  هک  هقدرج  نب  یلع  نب  ساـبع 

. تسا هلمج  نآ  زا  نسح  نب  سابع  نب  یلع  هک  تشاد  دنزرف  مه  وا  هقدرج و  نب  یلع  نب  نسح  دش و 
یتهابـش نانمؤمریما  هب  وا  تسا . هَّللادیبع  ناگداون  رگید  زا  دشیم ، هدـناوخ  مساقلاوبا  هینک  هب  هک  سابع  نب  هَّللادـیبع  نب  نسح  نب  ةزمح 

، بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  هب  شتهابش  هطـساو  هب  نسح » نب  ةزمح  هب   » هک تشون  دوخ  طخ  هب  ینامرف  نومأم  دنیوگ  تشاد و  ناوارف 
. دنهد مهرد  رازه  دص 

رد هک  تسوا  نادنزرف  زا  یکی  هزمح  نب  یلع  نبدمحم  هَّللادبعوبا  تشاد . ینادنزرف  زین  دوخ  هک  تسوا  نادـنزرف  زا  یکی  هزمح  نب  یلع 
هک دوب  رعاش  ذوفنرپ و  یملاع  تسا . هدرک  تیاور  هرصب  ریغ  هرصب و  رد  مالسلا  امهیلع  یسوم  نب  یلع  ماما  زا  وا  دیزگ . تنوکـس  هرـصب 

. دندش یلسن  ياراد  مه  نانآ  زا  یخرب  تشاد و  رسپ  شش 
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هب تسیزیم و  نمی  رد  تشاد  دـنلب  یهاگیاج  رایـسب و  یلامج  هک  وا  تسا . نسح  نب  ةزمح  نادـنزرف  زا  یکی  هزمح  نب  مساق  دـمحموبا 
نب نیـسح  نب  یلع  نب  نیـسح  دـناهلمج : نآ  زا  هک  تشاد  یناگداون  نادـنزرف و  دوخ  وا  دـشیم . هدـناوخ  یفوص  بقل  دـمحموبا و  هینک 

، تسوا نادنزرف  زا  ناتسربط  یضاق  مساق  نب  نسح  نبنیسح  نب  یلع  نسحلاوبا  هک  هزمح  نب  مساق  نب  نسح  تفر ، دنقرمـس  هب  هک  مساق 
. دندش ییاهنادناخ  یلسن و  ياراد  دوخ  هزمح  نب  مساق  ینب  يور  ره  هب  دمحا . مساق و  دمحم ، یلع ، سابع ،

يراخب رـصن  وبا  دوب . رعاش  دـنمناوت و  یبیطخ  رونخـس و  هَّللادـیبع ، نب  نسح  دـنزرف  رگید  ساـبع ، نب  هَّللادـیبع  نب  نسح  نب  ساـبع  اـما 
يرمع خیـش  هک  نانوچ  تشاد و  یهاگیاج  نوراه  دزن  وا  دـشاب . هتـشاد  وا  زا  رتزیت  یناـبز  هک  هدـیدن  یمـشاه  يدرف  چـیه  هک  دـیوگیم 

. هَّللادبع یلع و  هَّللادیبع ، دمحا ، تفای . همادا  شلسن  نت  راهچ  قیرط  زا  دیوگیم 
ضرقنم تفر و  نایم  زا  وا  نادـنزرف  رگید  لسن  تفای و  همادا  سابع  نب  هَّللادـبع  قیرط  زا  اـهنت  وا  لـسن  تسا : هتفگ  يراـخب  رـصن  وبا  اـما 

خیـش نبخیـش  ار  وا  هک  ییاج  ات  تشادیم ، یمارگ  ار  وا  نومأم  دوب و  رونخـس  یبیطخ  دنمناوت و  يرعاش  سابع  نب  هَّللادبع  نیا  دـیدرگ .
تکرش هدایپ  ياپ  وا  عییشت  رد  هاگن  دنناسمه و آ  نم  دزن  همه  مدرم  وت  زا  سپ  سابع ، رسپ  يا  تفگ : دینش  شگرم  ربخ  نوچ  دیمانیم و 

ار وا  نادنزرف  يور  نیمه  زا  دوب و  یـسطفا  يو  ردام  تسوا . ناگداون  زا  یکی  ریخا - هَّللادبع  نیمه  هَّللادبع - نب  سابع  نب  هَّللادـبع  درک .
. تسوا رعش  زا  تایبا  نیا  دوب و  رعاش  دوخ  يو  دناهدیمان . هیسطفا  نبا 

دیعب وه  هوفجأ و  نأ  ًابیرقهربأ و  نأ  یخأ  ییحتسأل  ّیناو 
دیبی (1) 325 سیل  وهو  یلایللا  دیبتيوهلا  نم  بیقر  یناوخإل  َّیلع 

326 (2)
. تفای همادا  دمحا  هَّللادبعوبا  نسح و  دمحموبا  شرسپ  ود  قیرط  زا  زین  نسحلاوبا  لسن  یلع و  نسحلاوبا  قیرط  زا  هیسطفا  نب  هَّللادبع  ل 

. دندرک دلو  داز و  ناتسربط  رد  هک  دنالسن  نیمه  هلمج  زا  سابع ، نب  هَّللادبع  نب  ةزمح 

نم رب  مناردارب  يارب  مراد . اور  يرهمیب  وا  رب  تسا  رود  نوچ  منک و  یکین  وا  اب  روضح  رد  هک  مراد  مرش  نیا  زا  دوخ  ردارب  زا  نم  - - » 1
تسه ». نانچمه  وا  اما  دوریم  درذگیم و  بش  زور و  هک  تسا  یبیقر  نامسآ  زا 

ق .. 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس  - 2
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محر و هلص  يراوگرزب ، تشذگ و  یگنادرم  رد  يو  تساهنآ . زا  یکی  هزمح  نب  دمحم  بیط  وبا  دناهزمح و  نادنزرف  هلمج  زا  دیهش  ونب 
« ندرا  » مان هب  ناتسربط  ياهرهش  زا  یکی  رد  وا  تشاد . روخرد  یتیعقوم  ناوارف و  یشناد  دوب و  ناسک  نیرترب  نیرتلماک و  زا  قافنا  هلص و 

هناور ناماس  نادـب  يرکـشل  جـغط  تخیگنا . رب  وا  دـض  رب  ار  یناغرف  فج  نب  جـغط  تداسح  رما  نیمه  دروآ و  مهارف  یلاوما  كـالما و 
. دنتفگ هیثرم  وا  مغ  رد  نارعاش  دنتشک . ناتسربط  رد  دوخ  ياهغاب  زا  یکی  رد  ق . لاس 291 ه . رفص  هام  رد  ار  وا  درک و 

: دیوگیم دوخ  هیمیم  هدیصق  رد  يدجم  هلمج  نآ  زا 
ماسجلا (1) 327 بوطخلا  نم  ٍبطخ  يأمالسإلا  یلع  ینج  ٍءرز  يأ 

رد يو  درکیم . راختفا  شیوخ  ناردپ  هب  رایسب  هک  دوب  يرعاش  وا  تسا : هدروآ  لاح  حرش  نیا  رد  هتـشون و  لاح  حرـش  وا  يارب  ینابزرم 
: دیوگیم رعش  زا  یتایبا  رد  هک  تسومه  تسیز و  نآ  زا  سپ  ینامز  لکوتم و  راگزور 

بهاوملا لزجب  يدنت  مهفکأةداس  مراکأ  نِم  میرک  ّیناو 
بلاغ لآ  نم  برعلا  بضه  ةورذ  ولعان  لضفأو  یفحی  نم  ریخ  مه 

براحملا (2) 328 ّودعلا  قلح  یف  ّمسلاکومهدوی  نم  يدل  يولسلاو  ّنملا  مه 

لاس 287 ه. هب  ار  وا  گرم  يریخا  دناهدروآ و  لاح  حرش  وا  يارب  دادغب » خیرات   » رد بیطخ  نینچمه  (3) 329 و  ریدغلا »  » رد ینیما  هماّلع 
شاهرابرد يرفعج  فسوی  نب  دـمحم  هک  تسا  یـسک  نامه  اقـس ، سابع  نب  هَّللادـیبع  نب  نسح  نب  هَّللادـیبع   330 (4) تسا . هتـسناد  ق .

نسح نب  هَّللادیبع  زا  رتتورم  اب  رتغورفرپ و  رتتبیهرپ ، نم  دیوگیم :

دمآ »! دیدپ  هاکناج  يدادخر  تخس و  هودنا  هچ  دیسر و  مالسا  رب  یتبیصم  هچ  - - » 1
، ناسک نیرترب  بلاغ ، لآ  نانآ ، تسا . ریزارس  ناشناتـسد  زا  شـشخب  اطع و  هرامه  هک  ینارورـس  ناگرزب و  زا  متـسه  یگرزب  نم  - - » 2

لـسع درادب  ناشتـسود  هک  ره  يارب  نانآ  دنابرع . دـنلب  نیمزرـس  داکچ  دوخ  دنتـسه و  ناگنهرب  ناگدـنناشوپ  نیرتراوگرزب  یندوتس و 
دنرتهدنشک ». زین  رهز  زا  نمشد  ماک  رد  دنیاولح و 

ص 3  ج 3 ، ریدغلا ، کن : - - 3
ص 63  ج 3 ، دادغب ، خیرات  کن : - - 4
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لاس رد   331 (1) دوب . تواـضق  رادهدـهع  زین  هنیدـم و  هکم و  نیمرح  رادهدـهع  ومه  ق . لاس 204 ه . هب  نومأم و  راـگزور  رد  ماهدـیدن .

شردارب ردام  وا و  ردام  تشذـگرد . دادـغب  رد  نومأم  ییاورناـمرف  راـگزور  هب  دراـمگ . جـح  تراـما  هب  ار  وا  نومأـم  ق . و 206 ه .  204
ده ینب  دنتفر و  اسف  هب  یهورگ  دـنتفرگ ، مان  نوراه  ینب  دـنتفر و  طایمد  هب  وا  نادـنزرف  زا  یهورگ   332 (2) دـندوب . زینک  ود  ره  سابع ،

. دندیزگ تنوکس  نمی  رد  زین  یهورگ  دندش و  هدیمان  ده 
: دناهلمج نآ  زا  دندش  یلـسن  ياراد  مادکره  هک  دوب  رـسپ  هدزای  ار  وا  تشاد و  هَّللادبع  مان  هب  يدنزرف  یـضاق ، ریما و  هَّللادـیبع ، نب  نسح 

ماما باحصا  زا  یکی  اقس ، دیهـش  سابع ، نبهَّللادیبع  نب  نسح  دنزرف  نیمرح ، یـضاق  هَّللادیبع ، نب  نسح  نب  هَّللادبع  نب  مساق  - 333 (3)
نب ةزمح  نب  مساق  نب  نیـسح  نب  ةزمح  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحم  - 334 (4) تسا . هنیدـم  رد  زین  شربـق  تسا و  يرکـسع  نسح 
نب مثق  هسردم  رد  هک  دنقرمس  نامدرم  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رسپ  سابع  نب  هَّللادیبع  نب  نسح  نب  هَّللادیبع  نبیلع  نب  نیسح 

زا تفر و  دادغب  هب  زاجح  زا  دش ، زاجح  یهار  جح ، گنهآ  هب  يدنچ  زا  سپ  تخومآ . ملع  عاجـشوبا  دوخ  ردـپ  دزن  دنقرمـس  رد  سابع 
. دش هدرپس  كاخ  هب  زیدرکاج  ناتسربق  رد  تشذگرد و  یگلاس  نس 54  رد  ق . لاس 491 ه . لاّوش  رد  تشگزاب . دوخ  رهش  هب  اجنآ 

ناثّدحم زا  دوخ  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  نبهَّللادیبع  نب  نسح  نب  هَّللادـیبع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  مساقلاوبا  - 
: ترضح نآ  ناگتسب  زا  رگید  یتسرهف  کنیا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  نادنزرف  زا  تسا  یلامجا  یتسرهف  نیا   335 (5) تسا . گرزب 

ص 355  ج 10 ، نامه ، - - 1
ص 314  ج 10 ، نامه ، - - 2

یعبنم زا  لقن  هب  کنیا  دش و  روآدای  ار  هَّللادیبع  نب  نسح  ناگداون  بسن و  نیـشیپ  روطـس  رد  هدنراگن  دـنامن ، هدیـشوپ  هدـنناوخرب  - - 3
مجرتم .» ، » دنکیم رورم  ار  نامه  رگید 

ص 360  بلاطلا ، ةدمع  - - 4
ص 140  مشاه ، ینب  رمق  - - 5
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مالسلا امهیلع  یلع  نب  سابع  نارهاوخ  ناردارب و 

ینادنزرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  دناهتخادرپ ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  هریـس  هب  هک  اهنآ  مه  خیرات و  هریـس و  ياهباتک 
: زا دنترابع  هک  دناهدرمشرب 

. مساقلاوبا دمحموبا و  ياههینک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  - 1
. هَّللادبعوبا هینک  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  - 2

. رفعج نب  هَّللادبع  رسمه  یلع و  رتخد  يربک  بنیز  - 3
. باطخ نب  رمع  رسمه  مالسلا  هیلع  یلع  رتخد  يربک ، موثلک  ما  - 4

. هدش طقس  دنزرف  نسحم ، - 5
. دنتسه مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  نادنزرف  نت  دنچ  نیا 

. دوب هملسم  نب  سیق  نب  رفعج  رتخد  هلوخ  مان  هب  هفینح  ینب  زا  ینز  وا  ردام  هیفنح ، دمحم  هب  روهشم  یلع ، نب  دمحم  - 6
. ربکا رمع  یلع ، نب  رمع  - 7

. لیقع نب  ملسم  رسمه  يربک ، هیقر  - 8
. دوب بلغت  ینب  نادناخ  زا  دوخ  هک  دندوب  هعیبر  رتخد  بیبحّما ، ءابهص  مان  هب  يردام  زا  ولقود  ینادنزرف  ود  نیا 

. مشاه ینب  رمق  ءاقس ، هبرق ، وبا  لضفلاوبا ، مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  سابع  - 9
مالسلا هیلع  یلع  نب  نامثع  - 10
مالسلا هیلع  یلع  نب  رفعج  - 11

مالسلا هیلع  یلع  نب  هَّللادبع  - 12
. دندیسر تداهش  هب  البرک  رد  هک  دندوب  نینبلاّما »  » هب بقلم  بالک و  نادناخ  زا  مازح  تنب  همطاف  نادنزرف  نتراهچ  نیا 

. دوب مراد  نب  لشهن  نب  لدنج  نب  یملس  نب  یعبر  نب  کلام  نب  دلاخ  نب  دوعسم  رتخد  تشاد و  مان  یلیل  شردام  یلع ، نب  هَّللادیبع  - 13
. تسا هتشذگرد  ردپ  تافو  زا  لبق  تسا و  سیمع  تنب  ءامسا  شردام  مالسلا  هیلع  یلع  نب  ییحی  - 14
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. دوب زینک  شردام  رغصا ، دمحم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  - 15

. یموزخم هریبه  نب  ةدعج  رسمه  نیسحلا ، ّما  - 16
يربک هلمر  هب  روهشم  هلمر ، - 17

. دوب یفقث  دوعسم  نب  ةورع  رتخد  دیعس  ما  نت  ود  نیا  ردام 
. بلاط یبا  نب  لیقع  نب  دمحم  رسمه  يرغص و  بنیز  بنیز ، - 18

. يرغص موثلک  ما  - 19
. يرغص هیقر  - 20

. دوب لیقع  نارسپ  زا  هک  ربکا  هَّللادبع  ردام  یناه ، ّما  - 21
. مارکلا ما  - 22

. هنامج رفعج ، ما  - 23
. هملس ما  - 24

. لیقع نارسپ  زا  ربکا ، هَّللادبع  رسمه  هنومیم ، - 25
. لیقع نب  نمحرلادبع  رسمه  هجیدخ ، - 26

. لیقع نب  دیعس  یبا  نبدمحم  رسمه  رگید  یتیاور  هب  ثرح و  ینب  زا  دوسا ، نب  دیعس  رسمه  همطاف ، - 27
. بلطملادبع نب  ثراح  نب  لفون  نب  هَّللادبع  نب  تلص  رسمه  هماما ، - 28

. دش دیهش  ماما  هارمه  البرک  رد  دوب و  یلیج  ذوعم  تنب  رگید  یتیاور  هب  دوعسم و  تنب  یلیل  شردام  رکبوبا ، - 29
. تشاد مان  سیمع  تنب  ءامسا  شردام  یلع ، نب  نوع  - 30

. دوب صاعلاوبا  رتخد  شردام  هک  طسوا  دمحم  هب  روهشم  یلع  نب  دمحم  - 31
. يرغص هلمر  - 32

. دوب لیقع  نارسپ  زا  ربکا  هَّللادبع  وا  رسمه  تسا . يرغص  موثلک  ما  نامه  دناهتفگ  یخرب  هک  هسیفن  - 33

سابع تامارک 

زا یخرب  ناملاع ، هک  تسا  رامش  زا  نوریب  بقانم  اهتمارک و  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع 
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امهیلع یلع  نب  سابع  زا  تنـس  لها  هکلب  نایعیـش و  زا  يرایـسب  میوگب  رگا  ماهتفگن  هفازگ  دـناهدرک . لقن  ام  يارب  دوخ  راـثآ  رد  ار  اـهنآ 

. دنیوجیم لسوت  وا  هب  اهيراتفرگ  رد  دنربیم و  میب  مالسلا 
هدامآ سابع  مچرپ  مان  هب  یمچرپ  دندنبب ، ییاهن  یحلـص  دادرارق  دنهاوخیم  هک  یماگنه  قارع  ریاشع  زا  یخرب  دینادب  تسا  بلاج  یتح 

زا رگا  هک  فارتعا  ناـمیا و  نیا  زا  يداـمن  دـنهدیم . رارق  نماـض  هاوگ و  ار  مچرپ  نیا  دـندنبیم و  ناـمیپ  مچرپ  نیا  ریز  رد  دـننکیم و 
دهاوخ ماقتنا  نکـش  نامیپ  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  هطـساو  هب  دـنوادخ  نکمم ، نامز  نیرتهاـتوک  رد  دـنباترب  يور  دوخ  ناـمیپ 

. دناتس
گنردیب راوگرزب  دیهش  نیا  تمرح  هب  زواجت  دیدرت و  لها  هنوگچ  هک  دراد  دوجو  تقیقح  نیا  زا  یکاح  یناوارف  ياهارجام  اهناتـساد و 

. دناهدید شیوخ  تناها  يروابیب و  يازس  دناهتفای و  رفیک 
: دسیونیم هعیشلاةدیقع »  » باتک رد  نسدلنور 

یتیاکح نآ  هرابرد  دراد و  رارق  دبنگ  فقس  رب  هک  تسا  يدرگ  هایـس  هکل  دنیبب ، ناسنا  تسا  نکمم  هک  يزیچ  نیرتروآ  تفگـش  دیاش  »
نیا دروخ . فقـس  هب  دـیرپ و  شرـس  نآ  زا  سپ  درک و  ادا  یغورد  دـنگوس  حیرـض  نآ  راوج  رد  يدرم  هک : نومـضم  نیدـب  دـنیوگیم 

هار دوخ  هب  دـیدرت  سرت و  لضفلاوبا  مان  هب  غورد  دـنگوس  ندروخ  رد  هعیـش  زا  یمظعا  شخب  هک  دراد  دـیکأت  نآ  رب  مک  تسد  تیاکح 
. دنهدیم

زا دـننک و  فارتـعا  دوـخ  ناـهانگ  هب  دـنیآ  رد  هایـس  نآ  ریز  هب  هک  یماـگنه  دـننکیم و  فاوـط  وا  ربـق  درگ  رب  رود  هس  نینچمه  ناریاز 
336 (1) دنبلط ». شزرمآ  دنوادخ 

اب هناگیب  فلؤم  نیا  ياـهرظن  راـهظا  رب  دـهاوخیمن  هدـنراگن  هتبلا  ص 111 . م .  1990 توریب ، پاچ  هعیـشلا ، ةدـیقع  سندـلنور ، - - 1
مالـسلا امهیلع  یلع  نب  سابع  نامیالوم  تسد  رب  هک  ییاهتمارک  زا  کـی  چـیه  رد  درادـن  تسود  مه  دـنزب . ياهیـشاح  قیلعت و  تناـید 

مّلـسم هدیقع  یمامت  هب  تسا  هدرک  لقن  نسدلنور  ار  هچنآ  همه  هک  تسین  قفاوم  نیا  اب  همه  نیا  اب  دنک . هشدـخ  تس  هدـیدرگ ا  راکـشآ 
رب نید و  رب  ات  دوش  هدوشگ  ناهاوخدب  نیا  يارب  ياهنیمز  ییاهزیچ  نینچ  رذـگهر  زا  ددنـسپیمن  نینچمه  هدـنراگن  دـشاب . نایعیـش  همه 

. تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  دننک . هشدخ  نآ  رد  دنریگ و  هدرخ  قحم  قح و  هقرخ 
لداعم ددع  هب  ینعی  راب  سکره 133  هک  تسا  هدینش  هیوبس  یلع  دمحم  خیش  دای  هدنز  موحرم  زا  اهراب  دوخ  هدنراگن  میرذگب  هک  نیا  زا 
دیوگب ار  نیـسحلا » کـیخا  قحب  یبرک  فـشکا  نیـسحلا  هیخا  هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  : » تراـبع دـجبا  باـسح  رد  ساـبع  فورح 

ینعی ددـع 133  اب  زین  ترـضح  نآ  حیرـض  لباقم  ياهرقن  هرجنپ  ياهنزور  رامـش  تفگیم : نینچمه  وا  دوش . هدروآرب  ًاـمتح  وا  تجاـح 
. دنکیم يربارب  دجبا  باسح  رد  سابع  هملک  فورح  لداعم  ددع 

سابع لاح ، ره  هب  دـناهدید . ار  دوخ  تجاح  ندـش  هدروآرب  هدرک و  هبرجت  ار  لسوت  رکذ و  نیا  یناـسک  هک  تسا  هدینـش  دوخ  هدـنراگن 
. دنک يدننامه  وا  اب  دناوتن  سک  چیه  دیاین و  رد  رامش  هب  وا  لضف  بتارم  رعاش  هتفگ  هب  هک  تسا  نامه 

هچره یهاگآ  يارب  هتـشاگن و  تامارک  تازجعم و  مان  هب  هراب  نیا  رد  یباتک  يرئاح  یناسارخ  يداه  ازریم  هَّللا  تیآ  موحرم  تسا  ینتفگ 
دتفا . دنمدوس  باتک  نیدب  هعجارم  نانآ ، نادنزرف  ناماما و  تامارک  تازجعم و  زا  رتسوملم  رتکیدزن و 
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يارب ناکـشزپ  زا  يرایـسب  دـش و  راتفرگ  لس  يرامیب  هب  هک  تسا  هدروآ  ار  ناناوخ  هضور  زا  یکی  ناتـساد  یمقلعلا  لطب  باتک  بحاص 

هب دوب ، هدینـش  ار  ناکـشزپ  رظن  نیا  هک  دوخ  وا  دنتفای . کیدزن  ار  وا  گرم  دندش و  دیمون  شنتفای  افـش  زا  اما  دـندرک ، شالت  وا  ياوادـم 
دنتفگ وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  یبش  ماگنه  نیمه  رد  دـید . هتـسب  دوخ  يور  رب  ار  نامرد  ياـههار  همه  دـش و  روجنر  فیعـض و  یتخس 
دیسر مرح  هب  هک  نآ  زا  سپ  درک . ترـضح  نآ  مرح  گنهآ  دش  رادیب  نوچ  وا  دیوجب . لضفلاوبا  جئاوحلاباب  هاگرد  رب  ار  دوخ  تجاح 

وا رب  نتفایافـش  ياههناشن  داـهن و  دوبهب  هب  ور  جـیردتب  تفاـی و  هار  وا  دوجو  هب  ناـمرد  هتـسهآ  هتـسهآ  دیـشک ، زارد  حیرـض  راوج  رد  و 
. تسا ملاس  هدنز و  یمقلعلا ) لطب  باتک  فیلأت  نامز   ) زین نونکا  تفای و  افش  یلکب  هک  دییاپن  يرید  تشگ . راکشآ 

نیا رب  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  زا  دـنچ  یتامارک  ندروآ  اب  اجنآ  هدوشگ و  هراب  نیا  رد  هژیو  یلـصف  دوخ  باتک  رد  مرقم  قازرلادـبع  دـیس 
. تسا رامش  زا  نوریب  تامارک  نیا  هک  دزرویم  دیکأت  تقیقح 

: دیوگیم تسا  یطخ  ياهخسن  هک  ءاشنالا » سورط   » باتک رد  ینیوزق  يدهمدیس  نب  دمحم  دیس  همالع 
نیا ندرب  نایم  زا  يارب  یناـمثع  تموکح  دـندش . لکـشم  راـچد  یبآ  مک  زا  ـالبرک  مدرم  دـش و  عطق  هینیـسح  رهن  ق . لاس 1306 ه . رد  »

. درک يریگولج  راک  نیا  زا  بیقن  دننک . داجیا  يرهن  ناملس ، دیس  بیقن  كالما  یضارا و  رد  داد  نامرف  لکشم 
وا يارب  زین  نم  مسیونب . ياهمان  بیقن  هب  هراب  نیا  رد  دنتـساوخ  نم  زا  مدرم  اجنآ  متفر . البرک  ترایز  هب  قاـفتا  بسح  رب  ناـمز  نیمه  رد 

دننالان یبآیب  یگنشت و  زا  هک  تسا  یتعامج  البرک  رد  ار  وت  متشون : دنکفا . هیرگ  هب  ار  وا  دنازوسب و  ار  شلد  هک  متشون  یبلطم 
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تردپ هک  تفریذپ  ناوتیم  تشاد و  نامگ  نینچ  وت  رب  ناوتیم  ایآ  البرک  ناگنشت  یقاس  يا  دننیبیم . وت  تسد  رد  ار  شیوخ  یباریس  و 

رد ار  رهن  نآ  ندـنک  هزاجا  دیـسر  بیقن  هب  هک  نخـس  نیا  دـنکیم . يراددوخ  دراد  رایتخا  رد  هک  یبآ  نداهن  رایتخا  رد  زا  ضوح  یقاس 
337 (1) دندش ». دنمهرهب  البرک  مدرم  ناس  نیدب  داد و  شیوخ  یضارا 

ص 36  نامه ، - - 1
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مالسلا هیلع  سابع  ترضح  دقرم  یمومع  فیصوت 

هراشا

هک ییاج  نامه  رد  ینعی  دراد ؛ رارق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  لامش  رد  يرتم و  دصیس  یبیرقت  هلصاف  رد  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  مرح 
يدبنگ هاگراب و  نحـص ، کی  لماش  انب  نیا  دنتخاس . ییانب  وا  دـقرم  رب  دـش و  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  ترـضح  نآ 

. تسا هدش  يراکالط  ياههتسدلگرس  اب  هتسدلگ  ود  یشاک و  زا  هدیشوپ 
زین ار  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مرح  شیب  امک  هدمآ ، دیدپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  هک  ییاههعـسوت  اهرییغت و  همه  زابرید  زا 

، دـناهدرک هجوت  زین  ترـضح  نآ  مرح  يزاسون  انب و  هب  هتخادرپ ، مالـسلا  هیلع  ماما  مرح  يزاسون  اـنب و  هب  هک  یناـسک  همه  هتفرگرب و  رد 
، دـش هتخاس  ترـضح  نآ  دـقرم  رب  هک  ییانب  نیتسخن  تاـیئزج  زا  هتبلا  اههتـسدلگ . هاوخ  هاـگراب و  دـبنگ و  هاوخ  نحـص ، ياـنب  رد  هاوخ 
يراـمعم و یگنوگچ  اـنب ، رـصانع  مرح . هشقن  حرط و  هب  طوـبرم  یتاـعالطا  میراد  تسد  رد  هچنآ  تسین و  تسد  رد  ینـشور  تاـعالطا 

. تسا يدالیم  مهدفه  نرق  زا  لبق  هرود  رد  اهنییزت 
مرح هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مرح  ياـنب  يزاـسون و  ناراکردـنا  تسد  همه  هک  هتکن  نیدـب  دوخ ، هزوجرا  رد  يوامـس  دـمحم  خـیش 

: دیوگیم دنکیم و  هراشا  دناهتشاد ، هجوت  زین  سابع  ترضح 
وا ردارب  مرح  يانب  دندرک ، يزاسون  ار  ربمایپ  طبس  مرح  يانب  هک  یناسک  اههورگ و  همه  »
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275 ص :
.« ینیب شاهشیب  ریش  ناس  هب  هک  سابع  تسومه  تسا و  دنمناوت  رگراکیپ و  یلی  هناگی  وا  دندرک . يزاسزاب  زین  ار 

يور اهرازم  دجاسم و  تشادگرزب  يزاسون و  ندرک ، دابآ  هب  رادروخرب ، یناراکوکین  هرامه  هک  تسا  هدوب  نینچ  خیرات  رذـگ  رد  ًالوصا 
یناگدننک شتـسرپ  نارازگزامن و  زا  ییاریذپ  هتـسیاش  دناوتب  اهناکم  نیا  دنرادب و  گرزب  ار  یهلا  رئاعـش  رذگهر  نیا  زا  ات  دناهدروآیم 

ناگدنز و هاوخ  ناشناگتسب - دوخ و  يارب  دنبلطیم و  شزرمآ  تکرب و  ریخ و  دنوادخ  زا  دنناوخیم و  اعد  دنیآیم ، درگ  اجنآ  هک  دوش 
هب یعرش  ياهفیظو  تروص  نآ ، دننامه  رازم و  دجسم و  يانب  بیترت ، نیدب  دنهاوخیم . ار  یهلا  ناوضر  تمحر و  ناگتشذگ - رد  هاوخ 

. تسه زین  بجاو  مزال و  هکلب  زیاج ، نآ  ماجنا  طقف  هن  هک  دریگیم  دوخ 
: دیوگیم فهک  باحصا  ناتساد  رد  هک  اجنآ  دروآیم ؛ نایم  هب  نخس  يراک  نینچ  زا  دوخ  میرک  نآرق 

هک اـجنآ  تسا ، راـک  نیا  تیعورـشم  زا  نخـس  مـه  فیرـش  تنـس  رد   338 (1) ًادِجْـسَم . ْمِْهیَلَع  َّنَذِـخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یَلَع  اوـُبَلَغ  َنـیِذَّلا  َلاَـق 
یگنـس رـسالاب  تمـسق  رد  ربق  يور  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـندرپس ، كاخ  هب  ار  نوعظم  نب  نامثع  نوچ  دـیوگیم :

يراکادف و داهج و  رب  ساپـس  یمارگ و  نادیهـش  ربارب  رد  لوسر  ادخ و  يوس  زا  یتشادیمارگ  نیا  دشاب . دقرم  نآ  رب  یناشن  ات  دنراذگب 
. تسا رکنم  ندرکرود  ندودز و  فورعم و  نتشاد  اپرب  ادخ و  هار  رد  نانآ  يزابناج 

ات دنزاسب  ییانب  نینچ  شدقرم  رب  تسازـس  ار  وا  تسا و  ریدـقت  ساپـس و  نیا  ناگتـسیاش  زا  زین  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  سابع  لضفلاوبا ،
دبنگ و نحص و  ار  وا  دیوجب . اجنآ  شیوخ  تجاح  ندش  هدروآرب  یهاوخ  تجاح  ره  دیوج و  وفع  هبوت و  اجنآ  يراک  هبوت  راکهانگره 

رئاز ار  یلع  نب  سابع  دننک و  نآ  گنهآ  دناهدرپس  رس  تیب  لها  تیالو  هب  هک  یناسک  لوسر و  ادخ و  ناگتشاد  رواب  هک  تسا  یهاگراب 
راگزور توغاط  ربارب  رد  هک  يدرم  گرزب  دنشاب .

درک ». میهاوخ  انب  يدبعم  ناشیارب  ًامتح  دنتفگ : دنتفای ، هبلغ  ناشراک  رب  هک  یناسک  - » 21 فهک : - - 1
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276 ص :
. دز اپ  تشپ  رادیاپان  يایند  رهاظم  همه  هب  یگداتسیا  نیا  هار  رد  داتسیا و  مالسلا  امهیلع  یلع  نبنیـسح  شیالوم  ردارب و  رانک  رد  دوخ و 

تیادـه رون  هک  دراد  زارف  رب  يدـبنگ  تسا و  نآ  هدادـلد  نمؤم ، ياـهلد  همه  هک  یمرح  تسازـس ؛ هتـسیاش  يرازم  یمرح و  ار  وا  کـنیا 
. دیامنیم هار  ار  تداعس  قیرط  ناگدنیوج  دنکارپیم و 

ار نآ  هتـسیرگن و  نآ  رد  تیانع  هدید  هب  دنوادخ  هک  تس  یکرابم ا  نیمزرـس  زا  ياهعطق  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرح  يور ، ره  هب 
. دراد نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  سابع  دقرم  هک  تحاسم  عبرم  رتم  ياراد 4370  تسا  ياهعومجم  گرزب ، نآ  مرح  تسا . هدرک  اهلد  هبعک 
رد ار  اهقاور  هناخ و  دـبنگ  نیا  زابور  ياهطوحم  فرط . راهچ  رد  قاور  راهچ  اب  رتم و  رد 120  داعبا 110  اب  لکش  لیطتسم  ياهناخ  دبنگ 

. دنیوگ نحص  ار  نآ  هک  هتفرگ  نایم 
دادعت رد  توافت  اهنت  درادن و  نادنچ  یتوافت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  اب  انب  حرط  هشقن و  تایلک  رد  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مرح 

قودنـص نآ  يور  رب  تسا و  هناخ  دـبنگ  نایم  رد  تسرد  ربق  تسا . نحـص  نوماریپ  ياههفرغ  نینچمه  هناـخ و  دـبنگ  نوماریپ  ياـهقاور 
. دنیوگ یمتاخ » قودنص   » ار نآ  هک  یحیرض  ای  ياهرقن  کبشم  قودنص  زین  نآ  يور  تسا و  هشیش  سنج  زا  اهبنارگ 

. دندوب تیب  لها  هب  نادناخ  نیرتدنمهقالع  هملاید )  ) هیوب لآ  هک  دنکیم  تیاور  خیرات 
ینارمکح راگزور  رد  هژیوب  دـنتخاس ؛ هنادواج  هدـنز و  ار  سابع  شردارب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـن  داـی و  هک  دـندوب  ناـنارمکح  نیمه 

هیوفص نارود  رد   339 (1) تخاس . ار  دـقرم  نآ  هاگراب  دـبنگ و  لضفلاوبا و  ترـضح  مرح  درک و  عیـشت  مالعا  هک  یملید  هلودـلادضع 
هب 1622 م ). ق /( . لاس 1032 ه . هب  يوفص  بسامهط  هاش  هک  دوب  نارود  نیمه  رد  داد و  يور  مرح  يزاسون  انب و  رد  يریگمشچ  لوحت 

ناوـیا داد . ناـماس  مظن و  ار  نحـص  قاور و  درک . بصن  یمتاـخ » قودنـص   » يور رب  یحیرـض  تشاـمگ . تمه  یـشاک  اـب  دـبنگ  نـییزت 
راـشفا هاـشردان  ق . لاـس 1153 ه . رد  داتــسرف . مرح  ندرک  شورفم  يارب  ناریا  زا  ییاـهبنارگ  ياهــشرف  تخاــس و  ار  مرح  ِرد  نیتـسخن 

ياهانب زا  یخرب  درک و  هیده  مرح  هب  یناوارف  ياههیده 

ص 182  اّلعم ، يالبرک  ییایفارغج  خیرات  ق ). 1286 ه . یناهفصا ، نیسح  نیدلادامع   ) هدازدامع نیسح  - - 1
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277 ص :
. تفر البرک  ترایز  هب  وا  دنمشیدنا  ریزو  ق . لاس 1172 ه . رد  درک . يراک  هنیآ  زین  ار  مرح 

روظنم هب  نآ  رد  عمـش  نداهن  يارب  یغارچلچ  دروآ و  لمع  هب  ییاهیزاسون  مه  قاور  رد  درک و  يزاسون  دوب  ربق  يور  رب  هک  ار  یقودنص 
. داد هیده  مرح  ندرک  نشور 

ق. ه . لاــس 1259  رد   340 (1) دـنزاسب . ترــضح  نآ  دـقرم  رب  ياهرقن  یحیرــض  داد  ناـمرف  راـجاق  هاشدـمحم  ق . لاـس 1236 ه . رد 
زا سپ   341 (2) درک . يزاسون  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرح  هناخ  دبنگ  دنه ، ناهاش  زا  هاش  دجام  ناطلـس  رـسپ  هاش  یلعدـمحم 

راجاق هاشیلعحتف  دیماجنا . مالسلا  امهیلع  سابع  ترضح  نیـسح و  ماما  مرح  بیرخت  تراغ و  هب  هک  ق . لاس 1216 ه . هب  نایباّهو  موجه 
رد يوامس  دمحم  ار  هتفگشیپ  هچخیرات   342 (3) درک . يراکیشاک  ار  سابع  ترـضح  مرح  دبنگ  هلمج ، زا  تخادرپ و  مرح  يزاسون  هب 

343 (4) تسا . هدروآ  رد  مظن  هب  دوخ  هزوجرا 

ص 40  ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 1
ص 40  نامه ، - - 2

ص 127  مشاه ، ینب  رمق  - - 3
ترـضح مرح  يانب  خیرات  هدام  رد  يرعـش  یناهفـصا ، باحـس  یناریا ، رعاش  تسا  ینتفگ  ص 42 ، فطلا ، ضرأـب  فطللا  یلاـجم  - - 4

اب نیا  دـهدیم و  ناشن  ار  ددع 1214  دـجبا  باسح  هب  رعـش  نیا  ياهعارـصم  زا  کی  ره  تسا . هدورـس  هاش  یلعحتف  نارود  رد  لضفلاوبا 
دومحم شـشوک  هب  راثیا » هنییآ   » باتک زا  لقن  هب  رعـش  نیا  لاح  ره  هب  دراد . تواـفت  لاـس  ود  تسا  هدروآ  اـجنیا  رد  فلؤم  هک  یخیراـت 

: تسا نینچ  یناشاک  قفشم  یخرهاش و 
اول نودرگ  هّدس  رد  وا  ردق  هاشداپدز  هک  ناز  رورپ  لدع  هاشداپ  نامز  رد 

اطع باوبا  شفاطلا  ناهج  يور  رب  درکزاب  هکنآ  هاش  یلعحتف  نیگن  میهید و  بیز 
اهتنم دنیبن  شلالجا  جوا  رب  وا  ياپنوزف  دیآ  دودح  زا  مه  تعرس و  دبای  هچرگ 

اج زاب  هاگباوخ  رد  يو  لدع  زا  رگا  دوبدوبن  نادنچ  بجع  شنما  نمأم  رد  ار  کبک 
ارچ میاد  مژد  ریش  لزنم  رد  ناوهآدنک  شرود  رد  هکنآ  نارود  جاجح  أجلم 

امنهر نیب  نانج  رد  وا  هدس  ار  نیدراونومنهر  یبوط  ییوس  نیا  هگ  رد  ار  نارئاز 
اج دنراد  شینابرد  یپ  نانابرد  وچ  هنفرش  بسک  یپ  اج  ار  نایسدق  اجنآ  میاد 
اپب دش  يرهپس  ون  زا  البرک  نیمز  ردرگم  دمآ  نامسآ  کشر  هک  ناویا  دنلب  ناز 

الج لقیص  یب  تآرم  هرهچ  دیوجب  نوچيوا  ناویا  هبق  زا  ءایض  بسک  دنک  هم 
اقب بآ  نوچ  هاگرد  نیا  درگ  تفاطل  زا  ونیب  دلخ  نیا  هفص  زا  هّفص  ییوکن  اب 

اس شرع  هاگراب  نیا  وا  رما  زا  دید  بیزنینچ  اسآ  دلخ  هک  نیا  یناب  نومیم  علاط 
ابع لآز  يرکاچ  نیب  ناتسآ  نیز  يرئازلدب  ار  نآ  مادم  اما  هدش  نآ  زا  رگا  رود 

اور شدیّما  میاد  رد  نآ  هب  دمآ  یسکرهدوش  لصاح  وا  ماک  اجنآ  هدروآ  ور  هکره 
الب ره  زا  نیبب  نمیا  شهگرد  نارئازرهد  لامآز  ناد  هدوسآ  شدقرم  نافئاط 
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ازفناج ياشگلد  يانب  شکلد  نیا  هدرکردق  رامعم  داینب  شیناب  مکح  هب  نوچ 
انب  لاس  یهتنم  نیا  زا  یعارصم  ددع  زاار  هعطق  نیا  نآ ، رهب  زا  باحس »  » کلک مقر  دز 
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278 ص :
سابع ترضح  مرح  هب  ییالط  ییاهگربلگ  هب  هتفای  نییزت  نادعمش  ود  ینامثع (1) 344  دومحم  دیجملادبع  ناطلس  ق . لاس 1263 ه . رد 

. دراد دوجو  مرح  رد  نانچمه  هک  درک  هیده 
یقارع رعاش  درک . يزاسون  ار  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرح  يانب  نینچمه  یناـمثع ، ناـخ  دـیجملادبع  ناطلـس  ق . لاس 1266 ه . رد 

: تسا نینچ  رعش  نآ  هدروآ و  ار  يزاسون  نیا  خیرات  هدام  یبرع ، يرعش  رد  هنومک  یلعدمحم 
هینادت نأ  ایرثلا  دوت  يوأمهیف  يوث  سابع  لضفلاوبأ  ًيوثم 
هیهاضی وأ  تیب  هیواسی  نأ  نمهبناج  َّزع  تیب  دیشم و  رصق 

هیراب مکحلا  یف  ۀطسب  هدازوًافرش  هناطلس  الع  دیجملادبع 
هیلاعأ یلعألا  کلفلا  تزاجفهدعاوق  یفوألا  فرشلا  یلَع  یسرأ 

345 (2) هیناب » ناطلسلاو  لضفلا  یبأ  يوأم  » هخرؤم ای  لق  ًیلُع  یهاضی  ینأ 

ریخا ياهیزاسون  نایرج  رد  درک . هیدـه  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هب  يریرح  ياـههدرپ  ق . لاس 1266 ه . رد  زین  دیجملادبع  ناطلـس  ردام 
قودنص  » حیرض یلخاد  قودنص 

تشذگرد . ق . لاس 1277 ه . هب  دیسر و  تفالخ  هب  ق . لاس 1255 ه . هب  لوا  دیجملادبع  ناطلس  - - 1
تـسا یخاک  دوش . کیدزن  هاگراب  نیدـب  تسا  دـنموزرآ  ایرث  هراتـس  هتفخ و  نآ  رد  یلع  نب  سابع  هک  تسا  لضفلاوبا  هاـگمارآ  - - » 2

دنلب ار  وا  تنطلـس  دنوادخ  هک  دـیجملادبع  دـنک . يدـننامه  يربارب و  نآ  اب  رگید  ياهناخ  هک  رترب  نیا  زا  دنمتفارـش و  ياهناخ  راوتـسا و 
. تفر رتارف  یلعا  کلف  زا  انب  نیا  يادـنلب  داـهن و  راوتـسا  ییاـههرگنک  رب  ار  نآ  ياـههیاپ  داـنک . رت  هدرتسگ  ار  وا  ییاورمکح  رت و  هزاوآ 
.« تسا هدرک  انب  ار  نآ  هاشداپ  تسا و  لضفلاوبا  هاگهانپ  هک : يوگب  دوخ  وت  ار  نآ  خـیرات  دـنک . يدـننامه  دـنلب  يانب  نیا  اب  ییاـنب  اـجک 

دنکیم . يربارب  ددع 1266  اب  دجبا  باسح  رد  ریخا  عرصم  ترابع  تسا  ینتفگ 
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279 ص :
. دنتفای نآ  رب  ار  ق ». ینکردأ 1264 ه . مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  ای   » ترابع یمتاخ ،»

. دندرک نیزگیاج  هواج  بوچ  زا  رگید  یفقس  اب  ار  حیرض  فقس  دنه  هرهب  نانارمکح  اهدعب 
. داد ماجنا  ار  نآ  نییزت  راک  راجن  لیعامسا  داتسا  تشاد و  تراظن  يرئاح  هجار  رقابدمحم  ازریم  دیدج ، فقس  هب  فقس  نیا  لیدبت  رب 

: تسا هتسب  شقن  ترابع  نیا  هتشاد ، رارق  یمتاخ  قودنص  يور  هک  يدالوف  حیرض  رب 
ماجنا لاس 1182  هب  نآ  راک  تسادیپ  حیرـض  نیا  رب  بوتکم  خـیرات  زا  هک  ناس  نآ  ربکا » دـمحا  لمع  ق . ۀنس 1182 ه . سابعلا  حیرض  »

: تسا نینچ  ترابع  نآ  دهدیم . ناشن  ار  خیرات  هدام  نیمه  ًارهاظ  هک  هتسب  شقن  حیرض  نیا  رب  مه  رگید  یترابع  تسا . هتفای 
. تسا هتفرگ  ماجنا  يرنه  یتروص  هب  ابیز و  یطخ  هب  اهتباتک  نیا  يواقلقلا .» يدهم  لمع  سانلا ، رایخل  ًافاطم  لازال  »

، دوـب هتخاـس  ار  نآ  يرز  دـالوف  ماـن  هب  يدرف  هـک  يرگید  يراـکمتاخ  قودنـص  هتـشادرب و  يدـالوف  حیرـض  نـیا  ق . لاـس 1358 ه . رد 
. دش شنیزگیاج 

هتـشون حیرـض  رد  رـس  رب  هک  نانوچ  زین ، ار  نآ  تخاس  رب  تراظن  تسا و  راجاق  هاشدمحم  ییادها  سابع ، ترـضح  مرح  ياهرقن  حـیرض 
مهدزیس نرق  رد   346 (1) تسا . هتـشاد  هدهعرب  نیمظاک ، رد  نکاس  يدابآرتسا  نادناخ  گرزب  ياین  يدابآرتسا ، يداهلادبع  جاح  تسا ،

یپ رد  قودنـص  رب  ییاهررـض  راک  نیا  درک و  مادقا  هرقن  زا  یـشکور  اب  یمتاخ  قودنـص  ندرک  شکور  هب  يدنه  لحم  جات  وناب  يرجه 
(2) دوشیم . هدـهاشم  زین  نونکا  هک  دروآرد  یلکـش  هب  ار  قودنـص  دـیماجنا و  قودنـص  ندـشرتکچوک  هب  نییزت ، تایلمع  نیا  تشاد و 

: تسا هدش  هتشون  ریز  ترابع  حیرض ، ای  قودنص  نیا  يور  رب   347
ماد بحاص ، لحم  جات  باون  بانج  تاردـخملا  سمـش  نامزلارخف  رـصم  سیقلب  قافآ  هکلم  بانج  اـیلع  دومرف  رهطم  قودنـص  نیا  ءاـنب 

: اهخیرات اهلالجا و 

ص 175  ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 1
ص 63  ج 1 ، نامه ، - - 2
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حیرصتلا تدرأ  وانینس  تددعأ  نیسح 
حیرض (1) 348 قودنص  وه  اهٍبیغ  فتاه  یل  لاق 

ق. 1285 ه .

دیدج حیرض 

ار حیرض  دوب . هارمه  البرک  رد  گرزب  ینشج  اب  راک  نیا  دش . نیزگیاج  ون  یحیرض  اب  سابع  ترضح  دقرم  حیرض  ق . لاس 1385 ه . رد 
مدرم دش ، هدرب  البرک  هب  ّبیسم  زا  حیرض  هک  نآ  زا  سپ  دندرک و  یمرگ  لابقتسا  نانآ  زا  مدرم  دادغب  رد  دندوب ، هتخاس  البرک  هناور  هک 

ینید و ناملاع  ناگدـننک ، لابقتـسا  شیپاـشیپ  رد  دـندرک . لابقتـسا  نآ  زا  دـنتخیر و  ناـبایخ  هب  درم  نز و  ناـجیه ، روش و  اـب  زین  ـالبرک 
يردیح هینیسح  رد  مسارم  نیا  راختفا  هب  يراهن  تفایـض  لابقتـسا ، مسارم  زا  سپ  دنتـشاد . روضح  ناریدم  نارجات و  ناگرزب و  تاداس و 

هام مهدزاود  هبنـشهس  زور  رد  دـش . زاغآ  بصن  راـک  نآ ، زا  سپ  زور  ود  تفاـی . بیترت  ءایـض  لآ  نیدـلاردب  دیـس  مرح  تیلوت  يوس  زا 
، هیوناژ هام  مشـش  بش  اب  ربارب  كرابم ، هام  مهدزناپ  بش  رد  دیـسر و  ناـیاپ  هب  بصن  راـک  هیوناژ 1966 م . مود  اب  ربارب  ناضمر  كراـبم 

نایناریا هتخاس  هک  حیرض ، نیا  درک . اعد  یلاعت  دنوادخ  هاگرد  هب  درک و  يرادربهدرپ  نآ  زا  میکح  نسحمدیس  یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترـضح 
زا دوخ  عون  رد  هتفر و  راک  هب  زین  یتمیق  ياهگنـس  انیم  زا  ییاهنیگن  نآ  تخاس  رد  هدش و  هتخاس  هرقن  بان و  يالط  زا  دوب ، نانآ  هیده  و 

. تساهحیرض نیرتعیدب  نیرتابیز و 
رد هدیسر و  رانید  رازه  هب 250  حیرض  نیا  تخاس  هنیزه  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مرح  تیلوت  ءایـض ، لآ  نیدلاردب  دیـس  هتفگ  هب  انب 

هدیشک ازارد  هب  لاس  هس  نآ  تخاس  تایلمع  هدش و  هدافتـسا  الط (3) 350  لاقثم  هرقن (2) 349 و 800  لاقثم  رازه  زا 400  نآ  تخاس 
. تسا

. دناهدرک نیمأت  یناریا  ناراکوکین  زا  یخرب  ار  نآ  هنیزه  هدش و  هتخاس  میکح  هَّللا  تیآ  ترضح  ینابیتشپ  اب  روتسد و  هب  حیرض  نیا 

.« تسا حیرـض  قودنـص  نیا  ناه ! تفگ : ارم  بیغ  زا  یفتاه  میوگب ، شاف  متـساوخ  مدرک و  هدامآ  ار  دوخ  یلاس  دـنچ  هک  هاـگنآ  - - » 1
دنکیم . يربارب  اب 1285  خیرات  هدام  نیا 

ولیک . یبیرقت 2000  نزو  اب  ربارب  - - 2
ولیک . یبیرقت 40  نزو  اب  ربارب  - - 3
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ياهراپ دنتشاد ، شبصن  دصق  دندروآ و  البرک  هب  ار  نآ  نوچ  هک  دندوب  هتخاس  حیرـض  يارب  یکابـش  دنه ، هرهب  نآ  زا  شیپ  تسا  ینتفگ 

هب هک  دیدج  حیرـض  نیا  دنزاسب . دیدج  یحیرـض  تساوخ  اهیناریا  زا  تفریذپن و  ار  نآ  میکح  هَّللاتیآ  يور  نیمه  زا  تشادرب و  یبارخ 
. مییوگیم نخس  نآ  زا  نونکا  هک  تسا  نامه  دش ، هتخاس  ناشیا  تساوخرد 

: تسا هتشون  نینچ  دوخ  تشاددای  رتفد  رد  البرک  هب  دیدج  حیرض  ندیسر  هرابرد  اهزور  نامه  رد  هدنراگن 
هبنشکی 28 زور  هاگحبص  زا  دربیم . رس  هب  راظتنا  رد  دراد و  رگید  ياهدعو  یگدازآ ، دهم  يراکادف و  تداهش و  رهش  البرک  اهزور  نیا  »
. تسا هدوب  شدـهاش  رهـش  نیا  نونکات  هک  عون  نآ  زا  هن  تساپرب ، یـسلجم  اجره  تسا و  رورـس  نشج و  رد  البرک  نونکات  بجر 1385 

چیه تسا . هتـشاد  شایمارگ  دناهتفخ ، شنیمز  رد  هک  یلع  نادـنزرف  دـقرم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يرهـش  نیا  هک  دـشابن !؟ نینچ  هنوگچ 
ًاعقاو هتبلا  دنایـسورع . سلجم  یهار  هک  ایوگ  دنوریم ، نوریب  هناخ  زا  نامداش  دوز  حبـص  زا  البرک  مدرم  مینیبب  هک  درادن  یتفگـش  ياج 
رهـش زا  ییاهوردوخ  هک  درادن  یتفگـش  ياج  دنامشاه ؟ ینب  هام  ادخ  ریـش  دقرم  حیرـض  راظتنا  مشچ  هک  نآ  هن  رگم  تسا . یـسورع  مه 

گرزب عجرم  شرافـس  هب  ناهفـصا و  رد  هک  دنریگ  نایم  رد  دننک و  لابقتـسا  ار  یحیرـض  ات  دنور  شیپ  رود  ياهتفاسم  ات  دـنور و  نوریب 
دناهدرک و یهارمه  ار  حیرـض  نیا  دادغب  ات  ناریا ، قارع و  يزرم  هطقن  نیقناخ ، رهـش  زا  ییاهتأیه  تسا . هدش  هتخاس  میکح  نسحم  دـیس 

ندنارذگ زا  سپ  دـناهتفر  حیرـض  لابقتـسا  هب  هک  یتیعمج  ناس  نیدـب  دـناهدروآ . لمع  هب  مرگ  یلابقتـسا  نآ  زا  هتـشذگ  هک  رهـش  ره  زا 
رب ار  دایرف  نیا  همه  دناهتـشگزاب و  البرک  هب  تفای ، ناوت  رتمک  ار  شدـننامه  هک  تیونعم ، تیناحور و  رـسارس  ییاـضف  رد  دـنچ  یتاـعاس 

.« مالسا نییآ  هب  زج  درادن  دوجو  ییزوریپ  تزع و  تایح و  چیه  هک  دنراد  نابز 
نینچ شرازگ  نآ  نتم  درک . پاچ  یشرازگ  نآ ، زا  لابقتسا  حیرـض و  نیا  هرابرد  دادغب  رد  هدش  پاچ  رانملا »  » همانزور اهزور  نامه  رد 

: تسا
نامرورس دقرم  دیدج  حیرض  البرک ، رد  قارع  يرازگربخ  رتفد  راگنربخ  شرازگ  ربانب  »
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هقطنم و نیا  مدرم  زا  نت  نارازه  ّبیسم ، رهـش  کیدزن  ياهقطنم  رد  دیـسر و  البرک  هب   351 (1) ربماون 1965 م ).  21  ) زورید رهظ  سابع 

البرک ناتسا  رادناتسا  هدنیامن  ناگدننک  لابقتسا  همه  شیپاشیپ  دندرک . لابقتـسا  نآ  زا  مالـسا  يایند  قارع و  قطانم  رگید  زا  یناگدنیامن 
هار یتخـس  هب  حیرـض  لماح  ناوراک  دنتـشاد . روضح  البرک  تارادا  ياسؤر  ینید و  ناملاع  زا  يدایز  رامـش  يراورب و  دیجملادبع  دـیس 

ياهروتوم هک  یلاح  رد  دوشگ و  دـندناشفایم  ینیریـش  لگ و  هدـش و  عمج  نابایخ  يوس  ود  رد  هک  يدنورهـش  نارازه  ناـیم  زا  ار  دوخ 
رس تشپ  ناگدننک  لابقتسا  نینچمه  حیرض و  لماح  ياهنیـشام  دوب و  تکرح  رد  ناوراک  شیپاشیپ  رادناتـسا  هدنیامن  وردوخ و  سیلپ و 

. درک یط  تعاس  هس  رد  البرک  ات  نوع  ماما  هقطنم  زا  ناوارف  ماحدزا  لیلد  هب  ار  دوخ  هار  دندرکیم ، تکرح  نآ 
هتسب اهنابایخ  رد  هک  ییاهترصن  قاط  ریز  زا  روبع  اب  سپس  دندرک و  ینابرق  نآ  يولج  رد  دیسر  رهـش  ياههزاورد  هب  حیرـض  هک  یماگنه 

. تشگزاب لضفلاوبا  ترضح  دقرم  تمس  هب  یلصا ، ياهنابایخ  رد  یتشگ  زا  سپ  تفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  تمس  هب  دندوب 
دیس دندرک . لابقتسا  حیرض  زا  ینید ، ناملاع  زا  دنچ  ینت  میکح و  نسحم  دیـس  هَّللا  تیآ  ترـضح  نادنزرف  رادناتـسا و  هدنیامن  اجنآ  رد 

يارب شالت  ینید و  رئاعش  نتشاداپرب  هب  ار  ناناملـسم  البرک ، هب  حیرـض  ندیـسر  زا  يدنـسرخ  زاربا  نمـض  میکح  هَّللا  تیآ  دنزرف  يدهم 
تداعـس قیفوت و  يارب  نم  دـننک . شالت  مالـسا  تمظع  تزع و  يارب  تسا  مزـال  صلخم  ناناملـسم  همه  رب  تفگ : دـناوخارف و  تدـحو 

.« منکیم اعد  ناگمه 
: تفگ حیرض  هرابرد  یتاحیضوت  رد  همادا  رد  میکح 

حیرض تفرگ و  ماجنا  ناهفصا  رهـش  رد  راک  نیا  دنداد و  شرافـس  ار  يدیدج  حیرـض  تخاس  شیپ  لاس  ود  دودح  زا  ام  راوگرزب  دلاو  »
راک هب  يالط  رادقم  هدـش و  هنیزه  رانید  رازه  نونکات 125  حیرـض  نیا  تخاس  يارب  دـش . هتخاس  يراکانیم  يرادـقم  اب  هرقن  الط و  زا  ون 

. تسا هدیسر  لاقثم  رازه  هب 400  زین  هتفر  راک  هب  هرقن  رادقم  لاقثم و  رازه  هب 8  هتفر 
نیمه رد  هدش و  هتخاس  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مرح  يارب  ییالط  يرد  نیا ، رب  نوزفا 

لامتحارگا دراد . هام  ود  دودح  یتوافت  تسا ، هدمآ  نیشیپ  نتم  رد  هک  یخیرات  اب  هدش  هدروآ  اجنیا  رد  هک  یخیرات  دنامن  هدیـشوپ  - - 1
زاغآ بصن  راک  نآ  زا  سپ  زور  ود  ترابع  ياج  هب  نیشیپ  شخب  رد  ًالامتحا  تفگ  ناوتیم  دشابن  نایم  رد  اهخیرات  نیا  رد  یپاچ  ياطخ 

مجرتم .» ، » تسا هتشادن  یفاک  تقد  شخب  نیا  رد  فلؤم  شرازگ  تسا و  تسرد  هام » ود   » هدش
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ود مرح ، ندرک  شورفم  يارب  یناریا  ياهبنارگ  شرف  هتخت  دـنچ  نینچمه  ناوراک ، نیا  تسا . هدیـسر  البرک  هب  حیرـض  هارمه  هب  ناوراـک 

، هتفر راک  هب  نآ  تخاس  رد  زین  جاع  يرادـقم  هک  سونبآ  زا  قودنـص  کی  تسا و  هدـش  هتفاب  اهنآ  رد  هماـنترایز  هک  اـهبنارگ  شرف  هتخت 
. تسا هدروآ  ارماس  کیدزن  رد  دمحمدیس  دقرم  يارب 

لخاد هب  حیرض  لاقتنا  تامدقم  ات  دناهدرک  فقوت  سابع ، ترـضح  نحـص  لباقم  رد  حیرـض ، لماح  ياهوردوخ  دیازفایم : شرازگ  نیا 
هتفگ رعش  تیب  ود  حیرض  بصن  خیرات  يارب  یمشاه  نیسح  نب  یلعدیـس  رعاش  بیطخ   352 (1) دوش ». مهارف  ترضح  نآ  فیرش  مرح 

: تسا هدروآ  دجبا  باسح  هب  یخیرات  هدام  رخآ  عرصم  رد  و 
هحیرص مشاهل  ناک  نمیساوملا  دقرمل  تئج  نا 

353 (2) ُهُحیرض » ٌرّونم  هَّلل  » خرأ هحیرض و  دنع  فق 

: تسا هدروآ  نینچ  يرعش  رد  ار  نآ  بصن  خیرات  رگید  يرعاش 
سانلل ۀباثم  يده و  تلعجۀیسدق  ۀعقب  یماسل  یبوط 

ساسألا ۀّیضف  اهتافرشۀیبهذ  اهحیرض  میکحلا »  » داش
354 (3) ساّبعلا » دقرم  اذهف  ممی  » ًاخّرؤم لاق  تاجاحلا  بلاطلو 

1385 ه.

ربماون 1965 م . خیرات 22 ، هرامش 3242 ، دادغب ، پاچ  رانملا ، همانزور  - - 1
هدام نیا  تسیاب و  شحیرـض  دزن  تسا ، مشاه  بان  لسن  زا  هک  نامه  یتفر ، نیـسح  ياونمه  مدمه و  نآ  دقرم  راوج  هب  هک  هاگنآ  - - » 2

يربارب ددع 1385  اب  دجبا  باسح  رد  هحیرـض » رونم  هَّلل   » ینعی ریخا  عارـصم  تسا ». ینارون  وا  حیرـض  دنگوس  دنوادخ  هب  يوگب : خیرات 
دهدیم . ناشن  ار  لاس 1385  دنکیم و 

الط زا  یحیرض  نآ  يارب  میکح  تسا . هدش  هداد  رارق  نامدرم  ندمآ  درگ  ياج  تیاده و  هیام  هک  یـسدقم  دنلب و  يانب  نآ  اشوخ  - - » 3
كربت دـقرم  نیا  زا  يوگب : ار  خـیرات  هدام  نیا  تسا  هدـمآ  یتجاـح  بلط  هب  اـجنآ  هک  ره  يارب  تخاـس . تسا  هرقن  زا  شیاـههرگنک  هک 

نیا دـنکیم و  يربارب  ددع 1385  اب  دجبا  باسح  رد  سابعلا » دـقرم  اذـهف  ممی  ریخا  عارـصم  تسا  ینتفگ  تسا ». سابع  دـقرم  هک  يوج 
مجرتم .» ، » دهدیم ناشن  ار  لاس 
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رتمیتناس مادک 50  ره  رطق  هدـش و  بصن  نآ  هشوگراهچ  رد  زارف  رب  هک  تسا  ییالط  كرانا  راهچ  هب  زیچره  زا  شیب  حیرـض  نیا  ترهش 

. تسا هتسب  شقن  یمشاه  لامج  دمحمدیس  همالع  موحرم  زا  يرعش  تایبا  حیرض  علض  راهچ  رب  تسا .
عفدت ۀلزان  ّلک  هبعنمألا  انعزفم  کحیرض 

عّورلا هتورعب  ذولتةاجنلا  باب  قلخلل  کباب  و 
عبنم هفاطلال  تنأفکیلا  یمنی  لضفلاو  لضفلاابأ 
عفُری ۀقهاش  ّلک  یلعكاول  اذه  فطلا  لطب  ای  و 

عورألا لطبلا  یشتنی  اهبةدوشنأ  کماسح  اذه  و 

عجست ۀمرکم  ّلک  اهبۀمعن  ۀعوطقم  كافک  و 
عطست اهقفأ  نم  سمشلاوهةانقلا  قوف  عفری  کسأر  و 

عمجت هب  لامجلا  یلاوعلالجلل  عمجم  نم  تیلاعت 
عمهت انعمد  ذا  هارکذبءاخإلل  دهاش  نم  تسدق  و 

عرست هلفاوق  هیلاءالولا  دفو  ۀبعک  کحیرض 
عمدألا لبست  هب  مکبنینألا و  ولعی  هیف  مکتعیشل 

عضو الولا  یف  ممه  هبدولخلا  لانت  نأ  تلواح  دقل 
عفسأ عنشأ  اهعلاط  واهدجم  یف  سمشلا  نرقت  نأ  و 

عزعز تفصع  امک  ران  ومیکحلا  ءالو  اهیلا  بهف 
عزفملا اهوج  هعاعشإبیلجناف  اهمالحأ  هفسو 

عفرألا همکح  اهتمارکیضترملا  ۀعیش  یلا  درو 
عزفت ینملا  هیلإ  ًالالظنیملسملا  نیدلا و  یلع  ماد  و 

عسوألا هقفأ  امس  دجمبّیمس  لیلجلا  دولخلا  زاج  و 
عملت (1) 355 یحضلا  سمشک  ًاروطسهدادجأ  خیراتل  فاضأ 

هانپ نادـب  ناگدیـسرت  هک  تسا  تاجن  باب  وت  هناتـسآ  دوشیم . رود  ییالب  ره  نآ ، تمرح  هب  هک  تساـم  نما  هاـگهانپ  وت  حیرـض  - - » 1
نیا فط ، نامرهق  يا  ياهمـشچرس . ار  وا  فاطلا  وت  دنهد ، تبـسن  وت  هب  ار  لضف  هک  لضفلاوبا  يا  دنزادنا . گنچ  نآ  هبوک  رد  دـنروآ و 

ود نآ  و  تسا . یکابیب  روالد  ره  شخبحور  دورس  شمان  هک  تساوت  ریشمش  نیا  و  تسا . هتـشارفا  ياهلق  ره  داکچ  رب  هک  تساوت  مچرپ 
هنارک زا  هک  تسا  يدیـشروخ  هزین  زارف  رب  وت  رـس  و  دریگ . وگلا  نآ  زا  یتشادیمارگ  مارکا و  ره  تسادخ و  تمعن  دوخ  وت ، هدـیرب  تسد 

يردارب هاوگ  نیتـسار  دوخ ، وت  و  ياهدروآ . درگ  ار  لاـمج  ياههوکـش  لـالج و  ياـههولج  همه  دوخ  هک  ییـالاو  هچ  دـباتیم . نامـسآ 
ناتنایعیش دنباتـشیم . وس  نادب  تیالو  يالو  ياهناوراک  هک  تسا  ياهلبق  وت  حیرـض  دزیریم . ورف  نامناگدید  زا  کشا  وت  دای  اب  یتسه و 

یتسه امـش  تیالو  رد  هک  نانآ  زا  یخرب  دـنزیرب . کشا  دـننک و  هیرگ  شیوخ  تیمولظم  رب  امـش و  رب  دـنروآرب و  هلان  داـیرف و  اـجنیا  رد 
ناشیا علاط  هک  نآ  اب  دنـشخردب ، دیـشروخ  ناسب  تمظع  رد  و  دنبای . یگنادواج  وت  حیرـض  تخاس )  ) هب دنتـساوخ  دنتـشادن  الاو  نادـنچ 
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هدنازرل ار  اج  همه  هتـساخرب و  ینافوت  هک  ناس  نآ  تخورفارب ، دیزو و  يوس  نادب  میکح  يدنـسرخان  مشخ و  داب  سپ  دوب . هایـس  موش و 
. دش نشور  حیرض  ششخرد  رون و  هب  کیرات  ياضف  نآ  دنتشادرب و  دندوب  هتـشاذگ  هچنآ  دناوخ  هنادرخبان  ار  نانآ  هشیدنا  نیا  وا  تسا .
هب دوخ  يوزرآ  همه  ات  داب  نادواج  ناناملـسم  مالـسا و  رـس  رب  وا  هیاس  هرامه  دنادرگزاب . ناشیدب  ار  یلع  نایعیـش  نآ  هیده  وا  دنلب  ریبدت 

ییاهرطس دوخ  راک  نیا  اب  وا  تخاس . دوخ  نآ  زا  ار  یگنادواج  دوخ  شیدنا  هدرتسگ  تمه  نامسآ  يدنلب  تمظع و  اب  وا  دنروآ . وا  دزن 
دوزفا ». شیوخ  دادجا  خیرات  هب  دشخردیم  نامسآ  دیشروخ  ناس  هب  هک 
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يامن رد  مه  هتفای و  تنیز  لخاد  زا  مه  انب  نآ  دبنگ  هدـش و  نییزت  نآرق  تایآ  زا  ییاههبیتک  اب  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  مرح  تسا  ینتفگ 

. تسا هتسب  شقن  طاطخ  داوج  طخ  هب  ینشور و  ثلث  طخ  اب  هعمج  هروس  نآ  كون  رب  نوقفانم و  هروس  نآ  هقاس  رب  ینوریب 
يزاونمـشچ تلاصا و  تمظع ، هوکـش ، نآ ، ياج  ياج  رد  تسا و  یمالـسا  رنه  زا  يرگید  هاـگ  هولج  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  ساـبع  مرح 

. دشاب یهت  تمظع  هوکـش و  نیا  يایوگ  ياهنییزت  اهراگن و  شقن و  زا  هک  تسین  ياهشوگ  چیه  دیامنیم و  خر  یمالـسا  رنه  يرامعم و 
356 (1)

يرعـش دـش ، هتخاس  میکح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  روتـسد  هب  هک  دـیدج  حیرـض  درگادرگ  هدـمآ ، راثیا » هنییآ   » باـتک رد  هک  هنوگ  نآ  - - 1
. تسا دجبا  باسح  هب  حیرض  يانب  خیرات  هدام  زین  رعش  نیا  ینایاپ  عارـصم  هتـسب و  شقن  ییالط »  » هب صخلم  هدازروفغ  دمحا  زا  یـسراف 

: تسا نینچ  هتفگشیپ  باتک  زا  لقن  هب  رعش  نآ  نتم 
تسادخ هر  دیهش  سدق  ناتسآ  نیاتسالبرک  رادملع  كاپ  میرح  اج  نیا 

تسارس نیا  رد  شیاشگ  ماقم و  نیا  رد  تلودتسا  جئاوحلا  باب  ترضح  میرح  اج  نیا 
تساز ریبع  شیاوه  شخب و  تایح  شکاخدبا  ات  هک  يدیهش  ماقم  دُوب  اج  نیا 

تسایربک راونا  هولج  هاگیاج  نیاتسا  تقیقح  ناهج  هاش  هاگراب  نیا 
تسایتوت وچ  کیالم  مشچ  هب  شاهّرذ  رهدوب  افّشلاراد  هکزیب  کشم  كاخ  نیا 

تساپب وا  زا  مالسا  مچرپ  ادخ و  نیدرشح  هب  ات  هک  يدیهش  هاگیاج  تساج  نیا 
تسافو مَی  اطع و  ربا  اخس و  ناکمرک  رد  هک  يریما  هاگیاج  تساج  نیا 

تساخ ياپ  هب  رگمتس  هیلع  قح  رهب  زکيرکشل  رادملع  هاگیاج  تساج  نیا 
تسادخان دیحوت  یتشک  هب  نید  رحب  ردحون  وچمه  هک  اج  نیا  رد  هدونغ  یلد  ایرد 

تساقب همشچ  شرد  كاخ  هک  بل  هنشت  نیادوب  یلع  نیسح  تیب ، لها  ياّقس 
تسایمیکز شدوجو  تشخ  هاگراب  نیاماقم  نیا  رد  رز  نوچ  وت  دوجو  سم  ددرگ 

تسانشآ لضفلاوبا  يالو  اب  هک  لدرهتسا  تقیقح  يامن  مامت  هنییآ 
تسادگ نیرتمک  شمرک  هناتسآ  رداخس  زا  قافآ  هرهش  تشگ  هک  متاح 

تساتود شتماق  بدا  دسریم ز  هک  اج  نیانامسآ  رب  دیاسب  رخفز  رس  هک  سک  نآ 
تسالبرک ياقس  یقاس و  هک  ياهنشت  زادُوب  نیگمرش  دبا  هب  ات  تارف  بآ 

تسادج ندب  زک  دوب  تسد  ود  يو  تسد  ردقلخ  عیفش  ددرگ  همطاف  رشح  زور  رد 
تسازع مچرپ  اپ  هب  زیختسر  زور  اتدیسر  یبن  لآ  هب  هک  یتبیصم  نیا  زا 
تساضترم رشح  فص  هب  وا  عیفش  ادرفدنک  یلع  لآ  تمدخ  هک  ره  زورما 

تساور نایعیش  همه  هب  وا  مکح  هک  سک  نآ  « میکح ترضح   » قح تیآ  رما  قبط  رب 
تسازس شمناوخ  رنه  ناهج  رگ  هک  يرهشناهفصا  رهش  رد  هتخاس  حیرض  نیا  دش 
« تساونین رادملع  گنجریم و  سابع  » دورس نینچ  ییالط »  » حیرض نیا  خیرات 

مجرتم » »
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مرح هنیجنگ  اهرد و  اهقاور ،

هدـش نییزت  يراکهنیآ  یـشاک و  اب  لخاد  زا  کیره  ياهراوید  فقـس و  هک  هتفرگرب  رد  قاور  راهچ  ار  سابع  ترـضح  مرح  هناخ  دـبنگ 
: زا دنترابع  اهقاور  نیا  تسا .

. تسا هدش  هتشادرب  اهدعب  هک  هتشاد  دوجو  يراوید  نآ  تمسق  ود  نایم  اًلبق  هدش و  ادج  یبرغ  یقرش و  قاور  زا  قاور  نیا  یلامش : قاور 
لضفلاوبا ترضح  ربق  هب  هک  دوشیم  هدوشگ  ینیمزریز  ییورهار  هب  دراد و  ياهرقن  يرد  هک  تسا  ياهرجح  قاور ، نیا  یلامش  علـض  رد 

ار باونلآ  هربقم  هک  تسا  يرگید  هرجح  هرجح  نیا  راوج  رد  تسا . هدوب  فرشم  یمقلع  رهن  رب  اج  نیا  دناهتفگ : دسریم . مالـسلا  هیلع 
دیس موحرم  هربقم  لضفلاوبا ، ترضح  مرح  هناخباتک  بیترت  هب  نآ ، زا  سپ  دهدیم . لیکشت 
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اهنآ ياهرد  هک  دراد  دوجو  مه  رگید  هربقم  ود  تسا . عقاو  قباس ، رادرهـش  یفاص ، یبلج  دیـشر  دمحم  جاح  موحرم  هربقم  لیکو و  ازریم 

هربقم هدش و  عقاو  مرح  قرـش  لامـش  هشوگ  رد  هک  یناهبهب  مظاکدیـس  همالع  هربقم  زا  دنترابع  هربقم  ود  نیا  دوشیم . هدوشگ  نحـص  زا 
هتـشاد دوجو  یبآ  هاچ  اًلبق  اههفرغ ، زا  یکی  رد  مرح  یبرغ  علـض  رد  تسا . عقاو  برغ  لامـش  هشوگ  رد  هک  يوالح  نیـسح  جاح  موحرم 

: تسا هدش  لیکو  ازریم  دیس  هربقم  اهدعب  هک  تسا  نامه  هفرغ  نیا  دناهدرکیم . رپ  نآ  زا  ار  مرح  نزاخم  هک 
زا مرح  يوش  تسـش و  نایرج  رد  هدوب و  اههفرغ  زا  یکی  رد  هک  ینزخم  هتـشاد و  دوجو  یبآ  هاـچ  مرح  یبرغ  علـض  رد  رتشیپ  تسا  عقاو 
هب هجوت  اب  دش . لیدبت  لیکو  ازریمدیـس  هربقم  هب  اهدعب  هک  تسا  نامه  هفرغ  نیا  تسا . هدشیم  رپ  هاچ  نیا  بآ  اب  هدـشیم ، هدافتـسا  نآ 

هربـقم هب  یکی  هدوـب  اـجنآ  هک  ییاـهرد  دناهتـشادرب ، ار  راوـید  نیا  هتـشاد و  دوـجو  يراوـید  مرح  یلامـش و  قاور  ناـیم  رتـشیپ  هـک  نـیا 
هربقم هب  يرگید  تسا و  عقاو  رس  الاب  تمسق  رد  هک  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  تیلوت  يومع  نیدلاءایض  نیسحدیس  سابعدیس 

. تسا هدش  هدرب  دونه 
نحص هب  اجنآ  زا  درک ، بصن  هینیسح  رهن  يور  رب  یبآ  پمپ  رهشمرخ  ياورنامرف  یناتسزوخ  لعزخ  خیش  ریزو  سیئر ، جاح  هک  یماگنه 

زا زین  ار  ضوح  درک و  رپ  ار  مرح  رد  عقاو  هاچ  نآ  زا  سپ  درک و  یـشکهلول  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرح  مالـسلا و  هیلع  ماـما  مرح 
. درب نایم 

دراد مان  قاورلا » باب   » دوشیم هدوشگ  نحـص  هب  تسا و  ولج  تمـس  رد  هک  يرد  دراد ؛ رارق  رد  ود  قاور  نیا  يوس  ود  رد  یبرغ : قاور 
برغ لامش  علض  تمـس  هب  هیروف 1942  رد 26  مود ، ِرد  تسا . ناوـشک  دوـمحم  خیـش  هثرو  نآ  زا  رد  نیا  راـنک  رب  عـقاو  يرادـشفک  و 

رارق رد  ود  نیمه  نایم  هلصاف  رد  تیلوت  يومع  هربقم  دونه و  هربقم  دراد . قلعت  مرح  تیلوت  هب  تسا و  دارملا » باب   » نآ مان  هدش ، هدوشگ 
. دراد

نآ رد  همعط  لآ  یلع  دمحم  دیس  نسحمدیس  موحرم  هک  يریرح ، هربقم  تسخن  تسا : هتفرگرب  رد  ار  هربقم  جنپ  قاور  نیا  یقرـش : قاور 
نآ رد  زین  بئانلا  ناولع  دیس  وا  دنزرف  هک  نیدلا  ءایض  لآ  زا  بئانلا  نوّسح  دیس  موحرم  هربقم  مود  تسا . هدش  هدرپس  كاخ  هب 
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هب نآ  رد  نیدلاءایـض  لآ  نسحدمحم  دیـس  شدنزرف  یـضترم و  دیـس  هک  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  مرح  نایلوتم  هربقم  موس  تسا . نوفدـم 
نآ رد  رادـیلک  داوجلادـبع  رتکد  شدـنزرف  زین  مرح و  تیلوت  همعط  لآ  داوج  دیـس  یلع  دیـس  هک  ياهربقم  مراهچ  دـناهدش . هدرپس  كاخ 

. تسوا ناگدازومع  زا  یخرب  همعط و  لآ  حلاصدیس  يدهمدیس  يرون  دیس  نفدم  هک  ياهربقم  مجنپ  و  دناهدش ، نفد 
. دوشیم لصتم  الط  ناویا  هب  رد ، هنهد  هس  اب  هک  تسا  نامه  قاور  نیا  یبونج : قاور 

بیطخ سابعدیـس  هک  تسالط  ناویا  ِرد  مود  ِرد  دوشیم . زاب  هناخکیـشک  هب  دراد و  رارق  ناویا  قرـش  تمـس  رد  هک  تسا  ناـمه  لوا  ِرد 
رد زین  رد  نیموس  تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  نآ  هناتـسآ  رد  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  نیـشیپ  تیلوت  همعطلآ  يدهمدّمحمدیـس  دـنزرف 

فک ندرک  شرفگنس  هب  یشاب  راجح  نیـسح  جاح  ق . لاس 1367 ه . رد  دوشیم . هدوشگ  هناخکیـشک  هب  تسا و  عقاو  ناویا  پچ  تمس 
ناموت رازه  زا 15  شیب  نامز  نآ  رد  راک  نیا  هنیزه  درک . مادقا  نارهت  رد  ناتـسلگ  رـصق  يارب  هدش  هدیـشارت  ياهگنـس  هدـنامیقاب  اب  مرح 

. تسا هدش  هدروآرب  یقارع  رانید  اب 1100  ربارب 
حیرض ریوصت 
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لضفلاوبا ترضح  مرح  ریوصت 
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مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هنیجنگ 

نآ زا  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  يراذـگتمیق  لباقریغ  يدنمـشزرا  ياهجنگ  هک  تسا  ياهنیجنگ  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرح  رد 
، عّصرم ياهریـشمش  ییـالط ، ياـهغارچلچ  یتـمیق ، ياـهنیگن  اـی  رز  ياـهخن  هب  هدـش  هتفاـب  ياـهیلاق  سیفن ، ياـهیلاق  هب  ناوتیم  هلمج 

. درک هراشا  نآ  دننامه  سونبآ و  بوچ  زا  هدش  هتخاس  ياهتعاس  ییالط ، يراوید  ياهتعاس 
رد ینهآ  یقودنـص  دهدیم ، لیکـشت  ار  ناگوان  کی  هک  ربرفاسم  ياهیتشک  ییالط  ياههمـسجم  زا  ياهعومجم  نینچمه  هنیجنگ  نیا  رد 

بوسنم یطخ  یفحصم  تسا ، هدش  هدروآ  ایلاتیا  زا  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  رس  زا  یقیقح  يریوصت  اضما ، رهم  دنچ  هدنرادرب 
طخ هب  یطخ  نآرق  زین  اهنآ  رتشیب  دسریم و  هخسن  هب 109  اهنآ  رامش  هک  دراد  دوجو  یطخ  هخسن  يدادعت  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  هب 

. تسا یفوک 
نآرق زین  همه  هخسن و  هدنرادرب 109  رد  هعومجم  نیا  : » دوب هتشون  ماهدروآ  تسد  هب  هنیجنگ  نیا  یطخ  ياههخسن  زا  هک  ياهمانسانش  رد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مرح  هنیجنگ  رد  دوجوم  سیافن  ءایـشا و  یخیرات  يرنه و  شزرا  تمدق و  هرابرد  هچنآ  يور  ره  هب  تسا ». یطخ 
. تفگ ناوتیم  مه  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هنیجنگ  سیافن  ایشا و  دروم  رد  دش ، هتفگ 

تیؤر نآ  زا  هدـش  یـسیون  نیـشام  ياهخـسن  اهنت  هدـنراگن  هک  تسا  ياهدـشن  پاـچ  تسرهف  ياراد  هنیجنگ  نیا  رد  دوجوم  تاـطوطخم 
هک یطخ  نآرق  میدق  هخسن  هس  لضفلاوبا  ترضح  مرح  رد  هک  هدرک  هراشا  بلطم  نیدب  ياهتشون  رد  يدنبشقن  رـصان  داتـسا  تسا . هدرک 

. دوشیم يرادهگن  تسا ، هدش  هتشون  یفوک  طخ  هب 
خیـش نب  دمحا  نب  نیـسح  خیـش  موحرم  هربقم  نآ  زا  شیپ  هک  تشاد  رارق  یبونج  قاور  هیواز  رد  عقاو  ياهرجح  رد  ینامز  هنیجنگ  لحم 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مرح  تیلوت  یلع 
ق. لاس 1265 ه . رد  تسا . هتفای  لاقتنا  دوشیم  هدوشگ  نحـص  زا  شرد  هک  نیدـلاریخ  لآ  هربقم  لـحم  هب  رـضاح  لاـح  رد  هنیجنگ  نیا 

سیافن ایشا و  هعومجم  زا  مرح  نیشیپ  تیلوت  باهو  نسح  دیس  نیسحدیس  یلعف و  تیلوت  ناطلس  لآ  دیـسلا  دیعـس  روضح  اب  هژیو  یتأیه 
تسرهف نیا  درک . موم  رهم و  ار  نآ  هیهت و  یتسرهف  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مرح  هنیجنگ 
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اب نآرق  هخسن  کی  - 357 (1) تسا . ریز  حرـش  هب  هدـش  هدز  نیمخت  یکرت  ییالط  هریل  رازه  نآ  رد  روکذـم  يایـشا  هعومجم  شزرا  هک 

. هدش بیهذت  یفوک و  طخ  هب  گرزب ، عطق 
. گرزب عطق  رد  رگید  ياهنآرق  هخسن   16 - 

. کچوک عطق  رد  یفوک  طخ  هب  فحصم  ود  - 
. لاقثم نزو 40  اب  طسوتم  يرگید  لاقثم و  نزو 417  هب  رتگرزب و  یکی  ییالط ؛ غارچلچ  ود  - 

. لاقثم نزو 15  هب  کی  ره  هرقن و  الط و  هتخیمآ  زا  هدش  هتخاس  کچوک  غارچلچ  ود  - 
. لاقثم نزو 1800  هب  کیره  هرقن ، گرزب  غارچلچ  ود  - 

. لاقثم ات 300  نایم 200  نزو  اب  فلتخم  ياههزادنا  رد  طسوتم  هرقن  غارچلچ   97 - 
. نآ ياهکهالک  اب  طسوتم  هزادنا  رد  یسم  غارچلچ   2 - 

. نیرولب گرزب  غارچلچ   3 - 
. لاقثم نزو 9  هب  کچوک  يالط  نادعمش  کی  - 

. هرقن کچوک  نادعمش  هس  - 
. توافتم ياههزادنا  رد  زنرب  سم و  نادعمش   47 - 

. دنراد نزو  لاقثم  مادکره 6  رگید  ياتود  لاقثم و  یکی 29  هک  الط ، سنج  زا  تسد ) لکش   ) سیدسد هس  - 
. دنراد نزو  لاقثم  مادک 110  ره  رگید  يات  ود  لاقثم و  یکی 134  هک  هرقن  سیدسد  هس  - 

. توافتم ياههزادنا  اب  هرقن  سیدسد   43 - 
. ریوصت ياراد  ياهرقن  سیدسد  کی  - 

. نوتبالگ هغج و  هتوب و  لاکشا  اب  ریرح  هدرپ   74 - 
. یمیدق قریب )  ) مچرپ  12 - 

. هتوب هغج و  ياهشقن  اب  مچرپ   19 - 

دراد . رایتخا  رد  تسرهف  نیا  زا  ياهخسن  دوخ  هناخباتک  رد  تباث  لآ  یلعدمحمدیس  دیعس  دمحمدیس  - - 1
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. دنراد نزو  لاقثم  مادکره 72  هک  ياهرقن  شفرد  هس  - 

. طسوتم مجح  اب  هرقن  شفرد  ود  - 
. گرزب یناریا  یلاق  راهچ  - 

. گنر یبآ  ياهبنپ  میلگ   13 - 
. یمشپ دمن  ود  - 

. کچوک زادناریز  هعطق   8 - 
. تسا هدوب  بصن  حیرض  هشوگراهچ  رد  هک  ياهرقن  كرانا )  ) هچیوگ  8 - 

. نوتبالگ ياهشقن  اب  دنبرمک   5 - 
. گنفت کی  - 

. یخیرات شزرا  ياراد  نهک و  ینهآ  ریمشش   6 - 
. هرقن سنج  زا  نامک  لاودرس  - 

. همق ود  ربت و   5 - 
. عّصرم رجنخ  ود  - 

. نآ رد  هدش  راک  يالط  اب  کبشم  یسم  دنبرمک  - 
. هرقن زا  ياهنییآ  - 
. یجنرب هساک   9 - 

. لاقثم نزو 17  هب  ییالط  هعطق  - 
. لاقثم نزو 12  هب  ریجنز  کی  اب  هارمه  رگید  ییالط  هعطق  - 

. لاقثم نزو 25  هب  هرقن  سنج  زا  يدنبندرگ  - 
. لاقثم نزو 40  هب  الط و  سنج  زا  هَّللا  مسب  لهچ  دبندرگ  - 

. همرت ياهمامع  هچراپ  هعطق  - 
. يدنه ياهلاش  - 

. نوتبالگ ياهشقن  اب  لاش  کی  - 
. تسا لاقثم  کی 70  ره  نزو  هک  هرقن  سنج  زا  دوخهالک   8 - 

. هرقن زا  ياهچیرک  - 
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. غارچلچ هژیو  ماج   20 - 

. گرزب نیرولب  هراتس  کی  - 
. مچرپ كریت  يارب  ییالط  یکهالک  - 

. لاقثم نزو 117  هب  مادکره  ذیوعت ، مسلط و  ياهرقن  دنبوزاب   6 - 
. لاقثم نزو 17  هب  مادکره  هرقن ، سنج  زا  رداچ  صوصخم  هریگ   6 - 

. دوشیم يرادهگن  اجنآ  رد  هک  هدش  ادها  هنیجنگ  نیا  هب  اهدعب  مه  يرگید  يایشا  اهنیا  رب  هوالع 

مرح ياهرد 

ود یکی  دوشیم و  هدوشگ  اهقاور  هب  اهنآ  يات  جنپ  هک  تسا  رد  باب  شش  ياراد  هناخ ) دبنگ  اهقاور و   ) مالسلا هیلع  سابع  ترضح  مرح 
. دراد رارق  رسالاب  تمسق 

. دنراد رارق  برغ  رد  اهرد  نیا  زا  باب  ود 
ياهبیتـکنآ يـالابرب  تسا . هگنلود  يارادوهرقن  زا  نآ  سنج  هدـش ، عقاو  مرح  تیلوت  هب  قـلعتم  يرادـشفک  راوـج  رد  رد  ود  نیا  زا  یکی 

هب اههتـشون  نیا  زین  رد  ياـههگنل  رب   358 (1) ق . ه . ۀنـس 1288  يرئاـحلا  ینیوزقلا  یلع  دـمحم  هبتک  تسا : هتـشون  هبیتک  نآ  رد  تسا و 
. دروخیم مشچ 

: تسا هتسب  شقن  يولع  نیسحدیس  ییالبرک  رعاش  زا  تایبا  نیا  تسار ، رد  هگنل  رب 
اهاقس نونملا  هئادعألویشاطعلا  یقس  فطلاب  یلوت  دق 

اهاظل بشت  هبضع  ابشبایانملا  ًارصان و  قحلل  ماق 
اهاغو ثیلو  مشاه  ینبلًاردب  مض  دقرمل  باب  یه 

اهازوج ۀعفر  هنع  ترصقحرص  دیش  یمقلعلا  یلع  و 
یهابت هلإلا  هلاعفألوًارخف  بابلا  هل  یضترملا  ددج 

اهاتأ (2) 359 نم  بخی  مل  هللااب  قحخرأ  ددج  ةاجنلا  باب  کیف 

ق . لاس 1288 ه . هب  يرئاح ، ینیوزق  یلعدمحم  هتشون  - - 1
ار قح  تساخرب و  وا  تخیر ، گرم  تبرـش  نانمـشد  ماک  هب  هتبلا  تفرگ و  هدـهعرب  ار  ناگنـشت  هب  یناـسربآ  فط  نیمزرـس  رد  وا  - - 2

نیا راکیپ  هشیب  ریـش  مشاه و  ینب  هام  هک  تسا  يدقرم  ِرد  نیا  دـنازو ، نمـشد  يودرا  رب  گرم  نافوط  شیوخ  ریـشمش  هبل  اب  داد و  يرای 
يارب یفقرم  دسرن ، نآ  يدنلب  هب  نوگلین  نامـسآ  هک  دـنلب  دـش  هتخاس  یخاک  یمقلع  رهن  رانکرب  و  تسا ، هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نادـناخ 
تاجن باب  وت  هناتـسآرب  لضفلاوبا ، يا  دـهد ، رارق  رخف  هیام  ار  شیاهراک  دـنوادخ  هک  تسوا  راختفا  هیام  نیا  تخاـس و  رگید  يرد  نآ 
ینتفگ دوشن . ماکان  دیمون و  دنک  نآ  دـصق  سکره  هک  تسا  يرد  دـنگوس  دـنوادخ  هب  نیا  يوگب : نآ  خـیرات  تسا ، هتفای  رگید  یتایح 

ددـع اب  دـجبا  باسح  رد  هک  تسا  رد  نیا  تخاس  خـیرات  هدام  اهاتا ) نم  بخی  مل  هَّللاب  قح   ) تراـبع ینعی  رعـش  نیا  رخآ  عارـصم  تسا 
دهدیم . ناشن  ار  تخاس  لاس  دنکیم و  يربارب   1356
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: تسا رعاش  نامه  زا  يرگید  تایبا  زین  پچ  هگنل  رب 

اهارکذ یف  باتکلا  ءاج  ثیحًارط  قحلل  ةاجنلا  باب  یه 
اهاظل منهج و  نم  ّیمح  واهاتأ  نم  ۀطح  باب  اًلئاق 

اهاتأ نم  زفیلف  نمألاب  زافيوهت  کئالملا  اهباتعأب  و 
یهاضتال ۀعفر  لالجبًاماقم و  تماست  دق  بهشلا  یلع  و 

اهارث بیط  مشت  عوضخبًانصح  ترص  دق  یمقلعلا  يرث  ای 
اهالع (1) 360 رخف  نیقفاخلاألمسدق ، باب  تددج  لضفلا  یبأل 

. تسا یسوم  خیش  موحرم  دنزرف  شاقن  نسح  دمحم  تخاس  رد ، نیا 
. تسا هتسب  شقن  نآ  رب  يولع  نیسحدیس  ییالبرک  رعاش  زا  تایبا  نیا  تسا و  هگنلود  ياراد  هرقن و  زا  زین  نآ  مود ، ِرد  اما 

ءایضلا هنم  ءامسلا  نانعبهوددج  ذم  حبصلاب  يدبتف 
ءالضفلا هل  تنع  اًلضف  لانهیف  ۀنادسلاب  بدنلا  نسح ) )

ءاضقلا دارأ  يذلل  ًارباصرمأ  ةریصب  نع  نیدلا  رصن 

باب  » دیوگیم هک  ییاج  تسا ، هدرب  مان  نآ  زا  ادخ  باتک  رد  هک  اجنآ  تسا ؛ هدوشگ  یمامتب  ار  نآ  قح  هک  تسا  یتاجن  باب  نیا  - - 1
رد نیا  هناتـسآ  رب  دـشاب . نآ  ياـههنابز  خزود و  ربارب  رد  وا  يارب  يرپـس  دوـش و  هدـیزرمآ  وا  هاـنگ  دـیایب  رد  نـیا  رب  سکره  هـک  هـطح »

يدنلب يرترب و  یتعفر  لالج و  هب  زین  دنلب  ياههوک  ربدبای  يراگتسر  دنک  نآ  گنهآ  هکره  تسا . نما  باب  رد ، نیا  دنتـسیاب . ناگتـشرف 
يوب ياج  همه  ياهدـش و  راوتـسا  يژد  سابع  ياهماگ  ریز  هب  نداهن  میلـست  رـس  اب  وت  یمقلع ، كاـخ  يا  تسین . دـننامه  ار  نآ  هک  دراد 
هدرک رپ  ار  رتخاب  رواخ و  نآ  هوکـش  هزاوآ  هک  كاپ  يدـقرم  يارب  دـش ، هتخاس  ون  يرد  لضفلاوبا  دـقرم  يارب  دـسر ، ماـشم  هب  وت  شوخ 

تسا .
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ءایبنألا تراز  دق  هیلإوتفاط  کئالملا  هربق  یلعف 
ءاجرلا ینملا و  هب  نمأ  فهکایاربلل  هسدق  باب  ادغ  و 

ءادهشلا هلینب  هتطبغًاماقم  فوفطلا  یف  لان  لطب 
ءاوللا قحی  هلثم  یلإوًاراختفا  نیسح  اوللا  هابح  دق 

؟ ءاکذ مأ  هرون  لضفلا  یبألیلجت  سدق  باب  مأ  یسوم  ران 
؟ ءامسلاو تقرشأ  ضرألا  هب  ویلجتلا  روط  یمقلعلا  ادغ  مأ 

ءافرعلاو (1) 361 یمتنی  لضفلا  هل  نمیلع  لبشل  ًادقرم  يوحذم 

: تسا هدش  هتفگ  تیب  ود  زین  نیا  يزاسون  خیرات  هدام  دروم  رد 
نیلئاسلل قرشأ  هرونبنیبملل  یمح  باب  اوددج  دق 

نیملاعلا (2) 362 دشرلاو  يدهلا  بابانلوق  اًلمجم  خّرأ  ّمتذم 

. دراد قلعت  ناوشک  دمحم  خیش  هژاو  هب  هک  تسا  ییرادشفک  رب  فرشم  رد  نیا  تسا  ینتفگ 

ار وا  ربق  تیلوت  هنابلطواد  هک  نآ  نسحتساخرب ، نامـسآ  هب  يرون  نآ  زا  ناهاگحبـص  رد  دـندرک  يزاـسون  ار  نیا  هک  ماـگنه  نآ  - - 1
داد و يرای  ار  نید  یهاگآ  رـس  زا  سابع )  ) وا دندروآ ، دورف  رـس  نآ  ربارب  رد  نارختفم  همه  هک  درک  دوخ  نآ  زا  يراختفا  دش ، رادهدهع 

ناربماـیپ ار ، وا  ربـق  دـندمآ و  فاوط  هب  ناگتـشرف  وا ، ربـق  درگرب  سپ  درک ، ربـص  تسوا  نآ  زا  ریدـقت  اـضق و  هک  نآ  تساوـخ  ربارب  رد 
هک تسا  ینامرهق  وا  دنبایب ، اجنآ  دوخ  يوزرآ  ناما و  هک  دش  ینما  هاگهانپ  نامدرم  همه  يارب  وا  سدق  هاگراب  هناتـسآ  و  دندرک ، ترایز 

هتبلا داد و  وا  هب  ار  يرادـمچرپ  راختفا  نیـسح  دـندرب ، ترـسح  نآ  رب  رگید  نادیهـش  همه  هک  تفای  تسد  یهاگیاج  نانچ  هب  ـالبرک  رد 
ای تسا ؟ هدرک  یلجت  نآ  رد  لضفلاوبا  ینشور  رون و  هک  تسا  یـسدق  باب  ای  تسا  یموم  شتآ  اجنیا  تسازـس ، مچرپ  نیا  ار  وا  دننامه 

نامه تفرگرب ، رد  ار  یلع  ِرسپ  دقرم ، هک  نامز  نآ  زا  تسا ؟ هتشگ  ینارون  یلجت ، نیا  زا  نامـسآ  هدش و  یلجت  روط  یمقلع  رهن  هک  نآ 
دنهد . تبسن  وا  هب  ار  افو  لضف و  هک 

يزاـسون تسا  هدیـشخب  ینـشور  رد  نیا  نایادـگ  رب  دوـخ  روـن  هب  هک  ناـمدرم  هاـگهانپ  نیا  رگنـشور و  مرح  نیا  ياـهرد  زا  يرد  - - 2
باب نایناهج  همه  يارب  رد ، نیا  هک  نآ  ام  نخـس  هدیکچ  راذگب . شیارب  یخیرات  هدام  دیـسر ، نایاپ  هب  انب  نیا  هک  ماگنه  نآ  زا  دـندرک ،

يربارب ددـع 1219  اب  دـجبا  باسح  رد  نیملاعلا ) یف  دـشرلا  يدـهلا و  باب  انلوق  المجم   ) ترابع تسا  ینتفگ  تسا . تیادـه  یبایهار و 
دنایامنیم . ار  لاس  نیا  دنکیم و 
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. دوشیمن هدوشگ  ییاج  هب  دراد و  رارق  رسالاب  تمسق  رد  هک  تسا  نامه  رد  نیموس 
. دوشیم هدوشگ  قاور  هب  تسا و  عقاو  قرشم  رد  ینعی  اپ ، نییاپ  تمس  رد  نیمراهچ 

: تسا هتسب  شقن  تایبا  نیا  هگنل ، کی  رب  تسا ؛ هگنل  ود  ياراد  دوشیم ، هدوشگ  قاور  هب  زین  نآ  هک  رد  نیمجنپ 
اهریزغ یعومد  نم  هیلع  راففالبرکب  دیهشلل  ربقب  تررم 

اهریفز اهعمد و  ینیع  دعسی  وهئزرل  یکبأ  هیثرأ و  تلز  امف 

اهریبع اهکسم و  هیلع  حوفیهربق  راوز  دافولا  حرب  و ال 
اهروم میسنلا و  تالامش  رمتاملک  لضفلاابأ  ای  کیلع  مالس 

: دروخیم مشچ  هب  تایبا  نیا  زین  رگید  هنگل  رب  نیدلا (1) 363  فیس  رهاط  انالوم 
بایطألل کنم  يراج  لضفلايرولل  جئاوحلا  باب  ای  سابع 

باوث بسکل  یلاعلا  کماقمبمهقوشب  مارکلا  ةدئفأ  کیدهت 
بابسألا ببسم  یلعلا و  برهبابب  ذولی  نم  جئاوح  یضقی 

باسح ریغی  ًادغ  میعنلا  هلوهمارم  لینب  هرئاز  زوفی  و 
بآم (2) 364 نسح  باجحل و  یبوطهبابل  حیدملا  نع  نایبلا  رصق 

. تخیر ورف  مناگدید  زا  کشا  مدرک و  رذگ  البرک  رد  يدیهش  ربق  رب  - - » 1
، دنکیم یهارمه  هلان  هب  ارم  ماهنیس  کش و  هب ا  ارم  زین  ماهدید  میرگیم و  وا  هودنا  تبیصم و  رب  میوگیم و  اثر  ار  وا  نانچمه 

. دنکارپیم دقرم  نیا  رد  ریبع  کشم و  يوب  دنیآیم و  شربق  ترایز  هب  وا  يوک  نادصاق  نانچمه 
، دزوب هاگماش  هاگپ و  میسن  هک  نامز  نآ  ات  وت  رب  مالس  لضفلاوبا ، يا 

ق ». لاس 1351 ه . رهاط / نیدلا  فیس  نامرس  فقو :
دنلب ماقم  دراد و  وت  قوش  ناگرزب  ياهلد  تسا ، يراج  ناکاپ  همه  رب  تایکین  لضف و  هک  يا  نامدرم و  جـئاوحلا  باب  يا  سابع ، - - » 2

رب ار  وا  تجاح  یتسه  زاس  ببـس  نامـسآ  دـنوادخ  دروآ  هانپ  وا  رد  رب  سکره  دریگیم ، ییاوشیپ  هب  یهلا  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  ار  وت 
دهاوخ باسحیب  یتمعن  ار  وا  زین  تمایق  يادرف  رد  ددرگیم و  بایماک  دسریم و  شیوخ  هتـساوخ  هبدنکترایزاروا  سکره  دروآیم ،

تسا ». یماجرف  شوخ  نیا  تسا و  رد  نآ  نابساپ  هک  ار  یسک  اشوخ  تسا ، هاتوک  وا  هناتسآ  رب  ییارس  هحیدم  زا  نایب  دوب ،
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رد هک  توافت  نیا  اب  تسه ، رد  نیمجنپ  رب  هک  هتـسب  شقن  نآ  رب  يراعـشا  نامه  تسا و  عقاو  مرح  لامـش  هیحاـن  رد  زین  رد  نیمـشش  اـما 

: دوشیم هدید  زین  هبیتک  نیا  مود  هگنل  هنایم 
365 (1) یناهبهبلا ». يوسوملا  نیسحلا  نب  یلع  هبتک  یناهفصالا 1341 ه . رجاتلا  دیمحلادبع  جاحلا  موحرملا  فلخ  رفعج  دمحم  ینابلا  »

الط ناویا 

ياهرجآ زا  دراد . تحاسم  عبرم  رتم  تسا و 320  فیرش  نحص  رب  فرشم  مرح و  هناخ  دبنگ  يولج  رد  هک  عیسو  تسا  یناویا  الط  ناویا 
هب تیب  دنچ  هک  دوشیم  هدید  لکـش  لیطتـسم  ياهعطق  ناویا  یناشیپ  رب  تسا . هدش  هدافتـسا  نآ  يامن  رد  هدش  يراکالط  گنر و  یـسم 

: تسا نیا  اهتیب  زا  یکی  تسا . هتشون  نآ  رب  ابیز  یطخ  اب  یکرت و  نابز 
دیدجت دیمح  ناطلس  یهاگرابوب  يدتیاضیف  کلک  خیرات  هلرب  یصولخ  يدزای 

« نیـسحلا هنیدـم   » باتک رد  تسا . هدـش  انب  دـیدجت  ینامثع  دـیمحلادبع  ناطلـس  تموکح  هرود  رد  ناویا  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  تیب  نیا 
: تسا هدمآ 

پچ ياههتشون  زا  هک  هنوگ  نآ  هتفای و  نییزت  هدش  يراکالط  گنر و  یـسم  ياهگنـس  اب  رتم ، ود  عافترا  ات  فک  زا  ناویا ، ییولج  راوید  »
ناویا يراکالط  هب  هاش  نیدلارصان  رـسمه  هلودلا  مارتحا  ق . لاس 1309 ه . رد  تسادـیپ ، مرح  ینایم  ِرد  رواجم  ناویا و  یناـشیپ  تسار  و 

تحاسم تسا . هتخادرپ  ناویا  يولج  هدـنامیقاب  ياهتمـسق  يـالط  شـشوپ  هب  يروهنکل  هاـش  یلعدـمحم  فصآ  وا  زا  سپ  هدرک و  مادـقا 
هک دوشیم  هدوشگ  یسم  يرد  ینایم  تمسق  رد  ناویا  نیا  ریز  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  ناویا  تحاسم  هب  کیدزن  ناویا 

: تسا هتشون  ترابع  نیا  نآ  رب  دراد و  ضرع  رتم  لوط و 2  رتم   3
اهبتک یـسوم  خیـشلا  موحرملا  نبا  نسحدـمحم  شاـقنلا  اـهغاص  ق . ماـع 1355 ه . يرتـشوشلا  هَّللاحـتف  موحرملا  نبا  غئاـصلا  یلع  بجر  »

نیمه ًارهاظ  . 366 (2) طاطخلا » داوجدمحم 

يوـسوم نیـسح  نب  یلع  هتـشون  ق . 1341 ه . تسا ، یناهفـصا  رجات  دـیمحلا  دـبع  جاح  موحرم  دـنزرف  رفعج  دـمحم  انب  نیا  یناـب  - - » 1
یناهبهب ».

خیشموحرم دنزرف  شاقن  نسح  دمحم  يرگهتخیر  اب  و  ق . لاس 1355 ه . هب  يرتشوش ، هَّللا  حتف  موحرم  دـنزرف  رگرز  یلعبجر  راک  - - » 2
تسا ». طاطخ  داوجدمحم  هتشون  یسوم 
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367 (1) دوشیم ». هدوشگ  لخاد  تمس  هب  نآ  یبرغ  یقرش و  علـض  ود  رد  ناویا و  يولج  رد  هک  هتخاس  زین  رگید  ياهرقن  رد  ود  صخش 

رارق ناویا  پچ  رد  اهنآ  يات  هس  هک  دراد  دوجو  يرادشفک  شـش  دوشیم ، هدوشگ  نآ  ترواجم  زا  ای  نآ  زا  هک  ییاهرد  الط و  ناویا  رب 
. تسا یفجن  هلعم  نیسح  خیش  هراجا  رد  همعط و  لآ  یفطصم  دیس  رفعجدیس  نامیلسدیس  هثرو  ِنآ  زا  يرادشفک  نیلّوا  تسا : هتفرگ 
قداـص جاـح  رفعج و  نیـسحلادبع ، تسد  رد  اًـلعف  ینخـصلآ و  لیدـنق و  لآ  فـیطل  لآ  دارفا  زا  یخرب  هثرو  نآ  زا  يرادـشفک  نیمود 
ناوشک یلع  خیـش  ناوشک و  مظاـک  دوبع  خیـش  نآ  زا  زین  يرادـشفک  نیموس  تسا و  ناوـشک  دـمحم  نب  ةزرم  نب  یلع  دـمحم  نادـنزرف 

دیـس تسا . همعط  لآ  یفطـصم  دیـس  نیما  دیـس  هثرو  ِنآ  زا  همه  هتفرگ ، رارق  ناویا  قرـش  تمـس  رد  هک  مه  رگید  يرادشفک  هس  تسا .
. ناویا برغ  رد  يرگید  قرش ، رد  یکی  تسا ؛ هدرک  داجیا  دوخ  يارب  يرادشفک  ود  زین  مرح  تیلوت  نیدلاءایض  لآ  نسح  دمحم 

تسا و هرقن  سنج  زا  رد  نیا  لوا ؛ رد  دراد . هار  قاور  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  نآ  طـسو  رد  یکی  هک  دوشیم  هدوشگ  رد  ود  ناوـیا  نیا  زا 
: تسا هتسب  شقن  نآ  رب  یبوقعی  یلع  دمحم  رعاش  زا  ریز  تایبا 

هابصح نم  موجنلا  نوکت  نأتنمت  دق  دقرم  باتعأب  ذل 
هاذش رشن  لالضلا  یکحی  سیلًارشن  لضفلا  یبأ  يرث  نم  قشتنا  و 

هاجد یحمی  لالضلا  لیل  هیفردب  يأ  مشاه  نم  هیف  باغ 
هارث کیتلقم  ضیف  نم  قسأفیشاطعلا  یقاس  فوفطلا  موی  وه 

هاکب ًاوجش  نیسحلا  لاطأ  دقهیفف  ءاکبلا  هدنع  لطأ  و 
هادی ماسحلا  ابش  یف  تعطقامل  نیحانجلاوذ  هیهاضیال 

هامحب ًاذئال  ءاج  دفاوًاموی  باخ  ام  نیسحلا  باب  وه 
هافک ماقملا  كاذ  هافک  وهنع  لضانی  يدهلا  نود  ماق 

هاخأ یبنلا  يدف  نم  ردیحهیبأک  دمحأ  طبس  ًایداف 

ص 62 و 63  ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 1
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هانس نویعلا  یشغی  نیجل  نمسدق  باب  هل  یضترملا )  ) ددج
هارع یف  کسمتسم  لوه  لکیشخی  سیل  ۀطح  باب  هنإ 

هاعد (1) 368 باجتسی  ءرملا  هبفلسوت  هیفو  ًایعاد  هب  فق 

: دوشیم هدید  رعش  تیب  نیا  اهباب (2) 369  ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  یبنلا : لاق  ترابع  اب  ياهبیتک  رد  نیا  طسو  رد 
ًاددج (3) 370 نیبنذملا  ةاجن  باباخرؤم  هب  لقف  ینملا  تلن 

. دراد هگنل  ود  دوشیم و  هدوشگ  مرح  هب  هک  تسا  هرقن  زا  زین  رد  نیا  مود ؛ رد 
: تسا نینچ  تایبا  نآ  نتم  دروخیم . مشچ  هب  یمشاه  لامجدمحم  دیس  موحرم  زا  رعش  تیب  دنچ  تسخن ، هنگل  رب 

بابقلا کنم  ءامسلل  تعفربابهَّلل  تنأ  لضفلا  ابأ  ای 
باذم ءالولا  اهیف  تافطاعاهیلإ  تجح  نینمؤملا  ۀبعک 

هک یـشوخ  يوب  زا  ار  دوخ  دنـشاب ، نآ  نیمز  رب  ياهگیر  شاک  دـننک  وزرآ  نامـسآ  ناگراتـس  هک  يوج  هانپ  یهاـگراب  هناتـسآ  هب  - - 1
مـشاه ینب  نادناخ  زا  يردب  كاخ  نیا  رد  نک ، رادروخرب  دنکن  يدـننامه  ار  نآ  رگید  ییوب  چـیه  دزویم و  لضفلاوبا  عجـضم  زا  اجنآ 

کـشرس زا  زین  وـت  دوـب ، ناگنـشت  ياقـس  اروشاـع  زور  رد  وا  درب ، ناـیم  زا  ار  اـهتملظ  اهیهایـس و  همه  هک  يردـب  هچ  تسا ، هدـش  ناـهنپ 
هبل رب  هک  هاگنآ  تسیرگ ، تشگ و  نیگمغ  رایسب  وا  هودنا  زا  ع )  ) نیسح هک  نک  هیرگ  ناوارف  اجنآ  نک ، باریـس  ار  وا  كاخ  تناگدید 

مرح و هب  هک  نآ  تسا و  نیسح  باب  وا  دنک ، يدننامه  ار  وا  دسر و  وا  هبتر  هب  دناوتن  زین  رایط  رفعج  دش  ادج  نت  زا  وا  تسد  ود  ریـشمش 
يالب رپس  شتـسد  ود  درک و  راکیپ  وا  شیپاشیپ  تساخرب ، تیاده  ماما  زا  عافد  هب  وا  دشن ، دیمون  ماکان و  هاگ  چیه  دروآ ، هانپ  وا  هاگهانپ 

وا رتسب  رد  ترجه  بش  هب  و   ) تشگ ادـخ  ربماـیپ  دوخ  ردارب  ییادـف  یلع  شردـپ  هک  ناـس  نآ  دـش ، ادـف  ار  دـمحا  طبـس  وا  تخاـس ، وا 
باب رد ، نیا  تسارآ ، دنک  هریخ  ار  ناگدید  شغورف  هک  ياهرقن  اب  درک و  يزاسون  تسا  سدق  باب  هک  يرد  وا  يارب  یـضترم  دـیباوخ )

هب اج و  نیا  رد  هک  تسیاب  لـسوت  اـعد و  هب  هاـگرد  نیا  رب  تسین . یمیب  چـیه  شاهقلح  هب  نتخیوآ  گـنچ  اـب  هک  تسا  ناـهانگ  شزرمآ 
دوش . باجتسم  ناسک  ياعد  هاگراب ، نیا  تمرح 

تسا . هزاورد  ار  نآ  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - - 2
عارـصم تسا  ینتفگ  تسا . هدش  يزاسون  ناراکهنگ  تاجن  باب  يوگ : خیرات  هدام  ار  نآ  يدیـسر ، دوخ  يوزرآ  هب  هاگراب  نیدـب  - - 3

دهدیم . ناشن  ار  ود  نیا  تخاس  لاس  هک  تسا  ددع 1354  رگنایامن  دجبا  باسح  هب  ًاددج  نیبنذملا  ةاجن  باب  ریخا 
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بارتقا اهیفهَّلل  ماقملًاقوش  طبهت  كالمألا  دوفو  و 
باجتسی هلظ  یف  ءاعد  وهیف  جرعنهَّلل  ةالص  مک 

باهذ ۀئیج و  کنم  هلفيرخأ  ایند و  نیسحلا  باب  تنأ 
باجح موقی  هلوح  ًازجاحیغلا  کباب  ریغ  نم  هرزی  نم 

باقع یلاوملا  نع  یفنی  کبباوث  ءالولا  یلع  يرجی  کنم 
باعتألا هب  تتأ  اماللوبقملا  لمعلا  یف  لوبقلا  رس  تنأ 

باب ۀلیسولا  قحلا و  ۀعیشًاباب  کمساب  نانجلل  تحتف 
باجعإلا اهب  یفتحی  ۀفحتیسمأف  ناهفصأب  هتعنص 

باعشلا هنم  جضت  ءالوبیفایفلا  يوطت  کیلإ  هتلمح 
باستکا ةرصن و  نیدلل  هیفلافتحاب  هبصنب  تهانت  و 

باسحلا هیف  هّدح و  ّطحی  نمیمسأ  کباب  نإ  لضفلا  ابأ  ای 
باقحألا (1) 371 یهدزت  کیف  يدهللرخف  کموی  نامیإلا  دیهش  ای 

1388 ه.

هبعک نیا  هب  ییاههفطاع  اهلد و  ینانمؤم و  هبعک  وت  تسا ، هتشارفا  دنلب  يدبنگ  وت  نُمی  هب  نامـسآ  هک  ییادخ  باب  وت  لضفلاوبا  يا  - - 1
هب ناوت  اـجنیا  دـنیآیم و  دورف  هاـگراب  نیا  قوش  هب  هورگ و  هورگ  ناگتـشرف  دـناهتخیمآ ، رد  یگدرپسرـس  ـالو و  هب  هک  دـناهدرازگ  جـح 

تباجا يارس  نیا  هیاس  رد  هک  اهاعد  رایسب  هچ  هداتسرف و  نامـسآ  هب  دبنگ  نیا  ریز  زا  هک  اهزامن  رایـسب  هچ  تفای ، برقت  دنوادخ  هاگراب 
دنک وا  ترایز  گنهآ  وت  قیرط  ریغ  زا  سکره  دیسر ، وا  هب  ناوت  وت  رذگهر  زا  هک  ینیسح  باب  يارـس  نآ  يارـس و  نیا  رد  وت  دوشیم ،
رفیک يوک  نیا  ناگدرب  زا  وت  مان  هب  دـنهد و  شاداـپ  ناـگدرپس  رـس  هب  وت  ضیف  تسد  زا  تسا ، هدـنکفا  شیوخ  درگ  رب  نیگنـس  ياهدرپ 

، دنقح هفیاط  هک  نایعیـش  دشاب ، شالت  یتخـس و  درواهر  شریذپ  نیا  زار  هک  نآ  هن  ياهتفریذپ ، راکره  ندـش  هتفریذـپ  زا  ار  وت  دـنرادرب ،
هک یناغمرا  دـناهدروآ ، ناـغمرا  دـناهتخاس و  ناهفـصا  رد  ار  نآ  تسا ، هناـهب  رد  نیا  هتبلا  دـناهتخاس و  يرد  وت  ماـن  هب  ناتـسوب  نیا  يارب 

هوک و رد  نآ  هزاوآ  هک  ییالو  قشع و  اب  دناهدروآ ، ياج  نیدب  هدنارذگ و  نابایب  هوک و  زا  ار  رد  نیا  نایعیـش  دزیگنارب ، تفگـش  نارازه 
، لضفلاوبا يا  دـش ، یهلا  شاداپ  ندروآ  تسد  هب  هیام  نید و  يرای  نیا  دـندناسر و  نایاپ  هب  یـسلجم  اب  ار  نآ  بصن  تسا ، هدـیچیپ  هرد 

راختفارپ زور  نآ  نامیا ، دیهـش  يا  دوش ، هتخیر  ورف  دراد  یباسح  هک  نآ  همه  اـب  هاـنگ  نآ  رب  هک  تسا  يرد  نیرتهزاوآرپ  وت  هاـگراب  رد 
دننک . تاهابم  نآ  رب  اهلسن  تسا و  تیاده  هار  راختفا  هیام  وت  يرادیاپ 
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. دوشیم هدید  تسا  رد  نیا  تخاس  لاس  هدنهد  ناشن  هک  ق . ددع 1388 ه . زین  رعش  نیا  نییاپ  رد 

دمحم نیدـلا  سمـش  نبا  یناـجلا  دـبعلا  اـهباب  ّیلع  مـلعلا و  ۀـنیدم  اـنا  تـسا : هتـشون  نـینچ  نآ  رد  تـسا و  ياهریاد  مود  هـگنل  ناـیم  رد 
هب فرـشم  کـچوک  يرد  ناوـیا ، نـیا  برغ  تمـس  رد   372 (1) ق . ه . هبونذرفغ 1259  ییابطابطلا  ینیـسحلا  یلع  دـمحم  یناهفـصالا 

: تسا هتشون  ریز  تیب  هدش ، بصن  رد  نیا  رب  هک  نیسم  ییاهحول  رب  دراد و  دوجو  هناخکیشک 
لثم (2) 373 نم  دجلاب  زع  نیسح  رصنلۀسیفن  ًاسفن  سابع  ای  تلذب 

مرح يارب  هرقن  سنج  زا  رگید  يرد  مالسلا  هیلع  سابع  مرح  تیلوت  نیدلا  ءایـض  لآ  نسح  دمحم  دیـس  1936 م ). . ) ق لاس 1355 ه . هب 
: تسا هدورس  هراب  نیا  رد  ار  ریز  تایبا  بحلاوبا  نسحدمحم  خیش  تخاس . ترضح 

اهباقر تول  دق  ایاربلا  اهباًلع  باب  یضترملا  نبا  ای  تدیش 
اهباتعأ بدأ  نم  ًامثتلمًاملسم  ًاعضاخ  اهیلع  فقف 

اهباجح هباوبأ  یلع  تحضأتقدحأ  اهیف  كالمألا  يرت  الأ 
اهباجنأ (3) 374 یلعلا  ءانبأ  قاف  نمردیح  لیلس  لضفلا  یبأ  باب 

: تسا هدروآ  لمج  باسح  هب  یخیرات  هدام  رعش  نیا  رد  هتفگ و  يرعش  هراب  نیا  رد  مه  یلح  نسح  دیس  نب  دمحم  دیس 

هک ییابطابط  نیـسح  یلع  دمحم  یناهفـصا  دمحم  نیدلاسمـش  دـنزرف  راکهنگ  هدـنب  تسا . هزاورد  ار  نآ  یلع  مشناد و  رهـش  نم  - - 1
ق . 1259 ه . درذگرد ، وا  هانگ  زا  يادخ 

تسا . يراکادف  يارب  یلثم  بایان  هچ  نیا  يدرک و  ادف  نیسح  يرای  يارب  اهبنارگ  یناج  وت  سابع ، يا  - - 2
يا وت  سپ  دناهدروآ . دورف  رـس  شاهناتـسآ  رب  همه  ناگدنب  هک  یتخاس  يدنلبرـس  تمظع و  ياهرد  زا  يرد  وت  یـضترم ، رـسپ  يا  - - » 3

اجنیا ینانابرد  دناهدز و  هقلح  هاگراب  نیا  رب  ناگتـشرف  هک  ینیبیمن  ایآ  سوبب . بدا  يور  زا  هناتـسآ  هد و  مالـس  تسیاب ، رد  نیا  رب  ریاز ،
دنراد ». يرترب  نارتهم  همه  رب  شنادنزرف  هک  یسک  تسا ؛ ردیح  دنزرف  لضفلاوبا  باب  نیا  دناهداتسیا ؟
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ادروم اشحلا  يرل  مارواجرلا  باب  مار  نمل  لوقأ 
ادصقم ًادغ  بیئک  لکلدارملا  وهف  لضفلاابأ  دصقأ  الأ 

ادنلا یقلت  ربقلا  مرح  یف  وینملا  غولب  هنم  هیف و  و 
375 (1) اددج » دق  لضفلا  یبأ  ابابفهدصق   » اوخرأ ذإ  مار  نم  و 

1355 ه.
: تسا هدروآ  مرح  رد  تخاس  خیرات  هدام  رد  یتیب  دنچ  زین  باهو  یضترم  دیس  ییالبرک ، رعاش 

انیسحلا یسا  البرک و  یف  ًیتفبهیلإ  عفشتسا  هَّللا و  بابب  فق 
376 (2) انیجل » لضفلا  یبأ  باب  اودیش  » هخیرات یف  ثیح  دلخ  باب 

1374 ه.
مـشچ هب  يولع  نیـسحدیس  دایهدـنز  رعاـش  زا  تیب  ود  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  تیلوت  رتـفد  لـباقم  يرادـشفک  رد 

: دروخیم
هامح یمحی  یضترملا  هیبأکيذلا  لضفلا  یبأ  باتعأب  ذل 

هاذش (3) 377 بیط  هسدق  نم  عزتنا  وًارغاص  لخدا  نیلعنلا و  علخا  و 

وا هک  نک  لضفلاوبا  گنهآ  اله ! میوگیم ، دبلطیم  یبآ  دوخ  هنـشت  رگج  رب  هک  ار  سکره  دـیوجیم و  دـیما  باب  هک  ار  سکره  - - 1
: يونـشیم ییادن  هک  تسا  مرح  نیا  رد  دنـسر و  دوخ  يوزرآ  هب  هک  تساجنیا  زا  اجنیا و  رد  تسا ، هدرزآ  لد  ره  يادرف  دـصقم  دارم و 

ینتفگ دـناهتخاس . ون  زا  ار  لضفلاوبا  مرح  ياهرد  هک  دـنک  هاگمارآ  نیا  دـصق  دراد  ییوزرآ  هکره  میوگیم ) خـیرات  هداـم  هک  ناـنوچ  )
دنایامنیم . ار  لاس  نیا  دنکیم و  يربارب  ددع 1355  اب  دجبا  باسح  هب  اددج  دق  لضفلا  یبا  ابابف  هدصق  ترابع  تسا 

یگنادواج دلخ و  باب  رد  نیا  يوج ، تعافش  درک  یهارمه  ار  نیـسح  البرک  رد  هک  يدرمناوج  نآ  هب  تسیاب و  دنوادخ  هاگردرب  - - 2
هب انیجل  لضفلا  یبا  باب  اودیـش  ترابع : تسا  ینتفگ  دـنتخاس . هرقن  زا  ار  لضفلاوبا  هاگرابرد  تسا : هدـش  هتفگ  نآ  خـیرات  رد  هک  تسا 

دنایامنیم . ار  ددع 1374  دجبا ، باسح 
ور نورد  هب  هنانتورف  نکب و  رازفا  ياپ  درک ، عافد  نید  سومان  زا  مالسلا  هیلع  یلع  شردپ  نوچ  هک  يوج  هانپ  یلضفلاوبا  هناتسآ  هب  - - 3

بایب . ار  نآ  شوخ  رطع  مرح  نیا  سدق  هاگیاج  زا  و 
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نآ ياهرد  نحص و 

هراشا

کی هرجح و  کی  نآ  قرش  رد  هک  دیدشیم  دراو  لکـش  عبرم  کچوک و  ینحـص  هب  دیتشذگیم ، هلبق  باب  زا  هک  یماگنه  هتـشذگرد ،
مـشچ هب  ق . خـیرات 1304 ه . هتـشون ، نیا  نایاپ  رد  يوبن و  یثیدـح  یـسراف و  نابز  هب  يراعـشا  نآ  ياهراوید  رب  تشاد و  رارق  هناـخاقس 

موحرم هربقم  نآ  برغ  رد  هک  دـیتشذگیم  لکـش  عبرم  ینلاس  زا  دـیورب ، گرزب  نحـص  هب  دـیتساوخیم  هک  یماـگنه  سپـس  دروخیم .
ثادـحا ماگنه  تفرگیم . رارق  يدـنه  رفعج  دـمحم  هجار  هربقم  زین  نآ  قرـش  رد  مرح و  يزاسون  ناـّیلوتم  زا  یکی  قداصدـمحم  جاـح 

هدنامیقاب تفر و  نایم  زا  هتفگشیپ  نلاس  لّوا  ات  فقسم  ریغ  تمسق  زا  هلبق  نحـص  فصن  دریگیم ، رب  رد  ار  فیرـش  نحـص  هک  ینابایخ 
هناخباتک 1963 م ). . ) ق لاس 1383 ه . رد  اهدعب  دوب و  قاور  دجسم و  ینامز  لحم  نیا  دش . ماغدا  مرح  هنیجنگ  رد  اهدعب  زین  نحـص  نیا 

. تفرگ مان  سابعلا  لضفلاوبا 
مالسلا هیلع  سابع  ترضح  مرح  دنتخادرپ ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  مرح  يزاسون  هب  هک  یناسک  همه  ًالوصا  دراوم ، ياهراپ  رد  رگم 

: دیوگیم راددیلک  نیسحلادبع  دیس  دندرک . يزاسون  زین  ار 
هارمه ياپمه و  فلتخم  ناراگزور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  يانب  خیرات  اب  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مرح  نحص و  يانب  خیرات  »

رد نییزت  يزاسون و  راختفا  هک  یناسک  رتشیب  تسا و 
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. دناهتفای قیفوت  زین  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مرح  دننامه ، یتامادقا  هب  دناهدروآ ، تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح 

هناخ دبنگ  اهقاور و  زا  معا  مرح ؛ يانب  تحاسم  عبرم و  رتم  مالسلا 9300  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  عماج  نحص  تحاسم  يور ، ره  هب 
. تسا عبرم  رتم  ناویا 4370  و 

یسدنه ياهـسوق  قاط و  يراک و  سنرقم  ياراد  اهناویا  فقـس  تسا . عیـسو  ناویا  راهچ  ياراد  گرزب  نحـص  گرزب : نحـص  ياهناویا 
. تسا هدشیم  هدافتسا  نآ  زا  ینید  مولع  سیردت  ای  هثحابم  يارب  هک  دراد  دوجو  ياهرجح  زین  مادک  ره  رد  تسابیز و 

: زا دنترابع  اهناویا  نیا 
نمحرلا هَّللا  مسب  یلاـعت : هَّللا  لاـق  دروخیم : مشچ  هب  هبیتـک  نیا  نآ  يـالاب  رب  دراد و  رارق  نحـص  برغ  رد  ناویا  نیا  رـسالاب ؛ ناوـیا  - 1

ۀنس ًاباّوت (1) 378  ناک  ّهنا  هرفغتـساو  ّکبر  دـمحب  حّبـسف  ًاجاوفا  هَّللا  نید  یف  نولخدـی  ساّنلا  تیأر  حـتفلاو و  هَّللارـصن  ءاج  اذا  میحرلا ،
. تسا هتشون  نآ  رب  یسراف  نابز  هب  يراعشا  هک  تسا  ياهبیتک  مه  ناویا  نیا  طسو  رد  ق . 1304 ه .

نآ ياهراوید  زا  دندرکیم و  شوپهایس  ار  ناویا  دنتـشادیم و  اپرب  يرادازع  سلجم  مرحم  ههد  رد  اهشیورد  ناویا  نیا  رد  تسا  ینتفگ 
ربارب رد  دـندیمانیم ، مالـسلا  هـیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  ياهـشیورد  ار  هورگ  نـیا  دـنتخیوآیم . ینوگاـنوگ  ياهلوکـشک  اهریـشمش و 

. دندوب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  هک  يرگید  ياهشیورد 
ناویا يـالاب  رد  تسا . ناویا  نیمه  ریز  رد  یمقلعلا ) باـب   ) اـضرلا باـب  دراد و  رارق  نحـص  یقرـش  علـض  رد  ناویا  نیا  یقرـش ؛ ناویا  - 2

ردـق و هروس  هک  تسا  رگید  ياهبیتک  مه  نآ  زا  رتنییاپ  دروخیم و  مشچ  هب  نآ  رد  ق . خیرات 1304 ه . دمح و  هروس  هک  تسا  ياهبیتک 
دمحم جاح  مان  هب  ناراکیشاک  زا  یکی  هدش و  هتـشون  ق . ناضمر 1304 ه . هام  رد  هبیتک  نیا  تسا . هتـشون  نآ  رب  ق . لاس 1304 ه . خیرات 

. تسا هدرک  انب  دیدجت  ار  ناویا  نیا  لاس  نامه  رد  یلکوت  ردان 
نآ رب  خیرات 1304 ه . هک  تسا  ياهبیتک  ناویا  نیا  يالاب  تمسق  رد  یلامش ؛ ناویا  - 3

هب هورگ  هورگ  هک  ینیب  ار  ناـمدرم  دـیایب و  شیاـشگ  دـنوادخ و  يراـی  نوـچ  میحرلا ، نـمحرلا  هَّللا  مـسب  تـسا : هدوـمرف  دـنوادخ  - - 1
ق . لاس 1304 ه . رصن ) هروس  . ) تسا ریذپهبوت  وا  هک  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  يوگ و  حیبست  شیاتس و  ار  دوخ  يادخ  دنیآ  رد  ادخنییآ 
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. تسا هتسب  شقن 

دروخیم مشچ  هب  يدزی  نیسح  دمحم  رثا  و  ق . خیرات 1304 ه . هب  ياهبیتک  نآ  رب  تسا و  هلبقلا  باب  لخدم  رد  ناویا  نیا  هلبق ؛ ناویا  - 4
. تسا هدش  بصن  یگرزب  رادگنز  تعاس  زین  ناویا  نیا  يالاب  رب 

نحص یمیدق  ياهرد 
، هتفرگ رارق  نآ  رد  هک  ییاج  بسح  رب  اهرد  نیا  زا  یکی  ره  هدوب و  رد  شش  ياراد  مالـسلا  هیلع  سابع  ترـضح  مرح  نحـص  میدق ، رد 

خیش تسا . هدوب  بوغرم  بوچ  زا  اهرد  نیا  سنج  تسا . هدشیم  زاب  رهش  یمیدق  ياههلحم  زا  یکی  هب  مادکره  هتـشاد و  یـصخشم  مان 
: تسا هدروآ  يرعش  نینچ  اهرد  نیا  تخاس  خیرات  هرابرد  یهلا  رفعج 

اعفتراف اًلع  شرعلا  رخافدقيرذلا  عیفر  لضفلا  یبأ  نحص 
اعفردق اهنزاخ  اهرخفبتبرض  راخفلل  بابق  هیف 

اعد نمل  ةوعد  باجتسم  ویجترملا  ءاجر  تسمأ  اهباوبأ 
379 (1) اعفری » نأ  هل  هَّللا  نذأدجم  باب   » ًاخرؤم اصعلا  قلا 

: زا دنترابع  اهرد  نیا  يور ، ره  هب 
دراد دوجو  رتم  تعـسو 16  هب  ییانخارف  نآ  يولج  تمـسق  رد  دناهدناوخ . مان  نیدب  تسا  هلبق  تمـس  رد  هک  يور  نآ  زا  هلبقلا ؛ باب  - 1

ضرع رتم و   4 هب 5 / رد  نیا  لوط  تسا . کچوک  هتسدلگ  ود  رد  نیا  ناویا  زارف  رب  دناهدیمان . کچوک ) نحص   ) ریغص نحص  ار  نآ  هک 

يراختفا دـبنگ  انب  نیا  رب  تسا ، هتفای  يدـنلب  نآ  رب  هدرک و  رخافت  شرع  رب  هک  تسالاو  یمرح  هاـگهانپ و  لـضفلاوبا ، مرح  نحـص  - - 1
دیما هاگرد  نحـص  نیا  ياهرد  تسا ، ندیزرو  تاهابم  دنمازـس  هدش  شبیـصن  هک  يراختفا  نینچ  هب  مرح  نیا  نابهگن  هدیدرگ و  راوتـسا 

نیا يوگب ، انب  خـیرات  ار  اهرد  نیا  نکفیب و  دوخ  ياصع  دوش ، تباجا  ناگدـننکاعد  ياـعد  نآ  رد  هک  تسا  ییاـج  تسا و  نادـنموزرآ 
باسح هب  اعفری  نأ  هل  هَّللا  نذأ  دجم  باب  ترابع : تسا  ینتفگ  تسا . هتـساوخ  شیارب  ار  تمظع  يدنلب و  دنوادخ  هک  تسا  يدجم  باب 

تسا . هدش  هتخاس  لاس  نیا  رد  اهرد  دهدیم  ناشن  تسا و  ددع 1287  رگنایامن  دجبا 
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306 ص :
ق. لاسرد 1337 ه . ناتسلگنا  يوس  زا  قارع  لاغشا  راگزور  هب  رد  نیا  دسریم . رتم  هب 3  نآ 

رد ار  انب  خـیرات  هدام  نارعاش  زا  یکی  تسا . هدـش  هدوشگ  يرب ، ناتیپاک  قارع ، یـسیلگنا  نارمکح  نواعم  رداهب ، ناخدـمحم  تسد  هب  و 
: دروآیم رعش  نیا 

لاس 1340 ه. هب  ار  اهنآ  یناهبهب  يوسوم  نیـسح  نب  یلع  هک  تسا  هبیتک  ود  رد  نیا  رب   380 (1) دمحم » قیرطلا  حتفدجت   » خرأ یلئاس  ای 
ْمُکیَلَع ٌمالَـس  تسا : هتـشون  نآ  رب  هک  دراد  دوجو  هدش  بیهذت  لکـش و  يزول  نیـسم ، ياهحفـص  زین  هاگرد  یناشیپ  رد  تسا . هتـشون  ق .

هیروف 1953 م 0.  2 ق . لاس 1373 ه . یناثلا  يدامج  رد 17  قارع  تلود  هک  یماگنه  َنیِِدلاخ (2) 381  اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط 
زین اجنآ  رد  هدش  بصن  ِرد  تفرگ . رارق  نابایخ  رد  زین  نآ  يانب  زا  یتمسق  دش و  ناریو  هاگرد  نیا  درک ، ثادحا  ار  نحص  فارطا  نابایخ 

هدیـشارت نآ  رب  عیدـب  ییاهـشقن  هک  یتمیقنارگ  ِرد  ناریاز  زا  یکی  نامز  نامه  رد  تفای . لاقتنا  نحـص  برغ  رد  نامزلا  بحاـص  باـب  هب 
مان نآ  ریز  رد  رعـش و  تیب  کی  رد ، نیا  ياههنگل  زا  کی  ره  رب  دش . بصن  هلبقلا  باب  لحم  رد  رد ، نیا  درک و  ادـها  مرح  هب  دوب ، هدـش 

. تسا هدش  هتشون  فقاو 
: تسا ترابع  نیا  تسخن  هگنل  رب 

یجتری لضفلا  یبأ  نم  الا  لضفلا  امفًاکسمتم  مصتعا  لضفلا  یبأ  بابب 

: تسا ترابع  نیا  زین  رگید  هگنل  رب  ناگداز (3) 382  قلاخ  فقاولا  باوبألا  حتفم  ای 
یجتریو ّدسی  نأ  باب  هَّللا  هلهب  انب  نیسحلل  ًاباب  ناک  نمو  »

383 (4) ناگداز » قلاخ  فقاولا  بآملاو . عجرملا  هیلإو 

هب دمحم  قیرطلا  حتف  دجت  ترابع  تسا . هدوشگ  دـمحم  ار  هار  نیا  هک  یباییم  يوگب : خـیرات  هدام  دوخ  یـسرپیم ، نم  زا  هک  يا  - - 1
دهدیم . ناشن  يرمق  يرجه  خیرات  هب  ار  انب  لاس  تسا و  رگنایامن 1337  دجبا  باسح 

دینامب . هنادواج  نآ  رد  دییآ و  رد  نادب  دیاهتساریپ . كاپ و  دورد ، امش  رب  73 ؛ رمز : - - 2
. تشاد وزرآ  ناوت  لضفلاوبا  زا  اهنت  ششخب  لضف و  هک  نز  گنچ  لضفلاوبا  هاگراب  ِرد  هقلح  رد  - - 3

ناگداز . قلاخ  هدننک ، فقو  اهرد ، هدنیاشگ  يا 
هب همه  تشگزاب  تسا  ندش  زاب  دیما  نآ  رب  ندوب  هتـسب  هاگ  هب  هک  تسا  باب  ار  وا  دوخ ، دـنوادخ  هدوب ، نیـسح  باب  هک  سک  نآ  - - 4

ناگداز . قلاخ  فقاو : تسوا . يوس 
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307 ص :
نآ ضرع  رتم و  هس  نآ  عافترا  هدش ، هدوشگ  هلبقلا  باب  قرـش  رد  ق . لاس 1304 ه . رد  نیا  کچوک ؛) هلبق  باب   ) ریغـصلا هلبقلا  باب  - 2

. تسا هتخاس  ار  نآ  يرتشوش  قداصدمحم  جاح  تسا و  رتم  هس  زین 
هدش بعشنم  نهک  يرهن  رب  هک  تسا  میدق  ياهرد  زا  رتم و  نآ 3  ضرع  رتم و  نآ 5  عافترا  دراد ، رارق  نحص  قرش  رد  هکربلا ؛ باب  - 3

هتشاد دوجو  يرمق  يرجه  مهدزاود  هدس  همین  ات  رهن  نیا  زا  يراثآ  تسا . هدوب  فرـشم  دناهدیمانیم  سابعلارهن  ار  نآ  هک  یمقلع  رهن  زا 
هزادنا نیمه  میرادـن و  نآ  راثآ  رهن و  نیا  نتفر  نایم  زا  یگنوگچ  زا  ینادـنچ  عالطا  ام  تسا . هتفر  نایم  زا  مه  راثآ  نیا  خـیرات  نآ  زا  و 
اهتخرد نداد  بآ  يارب  دناهتشادیم و  رب  بآ  اجنآ  رد  ناریاز  هتشاد و  دوجو  هکربلا »  » مان هب  ییانخارف  هاگرد  نیا  يولج  رد  هک  مینادیم 

مرح نحـص  یبونج  هناتـسآ  رد  ق . لاـس 1345 ه . رد  تسا . هدـشیم  هدافتـسا  هدوب  اـجنآ  هک  یبآ  زا  مرح  نحـص  رد  دوجوم  ياـهلخن  و 
نآ رب  هتشاد و  دوجو  ياهبیتک  هدوب  بصن  اجنیا  هک  يرد  رب  تسا . هتفر  نایم  زا  اهدعب  هک  هتشاد  دوجو  لخن  هلصا  جنپ  لضفلاوبا  ترضح 

1956 . ) ق لاس 1376 ه . هب   384 (1) ق . هنس 1308 ه . یناهفصالا  قداصدمحم  جاحلا  ریمعتلا  یناب  دروخیم . مشچ  هب  ترابع  نیا  هبیتک 
انب یثایغ  یقت  یلع  جاح  هنیزه  هب  ییوشتسد  باب  دنچ  نآ  ياج  هب  هتشادرب و  هکربلا  باب  مرح ، ینوماریپ  نابایخ  ثادحا  نایرج  رد  و  م ).

لاس 1389 رد  دش . هتسب  مرح  هب  اهنآ  زا  یگدولآ  تسشن  رطخ  ساسحا  زا  سپ  دوب ، نحص  نوریب  زا  شايدورو  اهییوشتـسد ، نیا  دش .
ياهریبدت یتشادهب و  ياهرایعم  تیاعر  اب  يدیدج  ياهییوشتسد  اهییوشتسد  نیا  ياج  هب  غابص  یمظاک  رفعج  جاح  1969 م ). . ) ق ه .

. تسا یقاب  زین  نونکا  هک  هدش  ثادحا  نحص  ياهراوید  اههیاپ و  هب  یگدولآ  تسشن  زا  يریگولج  فده  هب  مزال 
. دش هدوشگ  نحص  زا  رگید  يرد  هکربلا  باب  ياج  هب   1957 / 1 رد 1 / تسا  ینتفگ 

هدش هدناوخ  مان  نیا  هب  اجنآ  رد  يردس  تخرد  دوجو  لیلد  هب  هتفرگ و  رارق  نحـص  یبرغ  لامـش  علـض  رد  هزاورد  نیا  هردسلا ؛ باب  - 4
هب 3 نآ  ضرع  هب 4 و  رد  نیا  عافترا  تسا .

ق . لاس 1308 ه . یناهفصا ، قداص  دمحم  جاح  يزاسون ، یناب  - - 1

نآ ياهرد  www.Ghaemiyeh.comنحص و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 322 

http://www.ghaemiyeh.com


308 ص :
اهولخدا نویع  تاّنج و  یف  نیقّتملا  ّنا  یلاعت : هَّللا  لاق  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  دروخیم : مشچ  هب  هبیتک  نیا  نآ  يور  رب  دسریم و  رتم 

نیا نامزلا ؛ بحاص  باب  - 5 385 (1) ۀنس 1308 ه . یباذع . نم  نمأ  ینصح  لخد  نم  ینصح و  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالو  نینمآ ، مالـسب 
ق. هدعقلا 1368 ه . يذ  لّوا  خیرات  هب  هک  رد 

، رد نیا  رب  دسریم . رتم  هب 3  نآ  ضرع  4 و  هب 5 / نآ  لوط  تسا و  عقاو  نحص  برغ  تمـس  رد  هدش ، هدوشگ  تسوگآ 1949 م ).  25)
* ٍرْهَـش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  ِرْدَْقلا * ُۀَْلَیل  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  ِرْدَْقلا * ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دوشیم : هدـید  هبیتک  نیا 
، رد نیا  یناشیپ  هناـیم  رد   386 (2) ق ». ۀنـس 1308 ه . ِرْجَْفلا ، ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌماَلَـس  ٍْرمَأ * ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلاَو  ُۀَِـکئاَلَْملا  ُلَّزَنَت 

یقاتا زین  رد  نیا  لخدـم  رد  تسا . هتـشون  نآ  رب  کیلع » هَّللا  تاولـص  نامزلا  بحاص  ای  يـالوم  اـی   » تراـبع تسا و  لکـش  يزول  یحول 
. دوشیم هدافتسا  قرب  يورین  زکرم  يارب  نآ  زا  هک  تسا 

ماما مرح  هب  هک  تسا  يرازاـب  رب  فرـشم  هتفرگ و  رارق  نآ  يرتم  هلـصاف 16  رد  نامزلا و  بحاص  باب  یبرغ  بونج  رد  قوسلا ؛ باـب  - 6
: دروخیم مشچ  هب  یشاک  هبیتک  نیا  نآ  لخدم  رب  دسریم و  رتم   3 هب 5 / نآ  ضرع  4 و  هب 5 / رد  نیا  لوط  دسریم . مالسلا  هیلع  نیسح 
(4) ه ». ۀنـس 1309  ًيوُط ، ِسَّدَـقُْملا  يِداَْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  ْمَُکل (3) 387 ، َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَتَال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 

388

ینعی انب  خـیرات  زین  ناـیاپ  رد  تسا و  يوبن  ثیدـح  نتم  هدـنامیقاب  رجح و  هروس  زا  و 46  ناـمه 45  هیآ  نینمآ » اـت  نیقتملا  نا   » زا - - 1
. تسا هدش  رکذ  ق  1308 ه .

. دیوش لخاد  اجنآ  رد  نیمیا  تمالس و  اب  دنیوگ : نانآ  هب  دنناراس ، همشچ  اهغاب و  رد  ناراگزیهرپ  ناملی  تایب  اههیآ : همجرت 
دنام . ناما  رد  نم  رفیک  زا  دیآرد  ژد  نیا  هب  هک  ره  تسا  نم  ژد  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ثیدح : همجرت 

بـش رد  ار  نآ  ام  نابرهم . رگتمحر  دنوادخ  مان  هب  : » هروس همجرت  کنیا  و  ق . لاس 1308 ه . ینعی  تخاس ، خیرات  ردق و  هروس  رد  - - 2
ناـمرف هب  حور  اـب  ناگتـشرف  بش  نآ  رد  تسا . رتدـنمجرا  هاـم  رازه  زا  ردـق  بش  درک ، تهاـگآ  هچ  ردـق  بش  زا  و  میدرک ، لزاـن  ردـق 

تسا . مالس  حلص و  حبص  مد  ات  بش  نآ  دنیآ . دورف  تسا ، هدش  ردقم  هک  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ 
دنهد ». هزاجا  ار  امش  هک  نآ  رگم  دییاین  رد  ربمایپ  ياههناخ  هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ 53 بازحا : - - 3

یتسه ». يوط  سدقم  يداو  رد  وت  هک  روآ  نوریب  رازفا  ياپ  « ؛ 12 هط : - - 4
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309 ص :
اجنآ رد  نینچمه  هتـشاد و  دوجو  ندروخ  بآ  يارب  یـضوح  رتشیپ  هک  هتـشاد  دوجو  لکـش  عبرم  کچوک و  ییانخارف  رد  نیا  يولج  رد 

. تسا هدوب  وضو  يارب  یبآ  ياهریش  زین  شنوماریپ  رب  یبآ و  هاچ 
یمومع هناخباتک  ات  دش  یتارییغت  شوختسد  ناکم  نیا  لضفلاوبا ، ترـضح  مرح  تیلوت  نیدلا  ءایـض  لآ  یـضترم  دیـس  موحرم  نارودرد 

ار روـضح  دوـشگ ، ناـمزلا  بحاـص  باـب  لخدـم  رد  رگید  يرد  نآ ، ياـج  هب  تسب ، ار  رد  نیا  یـضترم  دیـس  هتبلا  دوـش . ثادـحا  مرح 
نیا تسج . هرهب  دوب ، هتفرگ  دوخ  يارب  ار  نآ  زاـیتما  هک  یناـسربآ  حرط  رتـفد  ناوـنع  هب  ناـکم  نیا  زا  درکرپ و  زین  ار  هاـچ  درک ، بیرخت 

. دش نحص  مرح و  قرب  ياهسنارت  رارقتسا  لحم  اهدعب  رتفد 
: زا دنترابع  رد  ود  نیا  تسا . هدش  هدوشگ  مالسلا  هیلع  سابع  ترضح  مرح  نحص  زا  رگید  رد  ود  ریخا  ياههرود  رد  هک  میتفگ  رتشیپ 

نآ رب  هدـش و  هدوشگ  ق . لاس 1375 ه . هب  دراد . رارق  نحـص  قرـش  رد  یمقلع و  عراش  هب  فورعم  نابایخ  لـباقم  رد  یمقلعلا ؛ باـب  - 7
. تسا هدش  فورعم  اضرلا  باب  مان  هب  اهدعب  1955 م ).  ) ق خیرات 1374 ه . اب  تخاسون . ییاههبیتک 

. تسا عقاو  نحص  برغ  رد  هدش و  هدوشگ  1954 م ). . ) ق لاس 1373 ه . هب  هزاورد  نیا  نسحلا ؛ باب  - 8

: نحص دیدج  ياهرد 

اهرد و اما  دوب . مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  نحـص  میدـق  ياـهیدورو  اـهرد و  تاصخـشم  تسرهف و  تشذـگ ، نونکاـت  هچنآ 
: تسا رارق  نیا  زا  هتفای ، ناماس  1974 م ). . ) ق لاس 1394 ه . هب  هک  دیدج  ياهیدورو 

یهارمه زین  مرح و  تقو  تیلوت  ءایـض  لآ  نیدلاردب  دیـس  تّمه  هب  ق . لاس 1382 ه . رد  هدـش و  عقاو  نحـص  بونج  رد  هلبقلا ؛ باب  - 1
مالـسلا هیلع  سابع  ترـضح  یمومع  هناخباتک  باب  نیا  لخدـم  رب  یناشاک  ینیـسح  سابعدیـس  مالـسالاۀجح  هلمج  زا  ناملاع ؛ زا  یخرب 

ثحب و ياههسلج  هناخباتک  نیا  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد  تسا . هدیدرگ  ثادحا 
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310 ص :
. تسا هدش  رازگرب  البرک  ِیبدا  یملع - تکرح  تیوقت  فده  هب  یملع ، يوگ  تفگ و 
: تسا هتشون  تایآ  نیا  نآ  يالاب  رب  تسا و  رتم   3 نآ 5 / ضرع  رتم و   4 رد ، نیا  لوط 

* َنوُِزئاَْفلا ْمُه  َِکَئلْوُأَو  ِهَّللا  َْدنِع  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِـسُفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَـهاَجَو  اوُرَجاَهَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنِم يَرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ   389 (1) ٌمیِظَع . ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنِإ  ًاَدبَأ  اَهِیف  َنیِدـِلاَخ  ٌمیِقُم * ٌمیِعَن  اَهِیف  ْمَُهل  ٍتاَّنَجَو  ٍناَوْضِرَو  ُْهنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی 

«. ِهَّللا (2) 390 ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاَُقی  َۀَّنَْجلا  ْمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاَْومَأَو  ْمُهَسُفنَأ  َنِینِمْؤُْملا 
: دوشیم هدید  هبیتک  نیا  هاگرد  یناشیپ  رب  دیرگنب  هک  نحص  نوریب  زا 

اُولَّدـَب اَمَو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یَـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَـهاَع  اَم  اُوقَدَـص  ٌلاَجِر  َنِینِمْؤُْملا  ْنِم  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  یلاـعت : لاـق 
نیا ناویا  زارف  رب   391 (3) ًامیِحَر . ًاروُفَغ  َناَک  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوأ  َءاَش  ْنِإ  َنیِِقفاَنُْملا  َبِّذَُعیَو  ْمِِهقْدِِـصب  َنِیقِداَّصلا  ُهَّللا  َيِزْجَِیل  اًلیِدـْبَت *

لـضَْفلاَابأ اـی  کـیَلَع  ُمـالَّسلا  : » تراـبع نحـص  نوریب  رظنم  زا  زین  تعاـس  نیا  ریز  رد  هدـش و  بـصن  یگرزب  راد  گـنز  تعاـس  هاـگرد ،
. دروخیم مشچ  هب  ساّبَْعلا ،»

نآ 4 و لوط  تسا . عقاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نحـص  تمـس  هب  ناریاز  رذگرب  نحـص و  برغ  رد  مالـسلا ؛ هیلع  نسحلامامالا  باب  - 2
يور رب  ییاهراگن  شقن و  نایم  رد  ًانِیبُم (4) 392  ًاْحتَف  ََکل  اـنْحَتَف  اَّنا  هیآ : هریاد  نآ  رد  ياهریاد و  رد  يـالاب  رب  تسا و  رتم  نآ 3  ضرع 

: دوشیم هدید  هیآ  نیا  هاگرد ، يالاب  رب  نحص  ِنوریب  زا  تسا . هتشون  یشاک 

داهجهب ناشناج  لام و  اب  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک   » 20 - 23 هبوـت : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  زا  سپ  - - 1
يدونشخ تمحر و  هب  دوخ  بناج  زا  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  دنناراگتـسر . نامه  نانیا  دنراد و  رتالاو  هچره  یماقم  ادخ  دزن  دناهتخادرپ ،

دهدیم ». هدژم  دنراد ، رادیاپ  ییاهتمعن  اجنآ  رد  هک  تشهب  رد  ییاهغاب  و 
تسا ». هدیرخ  دشاب  نانآ  يارب  تشهب  هک  نیا  ياهب  هب  ار  ناشلام  ناج و  نانمؤم  زا  ادخ  ، » 111 هبوت : - - 2

افو هناقداص و  دنتـسب  دـهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  دـناینادرم  نانمؤم  ناـیم  زا   » و 24  23 بازحا : مـیحرلا ، نـمحرلا  هَّللامـسب  زا  سپ  - - 3
دندرکن ». نوگرگید  ار  دوخ  هدیقع  چیه  دنراظتنا و  نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب  دندیسر و  تداهش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک .

میدروآ ». دیدپ  راکشآ  یحتف  وت  يارب  ام  ، » 1 حتف : - - 4
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311 ص :
.« میظعلا ّیلعلا  هَّللا  قدص  ْمَُکل (1) 393  َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَتَال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

ياهریاد رد  يالاب  رب  تسا و  رتم  نآ 3  ضرع  نآ 4 و  لوط  هتفرگ ، رارق  نسحلا  مامالا  باب  رانک  رد  مالسلا ؛ هیلع  نیـسحلا  مامالا  باب  - 3
: تسا هتشون  نآ  رد  هک  تسا 

: تسا هتسب  شقن  تایآ  نیا  نآ  رد  تسا و  ياهبیتک  هریاد  نیا  يالاب  رب  هلصافالب   394 (2) َنیِِدلاَخ » اَهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  ُهَّللاَلاق : »
395 (3) میظعلا .» یلعلا  هَّللا  قدص  َنِینِمآ  ٍماَلَِسب  اَهُولُخْدا  ٍنُویُعَو * ٍتاَّنَجِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

لگ و ياهشقن  اب  نآ  فارطا  هتـسب و  شقن   396 (4) الَبرَک .» یـشاطَع  ِیقاس  ای  کیَلَع  ُمالَّسلا  : » ترابع هک  تسا  یحول  زین  نیا  يـالاب  رب 
. تسا هتفای  نییزت  یشاک  يور  رب  هایگ 

، هدش هدناوخ  مان  نیدب  رصع  ماما  مان  دای  یگتسجخ و  هب  تسا و  عقاو  نیسحلا  مامالا  باب  رانک  رد  مالـسلا ؛ هیلع  نامزلا  بحاص  باب  - 4
. دسریم رتم   3 هب 5 / زین  نآ  ضرع  هب 4 و  نآ  عافترا 

: ترابع نآ  نایم  رد  یشاک و  يور  رب  هایگ  لگ و  ياهشقن  اب  ياهبیتک  رد ، يالاب  رب 
: تسا نینچ  نآ  نتم  تسا و  رد  رس  نیا  رب  ياهبیتک  ینوریب ، رظنم  زا  دروخیم . مشچ  هب  نامزلا » بحاصباب  »

(5) حوُّرلاَو . ُۀَِکئاَلَْملا  ُلَّزَنَت  ٍرْهَش * ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  ِرْدَْقلا * ُۀَْلَیل  اَم  َكاَرْدَأ  اَمَو  ِرْدَْقلا * ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا ، ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
397

ار امـش  هک  نآ  رگم  دییاین  رد  ربمایپ  ياههناخ  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  ، » 53 بازحا : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مـسب  زا  سپ  - - 1
دنهد ». هزاجا 

دینامب ». هنادواجو  دییآرد  نادب  دیاهتساریپو . كاپ  دورد . امش  رب  ، » 73 رمز : - - 2
همشچ اهغاب و  رد  ناراگزیهرپ  ، » 45 و 46 رجح : تسا ): هدومرف  دنوادخ   ) یلاعت هَّللا  لاق  ترابع  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب  زا  سپ  - - 3

دیوش ». لخاد  اجنآ  رد  ینمیا  تمالس و  اب  دنیوگ : نانآ  هب  دنناراس ،
البرک ». ناگنشت  ناسربآ  يا  وت  رب  دورد  - - » 4

. درک تهاگآ  هچ  ردق  بش  زا  میدرک و  لزان  ردق  بش  رد  ار  نآ  ام  ، » زا 4 یتمسق  1 و  - 3 ردق : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  زا  سپ  - - 5
دنیآ »...  دورف  حور  اب  ناگتشرف  بش  نآ  رد  تسا . رتدنمجرا  هام  نارازه  زا  ردق  بش 
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312 ص :
اهنییزت اهشقن و  نیا  نایم  رد  تسا و  ییاهسنرقم  اهنییزت و  اهـشقن و  هاگروخبآ  نیا  يالاب  رب  تسا و  ياهناخاقـس  رد ، نیا  پچ  تمـس  رد 

: ترابع نینچمه  ریز و  رعش  تیب 
: دروخیم مشچ  هب  نیسحلا » نسحلایلع و  هَّللا  مالس  »

بستحملا (1) 398 دیهشلا  طبسلا  رکذاوبحم  ای  ًائینه  ءاملا  برشا 

رد هتفرگ و  نایم  رد  ار  اهنآ  یشاک ، يور  رب  هایگ  لگ و  ياهشقن  هک  تسا  ییاهـسوق  هدنرادرب  رد  شخب و  هس  ياراد  هاگرد  نیا  یناشیپ 
: تسا هتسب  شقن  یبلک  بحلاوبا  نسحم  خیش  زا  ریز  رعش  تیب  زین  هتوب  لگ و  نیا  لخاد 

لضفلاوبأ (2) 399 ءالبرک  یشاطع  یقاسفردیح  رشحلا  یف  سانلا  یقاس  ناک  ذا 

يـالاب رب  ینوریب  رظنم  زا  تسا و  رتم   3 نآ 5 / ضرع  نآ 4 و  لوط  هتفرگ ، رارق  نحـص  یبرغ  هیواز  رد  رفعج ؛ نب  یـسوم  مامالا  باب  - 5
: تسا نینچ  هبیتک  نآ  نتم  تسا و  یشاک  يور  رب  ياهبیتک  رد ، رس 

«. میظعلا ّیلعلا  هَّللا  قدص  ِراَّدلا (3) 400  یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَِمب  ْمُْکیَلَع  ٌماَلَس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
يالاب رب  تسا . رتم  شضرع 3  نآ 4 و  لوط  هتفرگ ، رارق  نحـص  لامـش  رد  مالـسلا ؛) هیلع  داوج  ماما  باب   ) داوجلا دمحم  مامالا  باب  - 6

رب یسدنه  یلاکشا  نینچمه  هتوب و  لُگ و  لاکْـشا  اهیـشاک  نیا  رب  هدش و  هتـسارآ  ابیز  ياهیـشاک  اب  هک  تسا  یلاله  یفقـس  هاگرد  نیا 
: دروخیم مشچ  هب  نآ  رب  ریز  هیآ  هک  تسا  ياهبیتک  هلصافالب  رد  يالاب  رب  تسا . هتسب  شقن  هریت  شفنب  هنیمز 

ٍةاَکْشِمَک ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  »

نک ». دای  ار  رادیاپ  روبص و  دیهش  طبس  داب و  تیاراوگ  هک  شونب  بآ  رادتسود ، يا  - - » 1
تسا ». لضفلاوبا  زین  البرک  ناگنشت  ناسربآ  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  زیخاتسر  زور  رد  مدرم  ياقس  رگا  - - » 2

يارسنآ »! ماجرف  تسوکین  هچ  یتسار  دیدرک ، ربص  هچنآ  شاداپ  هب  امش  رب  دورد  ، » 24 دعر : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  زا  سپ  - - 3
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313 ص :
َْمل َْولَو  ُءیُِضی  اَُهْتیَز  ُداَکَی  ٍۀَِّیبْرَغ  َالَو  ٍۀَِّیقْرَشَال  ٍِۀنُوْتیَز  ٍۀَکَراَبُم  ٍةَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اَهَّنَأَک  ُۀَجاَجُّزلا  ٍۀَجاَجُز  ِیف  ُحاَبْصِْملا  ٌحاَبْصِم  اَهِیف 
.« میظعلا یلعلا  هَّللا  قدص  ٌمِیلَع (1) 401  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ِساَّنِلل  َلاَْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَیَو  ُءاَشَی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یَلَع  ٌرُون  ٌراَن  ُهْسَسْمَت 

هتـسب شقن  ردـق  هروس  لماک  نتم  زین  هاگرد  نیا  يالاب  رب  تسا . هتـسویپ  نحـص  يوراـب  هب  دوخ  هک  تسا  لـصتم  يراوید  هب  هاـگرد  نیا 
. تسا

یشاک رب  دمح  هروس  زین  نآ  يالاب  رب  ینوریب . راوید  دادتما  رد  نابایخ و  رب  فرشم  فقسم ، تسا  ياهفـص  هاگرد ، نیا  تسار  تمـس  رد 
. تسا هتسب  شقن 

شقن یـشاک  يور  رب  ریز  تایآ  زین  هفـص  نیا  يالاب  رب  ینوریب . راوید  دادـتما  رد  نابایخ و  رب  فرـشم  تسا  ياهفـص  مه  پچ  تمـس  رد 
: تسا هتسب 

402 (2) یَّلَصَف ». ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذَو  یَّکََزت * ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  »
رتم  3 هب 5 / شـضرع  هب 4 و  نآ  لوط  تسا ، عقاو  نحـص  قرـش  لامـش  هیواز  رد  هاگرد  نیا  مالـسلا ؛ هیلع  يداـهلا  یلع  ماـمالا  باـب  - 7

. تسا هدش  ثادحا  هزات  دسریم و 
هب هک  تسا  یلاله  یفقـس  نآ  يالاب  رب  دـسریم . رتم   3 هـب 5 / نآ  ضرع  هب 4 و  نآ  لوط  تسا ، عقاو  نحـص  قرـش  رد  تارفلا ؛ باب  - 8

دروخیم مشچ  هب  یفوک  طخ  هب  ياهبیتک  رد ، يالاب  رب  تسا . هدش  هتـسارآ  هریت  شفنب  هنیمز  رب  هتوب  لگ و  زا  ییاهنییزت  ابیز و  ياهیـشاک 
. تسا هتسب  شقن  نآ  رب  حارشنا  هروس  هک 

رس نیا  یناشیپ  رب  تسا و  نابایخ  رب  فرشم  هک  ینوریب  راوید  هب  تسا  لصتم  فقس 

نآ رد  هک  تسا  ینادـغارچ  نوچ  وا  رون  تیاـکح  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادـخ  ، » 35 روـن : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مـسب  زا  سپ  - - 1
هن تسا و  یقرـش  هن  هک  ینوتیز  هتـسجخ  تخرد  زا  هک  تسا  ناشخرد  يرتخا  ییوگ  هشیـش  نآ  تسا . ياهشیـش  رد  غارچ  نآ  و  یغارچ ،
ادخ تسا . ینـشور  رب  ینـشور  دشخب . ینـشور  دـشاب ، هدیـسرن  یـشتآ  نادـب  دـنچره  شنغور  هک  تسا  کیدزن  دوشیم . هتخورفا  یبرغ 

تساناد ». يزیچره  هب  ادخ  دنزیم و  مدرم  يارب  دنوادخ  ار  اهلثم  نیا  دنکیم و  تیاده  شیوخ  رون  اب  دهاوخب  ار  هکره 
دای ار  شراگدرورپ  مان  دـینادرگ و  كاـپ  ار  دوخ  هک  تسا  سک  نآ  راگتـسر  ، » 14 و 15 یلعا : میحرلا  نـمحرلا  هَّللا  مـسب  زا  سپ  - - 2

درازگ ». زامن  درک و 
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314 ص :
: تسا هتسب  شقن  نآ  رب  تایآ  نیا  هک  تسا  ثلث  طخ  هب  ياهبیتک  هدیشوپ ،

ُْمْتبِط ْمُْکیَلَع  ٌماَلَـس  اَُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاَقَو  اَُـهباَْوبَأ  ْتَِحُتفَو  اَـهوُءاَج  اَذِإ  یَّتَح  ًارَمُز  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـسَو  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »
403 (1) َنیِِدلاَخ ». اَهُولُخْداَف 

. دسریم رتم   3 هب 5 / زین  نآ  ضرع  هب 4 و  نآ  لوط  تسا و  هتفرگ  رارق  نحص  قرش  رد  مالسلا ؛ هیلع  ریمألا  باب  - 9
ریوصت ص 282

هداد قوس  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دناهتـشاد ، اورپ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسکو  ، » 73 رمز : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مـسب  زا  سپ  - - 1
نآ رد  دیدمآ ، شوخ  امـش ، رب  مالـس  دنیوگ : ناشیا  هب  نآ  نانابهگن  دوش و  هدوشگ  ناشیور  هب  نآ  ياهرد  دنـسر و  نادب  نوچ  ات  دـنوش 

دینامب . هنادواج  دییآرد و 
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ریوصت ص 283 و 284

: نحص دیدج  www.Ghaemiyeh.comياهرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 330 

http://www.ghaemiyeh.com


316 ص :
ریوصت ص 285
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317 ص :

(: یمومع ياههاگروخبآ   ) اههناخاقس

: تسا هتشاد  دوجو  یمومع  هاگروخبآ  ود  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  نحص  رد 
ار نآ  نایلیعامـسا ) زا  ياهفیاط   ) دـنه هرهب  هتـشاد و  رارق  هجار  هربقم  لـباقم  رد  نحـص و  یقرـش  علـض  رد  اـههاگروخبآ  نیا  زا  یکی  - 1

. تسا هدوب  ردس  تخرد  کی  هویم و  تخرد  ود  زین  نآ  راوج  رد  دندوب و  هدرک  يزاسون 
نیا زا  هزورما  هتبلا  تـسا . هتـشاد  دوـجو  اـمرخ  تـخرد  ود  نآ  کـیدزن  رد  هدوـب و  قوـسلا  باـب  راوـج  رد  یبرغ ، علـض  رد  يرگید  - 2

. تسین يرثا  ردس  لخن و  ناتخرد  زا  نینچمه  اههاگروخبآ و 

: نحص ياهعلض 

ره يولج  رد  دسریم . دروم  هب 75  اهنآ  رامش  هک  تسا  یکچوک  ياههرجح  اهعلض  نیا  زا  کی  ره  رد  تسا و  علض  راهچ  ياراد  نحص 
زا هـقبط  ود  رب  نوزفا  یعاـفترا  هـب  گرزب و  تـسا  یناوـیا  ینوریب  تمـس  زا  علــضره  هناـیم  رد  دراد . دوـجو  کـچوک  یناوـیا  زین  هرجح 

میرک نآرق  تایآ  یسدنه و  لاکـشا  هتوب ، لگ و  زا  ییاهراگن  شقن و  ياراد  اهناویا  نیا  دناهتفرگ . ياج  اهنآ  رد  اههرجح  هک  ییاههقبط 
. دروخیم مشچ  هب   404 (1) ق ». ۀنس 1304 ه . میهاربا ، دمحم  نب  نیسحدمحم  هرّرح  : » ترابع اهنآ  زا  یخرب  نییاپ  رد  تسا و 

خیش موحرم  هناخبتکم  اًلبق  هک  فیطل  لآ  هربقم  طایخ و  لآ  هربقم  هَّللارـصن ، لآ  هربقم  تسا : عقاو  هربقم  دنچ  علـض  نیا  رد  یلامـش : علض 
رد هک  یگرزب  ناویا  هب  اههربقم  نیا  زا  سپ  تسا . هدوب  رعاش ) هنافکوبا  يدـهملادبع  طاطخ و  هنافکوبا  داوج  خیـش  ردـپ   ) هناـفکوبا یلع 
لاس هب  هتـشذگرد  ـالبرک و  بیطخ   ) بحلاوبا نسحم  خیـش  هربقم  نیدـلا ، ءایـض  لآ  هربقم  هب  زین  نآ  زا  سپ  میـسریم و  تسا  علـض  نیا 

یـسوم مامالا  باب  هب  نآ  زا  سپ  ناوشک و  دومحم  یلع  دمحم  خیـش  هربقم  رجات ، لآ  هربقم  نیدلاءایـض ، رتکد  شدـنزرف  و  ق ). 1369 ه .
. میروخیم رب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب 

درک . ریرحت  ق  لاس 1304 ه . هب  میهاربا  دمحم  نب  نیسحدمحم  ار  نیا  - - 1
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318 ص :
هک ناشیورد  هیکت  گرزب  ناویا  سپس  هَّللارصن ، لآ  هربقم  شاقن ، دمحم  دیس  هربقم  یمومع ، هاگروخبآ  بیترت ، هب  علض  نیا  یبرغ : علض 

هربقم هیوبیـس ، لآ  هربقم  یمعـشج ، میحر  نوسح  حـیلف  خیـش  قارع  رعاش  طاطخ و  هربقم  تسا ، روماـن  ناـمزلا » بحاـص  باـب   » هب زورما 
هتفرگرب رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسحلا  مامالا  باب  ماجنارـس  نیدلاءایـض و  لآ  زا  ياهربقم  نیـسحلا ، مامالا  باـب  هَّللارـصن ، لآ  نآ  زا  يرگید 

. تسا
رتـفد نیا  تسا . نآ  راوج  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح  مرح  تیلوت  رتـخد  تسا و  علـض  نیا  رد  ینیوزق  لآ  هربـقم  یبونج : عـلض 

. مییآیم رد  نادـب  هلبقلاباب  زا  هک  تسا  یگرزب  ناویا  نآ  زا  سپ  دـنیآیم . درگ  اجنآ  رد  ناگرزب  مرح و  نـالوؤسم  هک  تسا  ياهرجح 
یناب یناهفـصا  اضردمحمدیـس  نفدـم  یکی  تسا : هربقم  ود  مه  ناویا  لخدـم  رد  تسا و  يرادـگنز  گرزب  تعاس  ناویا  نیا  ماب  زارفرب 

. دراد رارق  دنه  ياههجار  هربقم  زین  نآ  لباقم  رد  تسا و  نحص 
نینچمه نیدـلاریخ و  یلعدـمحم  دیـس  ماـن  هب  ناـملاع  زا  یکی  هک  میـسریم  نیدـلاریخ  لآ  هربـقم  هـب  تـسخن  ناوـیا  تـسار  تمـس  رد 

. میسریم مرح  سیافن  هنیجنگ  هب  مه  نآ  زا  سپ  دناهدش و  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  رعاش  باهو  یضترمدیس 
شردارب دیعـس و  دمحمدیـس  هک  ياهربـقم  نآ  زا  سپ  تسا و  علـض  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع  نینمؤـملاریما   ) ریمـألا باـب  یقرـش : عـلض 

سپ دناهدش . هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد  باهو  دمحادیس  فسویدیـس  نینچمه  همعط و  لآ  نسح  دمحمدیـس  نادنزرف  زا  مظاکدمحمدیس ؛
. دناهتفرگ رارق  هشیمام  لآ  داوع و  لآ  هوطت ، نادناخ  لیوط ، لآ  هَّللارصن ، لآ  ياههربقم  بیترت  هب  نآ  زا 

نیا زا  سپ  یمقلع ، ناویا  هب  روهشم  گرزب  ناویا  تسا . هدوب  ظوفحموبا  هب  بقلم  ییالبرک  میرکلادبع  خیش  هناخبتکم  ینامز  ریخا  هربقم 
ماجنارـس یلاعم و  لآ  بطق و  یلع  دیـس  همالع  جوع ، لآ  دـجام ، لآ  ياههربقم  هب  مه  نآ  زا  سپ  تارفلا و  باب  هب  هاگنآ  تساـههربقم .

. میسریم مالسلا  هیلع  يداهلا  یلع  مامالا  باب 

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  مرح  ناگدش  هدرپس  كاخ  هب 

مرح ناگدش  نفد  یسررب  هب  مشاهینب ،» رمق   » دوخ باتک  رد  مرقم  قازرلادبع  دّیس 
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319 ص :
رد گرزب  اقآ  هماّلع  هک  درک  دای  یناسک  زا  ناوتیم  ناگرزب  نیا  هلمج  زا  دـیوگیم : هراـبنیا  رد  هتخادرپ ، مالـسلا  هیلع  ساـّبع  ترـضح 

: دیوگیم هک  اجنآ  تسا . هدربمان  ص 199 ) ج 2 ، « ) هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا   » باتک
مرح هب  يراپـسکاخ  يارب  شتّیـصو ، ربانب  ار  وا  رکیپ  تشذـگرد و  ناجنز  رد  ق . لاس 1355 ه . هب  یناجنز  نسحم  نب  دّمحم  دّیـس  جاح  »

. دندروآ مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح 
بصانلا مازلا   » باتک بحاص  يرئاح ، يدزی  ینیجراب  نیدباعلا  نیز  نب  یلع  خیـش  تسا : هدمآ  ص 323 ) ج 2 ،  ) باتک نیا  رد  نینچمه 

. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  ساّبع  ترضح  مرح  رد  بئاغلا » ۀّجحلا  لاوحا  نم 
. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  تسا ، مرح  لباقم  رد  هک  ییانخارف  رد  یناکدرا  هتسجرب  نادرگاش  زا  یئورفب  يدزی  ربکایلع  خیش  هماّلع 

. تسا نوفدم  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  مرح  رد  ینیوزق  مشاهدّیس  هَّللاتیآ  نادرگاش  زا  یناهبهب  مظاک  دّیس 
. تسا هدش  نفد  نحص  یقرش  بونج  هشوگ  تمس  زا  هرجح  نیمراهچ  رد  یناکدرا ، نادرگاش  زا  يریمشک  هَّللادبع  دّیس  هماّلع 

ياهرجح رد  دناهتـشاد ، روخرد  یهاگیاج  سیردـت  رد  ود  ره  هک  شفخا  سابع  اـّلم  شردارب  هیوبیـس و  هب  روهـشم  يدزی  یلع  اـّلم  خـیش 
. دناهدش هدرپس  كاخ  هب  نامزلا  بحاص  باب  راوج  رد  یصاصتخا ،

هب نحص  یقرش  لامـش  هرجح  نیرخآ  رد  فلخ  خیـش  هماّلع  دنزرف  قداص  خیـش  درگاش  بدا و  ملع و  زا  یبتارم  ياراد  رهلا ، مظاک  خیش 
هلمج نآ  زا  هتفای ، نییزت  میرک  نآرق  تایآ  اب  نحـص ، ياهراوید  زا  یهّجوت  لباق  شخب  تسا  ینتفگ   405 (1) تسا . هدش  هدرپس  كاخ 

هتخیمآ مه  رد  عیدـب  ياهنوگ  هب  نشور  ییاهگنر  اهراوید  نیا  رب  شاّقن  میهاربا  دّیـس  نینچمه  درب . مان  ّمع  هروس  رهد و  هروس  زا  ناوتیم 
. دنیرفایب شیارب  يدننامه  دناوتیم  يدنمرنه  رتمک  هک  تسا 

ص 51  ءالبرک ، خیرات  یف  ءالبنلا  ۀیغب  - - 1
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320 ص :

دبنگ

زیت و كون  اـب  يورک  مین  يدـبنگ  اهدـبنگ . رگید  زا  زیاـمتم  یلکـش  اـب  رتم و  رطق 12  هب  تسا  يدـبنگ  لـضفلاوبا  ترـضح  مرح  زارف  رب 
. دوشیم هدوشگ  نوریب  هب  زیت  كون  ییوربا و  نامک  ياهسوق  اب  ییاههرجنپ  نآ ، زا  تسا و  دنلب  ًاتبسن  ياهقاس 

. تسا هتسب  شقن  نآ  رب  دیفس  گنر  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هک  تسا  هریت  هشفنب  هنیمز  اب  يدنبرمک  هقاس  تمسق  رد  دبنگ  لخاد  يامن 
لاس 1375 ه. رد  اّما  دناهتخاس . رادروخرب  یعیدب  ياهيراکیـشاک  زا  ار  نآ  لاس 1305 ه . هب  هدش ، تبث  دبنگ  زا  یتمـسق  رب  هک  نانوچ 

لـضاف دّمحم  قارع ، تقو  ریزوتسخن  هب  یمارگلت  یط  بیطخ  دّمحم  خیـش  هماّلع  لاس  نیا  رد  دش . يراکالط  دـبنگ  نیا  1955 م ). . ) ق
دوجوم دانـسا  هیاپ  رب  تفای و  ماجنا  دـبنگ  يراکالط  تساوخرد ، نیا  ربانب   406 (1) دننک . يراک  الط  ار  دـبنگ  درک  تساوخرد  یلامج ،

يراکهنییآ و اب  هارمه  نآرق  زا  یتایآ  دبنگ  نییاپ  تمسق  رد  تفر . راک  هب  دبنگ  ششوپ  رب  الط  تشخ   6418 البرک ، فاقوا  تیریدم  رد 
. تسا هتسب  شقن  يراکالط 

. تسا رتم  نیمز 39  يور  زا  دبنگ  عافترا 
نتم تسا . هدروآ  زین  خیرات  هدام  نآ  رد  هتفگ و  یبرع  يرعـش  دـبنگ  ندرک  شوپالط  تبـسانم  هب  باهو ، یـضترم  دّیـس  ییالبرک ، رعاش 

: تسا نینچ  يو  رعش 
بهیغلا ءادر  ایندلا  امس  نعیلجناو  ًارون  رجفلا  رغث  عش 

احفط اًلیغ  راصبألا  فطخییحضلا  دأر  اکذ  نم  اًلیطتسم 
المج یحوأ  تایآلا  نمواحبس  ًادجم  قرشلا  لازغو 

برغملا یف  اهتجوم  ترشن 
هراکوأ نمضورلا  یف  ًافحازهراونأ  یلع  ریطلا  رکب 

الع ودشلاب  ناصغألا  یلعوهراهزأ  نم  لبلبلا  یشتناو 

برطلاو يوهلا  دیراغأب 

ص 60 و 61  ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 1
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قیرغ هیف  ملاحلایخ  نمقیمع  میاشح  طسو  ًاحباس 
البق یحاقألا  رغث  ینتجیقیحر  لاسلس  أمظی  امّلک 

بسحلا تنبب  اهنم  ًازئاف 
رتولا نحل  عمسلل  اًلحمرحسلا  ضایب  فرطلا  رحس 

یلط مأ  ّتلجت  سأکلا  یلطأ  ( رظنلاب تیشع  ینیعل  ام  )

بِشنلا یلاغب  تغیص  ۀّبق 
تدب روطلا  بناج  یسوم  رانتقرب  امل  ربتلاب  اهتلخ 

اللعلا یفشی  ءاملا  ضیرغ  مأتدجس  ًالالج  سمشلا  انس  مأ 

برس رهنب  ًاهوفشم  لاس 
رشبلل یلآللاک  يءارتفرشتنا  ضرألا  یف  درولا  راتشنأ 

الج ردقلاب  هَّللا  لالج  مأرمقلا  سمشلا  تکردأ  يرت  مأ 

بثک نع  يرولل  یلجتف 
تیلح ذم  اهب  ربتلا  فرشتیلط  اّمل  ربتلاب  ۀّبق 

البرک یف  یغو  موی  هل  نمتینب  یلاعملل  دوط  قوف 

بقحلا رورم  مغر  دلاخ 
ارمحأ ًاتوم  موقلا  قاذأواربغ  ًادرف  سمشلا  هجوب  نم 

الدع هنعو  ءاملا  فرغاردحنا  تارفلا  وحن  ًاحتاف 

برشی املو  طبسلا  رکذ 
تعلط ًاردب  قافآلا  یلعوتعفترا  ایرثلا  قوف  ۀّبق 

یلع ًاقدص   » اهخیرات یکحوتعطس  رونب  لضفلا  یبأ  نم 

407 (1) بهذلا » جات  ساّبعلا  دقرم 

. داهناو بش  یهایس  هماج  ایند  نامسآ  تفکش و  نامسآ  هنارک  زا  حبص  يدیپس  - - » 1
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. دوبر رد  ار  ناگدید  ییابرلد  یتسمرس و  هب  درتسگ و  نیمز  رب  دش و  رتدنلب  دیشروخ  ياهوترپ  هاگنا 
. درک ماهلا  تمظع  زا  ییاهناشن  ییابیز و  زا  یتایآ  درتسگ و  رواخ  رد  ناهاگتشاچ  باتفآ  وترپ  و 

درتسگ زین  رتخاب  رد  وترپ  نیا  جوم  و 
. دمآ رد  زاورپ  هب  نمچ  غاب و  رد  یهاگحبص ، ِرون  نیا  ریز  رد  دز و  رپ  نوریب  هب  هنال  زا  هدنرپ  هاگنآ 

. دنکارپ اههخاش  رب  اهلگ  نیا  رطع  دینش و  شوخ  يوب  ناهاگحبص ، ياهلگ  يوب  زا  لبلب 
تشگ هارمه  يداش  شوخرس و  ياهدورس  اب  همه  نیا  و 

. دوشیم قرغ  نآ  رد  روانش و  ییایؤر  ياهلایخ  زا  فرژ  ییایرد  نایم  رد  لبلب 
. دنیچیم هسوب  زین  هنوباب  يوگم  ناهج  نیا  رد  و  تسا . بان  یبارش  ار  وا  دوشیم  هنشت  هاگ  ره 

دنکیم دوخ  نآ  زا  ار  رطعم  ياهلگ  ناتسبو  غاب  نیا  زا  وا  و 
. تخود دوخ  هب  ار  شوگ  گنچ  شوخ  گنهآ  درک و  رحس  ار  هدید  ناهاگرحس  يدیپس 

: هک تسا  یششوپ  نیا  ای  هدومن  خر  هک  تسا  ماج  ییابیز  نیا  ایآ  دنیبیمن ، کین  هک  تسا  هدش  هچ  ارم  هدید 
. تسا هدناشوپ  ار  اهرویز  نیرتنارگ  هب  هتخاس  يدبنگ 

. تسا هدرک ، یلجت  روط  رد  هک  تسا  یسوم  شتآ  نیا  مدرب  نامگ  دیشخرد ، شیاط  ششوپ  هب  دبنگ  نیا  نوچ 
یگنشت هدنناشنورف  تسا  یبآ  شوخ  يادص  نیا  ای  دروآیم  دورف  تمظعرس  هک  تسا  دیشروخ  وترپ  نیا  ای 

دشک رس  ات  ياهنشت  ار  نآ  هدیشوج و  يراج  يرهن  زا  هک 
دـشیروخ ینکیم  نامگ  ای  دشخردیم  نایمدآ  يارب  کنیا  هک  تسا  يدیراورم  نیا  ایوگ  تسا و  هدنکارپ  نیمز  ياج  همه  رد  لگ  يوب 

هدش راکشآ  يردق  بش  رد  هک  تسا  دنوادخ  لالج  ای  تسا و  هدیسر  هام  هب  هک  تسا 
. تسا هدرک  یّلجت  نایمدآ  رب  کیدزن  زا  و 

. تفای راختفا  نآ  زا  الط  دش  هتسارا  الط  هب  هک  زور  نآ  زا  هک  تسا  يدبنگ  نیا 
. تسالبرک رد  تعاجش  هشیب  ریش  دقرم  هک  دنلب ، یناینب  زارف  رب  هتخاس  تسا  يدبنگ 

. تسا یقاب  شاهسامح  وا و  مان  دای و  نانچمه  ناراگزور  تشذگ  مغر  هب  هک  هنادواج  يدرم 
. دناشچ خلت  یگرم  معط  ار  نامجاهم  نآ  و  دش ، باتفآ  هدرپ  هک  درک  اپ  هب  راکیپ  زا  یکاخ  درگ و  نانوچ  هنت  کی  هکی و  هک  يدرم 

. درک رظن  فرص  زین  نآ  زا  تشادرب و  ندیشون  يارب  بآ  یتشم  هاگنآ  تفر و  شیپ  تارف  يوس  هب  هناحتاف 
. تسا هدیشونن  یبآ  زونه  هک  دروآ  دای  هب  ار  نسح  وا 

. تسا هدیمد  اهقفا  هنارک  رب  هک  تسا  يردب  هتشارفا و  یکاخ  هرک  نیا  زارف  رب  هک  تسا  يدبنگ 
: رب هک  یتسار  هب  تسا : هتفگ  زاب  شیوخ  خیرات  و  هدیشخرد ، هک  تسا  لضفلاوبا  رون  هولج  نیا 

.« تسالع زا  یجات  سابع  دقرم 
هک تـسا  نآ  رگنیاـمن  دـنکیم و  يربارب  ددـع 1955  اب  دـجبا  باسح  هب  بهذـلا » جات  سابعلا  دـقرم  یلع  ًاقدـص   » تراـبع تسا  ینتفگ 

تسا . هتفریذپ  ماجنا  يدالیم  لاس 1955  هب  دبنگ  يراکالط  يزاسون و 
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: تسا هدروآ  يرمق  خیرات  هب  ار  دبنگ  يزاسون  خیرات  هدام  يرعش  رد  زین  یّلح  نسح  دّیس  نب  دّمحم  دّیس 

ادقارملا اهنم  زیربألا  فرشتبهذ  امل  سابعلا  ۀّبق 
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دسألا اهیف  ّلح  ذإ  تفرشامدعب  نم  هب  ًارخف  دزت  مل 
دقرفلاو اًلجخ  هنم  ردبلاادغو  ًاراضن  تعش  ذم  تلق 

408 (1) دجسعلا » رانأ  لضفلا  یبأب  » اوخرأ لبال  ربتلاب  رنت  مل 

ریوصت ص 300

نآ رد  سابع  ادخ  ریش  هک  سپ  نآ  زا  هک . تسا  يدقرم  نیا  تفای  تفارـش  نآ  زا  الط  دش ، يراکالط  نوچ  هک  تسا  سابع  دبنگ  - - » 1
هام و هدیبات و  دقرم  نیا  رون  هک  مد  نآ  تسا . هدیباین  نآ  رب  نوزفا  يراختفا  چـیه  رگید  هتفای  تفارـش  ناس  نیدـب  هدـش و  هدرپس  كاخ  هب 

تـسالط نیا  هکلب  يوگب : نآ  خیرات  تسین . نینچ  تسا . هتفرگن  الط  زا  شیوخ  تینارون  دبنگ  نیا  متفگ : دش ، لجخ  نآ  زا  بطق  هراتس 
ددـع رگنایامن  دـجبا  باسح  هب  ادجـسعلا » رانا  لضفلا  یبأب  : » تراـبع رعـش ، نیا  رد  تسا  ینتفگ  تسا ». هتفاـی  ّتینارون  لـضفلاوبا  هب  هک 

دهدیم . ناشن  ار  دبنگ  يراک  الط  يرمق  خیرات  هک  تسا   1376
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اههتسدلگ

هدش و شکور  صلاخ  يالط  هب  اههتسدلگ  نیا  زا  کی  ره  يالاب  همین  تسا ؛ هتسدلگ  ود  مرح ، راوید  ترواجم  ردو  الط  ناویا  هشوگ  رد 
زا تسا و  یشاک  ياههحفص  رجآ و  بیکرت  زین  اههتـسدلگ  نییاپ  همین  تسا . ات  روظنم 2016  نیدب  هتفر  راک  هب  يالط  ياهتـشخ  عومجم 

یفوک ّطخ  هب  ساّبع »  » و لوسر » «، » دّـمحم «، » هَّللا  » ياههملک دـناهدش . هدـیچ  مه  رانک  رد  یفاـب  ریـصح  تروص  هب  هک  یـشاک  ياهتـشخ 
سنرقم زین  فقـس  ریز  رد  هدـش و  انب  ییاههبل  رب  هک  فّقـسم  تسا  یکقاتا  اههتـسدلگ  زا  کی  ره  ییالاب  تمـسق  رد  تسا . هدـمآ  دـیدپ 

عافترا دنتسه و  دنلب  اههتسدلگ  تسا . يدننام  راهنلا  فصن  يدومع  ياهرایش  ياراد  زیت و  كون  هدرکمین  زین  اههتسدلگرس  تسا . يراک 
هدام نآ  رد  هتفگ و  اههتـسدلگ  هراـبرد  يرعـش  ّتقد  هب  داوج  جاـح  دـنزرف  نیـسح  دّـمحم  خیـش  یتاره  رعاـش  دـسریم . رتم  هب 44  اـهنآ 

: تسا هدروآ  اههتسدلگ  يانب  ای  يزاسون  يارب  مه  یخیرات 
لطبلا ساّبعل  تناز  ۀنذئملمألا  ۀیاغو  سدقلا  ةرضحب 

لبهو ًاثوغیو  ًارسن  تطبحأاذبف  تدعس  اهینابل  لقف 
409 (1) لمعلا » ریخ  یلع  ّیَح  لقف   » خّرأًاربکم اهب  یقری  نمل  لقو 

یتخبـشوخ هچ  وگب : نآ  یناب  هب  دـش . هتـسارآ  ياهنذـئم  نامرهق  ساّبع  مرح  رب  اهوزرآ ، اهدـیما و  همه  اب  سدـق و  هاـگراب  نیا  رد  - - » 1
نیا زارف  رب  ناذا  يارب  هک  سک  نادـب  ياهتخاس ؟ راسنوگن  ار  لبه  ثوغی و  رـسن و  ناتب  همه  راک  نیدـب  ياهدروآ و  گـنچ  هب  یتداعـسو 

رد لمعلا » ریخ  یلع  ّیح  لقف   » ترابع تسا ، ینتفگ  باتـشب ». راک  نیرترب  يوس  هب  وگب  يوگ : خـیرات  هدام  ار  نیا  : » وگب دوریم  اههرانم 
دنکیم . نایب  ار  انب  يرمق  خیرات  هک  تسا  ددع 1319  رگنایامن  دجبا  باسح 
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اهنآ يراکیـشاک  يزاـسون و  هب  ق . لاس 1221 ه . هب  مظعاردص  نیـسح  دّمحم  موحرم  تسادـیپ ، اههتـسدلگ  نییاپ  هتـشون  زا  هک  نانوچ 

410 (1) تسا . هدرک  مادقا 
یناشن ورهار  نیا  دسریم . مالـسلا  هیلع  ماما  نفدـم  هب  دوشیم و  زاب  اهقاور  زا  یکی  زا  نآ  ِرد  هک  تسا  نیمزریز  ییورهار  مرح  يانب  ریز 

. تسا راگزور  نآ  يرامعم  تمظع  ّتقد و  زا 
ریوصت ص 301

ق .. 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس  - 1
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ریوصت ص 302
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لضفلاوبا ترضح  مرح  نایلوتم 

تمرح ات  دندش  هتشامگ  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  دقرم  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  رب  ینانابرد  نایجاح و  يرجه ، مراهچ  هدس  زاغآ  زا 
. دنرازگ تمدخ  اجنآو  دنرادب  ساپ  ار  هاگراب  ود  نیا 

ناـملاع زا  یکی  تاـقوا  رتـشیب  رد  هدوب و  قارع  يولع  ریغ  هاـگ  يولع و  ياهنادـناخ  ناـگرزب  زا  مرح ، تیلوت  ناـمه  اـی  نداـس »  » اـًلومعم
. تسا هدش  تمس  نیا  رادهدهع 

روط هب  نایوفص  رصع  رد  هتـشاد و  یهّجوت  روخرد  هاگیاج  نایوفـص  راگزور  ات  هیوب  لآ  راگزور  زا  هک  تسا  یمهم  ياهتمـس  زا  تیلوت 
البرک نکاس  ياهنادناخ  زا  یخرب  يوس ، نیا  هب  يرمق  يرجه  مهد  هدس  زا  تسا . هدـش  رادروخرب  ینادـنچ  ود  تمظع  دـشر و  زا  صاخ 

زا یخرب  ياهمان  قارع ، رب  ینامثع  يروتارپما  هطلس  نارود  رد  تسا . هتـشاذگاو  نانآ  هب  ار  تیلوت  هک  دنراد  يوفـص  هاشداپ  زا  ییاهنامرف 
نیمه بجوم  هب  نانآ  هدش و  تبث  فاقوا  رد  ياهژیو  رتفد  رد  لضفلاوبا  ترضح  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  نارازگتمدخ  ناّیلوتم و 

نادنزرف يارب  ار  نآ  دـنراد  رایتخا  رد  ار  تیلوت  هک  ییاهنادـناخ  تسا و  نینچ  زین  نونکا  دـناهدرکیم . تفایرد  هنایهام  یقوقح  تسرهف ،
هجیتـن رد  دریگیم و  راـیتخا  رد  زین  ار  ناـیولع  ییاوـشیپ  تباـقن و  يو  تسا  تاداـس  زا  تیلوـت  هک  هاـگ  هتبلا  دـنراذگیم . ثرا  هب  دوـخ 

هیوفـص و تموکح  رخاوا  رد  اهنت  تسا . رگید  یـسک  اب  نایولع  تباقن  دراد و  رایتخا  رد  ار  تیلوت  اـهنت  هاـگ  دوشیم و  ـالبرک  نارمکح 
ریغ یناّیلوتم  قارع ، رب  ینامثع  هطلس  نارود  لیاوا 
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. دناهدش رادهدهع  ار  تیلوت  يولع 

، تیلوؤسم نیا  نتشاد  هدهع  رب  اب  نانآ  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  نایلوتم  فیاظو  وزج  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  تیلوت  ًالومعم 
ترـضح مرح  نایلوتم  زا  یتسرهف  کنیا   411 (1) دناهتشامگیم . تباین  هب  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  هرادا  صوصخ  رد  ار  هتـسیاش  يدرف 

: تسا هدش  مهارف  نهک  كرادم  دانسا و  هیاپ  رب  هک  دیراد  يور  ارف  ار  لضفلاوبا 
. تسا هدوب  رادمرح  لاس 1025  رد  تسادیپ  هداسلا » نادف   » همانفقو رب  يو  رهُم  زا  هک  نانوچ  هَّللا ؛ ۀمعن  نب  دّمحم  - 1

ياهتــشاددای دوـب و  مرح  رادهدـهع  ق . اـت 1106 ه . ياـهلاس 1091  هلـصاف  رد  هک  لـضاف  یملاـع  هملالـس ، نادـناخ  زا  هزمح ؛ خیـش  - 2
. تسا هدنامن  وا  زا  يدنزرف  تشاذگ . ياج  رب  دوخ  زا  البرک  خیرات  هرابرد  زین  يدنمشزرا 

هدوب مرح  یلوتم  ق . لاس 1161 ه . هب  يو   412 (2) دیآیم ، تسد  هب  یچملعم  قاروا  رب  يو  رهم  زا  هک  نانوچ  فیرش ؛ دّمحم  خیـش  - 3
. تسا

بیدا  » ار وا  يرئاـح ، هَّللا  رـصن  دّیـس  ناوید  هدـنروآدرگ  هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  مرح  تیلوـت  ق . لاس 1187 ه . هب  نزاخ ؛ دـمحا  خیـش  - 4
. تسا هدناوخ  هدوتس » هتخیهرف 

لاس رد  همعط ؛ لیلجلادـبع  - 6 413 (3) تسا . هدوب  تمـس  نیا  رادهدـهع  ق . ات 1222 ه . لاس 1188  زا  لوسرلادـبع ؛ نب  یلع  خیـش  - 5
لاس زا  تباث ؛ لآ  نیـسح  نب  دّـمحم  نب  شیورد  نب  یلع  دّـمحم  دیـس  - 7 414 (4) تسا . هتـشاد  هدـهع  رب  ار  مرح  تیلوـت  ق . 1224 ه .

. تسا هدوب  تمس  نیا  رادهدهع  ق . ات 1229 ه .  1225

ص 114  مشاهینب ، رمق  - - 1
1161 ه .». سابعلا ، راددیلک  فیرش  دّمحم  خیشلا  : » تسا نینچ  رهم  نآ  نتم  - - 2

خیـش  » رهم تسا و  ق . دنـس 1212 ه . نیا  ریرحت  خیرات  هدـید ، حـلام  مامح  لباقم  هناخ  هچغاب و  شورف  دنـس  رب  ار  وا  رهم  هدـنراگن  - - 3
دروخیم . مشچ  هب  نآ  رب  سابع » ماما  رادیلک  یبلج  یلع 

تیـصو 15 نیا  ریرحت  خـیرات  تـسا . هدـید  تاداـس ) هلـسلس  رـس   ) فارـشا بـیقن  نیـسح  دیـس  همانتیـصو  رب  ار  وا  رهم  هدـنراگن  - - 4
قباسلا .» سابعلا  رادیلک  لیلجلادبع  : » تسا نینچ  رهُم  نتم  و  ق . هدعقلايذ 1247 ه .
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ق. لاس 1232 ه . رد  تباث ؛ لآ  نیسح  نب  دّمحم  نب  شیورد  نب  تباث  دّیس  - 8

. تسا هدوب  تمس  نیمه  رد  زین  نآ  زا  سپ  ینامز  و  ق . لاس 1238 ه . رد  هدش و  مرح  رادهدهع 
تباث دّیـس  يرانکرب  یپ  رد  و  ق . لاّوش 1240 ه . مراهچ  رد  باهولآ ؛ گرزب  ّدج  یسوم ، نب  یلع  دّمحم  نب  نسح  نب  نیـسح  دّیـس  - 9

. تسا هتفرگ  هدهع  رب  ار  تمس  نیا  مرح ، نیشیپ  ّیلوتم 
لاس 1243 ه. رد  نآ  زا  سپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  ّیلوتم  زاغآ  رد  همعط ؛ لآ  ساّبع  نب  یلع  دّـمحم  نب  باهو  دّیـس  - 10

. تفرگ هدهع  رب  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  مرح  تیلوت  ق .
. تسا هدوب  مرح  تیلوت  ق . لاس 1250 ه . هب  همعط ؛ لآ  دمحا  نب  یفطصم  نب  رفعج  نب  دّمحم  دّیس  - 11

خّروم 25 نامرف  بجوم  هب  نیشیپ ، ّیلوتم  رفعج  نب  دّمحم  دّیس  لزع  یپ  رد  باهو ؛ یسوم  نب  یلع  دّمحم  نب  نسح  نب  نیسح  دّیس  - 12
هلصاف رد  دیدرگ . رانکرب  تمس  نیا  زا  ق . لاس 1256 ه . رد  دـش و  هدرپس  وا  هب  لضفلاوبا  مرح  تیلوت  ق . لاس 1254 ه . یلوألا  يدامج 

هب وا  دوخ  ًادّدجم  خـیرات  نیا  زا  سپ  دوب و  مرح  تیلوت  رادهدـهع  قبـسا ، ّیلوتم  رفعج ، دّـمحم  دّیـس  رتفد  ق . ات 1259 ه . ياهلاس 1256 
. دنام تمس  نیا  رد  ق . لاس 1265 ه . ات  دیسر و  مرح  تیلوت 

تیلوت تمـس  رادهدهع  مه ، زا  يادـج  ینامز  هرود  ود  ق . لاس 1265 ه . هب  تباث ؛ لآ  شیورد  نب  تباث  نب  ناطلس  نب  دیعـس  دّیـس  - 13
نانآ زا  دـش و  وگ  تفگ و  دراو  ینامثع  راـبرد  اـب  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ؛ هتفاـی  قیفوت  یگرزب  ياـهراک  ماـجنا  هب  تّدـم  نیا  رد  هدـش و 

درادب و فاعم  مرح  رد  نفد  ّقح  تخادرپ  زا  ار  مالـسلا  امهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  نیـسح و  ماما  مرح  یلوتم  ياهنادناخ  دارفا  تساوخ 
مالـسلا امهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  مرح  نیـسح و  ماما  مرح  يارب  تفریذپ و  ار  تساوخرد  نیا  ینامثع  رابرد  دهدب . مه  یقوقح  نانآ  هب 

. دننک تفایرد  قوقح  فاقوا  هرادا  قودنص  زا  هناهام  ات  تشامگ  رازگتمدخ  مادک 15  ره 
نوچ تباث ؛ لآ  ناطلس  نب  دیعسدیس  دنزرف  هیلوتلا ، بئان  هب  فورعم  نیسح  دّیس  - 14
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مرح روما  رادهدهع  نیدلاءایضلآ  یلع  دّمحم  دّیـس  نب  نیـسح  دّیـس  وا  زا  تباین  هب  دوب ، لاسدرخ  تیلوت  تمـس  ندرب  ثرا  هب  ماگنه  رد 

لآ نیسح  دّیس  هب  ار  تمـس  نیا  ًامـسر  درک و  لزع  ار  هیلوتلا  بیان  نیـسح  دّیـس  البرک ، هب  دوخ  رفـس  رد  هاش  نیدلارـصان  هک  نآ  ات  دش ،
سپزاب ار  دوخ  تمس  ینامثع  تموکح  کمک  هب  ات  تفر  لوبناتسا  هب  ریزگان  تباث  لآ  نیسح  دّیـس  مادقا ، نیا  یپ  رد  درپس . نیدلا  ءایض 

، اهـشالت نیا  هجیتن  رد  ناریا  هاش  دز . تسد  ییاهـشالت  هب  اـجنآ  رد  دـش و  ناریا  یهار  هجیتن  رد  تفاـین و  یقیفوت  راـک  نیا  رد  اـّما  دریگ .
. درپس وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  تیلوت 

لاس 1282 هب  لّوا ؛) همعط   ) همعط نب  ییحی  نب  نیدلا  ءایض  نب  نیدلا  فرش  نب  دّمحم  نب  یفطصم  نب  یلع  دّمحم  نب  نیـسح  دّیـس  - 15
. دنام تمس  نیا  رد  ق . لاس 1288 ه . ینعی  یگدنز ؛ نایاپ  ات  دش و  تیلوت  رادهدهع  ق . ه .

ار تمس  نیا  هتفگشیپ ، یلوتم  نیسح  دّیس  شردپ  تشذگرد  زا  سپ  نیدلا ؛ ءایض  لآ  یلع  دّمحم  نب  نیسح  دّیس  نب  یفطصم  دّیـس  - 16
ق. لاس 1297 ه . ات  تفرگ و  رایتخا  رد 

. دوب رادهدهع  ار  نآ 
لاس 1297 ه. رد  نیشیپ  تیلوت  تشذگرد  زا  سپ  هعمط ؛ لآ  دمحا  نب  شیورد  نب  نیـسح  نب  مظاک  دّمحم  نب  يدهم  دّمحم  دّیـس  - 17
، تشذـگرد ق . لاـس 1334 ه . هب  دوب و  لـضاف  یبیطخ  هک  وا  دـش . راـنکرب  دـعب  لاـس  ینعی  لاس 1298  هب  هتـشامگ و  تمـس  نیدـب  ق .

: دنکیم شرازگ  نینچ  ار  نآ  دادغب  ياروزلا  همانزور  هک  تسا  یمادقا  هلمج  نآ  زا  تشاد . یناوارف  ياهيراکوکین 
کمک دادغب  رد  يدـشر  هناخباتک  تخاس  هب  کمک  شرق  غلبم 125000  لضفلاوبا  ترضح  مرح  راددیلک  همعطلآ  يدهم  دّمحم  دّیـس  »

زونه يو ، هب  تیلوـت  ندیـسر  ثرا  هب  ماـگنه  رد  نوـچ  نیدـلا ؛ ءایـض  لآ  نیـسح  نب  یفطـصم  نب  یـضترم  دّیـس  - 18 415 (1) درک ».
زا دادغب  تموکح  دزن  هک  یماگنه  ات  تفرگ  رایتخا  رد  ار  تمس  نیا  فیدر 17 ، رد  هتفگشیپ  تیلوت  يدهم  دّمحم  دّیس  وا  دوب ، لاسدرخ 

تفای نانیمطا  کیدزن  زا  دمآ ، البرک  ترایز  هب  دادغب  نارمکح  هک  یماگنه  دندرک . ییوگدب  وا 

ص 86  ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  - - 1
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نیا زا  درک . رداص  ار  وا  تیلوت  ناـمرف  یناـمثع  راـبرد  ق . لاـس 1298 ه . هب  يور ، نیمه  زا  تساراد . ار  مرح  هرادا  ییاـناوت  یـضترمدّیس 

رادهدهع ار  مرح  روما  وا  زا  تباین  هب  نیدلا  ءایضلآ  نیسح  دّیس  سابع  دّیـس  شیومع  غولب ، ّنس  هب  یـضترمدّیس  ندیـسر  ماگنه  ات  نامز 
یناسربآ حرط  زا  ناوتیم  وا  هتسیاش  تامادقا  زا  تشذگرد . هِم 1938 م ). هام   17 . ) ق لاس 1357 ه . لّوألاعیبر  هبنشجنپ 18  زور  رد  دوب .

تیلوت ق . لاس 1357 ه . هب  شردپ  تشذگرد  زا  سپ  نیدلاءایضلآ ؛ یضترم  دّیس  نب  نسح  دّمحم  دّیـس  - 19 416 (1) درک . دای  البرک 
تشاد ياهتسیاش  عضاوم  تامادقا و  دوب ، ياهتسجرب  تافص  ياراد  هتخیهرف و  هتسجرب و  ياهتیصخش  زا  هک  وا  تفرگ . رایتخا  رد  ار  مرح 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک 
فجن نیمظاک و  مدرم  نایم  حلص  يرارقرب  ادهشلاوبا ،»  » باتک فیلأت  تبسانم  هب  داقع  دومحم  ساّبع  هب  يدنمشزرا  رّکـشت  هیده  يادها 

ياروشاع 1946 م. بش  رد 
لاس یناثلاعیبر  زور 16  رد  وا  ربتکا 1952 م . رد  یمدرم  مایق  لالخ  رد  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  دورو  زا  سیلپ  نتـشادزاب 

اثر ار  وا  نابیدا  نارعاش و  دنداد و  بیترت  يدـننامهیب  سلجم  شتـشذگرد  ملهچ  رد  تشذـگرد و  لاس 1953 م . اـب  ربارب  ق . 1372 ه .
. دنتفگ

ق. لاس 1372 ه . رد  نیدلاءایض ؛ لآ  نسح  دّمحم  دّیس  نب  نیدلاردب  دّیس  - 20
. تشذگرد ق . لاوش 1406 ه . هبنش 4  جنپ  زور  رد  دش و  رانکرب  تمس  نیا  زا  ق . لاس 1385 ه . هب  تیلوت و  رادهدهع 

. تفرگ تسد  رد  ار  مرح  هرادا  يو  ياج  هب  نیدلا  ءایض  لآ  یفاص  دّیس  نسح  دّیس  ق ،. لاس 1385 ه . رد  شايرانکرب  زا  سپ 
ق. ات 1411 ه . لاس 1402  زا  نیدلا ؛ ءایض  لآ  يدهم  نب  نیسح  دّمحم  دّیس  - 21

. دناسر ماجنا  هب  ریبدت  یشیدنا و  تسرد  اب  ار  راک  نیا  دوب . تیلوت  رادهدهع 

ص 201 و 202  ج 4 ، نامه ، - - 1
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ریوصت
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یسراف رعش  رد  لضفلاوبا 

مشاهینب هام 

لضفلاابا لامج  زا  هریت  دوش  هاملضفلاابا  لالج  رد  هریخ  دوب  شرع 
لضفلاابا لاّصتا  دوب  یلع  هب  نوچتقیقح  هب  وا  لاّصتا  قح  هب  دوب 
لضفلاابا لامک  زا  يو  لامک  دوبمدآ  لّمکم  ُدب  هک  نیتسخن  لقع 

لضفلاابا لاله  رب  هدجس  درب  هامردق  فرش و  زا  تسا و  مشاهینب  هام 
لضفلاابا لاعن  رب  هسوب  دنز  هکرهدیشروخ  كرات  هب  فرش  زا  دهن  ياپ 
لضفلاابا لاتق  الب  برک و  فص  ردنیّفص  قدنخ و  مزر  شومارف  درک 

لضفلاابا لاف  هب  ادخ  دز  لزا  زوريدرم  تّمه و  افو و  دهع و  هعرق 
لضفلاابا لامه  سک  لضفلاابا  ریغدوجو  مرک  رد  تسین  هک  شیادف  هب  ناج 

لضفلاابا لاثم  دز  ریدقت  هماخروای  سکیب و  هاش  يرای  یپ  زا 
لضفلاابا لایخ  تّمه و  همه  دوبلافطا  یپ  زا  تارف  بآ  ندرب 

لضفلاابا لاجم  دش  تسد  کی  هب  گنتنیک  زا  شتسد و  دنتخادنا  هک  هآ 
لضفلاابا لامش  دش  عطق  دز و  غیتهاگنیمک  نورب ز  یملاظ  نیمی  دش ز 

لضفلاابا لاح  هب  شلد  دزوسن  هکرهیکاخ  مدآ  هن  ناوخب  شمیحج  گنس 
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لضفلاابا (1) 417 لاقم  دونشب  رگا  یطوطدناشفب  رکش  برط »  » کلک ین  نوچ 

سّدقم نحص  *** 

ایض بسک  شرد  كاخ  زا  دنک  هگرحس  رهامس  دیشروخ  هک  تسیک  هگراب  نیا  بر  ای 
اتود هتشگ  کلف  تشپ  شرد  میظعت  هب  هک  ؟ تسیک زا  رّهطم  رونرپ  دقرم  نیا  بر  ای 

اضیب شرینم  يار  زا  دوب  رّونم  هکتسا  جرب  نیمادک  نابات ز  رتخا  نیا  بر  ای 

ادیپان دوب  جنگ  نوچ  همه  اهرظن  زکتسا  جرُد  نیمادک  ناشخر ز  رهوگ  نیا  بر  ای 
اهب تفای  ناکم  نوک و  وا  رد  كاخ  هکتسیک ز  ِترضح  زا  مرح  قاور و  نحص و  نیا  بر  ای 

ادیش نم  نوچ  هدزتریح  ود  دنمهو  لقعوا و  هبتر  رد  هک  لضفلاوبا  شخبناج  نحص 
اپ دشاب  نیرب  خرچ  رس  هب  ار  شمداخفرش  طرف  زا  هک  تسا  فیرش  نحص  نامه  نیا 

اتمه شنیرب  شرع  زج  هسدنه  ینک  رگتسین  هک  تسا  لاثم  شرع  هگراب  نامه  نیا 
اقلدیشروخ هم  تیالو  جرب  رتخامالغدیشمج  هش  تماما ، جرُد  رهوگ 

یلصف شخب ، نیا  رد  فلؤم  دوشیم  روآدای  راثیا . هنییآ  زا  هتفرگرب  برط »  » هب صخلم  یناهفصا  ریصندمحم  ازریم  زا  تسا  يرعـش  - - 1
نومضم نیمه  اب  یسراف  يراعـشا  ناگدنناوخ ، رتشیب  نتفای  هرهب  يارب  مجرتم  تسا و  هداد  صاصتخا  لضفلاوبا  ياثر  رد  یبرع  راعـشا  هب 

تسا . هدرک  نآ  نیزگیاج 
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اراد رب  دنک  رخف  شرد  ّیمالغ  زکیلع  ساّبع  مشاهینب  نابات  هام 
افص هب  يرآ  فک  هب  یماقم  هک  ات  نک  یعسناج  هبعک  دوب  هک  سّدقم  نحص  نیردنا 
اسم حبص و  وا  رد  فاوط  رهب  زا  خرچتسا  نادرگرس  هک  تسا  كاپ  رظنم  نامه  نیا 

انع جنر و  ره  هب  دنریگب  بیغ  زا  تتسدیهن  نحص  نیا  رد  ياپ  رگا  قوش  رس  زا 
اود (1) 418 تساجنیا  دشاب  لد  هب  درد  ار  وت  رگجالع  تساجنیا  دشاب  ناج  هب  جنر  ار  وت  رگ 

***

اول بحاص 
تسا هداتفا  ابع  لآ  نشلگ  زا  یلگ  ایتسا  هداتفا  اپ  يورس ز  همقلع  رانک  رد 
تسا هداتفا  اخا  ای  ِْكرْدأ  ِزوسناج  هلانهآ  روش و  اب  اونین  هاگمزر  ياضف  رد 

تسا هداتفا  اونین  هاش  مادنا  رب  هزرلناگنشتبل  یقاس  زادگناج  ياون  زا 
تسا هداتفا  ادج  نآرق  زا  هَّللامسب  دیدنیمز  رب  ار  دوخ  دنکفا  نیز  ردص  زا  ناهگان 

تسا هداتفا  اولبحاص  هیس  كاخ  رب  دیددیشک  شسابع  يوب  مقلع  رهن  رانک  ات 

مجرتم .» ، » راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  اقنع ، نیسحدمحم  ازریم  زا  تسا  يرعش  - - 1
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تسا هداتفا  اتود  تنارجه  نم ز  تشپ  تفگدیشکرب  یهآ  تفرگب و  رمک  رب  ار  دوخ  تسد 
تسا هداتفا  اسر  ّدق  نیا  كاخ  رب  ور  هچ  زامرح  ردنا  ناسر  یبآ  اول  نک  اپرب  زیخ 

تسا هداتفا  اههمیخ  رد  رگن  يروش  شطع  زاراظتنا  رد  نم  نالفط  مرح  رد  یبآ  رهب 
تسا هداتفا  امس  يوس  وا  حور  غرم  دیدتشادنرب  بل  بل ، شسابع ز  دیلان  دش  هچره 

تسا هداتفا  اوس  شیاضعا  يوضع ز  ره  دیدهاگمیخ  رد  مرب  ار  ردارب  مسج  سپ  تفگ 
تسا (1) 419 هداتفا  ادج  شرادملع  ساّبع  تسددینش  نوچ  هش  زا  همالع »  » وگم ار  بنیز  لاح 

ساّبع يرای  *** 

!؟ ساپ مرادب  ار  دوبان  رکشل  دنچ  هکسابع  هش  ياپ  دیسوب  تیار و  دنکف 
ساوح تسا  هدش  رتهتفشآ  نم  لاح  ار ز  وتولگ  تسا  هدش  رتهدیکشخ  وت  ماک  ارم ز 

سابع يرای  تقو  دش  وت ، ناج  يادفدنداد  ناج  وت  يرای  رد  همه  ناییادف 
سانشيادخان موق  نادب  هلمح  دومنداهج  نذا  تفرگ  نادزی  هّچبریش  وچ 

سان ورسخ  ماک  هب  دناسرب  ات  تفاتشتفرگ  بآ  تارف و  رد  دش  رکشل و  تفاکش 
ساپس درک  هدیرب  تسد  ود  هب  ار  يادخشود  رب  نانچمه  کشم  یلو  داد  تسد  ود 

سافنانیشتآ لافطا  هش و  نآ  دشون  هکياج  هب  دنام  بآ  تفر  رگا  متسد  رکش  هک 
سابرک نوچ  دیردرب  مه  هب  بآ  کشم  هبيریت  نیک  موق  دمآ ز  هک  هآ  میوگ  هچ 

مجرتم » . » راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  همالع ، دمحم  زا  تسا  يرعش  - - 1
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ساملا هدوس  شنازوس  لد  رب  تخیر  هکيرادنپ  تخیر  بآ  دش و  هراپ  کشم  وچ 
ساسارهپس ورسخ  نآ  شدمآ  يرای  هبدیشک  هرعن  داتفوا و  نیمز  هب  نیز  تشپ  ز 

تسکش (1) 420 هنامز  ارم  ِتشپ  هک  هآ  دیشکتسد  ود  داتفوا  ساّبع  دید ز  دید ، هچ 

کشم مشچ  *** 

نیسح زا  دعب  ار  سابع  مدقمهنیتأشن  رد  یتمهبحاص  تسین 
تسد ود  ار ، وا  دوب  تسد  کی  ار  هلمجتسلا  هاش  نآ  يراداوه  رد 

وزا نانیدیب  لاح  شّوشم ، نآووزا  نانیبادخ  تشپ  يوق ، نآ 
دهع هب  رتلماک ، هلمج  نادیرم  زادهع  نوراه  ار ، دیحوت  یسوم 

ور شیدناكاپ  يآ و ، رطاخكاپورشیپ  ینیسح  قاّشع  هب  ُدب 
وزا رازاب ، قنور  ار  ناورهروزا  راک ، بآ  دوب ، ار  ناقشاع 

زاتهّکی ّتبحم ، نادیم  هب  نآزاین  لها  هودق  نآ  مرجال 

نورب نوچ  ّطش  زا  دمآ  شود  رب  کشمنوخ  رپ ز  مشچ  هب  اروشاع  زور 
شود هب  ُرپ ، تقیقح  بآ  زا  یکشمشورخ  اب  نازات  باحصا ، بناج 

رپس دش ، ار  الب  نارابریترپسهر  ناماکهنشت ، يوس  هب  دش 
زیرکشا وا  تلاح  رب  دش  کشمزیت  ریت  يو  رب  دیراب  ورف  سب 

کشا دش ز  یلاخ  کشم  مشچ  هک  اتکشم  مشچ  يو  رب  تخیر  نادنچ  کشا ،
بآ کشم ، نآ  هحشر  زا  دنروخیمباوث  ناماکهنشت  تمایق  ات 
تخیر كاخ  نآ  رس  رب  نّیعت  زوتخیر  كاپ  ّقلعت ، بآ  نیمز  رب 

دنامن (2) 421 يزیچ  نایم  ردنا  نیسح  زجدناشف  یتسم  زا  تسد  ار  شایتسه 
***

مجرتم » . » راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  يزاریش ، لاصو  زا  تسا  يرعش  - - 1
مجرتم » . » راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  یناماس ، نامع  زا  تسا  يرعش  - - 2
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افص لها  هلبق 

درکن الب  ریت  هناشن  ار  هنیس  اتدرکن  افو  تبحم  يور  دوخ ز  دهع  رب 
درکن انشآ  نآ  هگرد  میقم  ار  دوخدزن  ناگناگیب  هنیس  هب  در  تسد  ات 

درکن اپ  هب  تلود  همیخ  قشع  يوک  رددادن  فک  قح ز  هر  هب  ار  تسد  ود  ره  ات 
درکن افص  لها  هلبق  مادم  ار  دوخبآ  يافص  زا  تشذگن  لد  يافص  زا  ات 
درکن اون  نوزحم  ین  نوچ  هک  سک  دینشناونین  هب  ار  وا  تداهش  مغ  حرش 

درکن البرک  هش  يادف  یسک  ار  ناجرادمان  ساّبع  وچ  قشع  رازراک  رد 
درکن اهر  تّمه  نماد  تشاد  تسد  اتخر  تفاتن  دصقم  بناج  ناج ز  تشاد  ات 

درکن ابا  هر  نیا  رد  شیوخ  ناج  لذب  زوتشذگ  ناکم  نوک و  رس  زا  تسود  هار  رد 
درکن ریشمش ال  هب  تسود  مصخ  عفد  اترفک  لیخ  ّالا ز  روشک  تشگن  یلاخ 

درکن ادص  ار  دوخ  ردارب  مغ  يور  زاداتفوین  ات  نیمز  يور  هب  نیز  تشپ  زا 
درکن او  سوسفا  هلان و  هآ و  هب  ار  بلکیل  تسب ، تسدیب  نت  اب  مصخ  هب  ار  هر 
درکن اطخ  دز  وا  هب  ریت  هچنآره  نمشدرازراک  نادیم  هب  هک  ملا  نیز  تخوس  لد 

درکن اتود  ار  وا  تماق  قارف ، زا  ریغدوب  بیکش  ربص و  رهظم  هک  نینبلاّما 
درکن (1) 422 ایمیک  نم  هب  درک  تسود  هک  یفطللد  هب  وشم  دهاجم » ، » تسود رهم  لفاغ ز 

***

رینم ردب 

ناکما ات  بوجو  ّدح  تسا ز  توافتنابات  هم  مشاهینب و  هام  نایم 
ناصقن یمد  ار  ردب  نیا  دسریمن  یلولاله  هاگ  ردب و  هاگ  دوش  رهپس  هم 

نامیا روشک  هام  نیزا  تسا  رّونماربغ  هدوت  هام  نآ  زا  تسا  نّیزم 
نامرد اودیب  درد  دوش  ماقم  نیاردقلخ  هک ز  ادخ ، هناخافش  تسوا  میرح 

ناّرغ رفنضغ  نآ  گنج  مزاع  دوبنریلد  ریما  نآ  راکیپ  تصخر  تشادن 

مجرتم » . » راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  هناورپ ،»  » هب صلختم  يدهاجم ، یلعدمحم  زا  يرعش  - - 1
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نادیم رد  يور  هدرک  ادخ  ریش  هرابودتفگ  دوخ  اب  دید ، هکره  شاهکرعم  نایم 
ناشطعبل نورب  دمآ  طش و  رد  تفربلافطا  ردارب و  دای  هب  هک  رگن  افو 

ءاملا (1) 423 قوُذأال  هَّللاو  همغن  زونه 
ناور بآ  رانک  وا  زا  دسر  لد  شوگ  هب 

ناویح (2) 424 همشچ  دوب  وا  بل  هنشت  هکار  سک  نآ  تارف  بآ  هب  جایتحا  هچ 

يرادافو سرد  *** 

مریگ شتآ  وت  زوسناج  هصغ  زا  مدرهمریمیم  تبل  غاد  زا  مبآ و  بل  رب 
مریش اب  دش  هتخیمآ  وت  نیریش  قشعار  يرادافو  سرد  نم  هب  داد  مردام 

مریش نوچ  نانز ، تشگ  تمرح  ساپ  هب  هگاّقس  یهاگ  مرادملع و  رادرس  هاگ 
مرییغت دهدن  اهمغ  شتآ  نیا  رگیدبانرز  نوچ  ارم  تسا  هدرک  وت  قشع  هتوب 
مریپ ارهز  لگ  يا  رگد  وت  نازخ  زاتسا  رمع  راهب  یناوج و  روش و  ارم  رگ 

مریگاپ دوش  وت  عاطم  نامرف  کیلزیخرب  اج  زا  دنز  مبیهن  هاگ  متریغ 
مریشمش بل  ز  دش ، نایب  رهق  تیآمنک  حتف  ار  همقلع  مدش  رومأم  هک  ات 

مریگملاع تلود  اطع  درک  وت  قشعارم  زارفارس  درک  وت  مچرپ  هیاس 
مریصقت اتود  قاشع  هلبق  نیا  رد  دشمارحا  ردنا  نم  تسا و  قشع  هبعک  البرک 

مریوصت ناور  بآ  نآ  زا  داد  نم  مشچدشن  وت  بیصن  هک  یبآ  هب  دروخ  نم  تسد 

مریم هگنآ  نم  ّجح  دوش  لیمکت  هک  اتینابرق  مهد  تسد  نیا  هدید و  نیا  دیاب 
مریت هار  هب  مشچ  ادف ، هدید  منک  اتكاخ  رب  مدناشف  وت  ياپ  هب  تسد  تهجنیز 

مریگ تدوجو  تدابع ز  ماهلا  هک  يانم  ِتماقدق »  » ینعم وت  تماق  دق و  يا 
مریبکت نیا  نم و  زامن  تسا  عوکریبدوجس  هب  يدومع  ممایق ز  لاح  دش  لصو 

مریشیب بلهنشت  ناز  هدزتلاجخ  هکدیربن  رغصا  همیخ  يوس  هب  ار  مدسج 

مشونن . بآ  دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : دروآ ، دای  هب  ار  ردارب  یگنشت  هعیرش ، رد  نوچ  هک  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  سابع  نخس  - - 1
مجرتم » . » راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  یناهفصا ، ریغص  زا  يرعش  - - 2
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مریرقت (1) 425 نم و  رعش  ناسح ،»  » تسه اسرانمالسلا  هیلع  داجس  ماما  لضفلاوبا  حدم  دنک  ات 
***

تخیرن وربآ 

تخیرن وربآ  كاخ  هب  ماکهنشت و  داد  ناجتخیرن  ولگ  رد  شطع  عفر  يارب  یبآ 
تخیرن ورف  ار  دوخ  تّمه  دنلب  خاککشم  تفرگ  نادند  هب  و  تفر ، تسد  شتسد ز 
تخیرن وخ  شاّفخ  نمشد  شیپ  هب  یکشاکیلو  قفش  نوخ  لد  رد  تفخ ، رهم  نوچ 

تخیرن وبس  نیا  زا  یم  ماک ، ماج  هب  اّماشتمه  درک و  فک  هب  بآ  هک  رگن  تریغ 
تخیرن (2) 426 وزرآ  رس  هب  یسک  نم  وچ  یکاختفگ ، بآ ، شدیرب ز  دیما  هتشر  نوچ 

***

رجاه مزمز و 

لجخ دش  ردام  لفط  زا  مه  لفط و  ردام  مهلجخ ز  دش  رهوگ  گنر  زا  فدص  تسا و  بآ  طحق 
لجخ دش  ربمیپ  شیپ  رد  دنکفا و  شیپ  هب  رسنید  دید  نایامن  ملسم  ناز  هک  سب  زا  يرفاک 
لجخ دش  رجاه  مزمز ز  دش و  لصاحیب  یعسدوب  هنشت  شلفط  دروآ و  دیدپ  مزمز  يرجاه 

مجرتم » . » راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  ناسح ،»  » نایچیاچ هَّللابیبح  زا  يرعش  - - 1
مجرتم » . » راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  دجاو ،»  » هب صلختم  یلیخد  ربکا  زا  يرعش  - - 2
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لجخ دش  رغصا  يور  زا  بابر  نک  مزارفرسکیلو  دوخ  ماکهنشت  یلفط  تفگیم  ومع  اب 
لجخ دش  روآبآ  شگنر  بآیب و  خر  زودوب  هدروآ  دیما  زا  رپ  یلد  ّیلاخ و  کشم 

لجخ دش  ّرف ، کلف  نآ  یعس  ز  ششوک ، تبقاعکیل  دیشوک  وربآ  بآ و  رهب  اقس  تخس 
لجخ دش  رت ، هدید  وا ، هدیکشخ  بل  زوبآ  يدیمون ز  تشگ  تّمه ، هیاپ  نآ  هیام 

لجخ دش  روانش  نوخ  رد  یقاس  نآ  زا  کیرهافو ، لصا  قشع ، تاذ  يدرم ، ناج  تریغ ، حور 
لجخ دش  رثوک  ضوح  رثوک ، ِیقاس  خر  زوتارف  زا  رت ، دشن  رثوک  یقاس  روپ  ماک 

لجخ دش  ردارب  زا  تّوتف ، نآ  دید  دمآنیسح و  وس ، نیز  لجخ ، نالفط  زا  ساّبع  فرط ، نآز 
لجخ دش  رشحم  نوتاخ  زا  تماق ، تمایق  نآودوبن  یتسد  بدا ، رهب  اپ  هب  دزیخرب  تساوخ ،

لجخ (1) 427 دش  رهوگ  ّرد و  یناشفرد  نیز  نخسیبنخس  ناسنیا  ایناسنا »  » دنک تکشا  شزیر 
***

رای ناتستشهب 

تفگ تفرگب و  رگد  تسد  رد  غیتتفیب ، شوخ  يداتفوا ، تسد  يا  تفگ 
تسین تسم  دزیرگ ، یلیس  زک  تسمتسیچ ، تسد  مزابب ، ناج  ات  مدمآ 

مجرتم » . » راثیا هنییآ  زا  هتفرگرب  یناسنا ، یلع  زا  تسا  يرعش  - - 1
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نینُح ریم  یضترم  راگداینیسح  قشع  هداب  تسم  هصاخ 
مایشرع لاب  ود  دنایورب ، قحمایشرف  تسد  ود  شاداپ  هب  دوخ ،

رای ناتستشهب  رد  مّرپب  شوخراوراّیط  رفعج  َرپ ، نادب  ات 
غیت تفرگب  رگد ، تسد  نآ  ردناغیردیب  سوسفیب و  تفگب و  نیا 

درم يوزاب  زا  خرچ  هدنام  هریخدربن  ّفص  رد  تخات ، هناردیح 
ار زیخاتسر  هدرک  اراکشآار  زیت  راقفلاوذ  هدیشکرب 

نیبب کنیا ، ار  ساّبع  يوزابنیه  تفگیم  یضترم  اب  یفطصم 
وگب منیب ، شیوزاب  نیمادک  هکودب  رت  مشچ  ود  اب  ردیح ، تفگ 

تسا هتخادنا  غیت  هک  وزاب ، نآ  دوخ  ایتسا  هتخارفا  غیت  هک  وزاب  نآ  منیب 
ادج نت  زا  شرگید  تسد  درکافق ، زا  دمآرد  رگید  يرفاک 

یلع درورپتسد  تسد  ود  رهیلبقمان  زا  دندنکفایب  نوچ 

منز شلصو  نماد  رد  ناج ، تسدمنت  زا  تسد  عطقنم ، دش  رگ  تفگ 
نیتسار هاش  راثیا  منک  اتنیتسآ  کی  رد  تسد ، دص  مدیاب 

هاگتسد متفرگ  مداد ، ار  تسدهاش  هار  ردنا  هک  ار  دزیا  ّتنم 
هب هدنَک  شلاب  ّرپ و  قشاع ، غرمهب  هدنکفا  تشد  هب  نوخرپ  نم ، تسد 

يو خاش  ّيُربب  نوچ  دلاب ، ورسّیح  قشع  غاب  ورس  نم ؟ متسیک 
نمَز رد  روانش ، ره  فالخربنم  تسدیب  انش  نوخ ، رد  منکیم 

سب (1) 428 تسا و  نادیهش  صاخ  انش  نیاسک  تسدیب  انش  هدرکان  هچرگ 
***
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ایح رحب 

ییادخ ریش  رسپ  تلوص ، هشیب  دساییالببرک  هش  رادملع  هک  يریما  يا 
ییادهش عمش  مشاهینب و  هام  بقل  هبشکودع  هاش  نآ  یلع  ریلد  روپ  بسن  هب 

ییاضق ریدقت و  هب  میلست  تردق و  کلف  کینیکمت  هشیب  رد  هدش  ناهنپ  تلوص و  ناهج  کی 
ییانث نیع  دوخ  هک  وت  يانث  هب  میوگ  هچ  نمیحیدم  لصا  دوخ  هک  وت  حیدم  هب  مناوخ  هچ  نم 

ییایح رحب  بدا و  طیحم  لضف و  ِمی  وتطش  زا  يدش  نوریب  يدیشونن و  بآ  نیسحیب 
ییآ هگهمیخ  يوس  زاب  دهد  تسد  رگم  اتیتفرگب  نادند  هب  کشم  نت  داتفا ز  تتسد 

ییاشگب نادند  هدقع ز  نآ  رگم  ات  یتساوخانامه  تسد  زا  وچ  دوشگن  وت  راک  هرگ 
ییافو (1) 429 نامیتی ز  ياقس  هک  هاش  يا  وت  زجناج  دهد  هنشت  بل  هک  مدینشن  اقس  چیه 

لضفلاوبا يافو 

لضفلاابا يارس  ِمداخ  کلم ، لیخلضفلاابا  يانث  نایتاوامس  رکذ 
لضفلاابا يافصاب  نحص  مرح و  زایتشهب  روح  رابغ  دب  ور  هژم  اب 

لضفلاابا يانشآ  دیدرگن  هکرههار  دربن  قح  هب  یگناگیب  چیه ز 
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لضفلاابا ياشگهرگ  تسد  هب  تسهییاشگهدقع  هک  شهگرد  زا  شکم  اپ 
لضفلاابا يالو  شلد  رد  دوب  هکرهرشح  فص  هب  شلد ، رب  هار  دربن  مغ 

لضفلاابا يایح  تّمه و  زا  شور  نیاتسین  بجع  نیسحیب و  دیشونن  بآ 
لضفلاابا يادخ  اب  لضفلاابا  رجاناج  زا  لد  تسد و  نیسح  هار  هب  تسُش 

لضفلاابا يافو  زا  تام  افو ، لهادندنامب  هک  نانچنآ  تشاد  افو  ساپ 
لضفلاابا يازفناج  لعل  دشن  زابالوم  دّیس و  مان  هب  زج  نید  هش  اب 

لضفلاابا (1) 430 ياسر  تماق  نوخ  هب  هقرغدش  نایع  وچ  نید  هاش  ّدق  نامک  تشگ 
***

نتفر ِمد 

نیبب سابع  يوس  ردارب ! هک  ناغفا  درکنیمز  هب  نیز  زا  وچ  لضفلاوبا  داتفا  هآ !
نیکست زا  داهنب  وناز  ِرَس  رب  وا  ِرَسنیلاب  رب  ارو  تسشنب  دمآ و  نید  هش 

سابع ردارب  مشچ  زا  نک  كاپ  نوخ  تفگ :
ار وت  ياپ  فک  كاخ  دنز  هسوب  ناج  هب  اتار  وت  يابیز  خر  نتفر  مد  دنیببات 
ار وت  يانیم  یم و  هر  رگد  تسم  دوش  اتار  وت  يانعر  دق  دنیبب  زاب  رظن ، کی 

دودزب ردارب  مشچ  زا  خر و  زا  نوخ  هاشساک ، ناز  تدحو  یم  ندرم  مد  دشونب  ات 
دومن درخ  ودع  بسا  مس  هک  شناوختسادوشگ  هاش  نآ  خر  رب  رظن  لضفلاوبا  سپ 

ساطرق (2) 431 رب  شمقر  دز  يو و  داّقو  عبطدورسب  طّمسمهفرطنیاو  دش  نوتفم »  » کلک
***
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مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  همانترایز 

لوا لوخد  نذا 

ْتَءاَج ْدََقل  ُهَّللااَناَدَه ، ْنَأ  َال  َْول  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذهل  اَناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلا  اًلیِـصَأ ، َو  ًةَرُْکب  ِهَّللاناَْحبُـس  َو  ًارِیثَک  ِهَِّللُدْـمَْحلاَو  ًارِیبَک  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  »
، َنِیلَـسْرُْملا َدِّیَـس  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َْنیِِّیبَّنلا  َِمتاَخ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللاَِیبَن ، اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللاَلوُسَر ، اَی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِّقَْحلاـِب ، اَِـنبَر  ُلُـسُر 

.« ُُهتاَکََربَو ِهَّللاُۀَمْحَرَو  َنینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنب  ساَّبَْعلا  ِلْضَْفلاَابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
ار ام  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  میوگ . حـیبست  ار  وا  هاـگماش  هاـگپ و  ره  تسار و  وا  ناوارف  ساپـس  تسا . رتگرزب  رتارف و  گرزب  يادـخ  »
رب مالـس  دندروآ . ار  قح  مایپ  نامراگدرورپ  ناربمایپ  میبای . هار  هک  میدوبن  نآ  ام  دوب  هدرکن  نامتیاده  ادـخ  رگا  دومن و  هار  قیرط  نیدـب 

ریما يا  وت  رب  مالـس  ناگداتـسرف . رتهم  يا  وت  رب  مالـس  ناربمایپ ، متاخ  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  ادـخ ، هداتـسرف  يا  وت 
!« داب وت  رب  زین  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  نانمؤم . ریما  رسپ  سابع ، لضفلاوبا  يا  وت  رب  مالس  نانمؤم .

: يوگب تسیاب و  رگید  ِرد  نآ  رب  ور و  نورد  هب  يردق  هاگنآ 
ِعیِمَج َو  َنیِِحلاَّصلا  ِهِدابِع  َو  َنِیلَسْرُملا  ِِهئاِیْبنَأ  َو  َنِیبَّرقُملا  ِِهتَِکئالَم  ُمالَس  َو  ِهَّللاُماَلَس  »
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ِءاـفَولاَو ِقیِدْـصَّتلاَو  ِمِیلْـسَّتلِاب  َکـَل  ُدَهْـشَأ  َنینِمْؤُْـملا ، ِریِمَأ  َْنبا  اَـی  َکـْیَلَع  ُحوَُرت  َو  يِدَـتْغَت  اـمِیف  ُتاـبِّیَّطلا  ُتاـیِکاَّزلا  َنیِقیِّدِّصلاَو  ِءادَـهُّشلا 

هَّللا َكازَجَف  ِمَضَتْهُملا ، ِمُولْظَملاَو  ِغِّلَبُْملا  ِّیِـصَولاَو  ِِملاعلا  ِلِیلَّدلاَو  ِبَجَْتنُملا  ِْطبِّسلاَو  ِلَسْرُملا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  هَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِۀَحیِـصَّنلاَو 
، ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  َْتنَعَأ  َو  َْتبَسَتْحاَو  َتْرَبَص  اِمب  ِءازَجلا  َلَْضفَأ  ْمِْهیَلَع  هَّللاُتاوَلَص  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَحلا  نَع  َو  َنِینمؤملا  ِریِمَأ  ْنَع  َو  ِِهلوُسَر  ْنَع 
، ِتارُْفلا ِءام  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  َلاح  ْنَم  هَّللا  َنََعل  َو  َِکتَمْرُِحب ، َّفَخَتْـساَو  َکَّقَح  َلِهَج  ْنَم  هَّللا  نعل  َکَمَلَظ و  ْنَم  هَّللاَنََعل  َو  َکَـلَتَق  ْنَم  هَّللا  َنََعل 

ْمَُکل اَنَأ  َو  ٌعبات  َو  ْمَُکل  ٌمِّلَـسُم  ِیْبلَق  َو  ْمُْکَیلِإ  ًادـِفاو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  ای  َُکْتئِج  ْمُکَدَـعَو  ام  ْمَُکل  ٌزِْجنُم  هَّللا  َّنَأ  َو  ًامُولْظَم  َْتِلُتق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ 
ْنَِمب َو  َنِینِمْؤُملا  َنِم  ْمُِکبایِِإب  َو  ْمُِکب  یِّنِإ  ْمُکِّوُدَـع  َعَم  َال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  َنیِمِکاَْـحلا ، ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  ٌةَّدَـعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْـصن  َو  ٌعباـت 

.« ِنُْسلَألاَو يِْدیَألِاب  ْمُْکتَلَتَق  ۀمُأ  هَّللا  َلَتَق  َنیِِرفاکلا ، َنِم  ْمُکَلَتَق  َو  ْمُکََفلاَخ 
نادیهش و همه  وا و  راکتسرد  ناگدنب  وا ، هداتسرف  ناربمایپ  وا ، بّرقم  ناگتشرف  هتساریپ  كاپ و  مالـس  دنوادخ و  هتـساریپ  كاپ و  مالـس  »

. نانمؤم ریما  دنزرف  يا  وت  رب  بش  ره  زور و  ره  رد  نادرمدار ،
تلاسر هدـنناسر  یـصو  هاگآ ، يامنهار  وا ، هدـیزگرب  طبـس  لسرم ، ربمایپ  فلخ  ربارب  رد  وت  یهاوخریخ  يرادافو و  قیدـصت ، میلـست ، رب 

ریما بناج  زا  شیوخ ، لوسر  بناج  زا  تايرگيرای ، يرادیاپ و  ربص و  ساپ  هب  ار  وت  دنوادخ  مهدیم . یهاوگ  هدیدمتس  مولظم  نید و 
. تسا يارس  نآ  شاداپ  شوخ  ماجرف  هک  داهد ! شاداپ  نیرترب  داب - نانآ  همه  رب  ادخ  دورد  هک  نیسح - نسح و  بناج  زا  نانمؤم و 
راکنا ار  وت  قح  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  دندنار . متـس  وت  رب  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل  دنتـشک ، ار  وت  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل  دـنوادخ 

. دندنکفا ییادج  تارف  بآ  وت و  نایم  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  دنداهن و  ياپریز  ار  تتمرح  دندرک و 
. تخاس دهاوخ  هدروآرب  تسا  هداد  هدعو  امش  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  يدش و  دیهش  هنامولظم  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

میامش وریپ  زین  دوخ  نم  تسامش و  هداهنرس  امش و  میلست  ملد  هک  یلاح  رد  ماهدش ، دراو  وت  رب  هدمآ و  وت  هاگرد  هب  نانمؤمریما ، رسپ  يا 
امش هب  نم  ناتنانمشد . اب  هن  میامـش ، اب  میامـش ، اب  تسا . رواد  نیرترب  وا  هک  دنک  يرواد  ام  نایم  دنوادخ  ات  تسا  هدامآ  ناتیارب  مايرای  و 

ناتتشگزاب و 
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. مرفاک دنتشک  ار  امش  دندرک و  تفلاخم  امش  اب  هک  نانآ  ربارب  رد  مراد و  نامیا 

.« دنتسج تکرش  امش  نتشک  رد  نابز  تسد و  اب  هک  ار  یمدرم  دشکب  دنوادخ 
: يوگب نکفیب و  ربق  هب  ار  دوخ  ور و  نورد  هب  سپس 

ُۀَمْحَر َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َمَّلَس ، َو  ْمِْهیَلَع  هَّللا  یَّلَص  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَحلاَو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمأل  َو  ِِهلوُسِرلَو  ِهَِّلل  َعیِطُْملا  ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »
َنوُدِهاجُْملاَو َنوُّیِرْدَبلا  ِهیلع  یَضَم  ام  یَلَع  َْتیَضَم  َکَّنَأ  هَّللا  ُدِهْـشُأ  َو  ُدَهْـشَأ  َِکنََدب ، َو  َکِحوُر  یَلَع  َو  ُُهناوْضِر  َو  ُُهتَرِفْغَم  َو  ُُهتاکََرب  َو  هَّللا 

َو ِءازَجلا  َرَثْکَأ  َو  ِءازَجلا  لَْضفَأ  هَّللا  َكازَجَف  ِِهئاَّبِحَأ  ْنَع  َنوُّباَّذلا  ِِهئاِیلْوَأ  ِةَرُْـصن  ِیف  َنوُِغلابُملا  ِِهئادـْعَأ  ِداهِج  ِیف  َهل  َنوُحِـصانُملا  هَّللاِلِیبَس  ِیف 
َْتیَطْعَأ َو  ِۀَحیِـصَّنلا  ِیف  َْتَغلاب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ِهِْرمَأ ، َةالُو  َعاَطَأ  َو  َهَتَوْعَد  َُهل  َباجَتْـساَو  ِِهتَْعیَِبب  یَفَو  ْنَّمِم  ٍدَـحَأ  ِءازَج  یَفْوأ  َو  ِءازَجلا  َرَفْوأ 

َعَفَر َو  ًافَرُغ  اهَلَْـضفَأ  َو  ًالِْزنُم  اهَحَْـسفَأ  ِِهنانِج  ْنِم  َكاـطْعأ  َو  ِءادَـعُّسلا  ِحاوْرَأ  َعَم  َکَـحوُر  َلَـعَج  َو  ِءادَـهُّشلا  ِیف  هَّللا  َکَـثَعَبَف  ِدوُهْجَملا  َۀَـیاغ 
َکَّنَأ َو  ْلُْکنَت  َْمل  َو  ْنِهَت  َْمل  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ًاقِیفَر ، َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلاَو  ِءادَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َعَم  َكَرَشَح  َو  َنیِّیِّلِع  ِیف  َكَرْکِذ 

ُهَّنِإَف َنِیِتبْخُملا  ِلِزانَم  ِیف  ِِهئاِیلْوَأ  َو  ِِهلوُسَر  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  َو  انَْنَیب  هَّللا  َعَمَجَف  َْنیِِّیبَّنِلل  ًاِعبَّتُم  َو  َنیِِحلاَّصلِاب  ًایِدَـتْقُم  َكِْرمَأ  ْنِم  ِةَریَِـصب  یَلَع  َْتیَـضَم 
.« َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ 

- داب نانآ  رب  دنوادخ  مالس  دورد و  هک  نیسح - نسح و  نانمؤم و  ریما  وا و  لوسر  ادخ و  رادربنامرف  يا  راکتسرد و  هدنب  يا  وت  رب  مالس  »
.

وت هک  مریگیم  هاوگ  زین  ار  يادخ  مهدیم و  یهاوگ  تندب . رب  حور و  رب  وت و  رب  دنوادخ  ناوضر  ترفغم و  تاکرب و  تمحر و  مالس و 
همه زین  شنانمـشد و  اب  راکیپ  رد  وا  نییآ  ناهاوخریخ  ادخ و  هار  نادهاجم  ردـب ، نایهاپـس  هک  يدرپس  هار  يداهن و  ماگ  یهار  نامه  رد 

نیرتشیب شاداپ ، نیرترب  ار  وت  دنوادخ  دـندوب . هتفرگ  شیپ  رد  دـندرک  عافد  وا  ناتـسود  زا  دنتخانـشن و  دـح  وا  يایلوا  يرای  رد  هک  نانآ 
نایلاو زا  دـهد و  خـساپ  وا  توعد  هب  دـنک و  افو  وا  تعیب  هب  هک  سکره  هب  هک  داـهد  شاداـپ  نیرتلماـک  شاداـپ و  نیرتهدرتسگ  شاداـپ ،

. یهد درب  نامرف  وا  تموکح 
وت دنوادخ  یتشاد . میدقت  یتسناوت  هچنآ  یتخانشن و  دح  یهاوخریخ  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
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وت هب  هناخ  نیرترب  يارس و  نیرتهداشگ  شیوخ  تشهب  زا  دنک ، هارمه  ناگتفایتداعس  حور  اب  ار  وت  حور  دزیگنارب ، نادیهش  رامـش  رد  ار 

روشحم دنیوکن - ناهارمه  ناتسود و  هک  ناراکتسرد - نادیهـش و  نادرمدار ، ناربمایپ ، اب  ار  وت  و  دنادرگ ، دنلب  اهنامـسآ  رد  وت  مان  دهد ،
. درادب

هب یتفرگ و  شیپ  رد  شیوخ  هار  یتسه ، نآ  رب  هچنادـب  یهاگآ  اب  يداهن و  سپ  ماـگ  هن  يدـیزرو و  یهاـتوک  هن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
رد دنراد ، تهاگرد  ناگدرپسرس  هک  ییارس  رد  ار  دوخ  يایلوا  لوسر و  امـش و  ام و  دنوادخ  يدرک . يوریپ  ناربمایپ  زا  ادتقا و  ناحلاص 

.« تسا نازرورهم  نیرتهدنیاشخب  دوخ  وا  هک  دروآ ، درگ  مه  رانک 
: يوگب زامن  زا  سپ  رازگب و  زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  ورب ، رسالاب  تمس  هب  سپس 

اَّلإ ًاْبیَع  َو ال  ُهَتْجَرَف  اَّلإ  ًاَّمَه  َو ال  ُهَتْرَفَغ  اَّلإ  ًاْبنَذ  ِمَّظَعُملا  ِدَهشَملا  َو  ِمَّرَکُملا  ِناکَملا  اَذه  ِیف  ِیل  ْعَدَتال  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللأ  »
ِةَرِخآلاَو اْینُّدـلا  ِجـِئاوَح  ْنِم  ًۀَـجاح  َو ال  ُهَتْظَفَح  اَّلإ  ًاِبئاغ  الَو  هَتیْفَـشّالإ  ًاضیرم  َو ال  ُهَتْعَمَج  اَّلإ  اًلْمَـش  َو ال  ُهَْتیَنْدَأ  َو  ُهَتْطََـسب  اَّلإ  ًاقْزِر  َو ال  ُهَتْرَتَس 

.« َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  اهَْتیَضَق  اَّلإ  ٌحالَص  اهِیف  ِیل  َو  َیِضر  اهِیف  ََکل 
هک رگم  یهانگ  چیه  راذـگم  میارب  الاو  تمظعرپ  رازم  نیا  رد  یمارگ و  ياج  نیا  رد  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ ! »

ياهداد و تعـسو  ار  نآ  هک  رگم  ییزور ، ياهدـناشوپ ، ار  نآ  هـک  رگم  یبـیع  ياهدوـشگ ، ار  نآ  هـک  رگم  یهودـنا  ياهدـیزرمآ ، ار  نآ 
هک ترخآ  ایند و  ياهتجاح  زا  یتجاح  و  ياهدیشخب ، افـش  هک  رگم  يايرامیب ، ياهتخاس ، فرطرب  هک  رگم  ییناشیرپ  ياهدروآ ، مکیدزن 

.« نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ياهدروآرب ، هک  رگم  تسا ، نآ  رد  نم  حالص  وت و  ياضر 
: يوگب تسیاب و  ياپ  نییاپ  رد  درگزاب و  حیرض  دزن  هاگنآ 

َو ًامالْـسِإ  ِمْوَقلا  لَّوَأ  َْنبا  ای  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  َنیِّیِـصَولاَدِّیَس ، َْنبا  اـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  َنِینِمْؤُْملا ، ِریِمَأ  ِْنبا  َساَّبَعلا  لـضفلاَابَأ  اـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  »
َنَعَلَف هیخأل  یِـساوَملا  ُخألا  َمِْعنَف  َکیِخَأل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  هَِّلل  َتْحَـصَن  ْدََقل  ُدَهْـشَأ  ِمالْـسِإلا  یَلَع  ْمِهِطَوْحَأ  َو  ِهَّللاِنیِِدب  ْمِهِمَْوقَأ  َو  ًانامیِإ  ْمِهِمَْدقَأ 

ُدِهاجُْملا ُِرباَّصلا  َمِْعنَف  ِمالْسِألا  َۀَمْرُح  کْلتَق  یف  ْتَکَهَْتنَأ  َو  َمِراحَملا  َْکنِم  ْتَّلَحَتْـسا  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَمَلَظ  ًۀَّمُأ  هَّللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا 
ُخألاَو ُرِصاَّنلا  یِماحُملا 
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ِیف َِکئابآ  ِۀَجَرَِدب  هَّللا  َکَقَْحلَأ  َو  ِلیِمَجلا  ِءانَّثلا  َو  ِلیِزَجلا  ِباوَّثلا  َنِم  ُهُْریَغ  ِهِیف  َدِهَز  امِیف  ُبِغاَّرلا  ِهِّبَر  ِۀَـعاط  َیلِإ  ُبیِجُملا  ِهیِخَأ  ْنَع  ُِعفاَّدـلا 

ٍدَّمَُحم یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَئْسَأَف  َِکناسْحِإ  ِلیِزَج  َو  َِکتَرِفْغَِمل  ًءاجَر  َو  َِکباَوث  ِیف  ًۀَبْغَر  َِکئاِیلْوَأ  ِةَرایِِزل  ُتْضَّرَعَت  یِّنِإ  َّمُهّللأ  ِمیِعَّنلا . ِتاّنج 
َنیِمَرْکُْملا َجارْدِإ  ِینْجِرْدَأ  َو  ًۀَـبِّیَط  ْمِِهب  ِیتاـیَح  َو  ًۀـَلُوبْقَم  ْمِِهب  ِیتَراـیِز  َو  ًاّراـق  ْمِِهب  یِْـشیَع  َو  ًاراد  ْمِِهب  ِیقْزِر  َلَـعَْجت  ْنَأ  َو  َنـیِرِهاَّطلا  ِهـِلآ  َو 

ُلْهَأ َکَّنِإ  ِبوُرُکلا  َفْشَک  َو  ِبُویُعلا  َْرتَس  َو  ِبُونُّذلا  َناْرفُغ  َبَجْوَتْـسا  ِدَق  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  َِکئاَّبِحَأ  ِدِـهاشَم  ِةَرایِز  ْنِم  ُِبلَْقنَی  ْنّمِم  ِیْنلَعْجاَو 
«. ِةَرِفْغَملا ُلْهَأ  َو  يَْوقَّتلا 

نیتسخن هک  نآ  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  ایـصوا ، رورـس  رـسپ  يا  وت  رب  مالـس  نانمؤم ، ریما  رـسپ  يا  ساـبع ، يا  لـضفلاوبا ، يا  وت  رب  مالـس  »
. تسا نییآ  رب  نیرتزوسلد  نیرتهدنرادياپرب و  نمؤم ، نیزاغآ  هدروآمالسا ،

شیوخ ردارب  يارب  دردمه  هارمه و  ردارب  شوخ  هچ  دوخ  وت  و  يدرک ، یهاوخریخ  تردارب  وا و  لوسر  ادخ و  يارب  هک  مهدیم  یهاوگ 
. يدوب

دنتسکش تمرح  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  دندنار ، متس  وت  رب  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  دنتشک ، ار  وت  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  دنوادخ 
. دنداهن ياپ  ریز  نییآ  تمرح  وت ، نتشک  اب  و 

ناوارف شاداپ  نادب  هتفگ و  خساپ  راگدرورپ  نامرف  هب  هک  یـشیوخ  ردارب  زا  هدننکعافد  ردارب  و  هديرای ، عفادم  دهاجم ، رادـیاپ  شوخ  وت 
. تسا هدرپس  لد  دندرک ، یتبغریب  نادب  نارگید  هک  يروخرد  شیاتس  و 

. دنیاجنآ تناردپ  هک  دناسر  تشهب  رد  ياهبترم  نامه  هب  ار  وت  دنوادخ 
تیایلوا ترایز  گنهآ  وت  رایـسب  مرک  ناسحا و  يوزرآ  رد  وت و  ترفغم  شیاشخب و  تشادمـشچ  هب  وت و  شاداپ  دـیما  هب  نم  ادـنوادخ !

مارآ و ار  مایگدـنز  راشرـس ، ار  مايزور  ناـنآ  تکرب  هب  یتسرف ، دورد  شکاـپ  نادـناخ  دـمحم و  رب  مهاوخیم  وت  زا  کـنیا  و  ماهدرک ،
نادب تهاگرد  ناگدشهتشادیمارگ  هک  يرب  الاب  لامک  هلپ  نادب  ارم  يرادب و  هتـساریپ  كاپ و  ار  متایح  و  هتفریذپ ، ار  مترایز  رادروخرب ،

، ناهانگ شزرمآ  دـنیاورماک و  بایماک و  دـندرگیم  زاـب  تناتـسود  دـقرم  تراـیز  زا  نوچ  هک  یهد  رارق  یناـسک  زا  ارم  و  ياهدرب ، ـالاب 
شیاشخب و دنمازـس  ییاورپ و  هتـسیاش  دوخ  وت  دـناهدش . راوازـس  ار  شیوخ  یگدـنز  ياههرگ  ندـش  هدوشگ  اـهیتساک و  ندـش  هدیـشوپ 

.« یشزرمآ

مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهمانترایز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 414زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


350 ص :

نخس نیماجرف 

قحلایعاد یلعدمحم  ملق  هب 
. دنوادخ دای  اب 

. ساپس ار  وت  يدومن ، هار  نآرق  زا  يوریپ  هب  يداهن و  تنم  ام  رب  نامیا  تمعن  هب  هک  ییادخ  يا 
. وا هتساریپ  كاپ و  نادناخ  دمحم و  نامرورس  رب  وت  مالس  دورد و  مه 

دیس رگشهوژپ  داتسا  هتخیهرف و  تسود  هماخ  رثا  هک  ار  سابعلا » دقرم  خیرات   » دنمجرا باتک  تشونتسد  هک  متفای  نآ  قیفوت  شیپ  يدنچ 
اهراتــسج هـئارا  رد  روآوـن ، شیاهیدـنبلصف  رد  ار  باـتک  نـیا  مناوـخب . تـسا  داـهد -! زارد  يرمع  ار  وا  دــنوادخ  هـمعط - لآ  ناـملس 

هک تسا  دهاجم  يدیهـش  دقرم  زا  نخـس  باتک  نیا  رد  متفای . رظن  تقد  ياراد  رهطم  دقرم  نیا  تایئزج  فاصوا و  نایب  رد  رظنمشوخ و 
تسد تخس  يراکیپ  هب  مالسا  مچرپ  ریز  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  شیوخ  ردارب  زا  عافد  ادخ و  نید  يرای  رد  دنوادخ و  هار  رد 

دوخ نماد  رب  هک  دوب  یهاـگدروآ  ناگنـشت  یقاـس  وا  دوب . مالـسا  همه  اـب  رفک  همه  ییوراـیور  هک  دـش  يراـکیپ  رادـملع  دوـخ  دـیزای و 
یهار نادهاجم  همه  يارب  تخاس و  ون  یخیرات  مالسا  يارب  هک  يداهج  دید ؛ ار  يروالد  داهج و  خیرات  هسامح  نیرتهنادواج  نیرتابیز و 

. دنک نیمز  ناثراو  ار  نادهاجم  دنوادخ  هک  زور  نآ  ات  داهن ، شیپارف  هزات  ياهویش  و 
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رد دوب و  تمظع  تفارش و  صالخا و  همه ، تفرگ و  لکش  مالـسا  ياههزومآ  لوصا و  نتخاس  رتراوتـسا  يارب  اهنت  اهنت و  البرک  هسامح 
وا يرای  اب  ات  دوب  تشهب  ناـناوج  رتهم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  دوخ  ردارب  نیتسار  يوزاـب  اـناوت و  تسد  لـضفلاوبا  هساـمح ، نیا 

نارای تیب و  لها  ناگدـیزگ  زا  يردـقنارگ  ناوراک  اـب  درادرب و  تسا  هدـش  هداـهن  شـشود  رب  هک  ار  ینیگنـس  تخـس و  راـب  نآ  دـناوتب 
عافد هار  رد  دنتـشاد ، ناوت  رد  هچنآ  همه  اب  ناهارمه  نآ  دناسر . دوصقم  لزنم  هب  دندش  تمارک  تزع و  تلادـع ، هار  دیهـش  هک  يرادافو 

گنچارف ار  یندرک  وزرآ  دنلب  هاگیاپ  نآ  یندوتـس  راتـسیا  نیدب  دنداتـسیا و  راکیپ  فص  رد  میرک  نآرق  نآ  نادواج  نوناک  مالـسا و  زا 
نآ زا  ار  هنادواج  تشهب  يارـس  نآ  رد  مه  دندیـسر و  روخرد  یتمظع  تزع و  تمرح و  دـنلب و  یتلزنم  هب  يارـس  نیا  رد  مه  دـندروآ و 

. دنتخاس دوخ 
یلع نب  سابع  مالسلا ، هیلع  نیسح  رادملع  روای و  ادخ و  هار  دهاجم  فط و  دیهش  زا  نشور  ياهریس  رـضاح  باتک  ندناوخ  يور ، ره  هب 
نیا زا  دزومآیم و  ام  هب  يردارب  یهارمه و  يدرمیاپ ، یگداتسیا ، يرادیاپ ، سرد  هریس  نیا  رذگهر  زا  دهنیم و  يورارف  مالـسلا  امهیلع 
هنامز دنایامنیم و  نادند  گنچ و  یگدنز  ياهیتخـس  دنکیم و  يور  اهنارحب  هک  ماگنه  نآ  دناوتیم  ناسنا  هنوگچ  هک  دـیوگیم  نخس 

شیوخ هار  زا  ینزوس  رـس  درادنرب و  تسد  دوخ  نییآ  لوصا و  زا  یتشگنارـس  هزادنا  هب  ددنبیم ، یگدنز  رب  ار  هار  دنکیم و  شرت  يور 
. دنیزگن هرانک 

هداـهناو و يدـیلپ  هتفایلقیـص ، هتخادـگ ، یناور  ناـج و  اـب  دور و  ورف  راوـشد  تخـس و  ياـهنومزآ  هروـک  هـب  شایتـسه  هـمه  اـب  هـکلب 
. تسه زین  نآ  تسه  ناج  ات  تسه و  یگدنز  ات  هک  دهن  ياج  رب  دوخ  زا  هنادواج  يراتسیا  ناسنیدب  دیآ و  نوریب  نآ  زا  هتفایتراهط 

. ناگرزب ناگدیزگ و  ایلوا و  هدارا  تسا  نیا  و  درم ، نادرم  راتسیا  تسا  نیا 
دنامیم و رگنشور  نشور و  دناهدرک  نشور  البرک  رد  زور  نآ  هک  یلعشم  نانچمه  اما  هتـشذگ ، اروشاع  دادخر  زا  اههدس  اهنرق و  کنیا 

. دنایامنیم یگدازآ  هار  دوخ  هسامح  باتک  رطسرطس  هحفصهحفص و  دنبدنب و  رد  دوخ و  ياجياج  رد 
باتک نآ  کنیا  دراذگیم ...  ناتیورارف  اروشاع  باتک  نشور  نیرز و  ياههحفص  زا  هحفص  کی  اهنت  میوگیم  نخـس  نآ  زا  هک  یباتک 

توعد هار  رد  دورگب و  نییآ  نیا  توعد  هب  دهن ، شیپارف  ماگ  مالسا  هار  رد  دهاوخیم  هک  سکره  يارب  تسا  نشور  ياهنیآ  نادیواج 
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مچرپ دتـسیاب و  يرادـیاپ  تماقتـسا و  دـنلب  هلق  زارف  رب  درادرب و  یماگ  نآ  دـنلب  فادـها  زین  دنمـشزرا و  ياههزومآ  اهداینب و  هب  نارگید 

. درادب هتشارفا  یگتسسگ  یتسس و  ره  يژک و  فارحنا و  ره  زا  رود  ار  يدّمحم  تلاسر 
ندـیواکزاب رـشب و  خـیرات  گنـسنارگ  ياههبرجت  نیدـب  نتخادرپ  هب  ار  یگتخیهرف  شناد و  لـضف و  بدا و  لـها  مهاوخیم  دـنوادخ  زا 

یلسن یپ  رد  یلسن  تما  نیا  نادنزرف  ات  دهد  قیفوت  تما  يارب  نآ ، نادرم  مالـسا و  خیرات  ینارون  قیاقح  رتنشور  میـسرت  هدشاننشور و 
. دننادب دناهتشادهگن  هدنز  ار  نییآ  نیا  هک  ینادرم  خیرات  دوخ و  نییآ  خیرات  یتسرد  ینشور و  هب  دنرب و  دوس  اهراتسج  نیا  زا 

رگماهلا سنا  نج و  ياهناطیش  هک  دنک  ییاهدیدرت  اههسوسو و  هاگنتفخ  ار  لد  ناج و  ای  دور  هاوخدب  سفن  ياهسوه  یپ  رد  یـسک  دابم 
هک دـنیادخ  مالک  تیآ  نیا  روآدای  قادـصم و  زیچره  زا  شیب  هک  دوش  هارمه  یماجرفیب  رذـگدوز و  ياهنایرج  اب  هاـگنآ  داـبم  و  دـننآ ،

: دومرف
نآ لاح  و  میدروآ » نامیا   » دنتفگ دوخ  نابز  اب  هک  نانآ  زا  هچ ، دنزاسن ؛ نیگمغ  ار  وت  دـنزرویم  باتـش  رفک  رد  هک  یناسک  ربمایپ ، يا  »
وت دزن  هک  ینامدرم  شوگ  هب  دنبایب و  بیذکت  يارب  يزیواتسد  ات  دنراپـسیم  شوگ  هک  نایدوهی  زا  هچ  دوب ، هدرواین  نامیا  ناشیاهلد  هک 
نآ رگا  دیریذپب و  ار  نآ  دش  هداد  امش  هب  مکح  نیا  رگا  دنیوگیم : دننکیم و  نوگرگد  دوخ  ياج  زا  ار  نخـس  نانآ  دنناسرب . دناهدماین 

نانآ درک . یناوتن  راک  چـیه  ادـخ  ربارب  رد  وا  يارب  وت  دـهاوخب  ار  شایگتـشگرس  دـنوادخ  هک  سکره  دـینک . يرود  دـشن  هداد  امـش  هب 
گرزب یباذع  يارس  نآ  رد  يراوخ و  ینوبز و  يارس  نیا  رد  ار  نانآ  دنادرگ ، كاپ  ار  ناشیاهلد  تسا  هتـساوخن  دنوادخ  هک  دنایناسک 

.« تسا
يژک یهارمگ و  ناشیاهناج  رد  هدرک و  هناخ  يرامیب  ناـشیاهلد  رد  هک  یناـسک  هرهچ  زا  دـناباتیمزاب و  ار  تقیقح  دوخ ، خـیرات ، يرآ ،

. دنکفایم ورف  باقن  تسا  هدرک  هابت  زین  ار  نانآ  هتسیاش  ياهرادرک  هدوزفا و  ناشیرامیب  رب  دنوادخ  هتخادنا و  رگنل 
هویـش تسرد و  هار  رب  يدرمیاـپ  يرادـیاپ و  قیفوت و  يوزرآ  همعط  ناملـس  دیـس  رگـشهوژپ  لـضاف و  داتـسا  يارب  هک : نآ  یناـیاپ  نخس 

همه رد  هدیسر و  نادب  دوخ  هک  مراد  ياهتسیاب 
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ار خیرات  ياهدادخر  هک  دنادیم  نآ  دـنبیاپ  ار  دوخ  وا  تسا ؛ هتفرگ  شیپ  رد  ار  نآ  شیاههتـشون  همه  رد  یخیرات و  یبدا و  ياهـشهوژپ 
ار دادـخر  نآ  دوخ  هدـید  هب  هک  ایوگ  دـهن ، يورارف  زورما  ناـبطاخم  يارب  نشور  يریوصت  دـنک و  لـقن  تسا  هداد  خر  هک  هنوگ  ناـمه 

. دنرگنیم
ار تما  نیا  نادنزرف  میزاییم ، تسد  اهنادب  هک  ییاهـشالت  رذگهر  زا  دهد و  قیفوت  مالـسا  هزاوآرپ  نییآ  يرازگتمدخ  هب  ار  ام  دـنوادخ 

. تسا هتخاس  رادروخرب  ناینیشیپ  دیرفاتسد  شناد و  زا  ار  ام  هک  ناسنآ  دزاس ؛ دنمهرهب 
. دوردب دورد و  ار  وا  راکتسرد  ناگدنب  ناگداتسرف و  ناربمایپ و  ساپس و  شیاتس و  ار  نایناهج  يادخ  هک  نآ  نخس  نیرخآ 

نئوژ 1993 م.  30 ق / مرحم 1414 ه .  9
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ریوصت ص 336
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ریوصت ص 337 و 338
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همانباتک

اهباتک فلا :

قفشم یناشاک ، دومحم و  یخرهاش ، راثیا ، هنییآ 
دمحم يوامس ، نیسحلا ، راصنا  یف  نیعلا  راصبا 

دومحم سابع  داقع ، ءادهشلاوبا ،
دومحم هّیروبا ، ةریضملا ، خیش  هریرهوبا 

يدهمدمحم یمظاک ، يوسوم  هعیدولا ، نسحا 
یلع نسحلاوبا  يدروام ، هیناطلسلا ، ماکحالا 

دوواد نب  دمحا  يرونید ، لاوطلا ، رابخالا 
( دیفم  ) دمحم نب  دمحم  نامعننبا ، ناهذالا ، داشر 

نیسحدمحم ءاطغلافشاک ، ۀینیسحلا ، ۀبرتلاو  ضرالا 
مالسلا دبع  دامع  فوؤر ، قارعلا ، یف  ءاضقلاو  ةرادالا  لاجر  ۀمکاحلا و  رسالا 

نیدلاریخ یلکرز ، مالعالا ،
نیما نسحم  یلماع ، هعیشلا ، نایعا 
نسح نب  دمحم  یسوط ، یلامالا ،

نیسحلادبع دمحم  يرایط ، يرفعج  هعیشلا ، سینا 
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یقتدمحم یسلجم ، راهطألا ، ۀمئالا  ثیداحال  ۀعماجلا  راونالا  راحب 

دحاولادبع رفظم ، یمقلعلا ، لطب 
نیدلاسمش میهاربا  ینیوزق ، ءالبرک ، خیرات  یف  ءالبنلا  ۀیغب 

نیسح هدازدامع ، یلعم ، يالبرک  ییایفارغج  خیرات  *** 
ریرج نب  دمحم  يربط ، كولملاو ،) ممألا  خیرات   ) يربط خیرات 

داوجلادبع راددیلک ، البرک ، خیرات 
سابع يوازع ، نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خیرات 

نسح نب  یلع  رکاسعنبا ، قشمد ، ۀنیدم  خیرات 
يرکاش دمحم  یسولآ ، اهءاملع ، دادغب و  دجاسم  خیرات 

نماض مقدشنبا ، راهنالا ، لالز  راهزالا و  ۀفحت 
رفعجدیس مولعلارحب ، ملاعلا ، ۀفحت 

هَّللادبع نب  دمحم  هطوطبنبا ، هطوطبنبا ،) هلحر   ) راظنلا ۀفحت 
طبس يزوجنبا ، صاوخلا ، ةرکذت 

يداه ناملس  همعط ، لآ  ءالبرک ، ثارت 
قازرلادبع یطوفنبا ، بادآلا ، عمجم  صیخلت 

یلع یعاسنبا ، ریسلا ، نویع  خیراتلا و  ناونع  یف  رصتخملا  عماجلا 
داوجلادبع راددیلک ، اهعاقب ، همیدقلا و  ءالبرک  ۀیفارغج 

ناوتنآ اراب ، یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  *** 
دمحا نب  قازرلادبع  یطوفنبا ، ۀعماجلا ، ثداوحلا 

نیسح یفجن ، یقارب  ۀیکزلا ، اهتبرت  ءالبرک و  لقن  یف  ۀیهبلا  ةردلا  *** 
هنومکنبا هنومکنبا ، ناوید 

***
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دمحا نب  هَّللادبع  يربط ، یبقعلا ، رئاخذ 

باهولادبع مازع ، مازع ، باهولادبع  تالحر  *** 
رقابدمحم يراسناوخ ، تانجلا ، تاضور 

هَّللادبع یلیالع ، تاذلا ، ومس  یف  ینعملا  ومس  *** 
لیعامسا نب  فسوی  یناهبن ، دمحم ، لآل  دیؤملا  فرشلا  *** 
دمحم نب  دمحا  یمتیه ، رجحنبا  ۀقرحملا ، قعاوصلا  *** 

قازرلادبع دیس  ینیسح ، اثیدح ، امیدق و  قارعلا  *** 
یجرج نادیز ، مالسالا ، لبق  برعلا 

نسدلنور هعیشلا ، ةدیقع 
ناراکمه یسیع و  نامیلس ، قارعلا ، یف  ۀیمالسالا  ۀیبرعلا  تارامعلا 

یلع نب  دمحا  نیدلالامج  ینیسح ، بلاطلا ، ةدع 
یلع نب  دمحم  یقطقطنبا ، رابغلا ، نم  ۀظوفحملا  ۀیولعلا  تاتویبلا  یف  راصتخالا  ۀیاغ  *** 

نیدلالالج نب  میرکلادبع  دیس  سوواطنبا ، يرغلا ، ۀحرف  *** 
يوسوم قازرلادبع  مرکم ، مشاهینب ، رمق  *** 

یلع نسحلاوبا  ریثانبا ، خیراتلا ، یف  لماکلا  *** 
دمحم نب  رفعج  مساقلاوبا  هیولوق ، تارایزلا ، لماک 
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گرزباقآ ینارهت ، ةرشع ، ۀثلاثلا  ۀئاملا  مالعا  یف  ةرربلا  مارکلا 

يداه ناملس  همعط ، لآ  ةرکاذلا ، یف  ءالبرک 
یلماع نیدلاءاهب  دمحم  ییاهب ، لوکشکلا ، *** 

مرکم نب  دمحم  روظنمنبا ، برعلا ، ناسل  *** 
دمحم يوامس ، فطلا ، ضراب  فطللا  یلاجم  *** 

دمحا يدنجریب ، يدمحا  یسراف ، رعش  رد  لضفلاوبا  ترضح  یثارم  حیادم و 
نسحدمحم راددیلک ، لآ  نیسحلا ، ۀنیدم 

نیسح نب  یلع  يدوعسم ، رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم 
نیسح ازریم  يرون ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم 

ق. 1388 ه . هرهاق ، داعس ، دمحم ، رهام  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  دهشم 
دمحم نیدلازرح ، لاجرلا ، فراعم 
يدهمدمحم یناردنزام ، نیطبسلا ، یلاعم 

توقای يومح ، نادلبلا ، مجعم 
ینابزرم ءارعشلا ، مجعم 

اضررمع هلاّحَک ، نیفلؤملا ، مجعم 
نیسح نب  یلع  یناهفصا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم 

يوسوم قازرلادبع  مرقم ، نیسحلا ، لتقم 
یلع نب  دمحم  بوشآ ، رهشنبا  بلاطیبا ، لآ  بقانم 

ق. 1285 ه . نارهت ، يرون ، ناملس ، بقانم 
رفعجدیس یجرعا ، برعلا ، باسنا  یف  برضلا  لهانم 

طبس يزوجنبا ، ممألا ، كولملا و  خیرات  یف  مظتنملا 
( قودص  ) یلع نب  دمحم  هیوبابنبا ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 
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قازرلادبع هنومک ، فارشالا ، ءابقن  یف  فاحتالا  دراوم 

رفعج یلیلخ ، هسدقملا ، تابتعلا  ۀعوسوم 
نسحدیس ردص ، نیدهشملا ، ةرامع  یف  نیمرحلا  لها  ۀهزن  *** 

سابع یکم ، سینالا ، بیدالا  ۀینم  سیلجلا و  ۀهزن 
هَّللاۀبه دیس  ینیسح ، نیسحلا ، ۀضهن 

دمحا ناکلخنبا ، نامزلا ، ءانبا  نایعالا و  تایفو 

اههمانزور تالجم و  ب :

هلجم مالقالا ،
هلجم دئارلا ،

هلجم قرشلا ، ۀلاسر 
همانزور ءاروزلا ،
هلجم نافرعلا ،

هلجم یقارعلا ، یملعلا  عمجملا  ۀلجم 
هلجم سبتقملا ،

همانزور (1) 432 رانملا ،

اه تشون  یپ 

ق .. 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس  - 1
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ص 250 يرونید ، لاوطلا ، رابخا  (- 1  ) 1

فعـض و هب  شتوارط  ات  تخاس  فقوتم  ار  نآ  نیع  نیمزرـس  رد  زین  تشادـب و  زاب  تکرح  زا  ارم  ناوراک  بکرم و  ـالبرک  رد  (-» 2  ) 2
ارم بکرم  و  مراگنایم . چیه  ار  نیا  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس  تشگزاب ، لزنم  نامه  هب  راب  رگید  دـش  نوریب  یلزنم  زا  نوچ  دـییارگ . یتسس 

.« دنرادیم زاب  هعیرش  يوج و  ره  بآ  زا  نابذ ، زا  مشچ  هایس  ینادرم 
هاوخدـب نانمـشد  رگید  اب  هارمهو  دربیپ  وت  گنهآ  هب  دـمآ . رد  حـئاون  بیذـعلا و  زوج  سپـس  علعل و  هاـگنآ  ـالبرک ، هب  نوچ  (-» 3  ) 3

.« دروآ دورف  يربنامرفرس 
ص 213 اراب ، ناوتنآ  یحیسملا ، رکفلا  یف  نیسحلا  (- 1  ) 4

،، یناتـسهوک يوبگرب  تسا . ینیمز  اهنآ  زا  یخرب  ینابایب و  اهنآ  رتشیب  دراد و  رایـسب  عاونا  هک  اهگنلخ  هریت  زا  ایاپ  تسا  یهاـیگ  (- 1  ) 5
«. مجرتم سورال «-. کن :

z\E\E\ قین یلع  تامامح  ُتوص  ّفطلاب   z\ اهتراجو ًادنه  ینرکذی  ّینإ  - s\iُ(\1  ) 6
ص 750 1912 م ،. لاوش 1330 ق /. هرامش 10 ، متفه ، هرود  قشمد ، پاچ  سبتقملا ، هلجم  کن :

ص 139 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  دیس  ص 115 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  رجح ، نبا  (- 2  ) 7
یمغرب مهنم  تحبـصأ  نإو   z\ اهلهأو رایدلا  هَّللادـعبی  الف   z\ ّتلح موی  اهلاثما  اـهرأ  ملف   z\ دّـمحم لآ  تایبا  یلع  تررم  - s\iُ(\3  ) 8

z\E\E\ ّتلذف َنیملسملا  باقر  ّتلذأ   z\ ٍمشاه لآ  نم  ّفطلا  یلتق  ّنإ  الأ   z\ ّتلخت
ص 52 ج 6 ، نادلبلا ، مجعم  کن :

ص 23 ج 4 ، ریثا ، نبا  لماکلا  ص 232 ؛ ج 6 ، يربط ، خیرات  (- 1  ) 9
رغث امو  ًارورس   z\ ًامـسبتم اذ  اذه و  ًاکحاض  ادغ   z\ مئالعلا ضعب  ردـغلل  اهب  حالو   z\ يونلا مهل  يونین  یف  تذخا  ذـم  و  - s\iُ(\2  ) 10

z\E\E\ مسابب نونملا 
نیعلا عوــمد  يرغأ   z\ يونینب نیـسحلا  ءزر  يرکذـتو   z\ ءافغإلا ةّذـل  ینوفج  اـعنم   z\ ءاروشاـع موـی  فوـفطلا و  رکذ  - s\iُ(\3  ) 11

z\E\E\ ءارجإلاب
ص 30 یطخ ، هخسن  راددیلک ، داوجلادبع  اهعاقبو ، ۀمیدقلا  ءالبرک  ۀیفارغج  کن :

ص 750 1912 م ،). لاوش 1330 ق /. هرامش 10 ( متفه ، هرود  قشمد ، پاچ  سبتقملا ، (- 1  ) 12
. مشش باب  ق ،. 1285 ه . نارهت ، ناملس ، بقانم  يرون ، (- 2  ) 13

داریا هّکم  رد  هبطخ  نیا  هدروآ ، ّفلؤم  هچنآ  فالخ  رب  ًارهاظ  ءالبرکو . سیواونلا  نیب  تاولفلا  نالسع  اهعطقت  یلاصوأب  ّنأکو  (- 1  ) 14
«. مجرتم ص 53 «- فوهللا ، کن : تسا . هدش 
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362 ص :
ص 187 موس ، پاچ  مالسالا ، لبق  برعلا  نادیز ، یجرج  (- 2  ) 15

«. مجرتم تسا «، ندش  هدیربرس  ندیربرس و  رقع » یناعم « زا  یکی  هک  دنامن  هدیشوپ  یمارگ  هدنناوخ  رب  (- 3  ) 16
. رقع هدام  نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  (- 1  ) 17

ص 429 ج 2 ، نایعألا ، تایفو  ناکلخ ، نبا  (- 2  ) 18
. هیرضاغ هّدام  ص 261 ، ج 6 ، نادلبلا ، مجعم  (- 3  ) 19
ص 14 نیسحلا ، ۀنیدم  رادیلک ، نیسح  دّمحم  (- 4  ) 20

«. مجرتم تسا «، رتم  اب 1609  ربارب  یسر و  مشچ  کی  هزادنا  هب  یتفاسم  لیم » (-» 5  ) 21
. ۀکربلا هیفو  مهفلاخ  نّمم  مهریغ  یلع  مارح  هیلاوم و  هدلول و  لالح  وهف  لایمأ  ۀعبرأ  یف  لایمأ  ۀعبرأ  هارتشا  يذلا  نیسحلا  مرح  (- 1  ) 22

ص 12 اهعاقبو ، ۀمیدقلا  ءالبرک  ۀیفارغج  (- 2  ) 23
ّهنأب ّدو  شرعلاو   z\ ًاعجضم ۀّیرضاغلا  تذّختا  فیک   z\ عُشعشت یلعلا  عبسلاو  یسرکلا   z\ هرون نم  يذلا  شرعلا  بکوک  ای  - s\iُ(\1  ) 24

z\E\E\ عجضم کل 
z\E\E\ ِلزانملا کلت  ءاجرأ  مهل  باطو   z\ اوشّرع ۀّیرضاغلا  ضرأب  ٌمارک  - s\iُ(\2  ) 25

«. لتاقم رصق  رصق «، هّدام  نادلبلا ، مجعم  (- 3  ) 26
ًالاطبأ تبراضو   z\ لتاقم رـصقب  ًاماوقأ  تزرابو   z\ َلَشف ًاشئاط  ـالو  ًاـفاّقو  ُكأ  ملو   z\ مخأ ملف  ینومتبرج  اـم  رـصقلابو  - s\iُ(\1  ) 27

z\E\E\ َلََزن نم  ُتلزانو 
نیتقوربلا نم  بارش   z\ اهؤام جزمی  ءاـحطبلا  درأ  ملو   z\ ُقیدصو مئاد  ّلظ  رـصقلابو   z\ ٍحـلاص ةروزب  موی  نکی  مل  نأک  - s\iُ(\2  ) 28

z\E\E\ ُقوتیو مهوحن  یبلق  حاتریو   z\ مهّبحأ يراصن  اوناک  نإو  ّینإو   z\ ُقیتع
ص 31 ج 15 ، لماکلا ، دربم ، (- 3  ) 29

ص 303 ج 5 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  (- 1  ) 30
ص 60 مّود ، پاچ  البرک ، خیرات  (- 2  ) 31

هک وش ، هناور  هنهرب  ياپ  اب  شوپب و  كاپ  ياههماج  سپس  نک و  لسغ  تارف  لحاس  رب  يدرک  هَّللادبع  ابا  ترایز  گنهآ  نوچ  (- 1  ) 32
دّمحم رب  ییوگیم و  دنوادخ  میظعت  دمح و  و  هَّللاّالإ ، هلإ  ال  ربکا ، هَّللا  ماگنه  نامه  زا  ییوا . لوسر  ادـخ و  ياهمرح  زا  یمرح  رد  کنیا 
ص 198 ق ،. 1356 ه . فجن ، هیولوق ، نبرفعج  تارایزلا ، لماک  کن : یسرب . ینیسح  رئاح  برد  هب  ات  یتسرفیم  دورد  وا  نادناخ  و 

ص 80 نیسحلا ، ۀضهن  ینیسح ، نیدلا  ۀبه  (- 2  ) 33
z\E\E\ احئاونلا اهنود  بیذعلا  زوجف   z\ اعلعلف ءالبرک  ّتلح  یه  اذإ  - s\iُ(\3  ) 34

ص 148 یبقعلا ، رئاخذ  (- 1  ) 35
ص 115 هقرحملا ، قعاوصلا  رجح ، نبا  (- 2  ) 36
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363 ص :
نیعلا عمد  ِتیرجأو   z\ هدنع ُمطاف  ّدـخلا  ِتمطلل  ًاذإ   z\ ِتارف ّطشب  ًاناشطع  َتام  دـق  \z و  ًالّدجم ِنیـسحلا  تلخ  ول  مطافأ  - s\iُ(\3  ) 37

z\E\E\ ِتارف ّطشب  اهیف  مهسرعم   z\ البرک ضرأ  نم  ِنیرهنلايدل  سوفن   z\ ِتانجولا یف 
اهلیاز ءاذقألا   z\ نم ٌبذـع  ءاملا  یفاصب  ْتبرـش  ولف   z\ ُلیلـص اهل  ِتارفلا  ئطاـش  یلع   z\ یلیل ّبح  نم  یتـم  اـهرت  ملأ  - s\iُ(\4  ) 38

z\E\E\ ُلیلعلا
ص 4 فطلا ، ضرأب  فطللا  یلاجم  يوامس ، دّمحم  (- 1  ) 39

ص 154 تاذلا ، ومس  یف  ینعملا  ومس  یلیالع ، هَّللادبع  (- 1  ) 40
ص 145 هریضملا ، خیش  هریرهوبا  هیروبا ، دومحم  (- 1  ) 41

ص 21 نامه ، (- 2  ) 42
ص 67 مالسلا ، هیلع  نیسحلا  لتقم  مرکم ، يوسوم  قازرلادبع  (- 1  ) 43

.« دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ربمایپ  نادناخ  امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  دنوادخ  ،» 33 بازحا : (- 1  ) 44
.« نادنواشیوخ هرابرد  یتسود  رگم  مهاوخن  یشاداپ  امش  زا  نآ  رب  وگب  ،» 22 يروش : (- 2  ) 45

نامنارـسپ و دییایب  وگب : دـنک ، هّجاحم  وت  اب  هدـمآ ، لصاح  ار  وت  هک  یـشناد  زا  سپ  هراب  نیا  رد  هک  ره  سپ  ،» 61 نارمع : لآ  (- 1  ) 46
رب ار  ادـخ  تنعل  و  مینک ، هلهابم  سپـس  میناوخارف  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  امـش  کیدزن و  ناشیوخ  ام  و  ناتنانز ، نامنانز و  ناتنارـسپ و 

.« میهد رارق  نایوگغورد 
«. لوسّرلا ۀناحیر  نیسحلا  لصف «: يدوبهب ، رقاب  دّمحم  قیقحت  اب  قشمد ، خیرات  رکاسع ، نب  یلع  مساقلاوبا  (- 2  ) 47

هیلع نیسح  ماما  لیاضف  هرابرد  هدیسر  ثیداحا  هعومجم  تسا  ینتفگ  هَّللا .» لوسر  ۀناحیر  نیـسحلا  لصف « قشمد ، خیرات  کن : (- 1  ) 48
ماما هرابرد  تسا . هدروآ  درگ  هّتـسلا » حاحـصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  باـتک « رد  يداـبآزوریف  ار  تنـس  لـها  بتک  رد  تیبلـها  مالـسلا و 

«. مجرتم ،» 373 - 314 - 281 ص 205 - ج 3 ، هسمخلا ،» لئاضف  کن «: نیسح 
.« َنُوناّیّدلا َّلَق  ِءالَْبلِاب  اوُصُِّحم  اذإف  ْمُهُِشیاعَم  ْتَّرَد  ام  ُهَنوُطوُحَی  ْمِِهتَنِْسلأ  یلَع  ٌقَِعل  ُنیّدلاو  اینُّدلا  ُدیبَع  ُساّنلا  (-» 1  ) 49

.« ِةاتَفلا ِدیج  یلَع  ةَدالِقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یلَع  ُتْوَملا  َّطُخ  (-» 2  ) 50
ٌۀَّیِمَح ٌفُونُأو  ْتَرُهَطَو  َْتباط  ٌروُجُحو  ُُهلوُسَرو  ِکلذ  هَّللا  یبْأَی  ِدیبَعلا ، َرارقإ  ْمَُکل  ُِّرقأ  الَو  لیلَّذلا  َءاطعإ  يدَِـیب  ْمُکیطعُأ  هَّللاَو ال  (-» 1  ) 51

.« ِمارِکلا ِعِراصَم  یلع  ِمائِّللا  َۀَعاط  َِرثُْؤن  ْنأ  ْنِم  ٌۀّیِکَز  ٌسوُُفنو 
.« ًامََربّالإ َنیِِملاّظلا  َعَم  َةایَحلاَو  ًةَداعَس  ّالِإ  َتْوَملا  يَرأ  ال  (-» 2  ) 52
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364 ص :
ِفوْرعَْملِاب َُرمآ  ْنأ  ُدـیرُأ  يِّدَـج  ِۀَّمُأ  یف  ِحالْـصإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اّمنإو  ًاِملاظ  ـالو  ًادِـسْفُم  ـالو  ًارَطب  ـال  َو  ًارِـشأ  ْجُرْخَأ  َْمل  ّینإ  (-» 3  ) 53

ُْریَخ َوُهو  ِّقحلاـب  ِموَقلا  َنَیبَو  ینَیب  هَّللاَیِـضقَی  یّتح  ُِربْـصأ  اذـه  َّیَلَع  َّدَر  ْنَمو  ّقحلاـب  یلوأ  ُهَّللاـف  ِّقحلا  ِلُوبَِقب  ینَِلبَق  ْنَمَف  ِرَْکنُملا  ِنع  یهنأو 
.« ْنیِمِکاحلا

.« ِنَنُّسلا یئِفْطُم  َو  ِناطیشلا  ِۀَثَفَنَو  ِماثآلا  ِۀَبَصَعَو  ِِملَْکلا  یفِّرَُحمَو  ِباتِکلا  َةَذَبَنو  ِبارخَألا  َذاذُش  َو  ِۀَمَألا  َدیبع  ای  ْمَُکل  ًاقْحُس  (-» 4  ) 54
.« ِهِّبَر ِءاِقل  ِیف  ُنِمْؤُْملا  َبَغْرَِیل  ُهنَع  یهانَتَی  ِلِطاْبلا ال  َیلا  َو  ِِهب  ُلَمُعی  ِّقَحلا ال  یلا  َنْوََرت  الأ  (-» 5  ) 55

.« ِبِصاْغِلل ٌۀَلِکآَو  رِظاّنِلل  ٌّیِجَش  ٍرَمَث  َثَبخأ  ُْمتنُکَف  ْمکُعوُرف  ِهیَلَع  ْتَرَزَآتَو  مکلوصُأ  ِهَیلإ  تَجَش  ٌمیِدَق  ْمُکِیف  ِرْدَغلا  هَّللاو  لَجا ، (-» 6  ) 56
ُعَفْدأ الَو  ُّبِحُأ ، ام  ُدِجأ  الَو  ِیلَمَِعب  ٌنِهَتُْرم  اَنأَو  ِیب  ٌقِدُْـحم  ُباسِْحلاَو  یُنُبلْطَی  ُتوَْملاَو  یِمامأ  ُراّنلاَو  ِیقوَف  ٌّبَر  ِیل  َو  ُتحَبْـصأ  (-» 1  ) 57

.« یِّنِم ُرَْقفأ  ٍریقَف  ُّيَأَف  یِّنَع ، افَع  َءاش  ْنإَو  ِیَنبَّذَع  َءاش  ْنإَف  يْریَغ  ِدَِیب  ِرُومالاَو  ُهَرْکأ ، ام 
.« ِهِّدَر ْنع  َکَهْجَو  ْمِرْکأف  َِکلاؤُس ، ْنَع  ُهَهْجَو  ْمَرُْکی  َْمل  ِۀَجاْحلا  ُبِحاص  (-» 2  ) 58

.« ُهَعَطَق نَم  َلَصَو  نَم  ِساّنلا  َلَصْوأ  َّنإو  ٍةرُدق  ْنَع  افَع  نَم  ِساّنلا  یَفْعأ  َّنإَو  وُجرَی ، ْنَم ال  یطعأ  ْنَم  ِساّنلا  َدَوْجأ  َّنإ  (-» 3  ) 59
ةَءانَّدلا ِلهأ  ُۀََسلاُجمَو  ٌۀَطَرَو ، ُُّولُغلاو  ٌفْعَض ، ُهَفَّسلاو  ٌهَفَس  ُۀَلَجَعلاو  ٌفَلَص ، ُرابِکتْسالاَو  ٌۀَمِْعن ، ُۀَلِصلاو  ٌۀَئوُُرم ، ُءافَولاو  ٌۀَنیز ، ُملِحلا  (-» 4  ) 60

.« ٌۀَْبیَر ِقْسِفلا  ِلهأ  ِۀََسلاُجمَو  ٌّرش 
.« اِهتاهوُرْکَم ِّلُک  یلَع  ُهَسفَن  نِّطَُویلَف  ًاِصلُخم  َنوُکَی  ْنأ  َءاش  نَمَف  بیِهَّرلا ، ِتوَْملا  ِیف  ُهانعَم  ٌْظَفل  ُصالخالا  (-» 5  ) 61

اّمَع َكانْغأ  امَو  کَنیِد ، مُهَتْعَنَمَو  مُهاْینُد ، ُموَْقلا  َکَعَنم  ْدَـقَو  ٍنأَش ، ِیف  ٍموَی  َّلُک  هَّللاَو  يَرت  دَـق  ام  َرِّیَُغی  ْنأ  ٌرِداق  هَّللا  َّنإ  هاّمع ! اـی  (- 1  ) 62
َعَشَْجلا ال َّنِإَو  ِمَرَْکلاَو . ِنیِّدـلا  َنِم  َْربَّصلا  َّنإَف  ِعَزَْجلاَو  ِعَشَجلا  َنِم  ِِهب  ْذِعَتْـساَو  َرْـصَّنلاَو  َْربَّصلا  َهَّللا  ِلأْساَف  مُهَتعَنَم ، اـم  یلا  ْمُهَجَوْحأو  َكوُعَنَم 

.« اًلَجأ ُرِّخَُؤی  َعَزَْجلاَو ال  ًاقزر  ُمِّدَُقی 
.« شخب تاجن  ناراکمتس  هورگ  زا  ارم  اراگدرورپ ! تفگیم : هک  یلاح  رد  تفر ، نوریب  ناسرت  اجنآ  زا  یسوم  ،» 21 صصق : (- 1  ) 63

.« دنک تیاده  تسار  هار  هب  ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  تفگ : دوخ  اب  داهن ، ور  نیدم  يوس  هب  نوچ  ،» 22 صصق : (- 1  ) 64
ص ج 44 ، راونألاراحب ، کن : تسا . هدـش  هتـسناد  هبَجن » هباصالا « زا  لقن  هب  مان  نیا  رتحیحـص  طبـض  راونألا ، راحب  یقرواپ  رد  (- 1  ) 65

«. مجرتم ،» 333
نانز و هورگ  نیمه  دـنتفرگ و  رارق  دعـس  نبا  راـنک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نتـشک  رد  هک  دـندوب  هورگ  نیمه  دـنامن  هتفگاـن  (- 1  ) 66

. دندرک تراغ  ار  وا  ياههمیخ  دندرب و  تراسا  هب  ار  وا  ناکدوک 
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365 ص :
«. مجرتم ص 336 «، ج 44 ، راونألا ، راحب  کن : تسا . هدمآ  هعیبر  دیعس ، ياج  هب  راحب  تیاور  رد  (- 1  ) 67

.« دنناوخیم شتآ  يوس  هب  هک  میتخاس  ینایاوشیپ  ار  نانآ  و  ،» 41 صصق : (- 1  ) 68
ص 247 ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  (- 1  ) 69

195 ص 198 - ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  (- 1  ) 70
ص 231 ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  (- 1  ) 71
ص 62 ج 3 ، بهذلا ، جورم  يدوعسم ، نیسح  نب  یلع  (- 2  ) 72

. يزاریش لاصو  (- 1  ) 73
ص 103 ءادهشلاوبا ، داقع ، دومحم  سابع  (- 2  ) 74

z\E\E\ لشت دیزی ال  ای  اولاقلو   z\ ًاحرف اّولهتساو  اّولهأل   z\ لسألا عقو  نم  جرزخلا  عزج   z\ اودهش ٍردبب  یخایشا  تیل  - s\iُ(\1  ) 75
ناک اـم  دـمحأینب  نم   z\ مقتنأ مـل  نإ  فدـنخ  نـم  تـسل   z\ لزن ٌیحو  ـال  َءاــج و  ربـخ   z\ الف کـلملاب  مشاـه  تبعل  - s\iُ(\2  ) 76

z\E\E\ لعف
ص 96 و 97 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  (- 1  ) 77

. يوامس دّمحم  نیسحلا ، راصنأ  یف  نیعلا  راصبا  کن : رتشیب  عالّطا  يارب  (- 1  ) 78
.. ق 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس   79

«. مجرتم تسا «، هدمآ  هیندملا » ینب  راونألا « راحب  هخسن  رد  (- 1  ) 80
« مجرتم تسا «. هدمآ  هظرق » راونالا « راحب  تیاور  رد  (- 1  ) 81

«. مجرتم تسا «، هدمآ  يرمت » ورمع  نب  بنعق  راونألا «، راحب  تیاور  رد  (- 1  ) 82
ص 103 نیسحلا ، لتقم  مرقم ، يوسوم  قازرلادبع  (- 1  ) 83

ص 394 ج 1 ، یمقلعلا ، لطب  (- 1  ) 84
ص 21 هّینیسحلا ، ۀبرتلاو  ضرألا  ءاطغلا ، فشاک  نیسح  دّمحم  (- 1  ) 85

ص 302 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  (- 1  ) 86
ص 23 البرک ، پاچ  نیدهشملا ، ةرامع  یف  نیمرحلا  لها  ۀهزن  ردص ، نسح  دیس  (- 2  ) 87

ص 502 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  (- 1  ) 88
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366 ص :
ص 12 ءالبرک ، خیرات  یف  ءالبنلا  ۀیغب  رادیلک ، نیسحلادبع  دیس  (- 1  ) 89

هدمآ زین  ص 229 و 230 ) ج 8 ، ریثا ( نبا  لماکلا » رد « رییغت  یکدـنا  اـب  تاـیبا  نیا  نتم  ص 270 ، ج 6 ، يربط ، خـیرات  کن : (- 1  ) 90
«. مجرتم تسا «،

ص 19 ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  همعط ، لآ  رادیلک  نیسح  دّمحم  (- 2  ) 91
ص 28 نیدهشملا ، ةرامع  یف  نیمرحلا  لها  ۀهزن  ردص ، نسح  دیس  (- 1  ) 92

ص 44 ج 11 ، يربط ، خیرات  (- 1  ) 93
ص 209 یلامألا ، یسوط ، خیش  (- 1  ) 94

ص 210 نامه ، (- 2  ) 95
«. مجرتم تسا «، هفوک  نوماریپ  ياهاتسور  اههِد و  نتم ، نیا  رد  داوس  زا  دوصقم  (- 3  ) 96

z\E\E\ همارح یف  یتفلا  سأر   z\ هّمع نبال  یتفلا  راع  - s\iُ(\1  ) 97
ص 70 ۀّیکزلا ، اهتبرتو  ءالبرک  لضف  یف  ۀّیهبلا  ةّردلا  یفجنلا ، یقاربلا  نیسح  (- 2  ) 98

ص 172 البرک ، خیرات  (- 1  ) 99
ص 73 يرغلا ، ۀحرف  سوواط ، نب  دیس  (- 1  ) 100

ص 122 ج 9 ، لماکلا ، (- 2  ) 101
224 ص 220 - نیسحلا ، رئاح  البرک و  خیرات  (- 1  ) 102

ص 183 نامه ، (- 1  ) 103
ص 54 ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 1  ) 104

ص 71 ءالبرک ، خیرات  یف  ءالبنلا  ۀیغب  (- 2  ) 105
رصم 1357 پاچ  ص 129 ، ج 1 ، هطوطب ، نبا  هلحر  (- 1  ) 106
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367 ص :
نوناک بیترت : هب  نآ  ياههام  تسا و  لوادـتم  قارع  رد  نونکا  هک  یمور  میوقت  رب  هوالع  هدرک ، یـسررب  مجرتم  هک  اجنآ  اـت  (- 2  ) 107

يدالیم ياههام  رب  هزورما  تسا و  لّوا  نوناک  و  یناث ، نیرشت  لّوا ، نیرـشت  لولیا ، بآ ، زومت ، ناریزح ، رایا ، ناسین ، راذآ ، طابـش ، یناث ،
قارع رد  لوادتم  یمور و  نیزورما  میوقت  زا  زور  هک 13  هتشاد  یقرش  دوجو  یمور  ياههام  میوقت  مان  هب  زین  رگید  یمیوقت  دراد ، قابطنا 
متفه تسیب و  هب  میدرگرب ، بقع  هب  هک  زور  هدزیـس  یمور ) لوادـتم  میوـقت  رد  لّوا  نیرـشت  ربـتکا ( مهد  زا  هیاـپ ، نیا  رب  تـسا . رتبـقع 

«. مجرتم دنکیم «، يربارب  ربماتپس  هام  اب  یمور ، نیزورما  میوقت  رد  لولیا  هام  دیسر . میهاوخ  یقرش  یمور  میوقت  رد  یقرش  لولیا 
«. مجرتم دناهدرب «، راک  هب  داروا  هیعدا و  تئارق  ّلحم  نایفوص و  هاگتدابع  سّدقم ، ياهناکم  يارب  هک  تسا  یحالطصا  هیواز  (- 1  ) 108

ص 215 راظنلا ،) ۀفحت  هطوطب ( نبا  هلحر  (- 1  ) 109
ص 134 ج 1 ، سینألا ، بیدألا  ۀینمو  سیلجلا  ۀهزن  یکم ، سابع  (- 2  ) 110

ص 59 و 60 ق ،. 1348 ه . 1929 م /. رهاق ، مازع ، باهولادبع  تالحر  (- 1  ) 111
ص 129 مشش ، پاچ  ًاثیدح ، ًامیدق و  قارعلا  ینیسح ، قازرلادبع  دیس  (- 2  ) 112

ص 111 1990 م ،. ق /. 1410 ه . توریب ، نس ، دلنور  هعیشلا ، ةدیقع  (- 1  ) 113
يزاسون ار  نآ  ق . لاس 1225 ه . هب  راجاق  هاش  دنتسکش ، ار  قودنـص  نیا  ق . لاس 1216 ه . رد  ادخ  نانمشد  هک  نآ  زا  سپ  (-» 1  ) 114

.« تشون ار  نتم  نیا  يواکلک  حلاص  درک .
.« تسا رترب  نانآ  زا  ناشردپ  دنتشهب و  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (-» 2  ) 115

لاس 1185 ه. دنتفگ . تسار  شلوسر  يادخ و  تسوا . يارب  تشهب  دـیامن ، نایرگ  ار  شیوخ  ای  دـیرگب  نیـسح  رب  سک  ره  (-» 1  ) 116
.«. ق

.« ق لاس 1222 ه . یقت . دمحم  رسپ  يدزی  ناخ  نیسح  دمحم  دوب ؛ يارس  ود  تاقیفوت  هب  قفوم  هک  نآ  نداتسیا  ياج  (-» 1  ) 117
.« لاس 1296 ه ق رامعم . دمحا  داتسا  راک  (-» 2  ) 118

دصیس رازه و  لاس  رد  هک  یناهفـصا  يزاریـش  ناگرزاب  قداص ، دمحم  جاح  هنیزه  هب  ماوق و  رـسپ  هَّللادبع  جاح  ترـشابم  هب  (-» 3  ) 119
.« تخادرپ یشاک  اب  یبرغ  یلامش و  یقرش ، هناگهس  ياهقاور  نتسارآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مرح  بادرس  يانب  لیمکت  هب  يرجه 

ص 49 1959 م ،. ق /. لاس 1378 ه . مشش ، هرود  یقارعلا ، یملعلا  عمجملا  ۀلجم  (- 1  ) 120
.. ق 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس   121

نییزت ياراد  تراـبع « زا  دوصقم  دنتـسه و  یبرع  طـخ  زا  یعاونا  مادـک  ره  قیلعت  عیفر و  یلج ، ياـهطخ  دوـشیم  يروآداـی  (- 1  ) 122
. دراد دوجو  بسانم  ياهگنر  رگید  هب  ای  هرقن و  الط و  بآ  اب  ییاهراگن  شقن و  هخسن  نآ  رد  هک  تسا  نآ  زین  تسا »
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368 ص :
ق. لاس 1276 ه . البرک ، نادیهش  فقو  (- 1  ) 123

. تسا یضاقرینم  ملق  هب  نآ  یبرع  نتم  تشذگ ، هک  یشخب  (- 1  ) 124
هب دنوادخ  تفای . دـیهاوخ  زاب  ادـخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف  شیپ  زا  نتـشیوخ  يارب  هک  یکین  هنوگره  -» 20 لمزم : 110 و  هرقب : (- 2  ) 125

.« تسا انیب  دینکیم  هچنآ 
ار نآ  هـک  تـسا  یناـسک  ندرگ  رب  اـهنت  شهاـنگ  دـهد  رییغت  شندینـش  زا  دـعب  ار  تیــصو  نآ  سک  ره  سپ  -» 181 هرقب : (- 1  ) 126

.« دنهدیمرییغت
هرامش هب  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  یطخ  هخسن  ینیـسح ، انهم  نب  ّیلع  نب  انهم  نب  دمحم  نب  دمحا  باسنالا ، ةرکذت  (- 1  ) 127

107 صص 112 - ، 657
» هلاقم م . لـیروآ 1965  ق /. لاـس 1384 ه . هجحلايذ  هرامش 10 ، هرود 52 ، نانبل ، نافرعلا ،» هلجم « کـن : تاـیئزج  هراـبرد  (- 1  ) 128

1055 ص 1058 - تفای ،»؟ هعسوت  البرک  رد  ادهشلادیس  ماما  مرح  هنوگچ 
.« یتسه يوُط  سدقم  يداو  رد  وت  هک  روآنوریب  شیوخ  رازفاياپ  ،» 12 هط : (- 1  ) 129

. دناوخب ار  عارصم  نیا  تسا  هتسناوتن  فلؤم  (- 1  ) 130
: وگب تسا  هدش  یفطصم  نادنزرف  هدادلد  گنتلد و  ییادج ، قارف و  ِسپ  هکنآ  ره  هب  (-» 2  ) 131

؟ دناشوپب قاحم  ار  ردب  نینچ  دوشیم  ایآ  تسا و  نوفدم  نیسح  اجنیا  رد 
. تسا هدیزرل  نامسآ  تفه  هداتسیا ، زاب  وا  ياهسفن  هک  زور  نآ  زا  اجنیا 

. دیرب ار  وا  نت  ياههراپ  نارب  ياهریشمش  دیرد و  مه  زا  ار  وا  رکیپزیت  ياهرجنخ 
! دنتسکش ار  هَّللالآ  تمرح  هزادنا  هچ  قافن  ياههورگ  نایفسوبا و  نادناخ 

. دشیم هتخیر  نیمز  رب  نانآ  تسد  هب  نید  نوخ  هک  یلاح  رد  دناهدروآ ، نانآ  هک  تسا  نامه  نید  هک  دندوب  اعدا  نیا  رب 
. دراد رس  رد  نتسویپ  گنهآ  هک  دنوش  یسک  ره  هار  ّدس  ات  دنتسب  ناگدیرفآ  نیرترب  رب  ار  هار 

. دنتشادن اور  لوسر  نادناخ  نالاسدرخ  ناکدوک و  رب  بآ  ياهرطق  دندرک و  مارح  نانآ  رب  ار  بآ 
. دنزوسب شطع  شتآ  زا  هک  دوب  هدنامن  دیشکیم و  هلعش  ناشیاهلد  زا  یگنشت  هک  یناگراوخریش  رایسب  هچ 

. دنهد هقباسم  دنزاتب و  اهنآ  رب  نابسا  ات  دندنام  كاخ  يور  رب  هک  یناگتشک  هچ  و 
. دوبن شبات  ناوت و  دروآ و  هوتس  هب  ار  نآ  هک  تشذگ  یهودنا  لد  رب  زور ، نآ 

. تسا هتسشنن  راکیپ  ياهبسا  رب  ناشدننامه  هک  ار  اهنآ  زین  میربیمن و  دای  زا  ار  نیسح  ام 
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369 ص :
. دندرک زیت  لاگنچ  وا  رکیپ  ندیرد  يارب  قارع  ناگرگ  هک  ار  ینیسح  میربیمن  دای  زا  ام 

. دندش هتشگرس  ینمشد  یشکرس و  نابایب  رد  دندنام و  دنتشاد  هک  یهارمگ  نامه  رد  درک  شالت  نانآ  ییامنهار  يارب  هچره 
. وا راثن  اهکشا  نیرتكاپ  کنیا  تخیر و  نیمز  نیا  رب  نوخ  نیرتكاپ 

. تسا رتشوخ  ندییوب  يارب  يرطع  ره  زا  كاخ  نیا  هک  ییوبب  رطع  ناس  هب  نیمزرس  نیا  كاخ  هک  تسین  هدرخ  چیه  وت  رب 
. دنرادب اپرب  ار  نید  همیخ  هک  دنتخاس  نآ  رذن  شیوخ  ناج  هک  ینادناخ 

. دننک گنت  هرصاحم  هقلح  نمشد  ره  رب  هک  نانوچ  تفرگ ، ناشنایم  رد  نمشد  هاپس  هک  دوب  اجنیا 
. دوب هدش  گنت  خارف  ِنامسآ  يرگمتسنیدب  دوب و  هدرک  ناشرگناوت  يرگمتس  هک  دوب  نارگ  یهاپس 

. تسین ياهدنرادزاب  چیه  دنوادخ  ریدقت  ربارب  رد  هک  دنتشاد  نیقی  دنداتسیا و  يریذپانمیلست  يدنلبرس و  اب  نادناخ  نآ 
. دننک رادید  ار  رگیدمه  شوخ  تشهب ، رد  يارس  نآ  رد  دنداهن و  كاخ  رب  رس  نیمزرس  نیا  رد  سپ 

دهد خساپ  دیآ و  يوسنیدب  هک  یـسک  رب  زگره  اهرد  نیا  تسا : هدـش  تبث  شخیرات  هدام  نیدـب  هک  تسا  نانآ  دـقرم  يانب  ياهرد  نیا 
.« هن تسین  هتسب 

باسح هب  هک  تسا  رد  بصن  ای  تخاس  ِخـیرات  هدام  قالِْغنا » اـهبیجم  َنُود  اـَهل  اـم  تراـبع « ینعی  رعـش ؛ نیا  عرـصم  نیرخآ  تسا  ینتفگ 
شاهرابرد هدنراگن  هک  دراد  ییگداتفا  مهدزناپ  تیب  مود  عرـصم  رد  رعـش  یبرع  نتم  نینچمه  دـنکیم . يربارب  ق . لاس 1385 ه . اب  دجبا 

«. مجرتم مناوخب «،» ار  نآ  ماهتسناوتن  دیوگیم «:
درادیمرب دایرف  نامـسآ  زور  ره  اجنیا  میهاوخ . تعافـش  وا  زا  دنوادخ  هاگرد  رب  ام  هک  تسا  همطاف  دـنزرف  هاگمارآ  اجنیا  (-» 1  ) 132

نیمه اهنت  تساجنیا ، دینک . عضاوت  دیتسیاب و  نیسح  هناخ  رد  رب  دییوجیم  ار  ازج  زور  يراگتسر  هاگره  دیونشب ! ناناملـسم  يا  ناه ! هک 
نیا رب  هک  یگدولآ  زا  ناگتساریپ  ناکاپ و  نآ  رب  مالس  دییوگب  و  تسا . یگنادواج  يارس  يوس  هب  راومه  يرذگ  وا  نایعیـش  يارب  هک  اج 
ياج اجنیا  دنکیم . گرزب  يردـپ  تبحم  تسد  ای  دـناشنیم و  نماد  رب  يردام  هک  دـندوب  ینادـنزرف  نیرترب  نانآ  دـنتخاب . ناج  كاخ 

نارازگهدجـس و هک  دـنلب  ياهدـبنگ  نآ  تساجنیا  مه  تساجنیا ، دـنراد . ياـج  شرب  رد  زین  وا  ناراـی  تسا و  ربماـیپ  رتخد  دـنزرف  نتفخ 
. دیشخردیم دوبیم و  نآ  کلف  رد  يدیشروخ  يزور  شاک  دراد  وزرآ  نامـسآ  هک  ییاهدبنگ  دننک . فاوط  شدرِگ  رب  ناگدننکعوکر 

ِنامسآ يادنلب  رب  هک  هدرک  ریدقت  دنوادخ  هک  ییاهدبنگ  تسا . رون  هاگیاج  هرـسکی  تسام و  تیاده  رون  نآ  رد  نآ و  رب  هک  ییاهدبنگ 
هغیت هب  یکی  اجنیا ، دریگیم . یـشیپ  اههتفگ  رب  هیرگ  هک  تساـجنیا  مدروآ و  داـی  هب  ار  نیـسح  زور  نآ  هتبلا  اـجنیا ، دـبای . يرترب  دـنلب 
هراپ شیولگ  نمشد  ریت  هب  هتفرگ و  هنیس  يور  رب  ار  شکدوک  یکی  دهدیم . ناج  یگنشت  یگدنزوس  هب  یکی  دوشیم و  هتـشک  ریـشمش 

يداـیرف مرحم  رد  نیـسح  اـجنیا ، دـناوخیم . گرم  تیآ  خـساپ  رد  وا  دـهاوخیم و  داـیرف  ناراـکافج  نآ  زا  یکی  زا  يرتـخد  دوشیم .
نانز دنتفا و  كاخ  رب  نادرم  اجنیا  مه  تسا و  ندوشگراب  ياج  اجنیا  هک  دروآرب  دایرف  وا  درک . ییاوآمه  وا  اب  راگزور  همه  دروآرب و 

هدنامن يزیچ  دنیوگزاب . دنونـش و  رگید  لسن  زا  ار  نآ  یلـسن  دنکفا و  نینط  اهرـصع  همه  شوگ  رد  هک  تسا  دایرف  نیا  دنور . يریـسا  هب 
دورف عضاوت  هب  رـس  وا  هاگرد  رب  دییوجیم  يدنلب  رگا  ناریاز ، يا  دنلـسگب . مه  زا  هودنا  زا  اههوک  دیرگب و  نوخ  وا  رب  نامـسآ  هک  تسا 

» ینعی ینایاپ  عرـصم  تسا  ینتفگ  تسا ». هاگهانپ  نیـسح  حیرـض  هک : دیربن  دای  زا  ار  خیرات  هدام  نیا  دیبلطیم  یهاگهانپ  رگا  و  دـیروآ .
«. مجرتم دنکیم «، يربارب  ق . لاس 1385 ه . اب  دجبا  باسح  هب  هک  تسا  رد  نیا  بصن  ای  انب  خیرات  هدام  عزفملا » وه  نیسحلا  حیرض 
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دورف رس  عضاوت  هب  اهرد  هناتسآ  رب  دنیآیم و  دورف  نآ  رد  ناگتـشرف  دباتیم . نیـسح  رون  نآ  رد  هک  تسا  یـسدق  مرح  نیا  (-» 1  ) 133

.« دبای يدنلب  تعفر و  شرع  يوس  هب  تسا ، هدومرف  هزاجا  دنوادخ  هک  ییاههناخ  رد  دنروآیم .
.« مدش هناور  هناگی  هتخانشب  دقرم  نآ  يوس  هب  یگتسجخ ، قیفوت و  هب  شوخ و  لابقا  زا  (-» 1  ) 134

.« تسا هدش  نشور  ودب  لد  هدید و  هک  كاپ  دقرم  نیا  بحاص  يا  (-» 2  ) 135
ص 242 مالسلا ، هیلع  ینیسحلا  رئاحو  ءالبرک  ةرکذت  رادیلک ، داوجلادبع  (- 1  ) 136

همه اـب  هک  وـمه  راـگزیهرپ و  ِدـیمحلادبع  یتـیگ . ياورناـمرف  دـهاجم و  هاـشداپ  ناـمدرم ، هاـنپ  هک  یتـمظع  دـجم و  ناوـیا  (-» 1  ) 137
. دناهتـشاد ساپ  ار  مالـسا  ياهزرم  نامیا  تردـق  هب  دوخ و  ياهریـشمش  اب  هک  ینامثع  نادـناخ  زا  تسا . هتفای  يرترب  یتیگ  رب  يراوگرزب 
. دندرک انب  دوب  هدش  دیهش  وا  هک  اجنآ  رد  ادخ  دای  ياههناخ  دنتفای و  يدنلب  وا  مان  هب  دمآ و  دورف  نانآ  نیمزرس  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نادـناخ نیا  رد  هک  هاگنآ  ات  تساهانب . نیرتالاو  زا  دـناهتخاس  هک  ییانب  هک  دزاس  رتـالاو  ناـشهاگیاج  دـهد و  فرـش  ار  ناـنآ  دـنوادخ 
تـسا یهاگراب  نیا  تسا . ناشن  ار  يدـمحم  شوخ  رطع  هک  تخاس  انب  ییالاو  هاگراب  رب  درب . ثرا  ار  تفالخ  ام ، نخـس  ِدوصقم  ِهاشداپ 

هک یتبرض  هب  تفخ ، كاخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طبس  اجنیا  تسا . هدرک  یّلجت  نآ  رد  ناحبس  هولج  هک  یـسدق  هاگراب  ناسهب 
دای ار  وا  ام  دندیلان . دنتسیرگ و  وا  رب  نابیشینب  رضم و  دش و  فط  نیمزرس  دیهـش  وا  سپ  تخاس . دراو  وا  رب  نانـس  ياهدشنیرفن  تسد 

اج همه  رد  ربص  دوشیم . يراج  اههنوگ  رب  دـیراورم  ياههناد  ناسهب  کشا  ياـههرطق  نیا  میزیریم و  ورف  هدـید  زا  کشرـس  مینکیم و 
هب شیاـههیاپ  هک  تسا  تخاـسشوخ  یناویا  شوخ  هچ  نیا  کـن ، تسا . يراـج  هراـمه  ینوـخ  رهن  ناـسهب  هک  وا  رب  رگم  تسا ، هدوـتس 

. تسا هداهن  هنیس  رب  تسد  عضاوت  هب  ربق  نآ  ربارب  رد  هک  ینیبیم  ار  نآ  هداتـسیا و  وا  كرابم  ربق  هب  ور  ناویا  تسا . هدش  هداهن  يراوتـسا 
هب هتـشارفارب و  رـس  دـنلب  نامـسآ  رب  ناویا  دـنهدیم . اطع  هنامیپ  هنامیپ  ار  ناهاوخدـب  یتح  دزیریم و  ورف  شهاـنگ  یناـسنا  ره  زا  اـجنیا 

دیمحلادبع شاییوکن  همه  اب  هک  يا  مداهن : خیرات  هدام  ار  ناویا  نیا  تخاس  يورنیا  زا  دهدیم . مالـس  یناحور  الاب و  َملاع  یگتـسجخ 
. دنکیم يربارب  اب 1309  دجبا  باسح  هب  یناثلا » دیمحلادبع  هداش  دق  ۀنسح  ای  ترابع « تسا  ینتفگ  تسا ». هتخاس  ون  زا  ار  نآ  مود 

ق. لاس 1296 ه . يزاریش ، داوج  دمحا  داتسا  راک  (- 2  ) 138
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رـس زا  هک  اهنویـش  هلان و  نیا  تسیچ  تسا ! هدنکفا  هزرل  هب  ار  نیمز  تشد  هوک و  هک  تخـس  دادـخر  نیا  تسیچ  ربکا ! هَّللا  (-» 1  ) 139

لمع ملع و  هک  تاجن ، ياهیتشک  هدش و  اپرب  تیب  لها  تمایق  کنیا  دزورفایم ! اههلعش  دوخ  هک  تسا  ییاههلعش  ایوگ  هتساخرب و  هودنا 
یهودـنا هک  تسا  لد  نیا  و  دـنکیمن ، هدنـسب  ار  تخـس  ِدادـخر  نیا  نزح  هودـنا و  هَّللاناحبـس ! تسا . هتـسکش  هداد ، ياـج  دوخ  رد  ار 

! تسا خلت  تخـس و  دادخر  هچ  نیا  ربکا ! هَّللا  دـناهدرک . تراغ  ار  وا  دـنبندرگ  هک  تسا  بنیز  نیا  ایآ  تسا . هتفرگ  ياج  نآ  رد  نیگنس 
نیا تمرح  هدرپ  هتـسکش و  مایخ  تمرح  هک  رگا  دوب ! هداهن  ندرگ  ادـخ  نید  زج  ینید  هب  ایوگ  تشادـن و  تبـسن  همطاف  اـب  وا  هک  اـیوگ 

نآ زورما  دوب  شرازگتمدـخ  لـیربج  هک  نآ  تشاد  رواـب  ناوتیم  هنوـگچ  تسا . هداـتفا  ورف  هک  تسادـخ  باـجح  نیا  هدـیرد ، نادـناخ 
هاگنآ دروآیمرب ، داـیرف  درکیم و  ماـیق  تسیاـبیم ، هک  یماـما  نآ  اـحطب  نیمزرـس  رد  رگا  دـناریم ! مکح  شاهراـبرد  راـکهبت  راـکبان 

ار هچنآ  دنوادخ  هک  گنرد  یتخل  هیما ، يا  تسبیمرب . تخر  دـشیم و  تسار  تسا  هداتفا  قلخ  رد  هک  یجک  نآ  هنوگچ  هک  يدـیدیم 
مادک هک  دنبایرد  دـنربخیب  اهراک  ماجرف  زا  هک  اهنآ  زور  نآ  دـهد ! ناتبیرف  اهتلهم  نیا  دابم  سپ  دناتـس ؛ دـهاوخ  ماقتنا  دـیاهداد  ماجنا 

.« تسا نوبز  راوخ و  هورگ  مادک  زوریپ و  هورگ 
ياوشیپ نآ  دمحا  رگم  تسین  یسک  وا  تسارآ . یهاگروخبآ  نارذگهر  يارب  تخاس و  ار  هناخاقس  نیا  هک  میاتسیم  ار  نآ  (-» 1  ) 140

وکن هچ  رثوک و  یقاس  دـنزرف  هک  درک  ترایز  ار  یماما  دـقرم  اروشاـع  زور  رد  وا  دـنیوگ . ساپـس  ار  وا  لـسن ، یپ  رد  لـسن  هک  راوگرزب 
لیربج هک  تسا  یتسه  ناهج  ناج  شّدج  و  تسین . دننامه  ار  وا  يارـس  ود  رد  تسا و  ربمایپ  نت  هراپ  شردام  هک  یـسک  تسا . يدـنزرف 

یـضوح راکوکین  نآ  دنیوجیم . هانپ  اجنآ  دنیآیم و  وا  دقرم  هب  هورگ  هورگ  رـضاح ، ناریاز  تسا . هتفای  فرـش  وا  رادید  هب  نیمألاحور 
شزیر ناـس  هب  تسا و  رثوک  دوخ  هک  تسا  یـضوح  تسا . لـیبجنز  روفاـک و  معط  هب  نآ  بآ  هک  داـهن  مهارف  ناریاز  نیا  يارب  رکـش  زا 

نیا دروـخ . ناوـتن  هک  معطدـب  روـش و  تسا  یبآ  کشرـس  نیا  تسا و  نیریـش  ییاراوـگ  بآ  نآ  اـما  تسا . شـشوج  رد  نـم  ياهکـشا 
همـشچ ایوگ  اراوگ ، بآ  ضوح  نآ  تسا . هتخاس  ریزارـس  مناگدـید  زا  مدایرف  هلان و  هدروآرب و  مناج  زا  ماهشیدـنا  هودـنا و  ار  کـشرس 

زین نینچ  دـیوگیم و  زاب  افـش  تیاکح  هک  اراوگ  تسا  یبآ  تسا . هتفاـی  تسد  نادـب  زارد  یناـیلاس  زا  سپ  رـضخ  هک  تسا  تاـیح  بآ 
یگنشت شطع و  هک  یلاح  رد  دنیآیم ، نوریب  نآ  زا  دنیآیمرد و  هاگروخبآ  نادب  هک  یناسک  رایسب  هچ  دناهتفای . افش  نارامیب  هک  تسه 

نیریش بآ  نآ  تسا . لین  نآ  هرطق  ره  هکلب  یمامت  هب  تسا و  معطشوخ  نحـص ، نایم  رد  تسا  يدهـش  ناس  هب  تسا . هتـسشن  ورف  نانآ 
تخاـس و نیعم  یفقو  بآ  نیا  يارب  درم  نآ  تسا . هدرتسگ  لـیبدرا  ير و  رد  نآ  فصو  ربخ  تسا و  هتـسشن  هدرک  رت  هک  ییولگ  ره  رب 

لیبسلس رثوک و  ضوح  درک : مرش  ساسحا  عضاوت  هب  هدش  هتشاگن  نآ  خیرات  نوچ  تخاس . دوخ  ِنآ  زا  ناوارف  شاداپ  دزم و  راک  نیا  رد 
دنکیم يربارب  اب 1261  دجبا  باسح  هب  هک  تسا  خیرات  هدام  لیبسلسلا » عم  ضوحلا  دمحألل  هک « تسا  ینتفگ  داب »! وا  يزور 

.« نکم شومارف  ار  نیسح  شونب و  بآ  تسا : هدمآ  عارصم  نیا  رد  شخیرات  هدام  هک  تسا  یلیبسلس  (-» 1  ) 141
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ماما رهطم  مرح  تیلوت  همعط  لآ  حلاصلادبع  دیـس  دـنزرف  لداع  دیـس  اب  هارمه  ق . لاس 1393 ه . رد  تسا  هتـسناوت  هدنراگن  (-» 1  ) 142

. دناوخب ار  دبنگ  ياههبیتک  دروآ و  تسد  هب  ار  مرح  ماب  هب  نتفای  هار  راختفا  مالسلا  هیلع  نیسح 
نیسحدمحم ار  نتم  نیا  تفرگ . ماجنا  راجاق  هاش  نیدلارصان  ناطلـس  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  دبنگ  بیهذت  (- 2  ) 143

ق. لاس 1273 ه . تشون . يدهشم  هب  روهشم 
یهاشداپ دنوادخ  هک  راجاق - هاش  نیدلارـصان  هدازهاش ، ِهاشنهاش  رتسگداد ، ناقاخ  گرزب ، هاشداپ  یلاعت ، دـنوادخ  يرای  هب  (-» 3  ) 144

.« دمآ لیان  رّونم  فیرش  كرابم  دبنگ  نیا  ریمعت  راختفا  هب  درادب - رادیاپ  ار  وا 
دادغب گنهآ  شیوخ  ّرقم  زا  دوخ  رکشل  اب  هک  ماگنه  نآ  تخاس . نحص  زا  سپ  يریالج  نسح  نب  سیوا  ار  هبق  نآ  سپـس  (-» 1  ) 145
ناجرم زا  هک  یناسک  دندمآرد . دادغب  هب  سیوا  هاپـس  هک  ماگنه  نآ  دوب . هدرک  درمت  هک  ناجرم  نامه  ینعی  دشکب . ار  دوخ  هدـنب  ات  درک 

نآ تخاس و  ار  هرانم  دجـسم و  سپـس  دروآ . هانپ  نیـسح  هب  تعافـش  يارب  يو  هجیتنرد  دنتـشاذگاو و  ار  وا  دـندرکیم  عافد  تیاـمح و 
زا سیوا  نآ ، ندش  هتخاس  زا  سپ  تفرگ . ماجنا  تفه  تصـش و  دصتفه و  لاس  رد  انب  نیا  تفای . تبـسن  اورنامرف  نآ  هب  هرانم  دجـسم و 

.« تشذگرد دوب  هدرب  هانپ  یفطصم  دنزرف  هب  هک  دوخ  هدنب 
ص 757 ج 18 ، راونألا ، راحب  (- 1  ) 146

ار نآ  وا  لاوما  اب  داد و  يرای  تسد  بسامهط  هاش  سپ  دش . يزاسون  دنمزاین  دییارگ و  یناریو  هب  دبع  هتسدلگ  رهاظ  سپـس  (-» 2  ) 147
« بحالارـصنخ ینعم « هب  رای  تشگناو  دـنداهن : خـیرات  هدام  سراف  برع و  ناـیم  رد  اـنب  دـیدجت  نیا  رب  دـندرک . ریمعت  روخرد  ياهنوگهب 

لاس هک  دنکیم  يربارب  ددع 982  اب  دـجبا  باسح  رد  ییاهنت  هب  کی  ره  بحالا » رـصنخ  و « رای » تشگناو  ترابع « تسا  ینتفگ  تسا ».
. دهدیم ناشن  ار  هتسدلگ  يزاسون 

اذـه نم  نیـسمخلاو  عبرألا  یف   z\ نهو اـهمظع  نأـب  مهلوقب   z\ مَلَع ـالو  رثأ  نم  اـهل  قـبی   z\ ملف دـبعلا  ةرانم  تمدـهو  - s\iُ(\1  ) 148
یف وأ  طبـسلا  نحـص  باـب  یف   z\ یبرغلا رادـجلا  عم  اًلـصتم   z\ ساـّبعلا َیلإ  یـضمی  نَم  لامـش   z\ ساـسألا مـکحم  یقبت  یلب   z\ نمزلا

z\E\E\ برقلا
رد و  تخاس . رازاب  رانک  رد  يدجـسم  دادغب  رد  تفرگ . تسد  رد  ار  ییاورنامرف  هک  ماگنه  نآ  ناجرم » رئالجلا «؛» لآ  هدـنب « (- 1  ) 149

هدام ناجرم » و « رئـالجلا » لآ  تیب « هس  نیا  رد  تخاـس . ار  هتـسدلگ  نیرتدـنلب  وا  اـب  یتسود  هزیگنا  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مرح 
. دهدیم ناشن  ار  هتسدلگ  ندش  ناریو  نامز  خیرات 

ار درمدازآ  مینایرگ . داهن : خیرات  هدام  یناریو  نیا  رب  هدنب  و  دیـسر . تراسخ  ار  اوقت  نید و  نآ  یناریو  رد  دنگوس  ار  يادخ  (-» 2  ) 150
. دنکیم يربارب  ددع 1354  اب  دجبا  باسح  هب  ةراشألا » هیفکت  ّرحلا  ابحان  ترابع « تایبا  نیا  رد  تسا  ینتفگ  تسا ». هدنسب  ياهراشا 
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هدام نیا  مه  نآ  یناریو  يارب  و  تسا . خـیرات  هدام  رای » تشگنا  ار « شیانب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  دـبعلاةرانم  (-» 3  ) 151

ددع 982 اب  دجبا  باسح  رد  رای » تشگنا  خیرات « هدام  تسا  ینتفگ  تسا ». هدماین  يراچان  رـس  زا  ندرب  هانپ  زج  منکیم : مالعا  ار  خیرات 
. دنکیم يربارب  ددع 1354  اب  رارطضالا » أجل  الا  ءاج  ام  خیرات « هدام  و 

ص 44 ق ،. بجر 1373 ه . مود ، هرامش  لوا ، لاس  البرک ، رشن : لحم  قرشلا ،» ۀلاسر  هلجم « (- 1  ) 152
اب راگزور  هک  ماگنه  نآ  یهد . تاجن  ار  منیقی  وت  راـگزور  موجه  تسد  ربارب  رد  هک  تسا  هدنـسب  ارم  نادیهـش ، رـالاس  يا  (-» 2  ) 153

وترپ رد  ات  میوجیم  هانپ  ماهدرک و  وت  گـنهآ  کـنیا  مباـییم . شیوخ  ناـما  وت  دـنلب  هناتـسآ  رب  دـشک ، مهرد  هرهچ  شخلت  ياهدادـخر 
زا نآ  شـشخب  یهد و  اطع  ياهيوج  هک  یتسه  ییایرد  دوخ  وت  هک  نادرگم  زاـب  تسدـیهت  ارم  سپ  مسرب . میاـهوزرآ  همه  هب  وت  فطل 

.« تسا زیربل  هنارک  ره 
لیربـج دورف  ياـج  دوـخ  وـت  هک  سب  نیمه  اـهراختفا  هـمه  زا  تـسا . رتخاـب  رواـخ و  ناـما  نآ  رد  هـک  یـسدق  هاـگراب  يا  (-» 1  ) 154

شتبـسن نیـسح  رـس  هب  نوچ  تسا . نیبـم  قح  دـنوادخ  باـب  نیا  تسا و  ناـهانگ  نتخیر  ورف  شیاـشخب و  ِرد  ار  وـت  یـشاب . نیمـألاحور 
.« دش هدییاس  كاخ  نآ  ربارب  رد  اهیناشیپ  دناهداد ،

يوناز تبغر  هب  نیمز  ِناهاش  اجنآ  رد  و  دناهدمآ . درگ  وت  هناتـسآ  رب  نایوگلیلهت  نامـسآ  ناگتـشرف  نادیهـش ، رورـس  يا  (-» 2  ) 155
.« دنراد اجرلاباب  گنهآ  همه  دناهداهن و  نیمز  رب  يربنامرف 

رد دنیوج . هانپ  نادب  تمایق  زور  ات  ناناملسم  هک  تسا  یهاگهانپ  و  دشخردیم . تماما  توبن و  رون  هب  هک  دنلب  تسا  یناویا  (-» 3  ) 156
دننزیم و رگیدـمه  يولهپ  هب  ولهپ  نآ  رد  ناگتـشرف  تسا . تماهـش  يروالد و  راشرـس  همـشچرس  تساجرباپ و  هرامه  ناراگزور  رذـگ 

.« تسا هدنسب  همارکلاباب  نیمه  ار  نانآ 
افو هناقداص  دنتـسب  دـهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  دـناینادرم  نانمؤم ، ناـیم  زا  -» 23 بازحا : مـیحرلا ، نـمحرلا  هَّللامـسب  زا  سپ  (- 1  ) 157

.« دندرکن نوگرگید  ار  دوخ  هدیقع  چیه  دنراظتنا و  نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب  دندیسر و  تداهش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک .
.« دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دنک و  رود  ربمایپ  نادناخ  امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  ادخ  -» 33 بازحا : (- 2  ) 158

.« دش هتخاس  رد  نیا  ق . نابعش 1385 ه . هبنشجنپ 8  زور  رد  حلاصلادبع  دیس  تیلوت  راگزور  هب  (-» 1  ) 159
دنناور و یباسح  رب  هام  دیـشروخ و  تخومآ . نایب  وا  هب  دـیرفآ ، ار  ناسنا  داد . دای  ار  نآرق  نامحر  يادـخ  -» 1 - 6 نمحرلا : (- 2  ) 160

.« دننایاسهرهچ تخرد  هتوب و 
ياهشیـش رد  غارچ  نآ  غارچ و  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  نوچ  وا  رون  تیاکح  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادخ  -» 35 رون : (- 3  ) 161

.« دوشیم هتخورفا  ینوتیز  هتسجخ  تخرد  زا  هک  تسا  ناشخرد  يرتخا  ییوگ  هشیش  نآ  تسا .
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374 ص :
ناشیزور هچنآ  زا  دنتـشاد و  اپرب  زامن  دـندرک و  ییابیکـش  ناـشراگدرورپ  يدونـشخ  بلط  يارب  هک  یناـسک  و  -» 22 دعر : (- 1  ) 162

.« یقاب يارس  شیوخ  ماجرف  تسار  ناشیا  دنیادزیم ، یکین  اب  ار  يدب  دندرک و  قافنا  راکشآ  ناهن و  میداد 
.« دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ربمایپ  نادناخ  امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  ادخ  -» 33 بازحا : (- 2  ) 163

نامنارـسپ و دییایب  وگب «: دنک  هّجاحم  وت  اب  هدـمآ  لصاح  ار  وت  هک  یـشناد  زا  سپ  هرابنیا  رد  هک  ره  سپ  -» 61 نارمع : لآ  (- 3  ) 164
رب ار  ادـخ  تنعل  مینک و  هلهابم  سپـس  میناوخ ؛ ارف  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  امـش  کیدزن و  ناشیوخ  ام  ناتنانز و  نامنانز و  ناتنارـسپ و 

.« میهد رارق  نایوگغورد 
يزور ناشراگدرورپ  دزن  هک  دناهدنز  هکلب  رادنپم ، هدرم  دناهدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره  - 169 نارمع «: لآ  (- 1  ) 165

.« دنوشیم هداد 
. دـندش هدـناوخارف  الب  ندرک  رود  يارب  دـنتخاتیم  نابـسا  رب  یخرب  دـنتخادنایم و  هزین  یخرب  نامجاهم  نوچ  هک  ینامدرم  (-» 2  ) 166
! دندوب ینادرم  روالد  هچ  هک  دنداد  يرای  ار  نیسح  دنتسج . یشیپ  رگیدمه  رب  نتخاب  ناج  رد  دندیـشوپ و  هرز  يور  رب  ار  شیوخ  ياهبلق 

.« دش هتسارآ  ناشنت  رب  تشهب  سدنس  هماج  دنتخورف و  يارس  نیا  یگدنز 
تداهـش هب  نانآ  زا  یخرب  دـندرک . افو  هناقداص  دنتـسب  دـهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  دـناینادرم  نانمؤم  ناـیم  زا  -» 23 بازحا : (- 3  ) 167

.« دندرکن نوگرگید  ار  دوخ  هدیقع  چیه  دنراظتنا و  نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب  ودندیسر 
دورف نانآ  رب  ناگتـشرف  دـندرک ، یگداتـسیا  سپـس  تسادـخ ، ام  راـگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناـسک  تقیقح  رد  -» 30 تلّـصف : (- 4  ) 168

.« دیشاب داش  دیدوب  هتفای  هدعو  هک  یتشهب  هب  دیشابم و  نیمغ  دیرادم و  میب  ناه ! دنیوگیم : ودنیآیم 
اب دـنوادخ  تقیقح  رد  مییامنیم و  ناـنآ  رب  ار  دوخ  ياـههار  نیقی  هب  دناهدیـشوک  اـم  هار  رد  هک  یناـسک  و  -» 69 توبکنع : (- 1  ) 169

.« تسا ناراکوکین 
تفگش يزیچ  نیا  دنتفگ : نارفاک  دندش و  تفگش  رد  دمآ  ناشیارب  ناشدوخ  زا  ياهدنهدرادشه  هکنیا  زا  هکلب  -» 2 - 4 ق : (- 2  ) 170

ورف ناشداسجا  زا  رادـقم  هچ  نیمز  هک  میاهتـسناد  ًاعطق  تسا . دـیعب  یتشگزاب  نیا  میوش ؟ هدـنز  میدـش  كاـخ  میدرم و  نوچ  اـیآ  تسا .
.« تسا ياهدننکطبض  باتک  ام  شیپ  دهاکیم و 

نآ رد  دوش . دای  اهنآ  رد  شمان  دـبای و  تعفر  اهنآ  تلزنم  ردـق و  هک  هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاههناخ  رد  36 و 37 «- رون : (- 3  ) 171
دوخ هب  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  ياپرب  ادـخ و  دای  زا  ار  ناـنآ  یتراـجت  هن  هک  ینادرم  دـننک  شیاـین  ار  وا  هاـگماش  هاـگپ و  رهاـههناخ 

.« دنسارهیم دوشیم  ور  ریز و  نآ  رد  اههدید  اهلد و  هک  يزور  نآ  زا  هکلب  يدتس ، داد و  هن  درادیم و  لوغشم 
هک تساوقت  ياهرد  زا  يرد  نیا  تسا . راکیپ  هشیب  ریش  وا  هک  يآرد  وا  هانپ  هب  ینک ، ترایز  ار  تیاده  ماما  عجـضم  هک  يا  (-» 1  ) 172

هتـساوخ نآ ، بحاص  زا  نیقی  هب  دـیآ  اجنیا  یهاوختجاـح  هب  سک  ره  دـنرذگیم . نآ  زا  ناریاز  ياـههلفاق  هدـش و  هداـهن  هیاـپ  نیا  رب 
هار تمظع  دجم و  يوس  هب  ار  ناراکتسرد  ناحلاص و  يودرا  دوخ  فادها  اب  نانچمه  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  طبس  نآ  دناتـسب . شیوخ 

ار مالـسلاباب  زورما  تسا . راوتـسا  يژد  هک  راپـس  لد  يوک  نیدب  يراد ، ناگدیرفآ  تاجن  باب  گنهآ  هک  يا  دربیم . هار  دنایامنیم و 
تسا خیرات  هدام  نینمآ » اوحلفت  اهولخدا  نأ  هب  ترابع « تسا  ینتفگ  دیبای ». يراگتـسر  ناما و  هک  دییآرد  نادب  مراذگیم «: خیرات  هدام 

. دنایامنیم ار  ددع 1392  دجبا  باسح  هب  هک 
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375 ص :
دنـسر نادب  نوچ  ات  دنوش  هداد  قوس  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دناهتـشاد ، اورپ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  و  -» 73 رمز : (- 2  ) 173

.« دینامب هنادواج  دییآرد و  نآ  رد  دیدمآ ، شوخ  امش ، رب  مالس  دنیوگ : ناشیا  هب  نآ  نانابهگن  دوش و  هدوشگ  ناشیور  هب  نآ  ياهرد  و 
نیرتوکین رد  ار  ناـسنا  یتـسار  هب  هک  نما ، رهـش  نیا  انیـس و  روط  هب  دـنگوس  نوتیز و  نیت و  هوک  ود  هب  دـنگوس  نیت «: هروس  (- 1  ) 174

هک دـناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدـیورگ و  هک  ار  یناسک  رگم  میدـینادرگزاب ، یتسپ  بتارم  نیرتتسپ  هب  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ ، لادـتعا 
»؟ تسین نارواد  نیرتوکین  ادخ  ایآ  درادیماو ؟ ازج  بیذکت  هب  نیا  زا  دعب  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  تشاد . دنهاوخ  تنمیب  یشاداپ 

.« تسا نایناهج  راگدرورپ  هداتسرفورف  نیا  -» 192 ءارعش : (- 2  ) 175
بان ِیبرع  ناـبز  هب  هک  یـشاب  ناگدـنهدرادشه  هلمج  زا  اـت  درک  لزاـن  تلد  رب  ار  نآ  نیمـألاحور  هک  -» 193 - 195 ءارعش : (- 3  ) 176

.« یهد رادشه 
يارب ناشلاوما  رد  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  ناهاگرحـس  رد  دـندونغیم و  ار  یکدـنا  بش  زا  و  ،» 17 - 19 تایراذ : (- 1  ) 177

.« دوب نّیعم  یقح  مورحم  لئاس و 
.. ق 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس   178

تداهـش هب  نانآ  زا  یخرب  دـندرک . افو  هناقداص  دنتـسب  دـهع  ادـخ  اب  هچنآ  هب  هک  دـناینادرم  نانمؤم  ناـیم  زا  -» 23 بازحا : (- 2  ) 179
.« دندرکن نوگرگید  دوخ  هدیقع  چیه  دنراظتنا و  نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب  دندیسر و 

وهتشذگ هانگ  زا  دنوادخ  ات  یناشخرد ! يزوریپ  هچ  میدیشخب ، يزوریپ  ار  وت  ام  نابرهم . رگتمحر  دنوادخ  مان  هب  ،» 1 - 4 حتف : (- 3  ) 180
. دناسر يرای  دنمجرا  یترـصن  هب  ار  وت  دـنک و  تیادـه  تسار  یهار  هب  ار  وت  دـنادرگ و  مامت  وت  رب  ار  دوخ  تمعن  درذـگرد و  وت  هدـنیآ 

.« دنیازفیب دوخ  نامیا  رب  ار  ینامیا  ات  داتسرف  ورف  ار  شمارآ  نانمؤم  ياهلد  رد  هک  نآ  تسوا 
میارب دوـخ  بناـج  زا  هد و  تسرد  يدـش  نورب  تسرد و  يدـش  نورد  يراـک  ره  رد  ارم  اراـگدرورپ ! وـگب : و  -» 80 ءارسا : (- 1  ) 181

.« هد رارق  شخبيراییطّلست 
نآ رد  دوش . دای  اهنآ  رد  شمان  دـبای و  تعفر  اهنآ  تلزنم  ردـق و  هک  هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاههناخ  رد  36 و 37 «- رون : (- 2  ) 182

.« يدتس داد و  هن  درادیم و  زاب  ادخ ...  دای  زا  ار  نانآ  یتراجت  هن  هک  ینادرم  دننک . شیاین  ار  وا  هاگماش  ره  هاگپ و  رهاههناخ 
ص 96 و 97 هینیدلا ، تایالولا  هیناطلسلا و  ماکحألا  يدروام ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  (- 1  ) 183

ص 44 دمحم ، لآل  دیؤملا  فرشلا  یناهبن ، لیعامسا  نب  فسوی  (- 2  ) 184
پاچ ص 150 رابغلا ، نم  هظوفحملا  ۀیولعلا  تاتویبلا  یف  راصتخالا  ۀیاغ  یقطقط ، نبا  (- 1  ) 185

یطخ هخسن  برعلا ، باسنا  یف  برضلا  لهانم  یمظاک ، یجرعا  رفعج  دیس  (- 2  ) 186
ص 570 ج 1 ، قشمد ، پاچ  بادآلا ، عمجم  صیخلت  یطوف ، نب  قازرلا  دبع  (- 3  ) 187

ص 305 ج 12 ، هعیشلا ، نایعا  یلماع ، نیما  نسحم  دیس  (- 4  ) 188
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376 ص :
ج 3 ص 482 لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  ازریم  (- 1  ) 189

ص 118 هطوطب ،) نبا  هلحر  راظنلا ( ۀفحت  یجنط ، هطوطب  نبا  (- 1  ) 190
ص 72 فطلا ، ضرأب  فطللا  یلاجم  (- 1  ) 191

ص 78 ج 9 ، 1934 م ، دادغب ، ق ، 674 ه . (- 2  ) 192
ص 377 ج 6 ، هعیشلا ، نایعا  (- 3  ) 193

ص 128 راصتخإلا ، ۀیاغ  یقطقط ، نبا  (- 1  ) 194
ص 562 برضلا ، لهانم  (- 2  ) 195

ج 1 ص 13 ءالبرک ، یف  هیولعلا  تاتویبلا  ینیوزق ، نیدلا  سمش  میهاربا  (- 1  ) 196
ج 1 ص 151 فرشالا ، ءابقن  یف  فاحتالا  دراوم  هنومک  قازرلا  دبع  (- 2  ) 197

فرش دیس  نیدلا و  جات  دیس  رگا  هچ ، دسریم . رظن  هب  یضراعت  تشذگ  فیدر 19  رد  هچنآ  اب  نخس  نیا  نایم  دنامن  هتفگان  (- 3  ) 198
تافو زا  سپ  يرگید  و  ق . لاس 845 ه . هب  شردپ  تافو  زا  سپ  یکی  تفگ  ناوتیمن  دنـشاب ، همعط  نیدلا  لامک  نادنزرف  ود  ره  نیدلا 

«. مجرتم تسا «، هدش  تباقن  راد  هدهع  ق . لاس 943 ه . هب  شردپ 
ص 136 ءالبرک ، خیرات  یف  ءالبنلا  ۀیغب  راددیلک ، نیسحلادبع  (- 1  ) 199

ص 111 نامه ، (- 2  ) 200
ص 38 ج 42 ، هعیشلا ، نایعا  (- 3  ) 201

ص 201 ج 4 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 4  ) 202
ج 1 ص 152 فاحتالا ، دراوم  (- 1  ) 203

ج 4 ص 107 نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خیرات  يوازع ، سابع  (- 2  ) 204
ص 72 فطلا ، ضرأب  فطللایلاجم  يوامس ، دمحم  (- 3  ) 205

ص 153 ج 1 ، فاحتالا ، دراوم  (- 4  ) 206
ص 153 ج 1 ، فاحتالا ، دراوم  (- 1  ) 207
ص 153 ج 1 ، فاحتالا ، دراوم  (- 2  ) 208
ص 153 ج 1 ، فاحتالا ، دراوم  (- 3  ) 209
ص 154 ج 1 ، فاحتإلا ، دراوم  (- 4  ) 210
ص 154 ج 1 ، فاحتالا ، دروم  (- 5  ) 211

ص 118 ج 10 ، ندیل ، پاچ  يربط ، خیرات  (- 1  ) 212
ص 40 ّيرغلا ، ۀحرف  سوواط ، نب  دیس  (- 2  ) 213

ص 363 قارعلایف ، ءاضقلا  ةرادالا و  لاجر  ۀمکاحلارسألا و  فوؤر ، مالسلادبع  دامع  (- 3  ) 214
ص 111 راظنلا ، ۀفحت  هطوطب ، نبا  (- 1  ) 215
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377 ص :
حلاصلا دبع  لداع  دیـس  ملق  هب  یناخلیإلا » یلوغملا  دهعلایف  البرک  هلاقم « ص 124 ، مهد ، هلجم  مراهچ ، لاس  مـالقالا » هلجم « (- 2  ) 216

. راددیلک
«. مجرتم تسا «، يرمق  يرجه  مهدزیس  هدس  دوصقم  (- 1  ) 217

ص 364 قارعلایف ، ءاضقلاو  ةرادإلا  لاجرو  همکاحلارسألا  فوؤر ، مالسلادبع  (- 2  ) 218
ص 76 ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 3  ) 219

دنزرف هَّللادبع ، دنزرف  نیدلارصان ، دنزرف  نیدلاسمش  دنوادخ ، ناوضر  تمحر و  راوج  ِیهار  دوعـسم ، موحرم  هاگمارآ  نیا  (-» 4  ) 220
.« تسا دومح 

«. مجرتم میاهداد «، رارق  نزاخ » و « نداس » نیزگیاج « ار  تیلوت » هژاو « ام  هک  دنامن  هدیشوپ  یمارگ  ناگدنناوخ  يارب  (- 5  ) 221
؛» نویـسنم ءارعـش  مان « اـب  هدـنراگن  زا  ياهلاـقم  ص 59 ، لوا ، هرامـــش  لوا ، لاــس  1968 م . ـالبرک ، رد  رـشن  دـئارلا ، ۀـّلجم  (- 1  ) 222

. یئالبرکلا سابعخیشلا 
ص 73 ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 1  ) 223

ص 76 نامه ، (- 2  ) 224
ص 77 نامه ، (- 3  ) 225
ص 78 نامه ، (- 4  ) 226

نامه (- 5  ) 227
ص 81 ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 1  ) 228

ص 2 مظتنملا ، يزوج ، نبا  (- 2  ) 229
ص 98 ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 3  ) 230

ص 109 ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 4  ) 231
. نامه (- 5  ) 232
. نامه (- 6  ) 233
. نامه (- 7  ) 234
. نامه (- 8  ) 235
.. نامه (- 9  ) 236
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378 ص :
ص 110 ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 10  ) 237

. نامه (- 11  ) 238
. نامه (- 1  ) 239

ص 110 ج 2 ، نیسحلاۀنیدم ، (- 2  ) 240
. مظتنملا يزوج ، نبا  (- 3  ) 241

ص 111 ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 4  ) 242
. نامه (- 5  ) 243

203 بلاطلا ، ةدمع  (- 6  ) 244
ص 207 نامه ، (- 7  ) 245

204 ص 207 - نامه ، (- 1  ) 246
ص 117 ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 2  ) 247

ص 118 نامه ، (- 3  ) 248
ص 120 نامه ، (- 4  ) 249

ص 95 هعماجلا ، ثداوحلا  یطوف ، نبا  (- 5  ) 250
ص 346 ج 5 ، يراسناوخ ، تانجلا ، تاضور  (- 6  ) 251

ص 95 هعماجلا ، ثداوحلا  (- 7  ) 252
ص 131 نامه ، (- 1  ) 253
ص 229 نامه ، (- 2  ) 254

ص 299 هعماجلا ، ثداوحلا  (- 3  ) 255
ص 78 ج 9 ، ریسلا ، نویعو  خیراتلا  ناونع  یف  رصتخملا  عماجلا  (- 4  ) 256

ص 128 نامه . (- 5  ) 257
ص 548 نامه ، (- 6  ) 258

ص 137 ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 7  ) 259
ص 118 ج 5 ، تانجلا ، تاضور  يراسناوخ ، (- 1  ) 260

ص 139 ج 2 ، نیسحلاۀنیدم ، (- 2  ) 261
ص 166 ج 1 ، تانجلا ، تاضور  (- 3  ) 262

ص 26 ج 3 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 4  ) 263
ص 30 نامه ، (- 5  ) 264
ص 32 نامه ، (- 6  ) 265

ص 215 ج 11 ، ینیما ، نیسحلادبع  همالع  ریدغلا ، (- 1  ) 266
ص 68 فطلا ، ضرأب  فطللا  سلاجم  (- 2  ) 267
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379 ص :
. یّطخ هخسن  راهنألا » لالز  راهزألا و  ۀفحت  مقدش « نب  نماض  (- 3  ) 268
ص 127 ج 4 ، نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خیرات  يوازع ، سابع  (- 4  ) 269

ص 63 و 64 ق . 1346 ه . مالسلاراد ، ۀعبطم  دادغب ، اهؤاملع ، دادغب و  دجاسم  خیرات  یسولآ ، يرکش  دومحم  (- 5  ) 270
ص 137 ج 4 ، نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خیرات  (- 6  ) 271

ص 71 ج 52 ، هعیشلا ، نایعا  (- 1  ) 272
ص 273 ج 6 ، مالعألا ، یلکرز ، نیدلاریخ  (- 2  ) 273

ص 3 و 4 ج 49 ، هعیشلا ، نایعا  (- 3  ) 274
ص 44 ج 43 ، هعیشلا ، نایعا  (- 4  ) 275

ص 179 ج 3 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 5  ) 276
ص 69 يوازع ، سابع  نیلالتحالا ، نیب  قارعلا  خیرات  (- 1  ) 277

ص 216 ج 44 ، هعیشلا ، نایعا  (- 2  ) 278
ص 217 ج 1 ، مالعالا ، (- 3  ) 279

ص 52 ج 1 ، یمظاک ، يوسوم  يدهمدمحم  هعیدولا ، نسحا  (- 4  ) 280
ص 108 ج 37 ، هعیشلا ، نایعا  (- 5  ) 281

ص 663 ج 1 ، ینارهت ، گرزب  اقآ  خیش  هرربلا ، مارکلا  (- 6  ) 282
ص 241 ج 44 ، هعیشلا ، نایعا  (- 7  ) 283

ص 282 همعطلآ ، يداه  ناملس  البرک ، ثارت  (- 1  ) 284
ص 82 ج 10 ، ۀلامک ، اضردمحم  نیفلؤملا ، مجعم  (- 2  ) 285

ص 95 ج 1 ، هعیدولا ، نسحا  (- 3  ) 286
ص 286 البرک ، ثارت  (- 4  ) 287

ص 130 ج 3 ، نیدلازرح ، دمحم  لاجرلا ، فراعم  (- 5  ) 288
ص 121 ج 44 ، هعیشلا ، نایعا  (- 6  ) 289
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380 ص :
. تسا هتشاد  يراک  نینچ  ماجنا  دصق  ای  هدرک و  رشتنم  لقتسم  یباتک  بلاق  رد  ار  شخب  نیا  فلؤم  هک  دیامنیم  نینچ  (- 1  ) 290
نیزگیاج یـسراف » رعـش  رد  سابع  مان « اب  رگید  ياهعومجم  اب  ار  شخب  نیا  ناگدنناوخ ، رتشیب  يدنمهرهب  فدـه  هب  مجرتم ، (- 1  ) 291

. تسا هدرک 
.« یشاب ردپ  ار  نآ  وت  هک  تسا  هتفریذپن  ار  نیا  زج  يراوگرزب  لضف و  يریذپان ، میلست  لضف و  راذگ  هیاپ  يا  لضفلاوبا ، يا  (-» 1  ) 292

.« دوش هدیلام  كاخ  هب  یهارمگ  نایهاپس  همه  ِینیب  نآ ، اب  هک  هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  یتعاجش  هک  تسا  ینامرهق  (-» 1  ) 293
ص 84 و 85 رقص ، دمحادیس  قیقحت  هب  نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  (- 2  ) 294

ص 114 صاوخلا ، ةرکذت  يزوج ، نب  طبس  (- 1  ) 295
.« تسا نم  ژد  نیرتراوتسا  هکلب  نم و  نادناخ  درم  گرزب  وا  تسا ، نم  هاگهانپ  نم و  هاپس  لی  سابع  (-» 2  ) 296

دحاولادبع یمقلعلا ، لطب  کن : تسسگ . مه  زا  مجاهم  نایهاپس  هتشر  دمآ و  نوریب  درم  لی  هناگی  نآ  اهنادرگ  نایم  زا  زورما  (- 3  ) 297
ص 61 ج 2 ، یقطنم ،

»!؟ اجک وا  راوگرزب  ردپ  اجک و  مّرکم ) مرکم ( هک  نانوچ  اجک !؟ وا  اجک و  هعیبر  تسالبرک و  سومان  رادساپ  (-» 1  ) 298
ینتفگ یلع . نب  ساـبع  هن  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  بلطملادـبع  نب  ساـبع  تیاور  نیا  رد  ساـبع  زا  روظنم  (- 2  ) 299

نیا رد  قودص  هچنآ  هک  یلاح  رد  دـنادیم ، هیقفلا  هرـضحیال  نم  رد  قودـص  نخـس  ار  نآ  دروآیم و  ینتم  اجنیا  ردباتک  فلؤم  تسا 
تفر و سابع  غارس  هب  دش  ناراب  بلط  یهار  هک  یماگنه  باطخ  نب  رمع  دیوگیم : نآ  رد  هک  تسا  سابع  نبا  زا  یتیاور  هدروآ ، باتک 

لـسوت وـت  هب  تربماـیپ  يوـمع  هب  ادـنوادخ ! تفگ «: ماـگنه  نیا  رد  مه  هاوـخب . ناراـب  وا  زا  ناوـخب و  ار  تیادـخ  زیخرب و  تـفگ : وا  هـب 
ثیدح 1505 ص 538 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  کن : مییوجیم .»

.« تسا لضفلاوبا  البرک  ناگنشت  ياقس  تسا ، ردیح  تمایق  يادرف  رد  رثوک  ضوح  یقاس  رگا  (-» 1  ) 300
ص 44 ج 2 ، یمقلعلا ، لطب  (- 2  ) 301

ص 274 ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  یناردنزام ، يدهم  دمحم  (- 1  ) 302
ص 114 مشاه ، ینب  رمق  مرقم ، (- 2  ) 303

ص 82 ج 1 ، یمقلعلا ، لطب  (- 1  ) 304
ص 83 ج 1 ، یمقلعلا ، للطب  (- 1  ) 305

ص 39 هعیشلا ، سینا  يراط ، يرفعج  يداهلادبع  دمحم  نب  نیسحلادبع  دمحم  (- 2  ) 306
ص 356 بلاطلاةدمع ، (- 1  ) 307
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381 ص :
ص 184 و 185 ج 2 ، یمقلعلا ، لطب  (- 2  ) 308

ص 185 ج 2 ، یمقلعلا ، لطب  (- 1  ) 309
ص 324 هداهشلا ، رارسا  يدنبرد ، (- 2  ) 310

ص 117 و 118 نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  (- 3  ) 311
رد كاخ  هب  يرواـمه  ره  هاـگدروآ  رد  اـت  موریم  شیپ  مرادـن و  یمیب  نآ  زا  دـشک ، داـیرف  گرم  سکرک  هک  ماـگنه  نآ  (-» 1  ) 312

. مناشوپ
. مرادن سرت  میب و  دنک  دماشیپ  میارب  هک  يدادخر  چیه  زا  مرازگساپس و  دنک  يور  نم  هب  هچنآ  رب  مرادیاپ و  نم 

. تخسرس ییورایور  راکیپ و  رد  مسابع و  نم  هک  مفاکشیم  رس  قرف  ار  نانآ  مروآیم و  دورف  نافلاخم  ياهرس  رب  دوخ  تبرض  هکلب 
.« تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  طبس  ناج  يالب  رپس  نم  ناج 

تسا نیـسح  نیا  کنیا  یـشاب . ياج  رب  ینامب و  نانچمه  وت  وا  زا  سپ  هک  دابم  يرادقمیب ، هچ  نیـسح  زا  سپ  وت  ناج ، يا  (-» 2  ) 313
هدرک هن  تسا و  نم  ِنید  ِبسانم  ياهدرک  هن  نیا  هک  زگره ، یـشونیم ! اراوگ  درـس  بآ  سابع - يا  وت - دـشکیم و  رـس  گرم  ماج  هک 

. تسا نیقی  لها  يوگتسار  کی 
نودرگ ز هب  همیخ  زا  شطع  گـناب   z\ تسا نید  رورـس  رگج  هنـشت  يروخ ، بآ  وت   z\ تسا نینچ  هن  تبحم  نییآ  دوـخ  هب  اـتفگ   s\iُ\

z\E\E\ تسا نیا  رب  راک  تحلصم  ار  وت  لامعا   z\ تسا نیمز 
(. یناهفصا ریغص  رذآ ( رب  بآ  ینزب  ار  ناگتخوس  ناک  ینید ،» نع  ًادهاج  ّنیمحأل  هدمآ «: نینچ  مود  عرصم  باتک ، نتم  رد  (-» 1  ) 314

. منکیم عافد  شیوخ  نید  زا  نانچمه  نم  دیربب  ارم  تسار  تسد  رگا  دنگوس ، دنوادخ  هب  (-» 2  ) 315
. تسا نیما  كاپ و  ربمایپ  طبس  دوخ  تسا و  قداص  ینیقی  ار  وا  هک  یماما  زا  و 

.« درادیم رواب  ار  نیما  هناگی  يادخ  هک  تسا  هدروآ  ینید  ام  رب  هک  یتسار  قدص و  ربمایپ 
ناگرزب و همه  اب  تسا و  ناکین  همه  رورـس  هک  يربمایپ  اب  رادـب -. هدژم  رابج  يادـخ  تمحر  هب  سرتم و  نارفاک  زا  لد ، يا  (-» 3  ) 316

.« روآرد خزود  شتآ  هب  ار  نانآ  دوخ  وت  ایادخ ! دندیرب ، مپچ  تسد  یشکرس  متس و  هب  نامجاهم  نآ  ناکین .
دومحم ششوک  هب  راثیا » هنیآ  هعومجم « زا  هتفرگرب  يزاریش ، لاصو  زا  تسا  يرعش  (- 1  ) 317

ص 193 ج 2 ، ملاعلا ، ۀفحت  مولعلارحب ، رفعجدیس  (- 1  ) 318
ص 67 نیسحلا ، ۀضهن  ینیسح ، نیدلا  ۀبهدیس  (- 2  ) 319

نآ هک  یلاح  رد  درذـگب ، میولگ  زا  وت  زا  یبآ  تساور  ایآ  ییاراوگ . هن  نیریـش و  هن  هک  خـلت  بآ  يا  داـب ، تگنن  تارف  يا  (-» 3  ) 320
»؟ دش هتشاد  زاب  وت  زا  رثوک  یقاس  دنزرف  نآ  ماما و 
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382 ص :
هک  z\ هام نیمادـک  دوب  هم  نیا  همقلع  رانک   z؟\ هداـتفا لد  ره  هب  شکـشخ  بل  زا  بآ  هک   z\ هداتفا لحاس  هب  ناشطع  یهام  مادـک   s\iُ\
ود  z؟\ هداتفا لـباقم  رد  شملع  اـب  کـشم  وچ   z\ طوقـس هدرک  تسا  مشاـه  ینب  هاـم  هک  رگم   z؟\ هداتفا لـحاس  هب  یـشالتم  نینچ  نیا 

یلع ياـقل  هم  روـپ  نیا  رگا  نوـخ  كاـخ و  هب   z\ هداـتفا لکـشم  هچ  نمـشد  هقلح  ماد  هب   z\ ریت شمـشچ  هدروخ  هداتفا  ندب  زا  شتـسد 
يادص  z\ هداتفا لتاق  هب  شمشچ  هدید و  هدوشگ   z\ ردام وا  رانک  دینشن  هک  نیا  ياج  هب   z؟\ هداتفا لیامـش  نیا  ارچ  ياپ  ریز  هب   z\ تسا

لد هبعک  لاثم   z\ ناطلغ نوخ  هب  رکیپ  نآ  همقلع  هب  ناـسح   z\ هداتفا لفاغ  هچ  اقـس  همقلع  رانک   z\ دیـسر شرع  هب  هگ  همیخ  زا  شطعلا 
z\E\E\ هداتفا لِگ  رب  دوب 

«. مجرتم رصاعم «، رعاش  ناسح ، زا  يرعش 
ص 84 نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  (- 1  ) 321

ص 85 نامه ، (- 2  ) 322
تشگزاب هار  رد  ار  یلع  نب  سابع  ندش  هتشک  لتقم ، ياهباتک  همه  تسا  ینتفگ  ص 109 و 110 . هعیشلا ، ةدیقع  نسدلنور ، (- 3  ) 323

هدروآ ار  رظن  نیمه  شباتک  زا  رگید  ییاـهاج  رد  زین  دوخ  نسدـلنور  دـناهدرک و  تیاور  دوب  اـههمیخ  رد  ماـما  هک  یماـگنه  هعیرـش و  زا 
. دیوگیم نینچ  اجنیا  رد  اما  تسا .

ص 135 و 136 مشاه ، ینب  رمق  مرقم ، قازرلادبع  (- 1  ) 324
مناردارب يارب  مراد . اور  يرهمیب  وا  رب  تسا  رود  نوچ  منک و  یکین  وا  اب  روضح  رد  هک  مراد  مرش  نیا  زا  دوخ  ردارب  زا  نم  (-» 1  ) 325

.« تسه نانچمه  وا  اما  دوریم  درذگیم و  بش  زور و  هک  تسا  یبیقر  نامسآ  زا  نم  رب 
.. ق 1414 ه . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 رهطم ، ياهمرح  البرک و  همعط ، لآ  يداه  ناملس   326

!« دمآ دیدپ  هاکناج  يدادخر  تخس و  هودنا  هچ  دیسر و  مالسا  رب  یتبیصم  هچ  (-» 1  ) 327
نیرترب بلاغ ، لآ  نانآ ، تسا . ریزارـس  ناشناتـسد  زا  شـشخب  اطع و  هرامه  هک  ینارورـس  ناـگرزب و  زا  متـسه  یگرزب  نم  (-» 2  ) 328

درادب ناشتسود  هک  ره  يارب  نانآ  دنابرع . دنلب  نیمزرـس  داکچ  دوخ  دنتـسه و  ناگنهرب  ناگدنناشوپ  نیرتراوگرزب  یندوتـس و  ناسک ،
.« دنرتهدنشک زین  رهز  زا  نمشد  ماک  رد  دنیاولح و  لسع 

ص 3 ج 3 ، ریدغلا ، کن : (- 3  ) 329
ص 63 ج 3 ، دادغب ، خیرات  کن : (- 4  ) 330

ص 355 ج 10 ، نامه ، (- 1  ) 331
ص 314 ج 10 ، نامه ، (- 2  ) 332

زا لقن  هب  کنیا  دش و  روآدای  ار  هَّللادیبع  نب  نسح  ناگداون  بسن و  نیـشیپ  روطـس  رد  هدنراگن  دـنامن ، هدیـشوپ  هدـنناوخرب  (- 3  ) 333
«. مجرتم دنکیم «، رورم  ار  نامه  رگید  یعبنم 
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383 ص :
ص 360 بلاطلا ، ةدمع  (- 4  ) 334

ص 140 مشاه ، ینب  رمق  (- 5  ) 335
اب هناگیب  فلؤم  نیا  ياهرظن  راهظا  رب  دهاوخیمن  هدنراگن  هتبلا  ص 111 . 1990 م . توریب ، پاچ  هعیشلا ، ةدیقع  سندلنور ، (- 1  ) 336

مالـسلا امهیلع  یلع  نب  سابع  نامیالوم  تسد  رب  هک  ییاهتمارک  زا  کـی  چـیه  رد  درادـن  تسود  مه  دـنزب . ياهیـشاح  قیلعت و  تناـید 
مّلـسم هدیقع  یمامت  هب  تسا  هدرک  لقن  نسدلنور  ار  هچنآ  همه  هک  تسین  قفاوم  نیا  اب  همه  نیا  اب  دنک . هشدـخ  تس  هدـیدرگ ا  راکـشآ 

رب نید و  رب  ات  دوش  هدوشگ  ناهاوخدب  نیا  يارب  ياهنیمز  ییاهزیچ  نینچ  رذـگهر  زا  ددنـسپیمن  نینچمه  هدـنراگن  دـشاب . نایعیـش  همه 
. تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  دننک . هشدخ  نآ  رد  دنریگ و  هدرخ  قحم  قح و  هقرخ 

لداعم ددع  هب  ینعی  راب  سکره 133  هک  تسا  هدینش  هیوبس  یلع  دمحم  خیش  دای  هدنز  موحرم  زا  اهراب  دوخ  هدنراگن  میرذگب  هک  نیا  زا 
دیوگب ار  نیـسحلا » کـیخا  قحب  یبرک  فـشکا  نیـسحلا  هیخا  هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  تراـبع «: دـجبا  باـسح  رد  ساـبع  فورح 

ینعی ددـع 133  اب  زین  ترـضح  نآ  حیرـض  لباقم  ياهرقن  هرجنپ  ياهنزور  رامـش  تفگیم : نینچمه  وا  دوش . هدروآرب  ًاـمتح  وا  تجاـح 
. دنکیم يربارب  دجبا  باسح  رد  سابع  هملک  فورح  لداعم  ددع 

سابع لاح ، ره  هب  دـناهدید . ار  دوخ  تجاح  ندـش  هدروآرب  هدرک و  هبرجت  ار  لسوت  رکذ و  نیا  یناـسک  هک  تسا  هدینـش  دوخ  هدـنراگن 
. دنک يدننامه  وا  اب  دناوتن  سک  چیه  دیاین و  رد  رامش  هب  وا  لضف  بتارم  رعاش  هتفگ  هب  هک  تسا  نامه 

هچره یهاگآ  يارب  هتـشاگن و  تامارک  تازجعم و  مان  هب  هراب  نیا  رد  یباتک  يرئاح  یناسارخ  يداه  ازریم  هَّللا  تیآ  موحرم  تسا  ینتفگ 
. دتفا دنمدوس  باتک  نیدب  هعجارم  نانآ ، نادنزرف  ناماما و  تامارک  تازجعم و  زا  رتسوملم  رتکیدزن و 

ص 36 نامه ، (- 1  ) 337
.« درک میهاوخ  انب  يدبعم  ناشیارب  ًامتح  دنتفگ : دنتفای ، هبلغ  ناشراک  رب  هک  یناسک  -» 21 فهک : (- 1  ) 338

ص 182 اّلعم ، يالبرک  ییایفارغج  خیرات  ق ). 1286 ه . یناهفصا ، نیسح  نیدلادامع  هدازدامع ( نیسح  (- 1  ) 339
ص 40 ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 1  ) 340

ص 40 نامه ، (- 2  ) 341
ص 127 مشاه ، ینب  رمق  (- 3  ) 342
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384 ص :
مرح يانب  خـیرات  هداـم  رد  يرعـش  یناهفـصا ، باحـس  یناریا ، رعاـش  تسا  ینتفگ  ص 42 ، فطلا ، ضرأـب  فـطللا  یلاـجم  (- 4  ) 343

دهدیم و ناشن  ار  ددع 1214  دجبا  باسح  هب  رعش  نیا  ياهعارصم  زا  کی  ره  تسا . هدورس  هاش  یلعحتف  نارود  رد  لضفلاوبا  ترـضح 
شـشوک هب  راثیا » هنییآ  باتک « زا  لقن  هب  رعـش  نیا  لاـح  ره  هب  دراد . تواـفت  لاـس  ود  تسا  هدروآ  اـجنیا  رد  فلؤم  هک  یخیراـت  اـب  نیا 

z\ اول نودرگ  هّدس  رد  وا  ردـق  هاشداپ   z\ دز هک  ناز  رورپ  لدـع  هاشداپ  ناـمز  رد   s\iُ:\ تسا نینچ  یناشاک  قفـشم  یخرهاش و  دومحم 
z\ نوزف دیآ  دودح  زا  مه  تعرس و  دبای  هچرگ   z\ اطع باوبا  شفاطلا  ناهج  يور  رب  درک   z\ زاب هکنآ  هاش  یلعحتف  نیگن  میهید و  بیز 

أجلم  z\ اج زاب  هاگباوخ  رد  يو  لدـع  زا  رگا  دوب   z\ دوبن نادـنچ  بجع  شنما  نمأم  رد  ار  کبک   z\ اهتنم دـنیبن  شلالجا  جوا  رب  وا  ياپ 
ار نیدراو   z\ نومنهر یبوط  ییوـس  نیا  هگ  رد  ار  نارئاز   z\ ارچ میاد  مژد  ریـش  لزنم  رد  ناوهآ   z\ دنک شرود  رد  هکنآ  نارود  جاجح 
هک ناویا  دنلب  ناز   z\ اج دنراد  شینابرد  یپ  نانابرد  وچ  هن   z\ فرش بسک  یپ  اج  ار  نایسدق  اجنآ  میاد   z\ امنهر نیب  نانج  رد  وا  هدس 

تآرم هرهچ  دیوجب  نوچ   z\ يوا ناویا  هبق  زا  ءایـض  بسک  دنک  هم   z\ اپب دش  يرهپـس  ون  زا  البرک  نیمز  رد   z\ رگم دمآ  نامسآ  کشر 
دلخ هک  نیا  یناب  نومیم  علاط   z\ اقب بآ  نوچ  هاگرد  نیا  درگ  تفاـطل  زا  \z و  نیب دلخ  نیا  هفص  زا  هّفـص  ییوکن  اب   z\ الج لقیص  یب 

يرکاچ نیب  ناتـسآ  نیز  يرئاز   z\ لدب ار  نآ  مادـم  اما  هدـش  نآ  زا  رگا  رود   z\ اس شرع  هاـگراب  نیا  وا  رما  زا  دـید  بیز   z\ نینچ اسآ 
لامآز ناد  هدوسآ  شدقرم  نافئاط   z\ اور شدیّما  میاد  رد  نآ  هب  دمآ  یسکره   z\ دوش لصاح  وا  ماک  اجنآ  هدروآ  ور  هکره   z\ ابع لآز 

دز  z\ ازفناج ياشگلد  يانب  شکلد  نیا  هدرک   z\ ردق رامعم  داینب  شیناب  مکح  هب  نوچ   z\ ـالب ره  زا  نیبب  نمیا  شهگرد  نارئاز   z\ رهد
z\E\E\ انب لاس  یهتنم  نیا  زا  یعارصم  ددع  زا   z\ ار هعطق  نیا  نآ ، رهب  زا  باحس » کلک « مقر 

. تشذگرد ق . لاس 1277 ه . هب  دیسر و  تفالخ  هب  ق . لاس 1255 ه . هب  لوا  دیجملادبع  ناطلس  (- 1  ) 344
یخاک دوش . کیدزن  هاگراب  نیدـب  تسا  دـنموزرآ  ایرث  هراتـس  هتفخ و  نآ  رد  یلع  نب  سابع  هک  تسا  لـضفلاوبا  هاـگمارآ  (-» 2  ) 345

ار وا  تنطلـس  دنوادخ  هک  دیجملادبع  دـنک . يدـننامه  يربارب و  نآ  اب  رگید  ياهناخ  هک  رترب  نیا  زا  دنمتفارـش و  ياهناخ  راوتـسا و  تسا 
. تفر رتارف  یلعا  کلف  زا  انب  نیا  يادنلب  داهن و  راوتسا  ییاههرگنک  رب  ار  نآ  ياههیاپ  دانک . رت  هدرتسگ  ار  وا  ییاورمکح  رت و  هزاوآ  دنلب 
.« تسا هدرک  انب  ار  نآ  هاشداپ  تسا و  لضفلاوبا  هاگهانپ  هک : يوگب  دوخ  وت  ار  نآ  خـیرات  دـنک . يدـننامه  دـنلب  يانب  نیا  اب  ییاـنب  اـجک 

. دنکیم يربارب  ددع 1266  اب  دجبا  باسح  رد  ریخا  عرصم  ترابع  تسا  ینتفگ 
ص 175 ج 2 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 1  ) 346

ص 63 ج 1 ، نامه ، (- 2  ) 347
حیرـض قودنـص  نیا  ناه ! تفگ : ارم  بیغ  زا  یفتاه  میوگب ، شاف  متـساوخ  مدرک و  هدامآ  ار  دوخ  یلاـس  دـنچ  هک  هاـگنآ  (-» 1  ) 348

. دنکیم يربارب  اب 1285  خیرات  هدام  نیا  تسا ».
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385 ص :
. ولیک یبیرقت 2000  نزو  اب  ربارب  (- 2  ) 349

. ولیک یبیرقت 40  نزو  اب  ربارب  (- 3  ) 350
. دراد هام  ود  دودـح  یتوافت  تسا ، هدـمآ  نیـشیپ  نتم  رد  هک  یخیرات  اب  هدـش  هدروآ  اـجنیا  رد  هک  یخیراـت  دـنامن  هدیـشوپ  (- 1  ) 351

راک نآ  زا  سپ  زور  ود  ترابع  ياج  هب  نیشیپ  شخب  رد  ًالامتحا  تفگ  ناوتیم  دشابن  نایم  رد  اهخیرات  نیا  رد  یپاچ  ياطخ  لامتحارگا 
«. مجرتم تسا «، هتشادن  یفاک  تقد  شخب  نیا  رد  فلؤم  شرازگ  تسا و  تسرد  هام » ود  هدش « زاغآ  بصن 

ربماون 1965 م. خیرات 22 ، هرامش 3242 ، دادغب ، پاچ  رانملا ، همانزور  (- 1  ) 352
نیا تسیاب و  شحیرض  دزن  تسا ، مشاه  بان  لسن  زا  هک  نامه  یتفر ، نیـسح  ياونمه  مدمه و  نآ  دقرم  راوج  هب  هک  هاگنآ  (-» 2  ) 353

ددع 1385 اب  دجبا  باسح  رد  هحیرـض » رونم  هَّلل  ینعی « ریخا  عارـصم  تسا ». ینارون  وا  حیرـض  دـنگوس  دـنوادخ  هب  يوگب : خـیرات  هدام 
. دهدیم ناشن  ار  لاس 1385  دنکیم و  يربارب 

یحیرـض نآ  يارب  میکح  تسا . هدش  هداد  رارق  نامدرم  ندمآ  درگ  ياج  تیاده و  هیام  هک  یـسدقم  دنلب و  يانب  نآ  اشوخ  (-» 3  ) 354
دقرم نیا  زا  يوگب : ار  خـیرات  هدام  نیا  تسا  هدـمآ  یتجاـح  بلط  هب  اـجنآ  هک  ره  يارب  تخاـس . تسا  هرقن  زا  شیاـههرگنک  هک  ـالط  زا 

دنکیم و يربارب  ددع 1385  اب  دجبا  باسح  رد  سابعلا » دقرم  اذهف  ممی  ریخا  عارـصم  تسا  ینتفگ  تسا ». سابع  دقرم  هک  يوج  كربت 
«. مجرتم دهدیم «، ناشن  ار  لاس  نیا 

نادب ناگدیـسرت  هک  تسا  تاجن  باب  وت  هناتـسآ  دوشیم . رود  ییالب  ره  نآ ، تمرح  هب  هک  تسام  نما  هاگهانپ  وت  حیرـض  (-» 1  ) 355
، فط نامرهق  يا  ياهمـشچرس . ار  وا  فاطلا  وت  دنهد ، تبـسن  وت  هب  ار  لضف  هک  لضفلاوبا  يا  دنزادنا . گنچ  نآ  هبوک  رد  دـنروآ و  هانپ 

نآ و  تسا . یکابیب  روالد  ره  شخبحور  دورس  شمان  هک  تساوت  ریشمش  نیا  و  تسا . هتشارفا  ياهلق  ره  داکچ  رب  هک  تساوت  مچرپ  نیا 
زا هک  تسا  يدیـشروخ  هزین  زارف  رب  وت  رـس  و  دریگ . وگلا  نآ  زا  یتشادـیمارگ  مارکا و  ره  تسادـخ و  تمعن  دوـخ  وـت ، هدـیرب  تسد  ود 

يردارب هاوگ  نیتسار  دوخ ، وت  و  ياهدروآ . درگ  ار  لامج  ياههوکش  لالج و  ياههولج  همه  دوخ  هک  ییالاو  هچ  دباتیم . نامسآ  هنارک 
ناتنایعیش دنباتـشیم . وس  نادب  تیالو  يالو  ياهناوراک  هک  تسا  ياهلبق  وت  حیرـض  دزیریم . ورف  نامناگدید  زا  کشا  وت  دای  اب  یتسه و 

یتسه امـش  تیالو  رد  هک  نانآ  زا  یخرب  دـنزیرب . کشا  دـننک و  هیرگ  شیوخ  تیمولظم  رب  امـش و  رب  دـنروآرب و  هلان  داـیرف و  اـجنیا  رد 
ناشیا علاط  هک  نآ  اب  دنـشخردب ، دیـشروخ  ناسب  تمظع  رد  و  دنبای . یگنادواج  وت  حیرـض  تخاس ) هب ( دنتـساوخ  دنتـشادن  الاو  نادـنچ 

هدنازرل ار  اج  همه  هتـساخرب و  ینافوت  هک  ناس  نآ  تخورفارب ، دیزو و  يوس  نادب  میکح  يدنـسرخان  مشخ و  داب  سپ  دوب . هایـس  موش و 
. دش نشور  حیرض  ششخرد  رون و  هب  کیرات  ياضف  نآ  دنتشادرب و  دندوب  هتـشاذگ  هچنآ  دناوخ  هنادرخبان  ار  نانآ  هشیدنا  نیا  وا  تسا .
هب دوخ  يوزرآ  همه  ات  داب  نادواج  ناناملـسم  مالـسا و  رـس  رب  وا  هیاس  هرامه  دنادرگزاب . ناشیدب  ار  یلع  نایعیـش  نآ  هیده  وا  دنلب  ریبدت 

ییاهرطس دوخ  راک  نیا  اب  وا  تخاس . دوخ  نآ  زا  ار  یگنادواج  دوخ  شیدنا  هدرتسگ  تمه  نامسآ  يدنلب  تمظع و  اب  وا  دنروآ . وا  دزن 
.« دوزفا شیوخ  دادجا  خیرات  هب  دشخردیم  نامسآ  دیشروخ  ناس  هب  هک 
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386 ص :
يرعش دش ، هتخاس  میکح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  روتسد  هب  هک  دیدج  حیرض  درگادرگ  هدمآ ، راثیا » هنییآ  باتک « رد  هک  هنوگ  نآ  (- 1  ) 356

. تسا دجبا  باسح  هب  حیرض  يانب  خیرات  هدام  زین  رعش  نیا  ینایاپ  عارـصم  هتـسب و  شقن  ییالط » هب « صخلم  هدازروفغ  دمحا  زا  یـسراف 
هر دیهـش  سدـق  ناتـسآ  نیا   z\ تسـالبرک رادـملع  كاـپ  میرح  اـج  نیا   s\iُ:\ تسا نـینچ  هتفگـشیپ  باـتک  زا  لـقن  هـب  رعـش  نآ  نـتم 
هک يدیهش  ماقم  دُوب  اج  نیا   z\ تسارس نیا  رد  شیاشگ  ماقم و  نیا  رد  تلود   z\ تسا جئاوحلا  باب  ترضح  میرح  اج  نیا   z\ تسادخ

نیا  z\ تسایربک راونا  هولج  هاگیاج  نیا   z\ تسا تقیقح  ناهج  هاش  هاگراب  نیا   z\ تساز ریبع  شیاوه  شخب و  تایح  شکاخ   z\ دبا ات 
نید  z\ رـشح هب  ات  هک  يدیهـش  هاگیاج  تساج  نیا   z\ تساـیتوت وچ  کـیالم  مشچ  هب  شاهّرذ  ره   z\ دوب افّـشلاراد  هکزیب  کشم  كاخ 

هاگیاج تساج  نیا   z\ تسافو مَی  اطع و  ربا  اخـس و  ناک   z\ مرک رد  هک  يریما  هاگیاج  تساـج  نیا   z\ تساپب وا  زا  مالـسا  مچرپ  ادخ و 
یتـشک هب  نید  رحب  رد   z\ حون وچمه  هک  اـج  نیا  رد  هدونغ  یلد  اـیرد   z\ تساخ ياـپ  هب  رگمتـس  هیلع  قح  رهب  زک   z\ يرکشل رادملع 

رز نوچ  وت  دوجو  سم  ددرگ   z\ تساقب همشچ  شرد  كاخ  هک  بل  هنشت  نیا   z\ دوب یلع  نیسح  تیب ، لها  ياّقس   z\ تسادخان دیحوت 
z\ تسانـشآ لضفلاوبا  يالو  اب  هک  لدره   z\ تسا تقیقح  يامن  ماـمت  هنییآ   z\ تسایمیکز شدوجو  تشخ  هاـگراب  نیا   z\ ماقم نیا  رد 
هک اج  نیا   z\ نامسآ رب  دیاسب  رخفز  رـس  هک  سک  نآ   z\ تسادگ نیرتمک  شمرک  هناتـسآ  رد   z\ اخس زا  قافآ  هرهـش  تشگ  هک  متاح 

همطاف رشح  زور  رد   z\ تسالبرک ياقس  یقاس و  هک  ياهنشت  زا   z\ دُوب نیگمرش  دبا  هب  ات  تارف  بآ   z\ تساتود شتماق  بدا  دسریم ز 
مچرپ اپ  هب  زیختسر  زور  ات   z\ دیسر یبن  لآ  هب  هک  یتبیصم  نیا  زا   z\ تسادج ندب  زک  دوب  تسد  ود  يو  تسد  رد   z\ قلخ عیفش  ددرگ 

z«\ میکح ترـضح  قح « تیآ  رما  قبط  رب   z\ تساضترم رشح  فص  هب  وا  عیفـش  ادرف   z\ دنک یلع  لآ  تمدـخ  هک  ره  زورما   z\ تسازع
شمناوـخ رنه  ناـهج  رگ  هک  يرهـش   z\ ناهفـصا رهـش  رد  هتخاس  حیرـض  نیا  دـش   z\ تساور نایعیـش  هـمه  هـب  وا  مـکح  هـک  سک  نآ 

« مجرتم » z\E\E«\ تساونین رادملع  گنجریم و  سابع  » z\ دورس نینچ  ییالط » حیرض « نیا  خیرات   z\ تسازس
. دراد رایتخا  رد  تسرهف  نیا  زا  ياهخسن  دوخ  هناخباتک  رد  تباث  لآ  یلعدمحمدیس  دیعس  دمحمدیس  (- 1  ) 357

ق. لاس 1288 ه . هب  يرئاح ، ینیوزق  یلعدمحم  هتشون  (- 1  ) 358
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قح تساخرب و  وا  تخیر ، گرم  تبرش  نانمشد  ماک  هب  هتبلا  تفرگ و  هدهعرب  ار  ناگنـشت  هب  یناسربآ  فط  نیمزرـس  رد  وا  (- 2  ) 359
نیا راکیپ  هشیب  ریش  مشاه و  ینب  هام  هک  تسا  يدقرم  ِرد  نیا  دنازو ، نمشد  يودرا  رب  گرم  نافوط  شیوخ  ریشمش  هبل  اب  داد و  يرای  ار 
يارب یفقرم  دسرن ، نآ  يدنلب  هب  نوگلین  نامـسآ  هک  دـنلب  دـش  هتخاس  یخاک  یمقلع  رهن  رانکرب  و  تسا ، هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نادـناخ 
تاجن باب  وت  هناتـسآرب  لضفلاوبا ، يا  دـهد ، رارق  رخف  هیام  ار  شیاهراک  دـنوادخ  هک  تسوا  راختفا  هیام  نیا  تخاـس و  رگید  يرد  نآ 
ینتفگ دوشن . ماکان  دیمون و  دنک  نآ  دـصق  سکره  هک  تسا  يرد  دـنگوس  دـنوادخ  هب  نیا  يوگب : نآ  خـیرات  تسا ، هتفای  رگید  یتایح 

ددـع اب  دـجبا  باسح  رد  هک  تسا  رد  نیا  تخاس  خـیرات  هدام  اهاتا ) نم  بخی  مل  هَّللاب  قح  تراـبع ( ینعی  رعـش  نیا  رخآ  عارـصم  تسا 
. دهدیم ناشن  ار  تخاس  لاس  دنکیم و  يربارب   1356

هک ییاـج  تسا ، هدرب  ماـن  نآ  زا  ادـخ  باـتک  رد  هک  اـجنآ  تسا ؛ هدوـشگ  یماـمتب  ار  نآ  قـح  هک  تـسا  یتاـجن  باـب  نـیا  (- 1  ) 360
هناتسآ رب  دشاب . نآ  ياههنابز  خزود و  ربارب  رد  وا  يارب  يرپس  دوش و  هدیزرمآ  وا  هانگ  دیایب  رد  نیا  رب  سکره  هک  هطح » باب  دیوگیم «

يرترب و یتعفر  لالج و  هب  زین  دنلب  ياههوک  ربدبای  يراگتسر  دنک  نآ  گنهآ  هکره  تسا . نما  باب  رد ، نیا  دنتسیاب . ناگتـشرف  رد  نیا 
ياج همه  ياهدش و  راوتـسا  يژد  سابع  ياهماگ  ریز  هب  نداهن  میلـست  رـس  اب  وت  یمقلع ، كاخ  يا  تسین . دننامه  ار  نآ  هک  دراد  يدنلب 

رپ ار  رتخاب  رواخ و  نآ  هوکـش  هزاوآ  هک  كاپ  يدـقرم  يارب  دـش ، هتخاس  ون  يرد  لـضفلاوبا  دـقرم  يارب  دـسر ، ماـشم  هب  وت  شوخ  يوب 
. تسا هدرک 

وا ربق  تیلوت  هنابلطواد  هک  نآ  نسحتساخرب ، نامسآ  هب  يرون  نآ  زا  ناهاگحبـص  رد  دندرک  يزاسون  ار  نیا  هک  ماگنه  نآ  (- 1  ) 361
داد يرای  ار  نید  یهاگآ  رس  زا  سابع ) وا ( دندروآ ، دورف  رـس  نآ  ربارب  رد  نارختفم  همه  هک  درک  دوخ  نآ  زا  يراختفا  دش ، رادهدهع  ار 

ناربماـیپ ار ، وا  ربق  دـندمآ و  فاوط  هب  ناگتـشرف  وا ، ربق  درگرب  سپ  درک ، ربـص  تسوا  نآ  زا  ریدـقت  اـضق و  هک  نآ  تساوخ  ربارب  رد  و 
هک تسا  ینامرهق  وا  دنبایب ، اجنآ  دوخ  يوزرآ  ناما و  هک  دش  ینما  هاگهانپ  نامدرم  همه  يارب  وا  سدق  هاگراب  هناتـسآ  و  دندرک ، ترایز 

هتبلا داد و  وا  هب  ار  يرادـمچرپ  راختفا  نیـسح  دـندرب ، ترـسح  نآ  رب  رگید  نادیهـش  همه  هک  تفای  تسد  یهاگیاج  نانچ  هب  ـالبرک  رد 
ای تسا ؟ هدرک  یلجت  نآ  رد  لضفلاوبا  ینشور  رون و  هک  تسا  یـسدق  باب  ای  تسا  یموم  شتآ  اجنیا  تسازـس ، مچرپ  نیا  ار  وا  دننامه 

نامه تفرگرب ، رد  ار  یلع  ِرسپ  دقرم ، هک  نامز  نآ  زا  تسا ؟ هتشگ  ینارون  یلجت ، نیا  زا  نامـسآ  هدش و  یلجت  روط  یمقلع  رهن  هک  نآ 
. دنهد تبسن  وا  هب  ار  افو  لضف و  هک 

يزاسون تسا  هدیشخب  ینـشور  رد  نیا  نایادگ  رب  دوخ  رون  هب  هک  نامدرم  هاگهانپ  نیا  رگنـشور و  مرح  نیا  ياهرد  زا  يرد  (- 2  ) 362
باب نایناهج  همه  يارب  رد ، نیا  هک  نآ  ام  نخـس  هدیکچ  راذگب . شیارب  یخیرات  هدام  دیـسر ، نایاپ  هب  انب  نیا  هک  ماگنه  نآ  زا  دـندرک ،

يربارب ددـع 1219  اب  دـجبا  باسح  رد  نیملاعلا ) یف  دـشرلا  يدـهلا و  باب  انلوق  المجم  ترابع ( تسا  ینتفگ  تسا . تیادـه  یبایهار و 
. دنایامنیم ار  لاس  نیا  دنکیم و 

. تخیر ورف  مناگدید  زا  کشا  مدرک و  رذگ  البرک  رد  يدیهش  ربق  رب  (-» 1  ) 363
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، دنکیم یهارمه  هلان  هب  ارم  ماهنیس  کش و  هب ا  ارم  زین  ماهدید  میرگیم و  وا  هودنا  تبیصم و  رب  میوگیم و  اثر  ار  وا  نانچمه 

. دنکارپیم دقرم  نیا  رد  ریبع  کشم و  يوب  دنیآیم و  شربق  ترایز  هب  وا  يوک  نادصاق  نانچمه 
، دزوب هاگماش  هاگپ و  میسن  هک  نامز  نآ  ات  وت  رب  مالس  لضفلاوبا ، يا 

.« ق لاس 1351 ه . رهاط / نیدلا  فیس  نامرس  فقو :
دراد و وت  قوش  ناگرزب  ياهلد  تسا ، يراج  ناکاپ  همه  رب  تایکین  لـضف و  هک  يا  ناـمدرم و  جـئاوحلا  باـب  يا  ساـبع ، (-» 2  ) 364

تجاح یتسه  زاس  ببس  نامـسآ  دنوادخ  دروآ  هانپ  وا  رد  رب  سکره  دریگیم ، ییاوشیپ  هب  یهلا  شاداپ  هب  ندیـسر  يارب  ار  وت  دنلب  ماقم 
باسحیب یتمعن  ار  وا  زین  تمایق  يادرف  رد  ددرگیم و  بایماک  دسریم و  شیوخ  هتـساوخ  هبدنکترایزاروا  سکره  دروآیم ، رب  ار  وا 

.« تسا یماجرف  شوخ  نیا  تسا و  رد  نآ  نابساپ  هک  ار  یسک  اشوخ  تسا ، هاتوک  وا  هناتسآ  رب  ییارس  هحیدم  زا  نایب  دوب ، دهاوخ 
يوسوم نیسح  نب  یلع  هتشون  ق . 1341 ه . تسا ، یناهفـصا  رجات  دیمحلا  دبع  جاح  موحرم  دنزرف  رفعج  دمحم  انب  نیا  یناب  (-» 1  ) 365

.« یناهبهب
دنزرف شاـقن  نسح  دـمحم  يرگهـتخیر  اـب  و  ق . لاـس 1355 ه . هب  يرتـشوش ، هَّللا  حـتف  موحرم  دـنزرف  رگرز  یلعبجر  راـک  (-» 2  ) 366

.« تسا طاطخ  داوجدمحم  هتشون  یسوم  خیشموحرم 
ص 62 و 63 ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 1  ) 367

یشوخ يوب  زا  ار  دوخ  دنـشاب ، نآ  نیمز  رب  ياهگیر  شاک  دننک  وزرآ  نامـسآ  ناگراتـس  هک  يوج  هانپ  یهاگراب  هناتـسآ  هب  (- 1  ) 368
ینب نادـناخ  زا  يردـب  كاخ  نیا  رد  نک ، رادروخرب  دـنکن  يدـننامه  ار  نآ  رگید  ییوب  چـیه  دزویم و  لـضفلاوبا  عجـضم  زا  اـجنآ  هک 

کشرس زا  زین  وت  دوب ، ناگنـشت  ياقـس  اروشاع  زور  رد  وا  درب ، نایم  زا  ار  اهتملظ  اهیهایـس و  همه  هک  يردب  هچ  تسا ، هدش  ناهنپ  مشاه 
هبل رب  هک  هاگنآ  تسیرگ ، تشگ و  نیگمغ  رایسب  وا  هودنا  زا  ع ) نیسح ( هک  نک  هیرگ  ناوارف  اجنآ  نک ، باریـس  ار  وا  كاخ  تناگدید 

مرح و هب  هک  نآ  تسا و  نیسح  باب  وا  دنک ، يدننامه  ار  وا  دسر و  وا  هبتر  هب  دناوتن  زین  رایط  رفعج  دش  ادج  نت  زا  وا  تسد  ود  ریـشمش 
يالب رپس  شتـسد  ود  درک و  راکیپ  وا  شیپاشیپ  تساخرب ، تیاده  ماما  زا  عافد  هب  وا  دشن ، دیمون  ماکان و  هاگ  چیه  دروآ ، هانپ  وا  هاگهانپ 

وا رتسب  رد  ترجه  بش  هب  و  تشگ ( ادـخ  ربماـیپ  دوخ  ردارب  ییادـف  یلع  شردـپ  هک  ناـس  نآ  دـش ، ادـف  ار  دـمحا  طبـس  وا  تخاـس ، وا 
باب رد ، نیا  تسارآ ، دنک  هریخ  ار  ناگدید  شغورف  هک  ياهرقن  اب  درک و  يزاسون  تسا  سدق  باب  هک  يرد  وا  يارب  یـضترم  دـیباوخ )

هب اج و  نیا  رد  هک  تسیاب  لـسوت  اـعد و  هب  هاـگرد  نیا  رب  تسین . یمیب  چـیه  شاهقلح  هب  نتخیوآ  گـنچ  اـب  هک  تسا  ناـهانگ  شزرمآ 
. دوش باجتسم  ناسک  ياعد  هاگراب ، نیا  تمرح 
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. تسا هزاورد  ار  نآ  یلع  مشناد و  رهش  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  (- 2  ) 369

تـسا ینتفگ  تسا . هدـش  يزاسون  ناراکهنگ  تاجن  باب  يوگ : خـیرات  هدام  ار  نآ  يدیـسر ، دوخ  يوزرآ  هب  هاگراب  نیدـب  (- 3  ) 370
. دهدیم ناشن  ار  ود  نیا  تخاس  لاس  هک  تسا  ددع 1354  رگنایامن  دجبا  باسح  هب  ًاددج  نیبنذملا  ةاجن  باب  ریخا  عارصم 

نیا هب  ییاههفطاع  اهلد و  ینانمؤم و  هبعک  وت  تسا ، هتشارفا  دنلب  يدبنگ  وت  نُمی  هب  نامـسآ  هک  ییادخ  باب  وت  لضفلاوبا  يا  (- 1  ) 371
هب ناوت  اجنیا  دنیآیم و  دورف  هاگراب  نیا  قوش  هب  هورگ و  هورگ  ناگتشرف  دناهتخیمآ ، رد  یگدرپسرـس  الو و  هب  هک  دناهدرازگ  جح  هبعک 

تباجا يارس  نیا  هیاس  رد  هک  اهاعد  رایسب  هچ  هداتسرف و  نامـسآ  هب  دبنگ  نیا  ریز  زا  هک  اهزامن  رایـسب  هچ  تفای ، برقت  دنوادخ  هاگراب 
دنک وا  ترایز  گنهآ  وت  قیرط  ریغ  زا  سکره  دیسر ، وا  هب  ناوت  وت  رذگهر  زا  هک  ینیسح  باب  يارـس  نآ  يارـس و  نیا  رد  وت  دوشیم ،
رفیک يوک  نیا  ناگدرب  زا  وت  مان  هب  دـنهد و  شاداـپ  ناـگدرپس  رـس  هب  وت  ضیف  تسد  زا  تسا ، هدـنکفا  شیوخ  درگ  رب  نیگنـس  ياهدرپ 

، دنقح هفیاط  هک  نایعیـش  دشاب ، شالت  یتخـس و  درواهر  شریذپ  نیا  زار  هک  نآ  هن  ياهتفریذپ ، راکره  ندـش  هتفریذـپ  زا  ار  وت  دـنرادرب ،
هک یناغمرا  دـناهدروآ ، ناـغمرا  دـناهتخاس و  ناهفـصا  رد  ار  نآ  تسا ، هناـهب  رد  نیا  هتبلا  دـناهتخاس و  يرد  وت  ماـن  هب  ناتـسوب  نیا  يارب 

هوک و رد  نآ  هزاوآ  هک  ییالو  قشع و  اب  دناهدروآ ، ياج  نیدب  هدنارذگ و  نابایب  هوک و  زا  ار  رد  نیا  نایعیـش  دزیگنارب ، تفگـش  نارازه 
، لضفلاوبا يا  دـش ، یهلا  شاداپ  ندروآ  تسد  هب  هیام  نید و  يرای  نیا  دـندناسر و  نایاپ  هب  یـسلجم  اب  ار  نآ  بصن  تسا ، هدـیچیپ  هرد 

راختفارپ زور  نآ  نامیا ، دیهـش  يا  دوش ، هتخیر  ورف  دراد  یباسح  هک  نآ  همه  اـب  هاـنگ  نآ  رب  هک  تسا  يرد  نیرتهزاوآرپ  وت  هاـگراب  رد 
. دننک تاهابم  نآ  رب  اهلسن  تسا و  تیاده  هار  راختفا  هیام  وت  يرادیاپ 

ییابطابط نیسح  یلع  دمحم  یناهفـصا  دمحم  نیدلاسمـش  دنزرف  راکهنگ  هدنب  تسا . هزاورد  ار  نآ  یلع  مشناد و  رهـش  نم  (- 1  ) 372
ق. 1259 ه . درذگرد ، وا  هانگ  زا  يادخ  هک 

. تسا يراکادف  يارب  یلثم  بایان  هچ  نیا  يدرک و  ادف  نیسح  يرای  يارب  اهبنارگ  یناج  وت  سابع ، يا  (- 2  ) 373
وت سپ  دناهدروآ . دورف  رس  شاهناتسآ  رب  همه  ناگدنب  هک  یتخاس  يدنلبرس  تمظع و  ياهرد  زا  يرد  وت  یضترم ، رـسپ  يا  (-» 3  ) 374

ینانابرد دـناهدز و  هقلح  هاگراب  نیا  رب  ناگتـشرف  هک  ینیبیمن  اـیآ  سوبب . بدا  يور  زا  هناتـسآ  هد و  مالـس  تسیاـب ، رد  نیا  رب  ریاز ، يا 
.« دنراد يرترب  نارتهم  همه  رب  شنادنزرف  هک  یسک  تسا ؛ ردیح  دنزرف  لضفلاوبا  باب  نیا  دناهداتسیا ؟ اجنیا 
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نک لضفلاوبا  گنهآ  اله ! میوگیم ، دبلطیم  یبآ  دوخ  هنـشت  رگج  رب  هک  ار  سکره  دـیوجیم و  دـیما  باب  هک  ار  سکره  (- 1  ) 375

ییادـن هک  تسا  مرح  نیا  رد  دنـسر و  دوـخ  يوزرآ  هب  هـک  تساـجنیا  زا  اـجنیا و  رد  تـسا ، هدرزآ  لد  ره  يادرف  دـصقم  دارم و  وا  هـک 
. دناهتخاس ون  زا  ار  لضفلاوبا  مرح  ياهرد  هک  دنک  هاگمارآ  نیا  دصق  دراد  ییوزرآ  هکره  میوگیم ) خیرات  هدام  هک  نانوچ  يونـشیم (:

. دنایامنیم ار  لاس  نیا  دنکیم و  يربارب  ددع 1355  اب  دجبا  باسح  هب  اددج  دق  لضفلا  یبا  ابابف  هدصق  ترابع  تسا  ینتفگ 
دـلخ و باـب  رد  نیا  يوج ، تعافـش  درک  یهارمه  ار  نیـسح  ـالبرک  رد  هک  يدرمناوج  نآ  هب  تسیاـب و  دـنوادخ  هاـگردرب  (- 2  ) 376

لضفلا یبا  باب  اودیش  ترابع : تسا  ینتفگ  دنتخاس . هرقن  زا  ار  لضفلاوبا  هاگرابرد  تسا : هدش  هتفگ  نآ  خیرات  رد  هک  تسا  یگنادواج 
. دنایامنیم ار  ددع 1374  دجبا ، باسح  هب  انیجل 

هب هنانتورف  نکب و  رازفا  ياپ  درک ، عافد  نید  سومان  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  نوچ  هک  يوج  هاـنپ  یلـضفلاوبا  هناتـسآ  هب  (- 3  ) 377
. بایب ار  نآ  شوخ  رطع  مرح  نیا  سدق  هاگیاج  زا  ور و  نورد 

هب هورگ  هورگ  هک  ینیب  ار  نامدرم  دیایب و  شیاشگ  دـنوادخ و  يرای  نوچ  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  تسا : هدومرف  دـنوادخ  (- 1  ) 378
ق. لاس 1304 ه . رصن ) هروس  تسا (. ریذپهبوت  وا  هک  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  يوگ و  حیبست  شیاتس و  ار  دوخ  يادخ  دنیآ  رد  ادخنییآ 
دبنگ اـنب  نیا  رب  تسا ، هتفاـی  يدـنلب  نآ  رب  هدرک و  رخاـفت  شرع  رب  هک  تسـالاو  یمرح  هاـگهانپ و  لـضفلاوبا ، مرح  نحـص  (- 1  ) 379

نحـص نیا  ياهرد  تسا ، ندـیزرو  تاهابم  دنمازـس  هدـش  شبیـصن  هک  يراختفا  نینچ  هب  مرح  نیا  نابهگن  هدـیدرگ و  راوتـسا  يراـختفا 
انب خـیرات  ار  اهرد  نیا  نکفیب و  دوخ  ياصع  دوش ، تباجا  ناگدـننکاعد  ياعد  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  تسا و  نادـنموزرآ  دـیما  هاـگرد 
نأ هل  هَّللا  نذأ  دـجم  باب  تراـبع : تسا  ینتفگ  تسا . هتـساوخ  شیارب  ار  تمظع  يدـنلب و  دـنوادخ  هک  تسا  يدـجم  باـب  نیا  يوگب ،

. تسا هدش  هتخاس  لاس  نیا  رد  اهرد  دهدیم  ناشن  تسا و  ددع 1287  رگنایامن  دجبا  باسح  هب  اعفری 
قیرطلا حـتف  دـجت  تراـبع  تسا . هدوشگ  دـمحم  ار  هار  نیا  هک  یباـییم  يوگب : خـیرات  هداـم  دوخ  یـسرپیم ، نم  زا  هک  يا  (- 1  ) 380

. دهدیم ناشن  يرمق  يرجه  خیرات  هب  ار  انب  لاس  تسا و  رگنایامن 1337  دجبا  باسح  هب  دمحم 
. دینامب هنادواج  نآ  رد  دییآ و  رد  نادب  دیاهتساریپ . كاپ و  دورد ، امش  رب  73 ؛ رمز : (- 2  ) 381

. تشاد وزرآ  ناوت  لضفلاوبا  زا  اهنت  ششخب  لضف و  هک  نز  گنچ  لضفلاوبا  هاگراب  ِرد  هقلح  رد  (- 3  ) 382
. ناگداز قلاخ  هدننک ، فقو  اهرد ، هدنیاشگ  يا 

تـشگزاب تسا  ندش  زاب  دـیما  نآ  رب  ندوب  هتـسب  هاگ  هب  هک  تسا  باب  ار  وا  دوخ ، دـنوادخ  هدوب ، نیـسح  باب  هک  سک  نآ  (- 4  ) 383
. ناگداز قلاخ  فقاو : تسوا . يوس  هب  همه 
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391 ص :
ق. لاس 1308 ه . یناهفصا ، قداص  دمحم  جاح  يزاسون ، یناب  (- 1  ) 384

ینعی انب  خیرات  زین  نایاپ  رد  تسا و  يوبن  ثیدح  نتم  هدنامیقاب  رجح و  هروس  زا  نامه 45 و 46  هیآ  نینمآ » ات  نیقتملا  نا  زا « (- 1  ) 385
. تسا هدش  رکذ  ق  1308 ه .

. دیوش لخاد  اجنآ  رد  نیمیا  تمالس و  اب  دنیوگ : نانآ  هب  دنناراس ، همشچ  اهغاب و  رد  ناراگزیهرپ  ناملی  تایب  اههیآ : همجرت 
. دنام ناما  رد  نم  رفیک  زا  دیآرد  ژد  نیا  هب  هک  ره  تسا  نم  ژد  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ثیدح : همجرت 

رد ار  نآ  ام  نابرهم . رگتمحر  دنوادخ  مان  هب  هروس «: همجرت  کنیا  و  ق . لاس 1308 ه . ینعی  تخاس ، خیرات  ردق و  هروس  رد  (- 2  ) 386
نامرف هب  حور  اب  ناگتـشرف  بش  نآ  رد  تسا . رتدنمجرا  هام  رازه  زا  ردق  بش  درک ، تهاگآ  هچ  ردـق  بش  زا  و  میدرک ، لزان  ردـق  بش 

. تسا مالس  حلص و  حبص  مد  ات  بش  نآ  دنیآ . دورف  تسا ، هدش  ردقم  هک  يراک  ره  يارب  ناشراگدرورپ 
.« دنهد هزاجا  ار  امش  هک  نآ  رگم  دییاین  رد  ربمایپ  ياههناخ  هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  53 «؛ بازحا : (- 3  ) 387

.« یتسه يوط  سدقم  يداو  رد  وت  هک  روآ  نوریب  رازفا  ياپ  12 «؛ هط : (- 4  ) 388
ناشناج لام و  اب  ادـخ  هار  رد  هدرک و  ترجه  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  » 20 - 23 هبوـت : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  زا  سپ  (- 1  ) 389

تمحر و هب  دوخ  بناج  زا  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  دنناراگتـسر . نامه  نانیا  دـنراد و  رتالاو  هچره  یماقم  ادـخ  دزن  دـناهتخادرپ ، داهجهب 
.« دهدیم هدژم  دنراد ، رادیاپ  ییاهتمعن  اجنآ  رد  هک  تشهب  رد  ییاهغاب  يدونشخ و 

.« تسا هدیرخ  دشاب  نانآ  يارب  تشهب  هک  نیا  ياهب  هب  ار  ناشلام  ناج و  نانمؤم  زا  ادخ  ،» 111 هبوت : (- 2  ) 390
افو هناقداص و  دنتـسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  هب  هک  دناینادرم  نانمؤم  نایم  زا  23 و 24 « بازحا : میحرلا ، نمحرلا  هَّللامسب  زا  سپ  (- 3  ) 391

.« دندرکن نوگرگید  ار  دوخ  هدیقع  چیه  دنراظتنا و  نیمه  رد  اهنآ  زا  یخرب  دندیسر و  تداهش  هب  نانآ  زا  یخرب  دندرک .
.« میدروآ دیدپ  راکشآ  یحتف  وت  يارب  ام  ،» 1 حتف : (- 4  ) 392

هک نآ  رگم  دـییاین  رد  ربمایپ  ياههناخ  هب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا  ،» 53 بازحا : میحرلا ، نـمحرلا  هَّللا  مـسب  زا  سپ  (- 1  ) 393
.« دنهد هزاجا  ار  امش 

.« دینامب هنادواجو  دییآرد  نادب  دیاهتساریپو . كاپ  دورد . امش  رب  ،» 73 رمز : (- 2  ) 394
اهغاب و رد  ناراگزیهرپ  45 و 46 «، رجح : تسا ): هدومرف  دـنوادخ  یلاعت ( هَّللا  لاق  ترابع  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب  زا  سپ  (- 3  ) 395

.« دیوش لخاد  اجنآ  رد  ینمیا  تمالس و  اب  دنیوگ : نانآ  هب  دنناراس ، همشچ 
.« البرک ناگنشت  ناسربآ  يا  وت  رب  دورد  (-» 4  ) 396

تهاگآ هچ  ردق  بش  زا  میدرک و  لزان  ردق  بش  رد  ار  نآ  ام  زا 4 «، یتمسق  1 و  - 3 ردق : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  زا  سپ  (- 5  ) 397
 ...« دنیآ دورف  حور  اب  ناگتشرف  بش  نآ  رد  تسا . رتدنمجرا  هام  نارازه  زا  ردق  بش  درک .
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392 ص :
.« نک دای  ار  رادیاپ  روبص و  دیهش  طبس  داب و  تیاراوگ  هک  شونب  بآ  رادتسود ، يا  (-» 1  ) 398

.« تسا لضفلاوبا  زین  البرک  ناگنشت  ناسربآ  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  زیخاتسر  زور  رد  مدرم  ياقس  رگا  (-» 2  ) 399
ماـجرف تسوکین  هچ  یتـسار  دـیدرک ، ربـص  هچنآ  شاداـپ  هب  امـش  رب  دورد  ،» 24 دـعر : مـیحرلا ، نـمحرلا  هَّللا  مـسب  زا  سپ  (- 3  ) 400

!« يارسنآ
رد هک  تسا  ینادغارچ  نوچ  وا  رون  تیاکح  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  ادـخ  ،» 35 روـن : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  زا  سپ  (- 1  ) 401

تسا و یقرش  هن  هک  ینوتیز  هتسجخ  تخرد  زا  هک  تسا  ناشخرد  يرتخا  ییوگ  هشیـش  نآ  تسا . ياهشیـش  رد  غارچ  نآ  و  یغارچ ، نآ 
ادخ تسا . ینشور  رب  ینـشور  دشخب . ینـشور  دشاب ، هدیـسرن  یـشتآ  نادب  دنچره  شنغور  هک  تسا  کیدزن  دوشیم . هتخورفا  یبرغ  هن 

.« تساناد يزیچره  هب  ادخ  دنزیم و  مدرم  يارب  دنوادخ  ار  اهلثم  نیا  دنکیم و  تیاده  شیوخ  رون  اب  دهاوخب  ار  هکره 
ار شراگدرورپ  مان  دینادرگ و  كاپ  ار  دوخ  هک  تسا  سک  نآ  راگتـسر  14 و 15 «، یلعا : میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مـسب  زا  سپ  (- 2  ) 402

.« درازگ زامن  درک و  دای 
قوس تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دناهتشاد ، اورپ  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسکو  ،» 73 رمز : میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  زا  سپ  (- 1  ) 403

رد دیدمآ ، شوخ  امش ، رب  مالـس  دنیوگ : ناشیا  هب  نآ  نانابهگن  دوش و  هدوشگ  ناشیور  هب  نآ  ياهرد  دنـسر و  نادب  نوچ  ات  دنوش  هداد 
. دینامب هنادواج  دییآرد و  نآ 

. درک ریرحت  ق  لاس 1304 ه . هب  میهاربا  دمحم  نب  نیسحدمحم  ار  نیا  (- 1  ) 404
ص 51 ءالبرک ، خیرات  یف  ءالبنلا  ۀیغب  (- 1  ) 405

ص 60 و 61 ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 1  ) 406
. داهناو بش  یهایس  هماج  ایند  نامسآ  تفکش و  نامسآ  هنارک  زا  حبص  يدیپس  (-» 1  ) 407

. دوبر رد  ار  ناگدید  ییابرلد  یتسمرس و  هب  درتسگ و  نیمز  رب  دش و  رتدنلب  دیشروخ  ياهوترپ  هاگنا 
. درک ماهلا  تمظع  زا  ییاهناشن  ییابیز و  زا  یتایآ  درتسگ و  رواخ  رد  ناهاگتشاچ  باتفآ  وترپ  و 

درتسگ زین  رتخاب  رد  وترپ  نیا  جوم  و 
. دمآ رد  زاورپ  هب  نمچ  غاب و  رد  یهاگحبص ، ِرون  نیا  ریز  رد  دز و  رپ  نوریب  هب  هنال  زا  هدنرپ  هاگنآ 

. دنکارپ اههخاش  رب  اهلگ  نیا  رطع  دینش و  شوخ  يوب  ناهاگحبص ، ياهلگ  يوب  زا  لبلب 
تشگ هارمه  يداش  شوخرس و  ياهدورس  اب  همه  نیا  و 

. دوشیم قرغ  نآ  رد  روانش و  ییایؤر  ياهلایخ  زا  فرژ  ییایرد  نایم  رد  لبلب 
. دنیچیم هسوب  زین  هنوباب  يوگم  ناهج  نیا  رد  و  تسا . بان  یبارش  ار  وا  دوشیم  هنشت  هاگ  ره 

دنکیم دوخ  نآ  زا  ار  رطعم  ياهلگ  ناتسبو  غاب  نیا  زا  وا  و 
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393 ص :
. تخود دوخ  هب  ار  شوگ  گنچ  شوخ  گنهآ  درک و  رحس  ار  هدید  ناهاگرحس  يدیپس 

: هک تسا  یششوپ  نیا  ای  هدومن  خر  هک  تسا  ماج  ییابیز  نیا  ایآ  دنیبیمن ، کین  هک  تسا  هدش  هچ  ارم  هدید 
. تسا هدناشوپ  ار  اهرویز  نیرتنارگ  هب  هتخاس  يدبنگ 

. تسا هدرک ، یلجت  روط  رد  هک  تسا  یسوم  شتآ  نیا  مدرب  نامگ  دیشخرد ، شیاط  ششوپ  هب  دبنگ  نیا  نوچ 
یگنشت هدنناشنورف  تسا  یبآ  شوخ  يادص  نیا  ای  دروآیم  دورف  تمظعرس  هک  تسا  دیشروخ  وترپ  نیا  ای 

دشک رس  ات  ياهنشت  ار  نآ  هدیشوج و  يراج  يرهن  زا  هک 
دـشیروخ ینکیم  نامگ  ای  دشخردیم  نایمدآ  يارب  کنیا  هک  تسا  يدیراورم  نیا  ایوگ  تسا و  هدنکارپ  نیمز  ياج  همه  رد  لگ  يوب 

هدش راکشآ  يردق  بش  رد  هک  تسا  دنوادخ  لالج  ای  تسا و  هدیسر  هام  هب  هک  تسا 
. تسا هدرک  یّلجت  نایمدآ  رب  کیدزن  زا  و 

. تفای راختفا  نآ  زا  الط  دش  هتسارا  الط  هب  هک  زور  نآ  زا  هک  تسا  يدبنگ  نیا 
. تسالبرک رد  تعاجش  هشیب  ریش  دقرم  هک  دنلب ، یناینب  زارف  رب  هتخاس  تسا  يدبنگ 

. تسا یقاب  شاهسامح  وا و  مان  دای و  نانچمه  ناراگزور  تشذگ  مغر  هب  هک  هنادواج  يدرم 
. دناشچ خلت  یگرم  معط  ار  نامجاهم  نآ  و  دش ، باتفآ  هدرپ  هک  درک  اپ  هب  راکیپ  زا  یکاخ  درگ و  نانوچ  هنت  کی  هکی و  هک  يدرم 

. درک رظن  فرص  زین  نآ  زا  تشادرب و  ندیشون  يارب  بآ  یتشم  هاگنآ  تفر و  شیپ  تارف  يوس  هب  هناحتاف 
. تسا هدیشونن  یبآ  زونه  هک  دروآ  دای  هب  ار  نسح  وا 

. تسا هدیمد  اهقفا  هنارک  رب  هک  تسا  يردب  هتشارفا و  یکاخ  هرک  نیا  زارف  رب  هک  تسا  يدبنگ 
: رب هک  یتسار  هب  تسا : هتفگ  زاب  شیوخ  خیرات  و  هدیشخرد ، هک  تسا  لضفلاوبا  رون  هولج  نیا 

.« تسالع زا  یجات  سابع  دقرم 
هک تـسا  نآ  رگنیاـمن  دـنکیم و  يربارب  ددـع 1955  اب  دـجبا  باسح  هب  بهذـلا » جات  سابعلا  دـقرم  یلع  ًاقدـص  تراـبع « تسا  ینتفگ 

. تسا هتفریذپ  ماجنا  يدالیم  لاس 1955  هب  دبنگ  يراکالط  يزاسون و 
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394 ص :
سابع ادخ  ریـش  هک  سپ  نآ  زا  هک . تسا  يدقرم  نیا  تفای  تفارـش  نآ  زا  الط  دش ، يراکالط  نوچ  هک  تسا  سابع  دـبنگ  (-» 1  ) 408

هدیبات و دقرم  نیا  رون  هک  مد  نآ  تسا . هدیباین  نآ  رب  نوزفا  يراختفا  چیه  رگید  هتفای  تفارـش  ناس  نیدب  هدـش و  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد 
نیا هکلب  يوگب : نآ  خـیرات  تسین . نینچ  تسا . هتفرگن  الط  زا  شیوخ  تینارون  دـبنگ  نیا  متفگ : دـش ، لـجخ  نآ  زا  بطق  هراتـس  هاـم و 

رگنایامن دجبا  باسح  هب  ادجـسعلا » رانا  لضفلا  یبأب  ترابع «: رعـش ، نیا  رد  تسا  ینتفگ  تسا ». هتفای  ّتینارون  لضفلاوبا  هب  هک  تسالط 
. دهدیم ناشن  ار  دبنگ  يراک  الط  يرمق  خیرات  هک  تسا  ددع 1376 

هچ وـگب : نآ  یناـب  هب  دـش . هتـسارآ  ياهنذـئم  ناـمرهق  ساـّبع  مرح  رب  اـهوزرآ ، اهدـیما و  همه  اـب  سدـق و  هاـگراب  نـیا  رد  (-» 1  ) 409
رب ناذا  يارب  هک  سک  نادب  ياهتخاس ؟ راسنوگن  ار  لبه  ثوغی و  رسن و  ناتب  همه  راک  نیدب  ياهدروآ و  گنچ  هب  یتداعـسو  یتخبـشوخ 
ریخ یلع  ّیح  لقف  ترابع « تسا ، ینتفگ  باتـشب ». راک  نیرترب  يوس  هب  وگب  يوگ : خـیرات  هداـم  ار  نیا  وگب «: دوریم  اـههرانم  نیا  زارف 

. دنکیم نایب  ار  انب  يرمق  خیرات  هک  تسا  ددع 1319  رگنایامن  دجبا  باسح  رد  لمعلا »
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ص 114 مشاهینب ، رمق  (- 1  ) 411
.«. 1161 ه سابعلا ، راددیلک  فیرش  دّمحم  خیشلا  تسا «: نینچ  رهم  نآ  نتم  (- 2  ) 412

» رهم تـسا و  ق . دنـس 1212 ه . نیا  ریرحت  خیرات  هدید ، حـلام  مامح  لباقم  هناخ  هچغاب و  شورف  دنـس  رب  ار  وا  رهم  هدـنراگن  (- 3  ) 413
. دروخیم مشچ  هب  نآ  رب  سابع » ماما  رادیلک  یبلج  یلع  خیش 

تیصو 15 نیا  ریرحت  خیرات  تسا . هدید  تاداس ) هلسلس  رـس  فارـشا ( بیقن  نیـسح  دیـس  همانتیـصو  رب  ار  وا  رهم  هدنراگن  (- 4  ) 414
«. قباسلا سابعلا  رادیلک  لیلجلادبع  تسا «: نینچ  رهُم  نتم  و  ق . هدعقلايذ 1247 ه .

ص 86 ج 1 ، نیسحلا ، ۀنیدم  (- 1  ) 415
ص 201 و 202 ج 4 ، نامه ، (- 1  ) 416

، شخب نیا  رد  فلؤم  دوشیم  روآدای  راثیا . هنییآ  زا  هتفرگرب  برط » هب « صخلم  یناهفصا  ریـصندمحم  ازریم  زا  تسا  يرعـش  (- 1  ) 417
نیمه اب  یـسراف  يراعـشا  ناگدـنناوخ ، رتشیب  نتفای  هرهب  يارب  مجرتم  تسا و  هداد  صاصتخا  لضفلاوبا  ياثر  رد  یبرع  راعـشا  هب  یلـصف 

. تسا هدرک  نآ  نیزگیاج  نومضم 
«. مجرتم راثیا «، هنییآ  زا  هتفرگرب  اقنع ، نیسحدمحم  ازریم  زا  تسا  يرعش  (- 1  ) 418
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395 ص :
« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  همالع ، دمحم  زا  تسا  يرعش  (- 1  ) 419

« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  يزاریش ، لاصو  زا  تسا  يرعش  (- 1  ) 420
« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  یناماس ، نامع  زا  تسا  يرعش  (- 2  ) 421

« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  هناورپ ،» هب « صلختم  يدهاجم ، یلعدمحم  زا  يرعش  (- 1  ) 422
. مشونن بآ  دنگوس  دنوادخ  هب  تفگ : دروآ ، دای  هب  ار  ردارب  یگنشت  هعیرش ، رد  نوچ  هک  مالسلا ، هیلع  یلع  نب  سابع  نخس  (- 1  ) 423

« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  یناهفصا ، ریغص  زا  يرعش  (- 2  ) 424
« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  ناسح ،» نایچیاچ « هَّللابیبح  زا  يرعش  (- 1  ) 425

« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  دجاو ،» هب « صلختم  یلیخد  ربکا  زا  يرعش  (- 2  ) 426
« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  یناسنا ، یلع  زا  تسا  يرعش  (- 1  ) 427

« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  یناهفصا ، شورس  زا  تسا  يرعش  (- 1  ) 428
« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  یناهفصا ، ریغص  زا  يرعش  (- 1  ) 429
« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  یناهفصا ، ریغص  زا  يرعش  (- 1  ) 430

« مجرتم راثیا «. هنییآ  زا  هتفرگرب  ینادمه ، نوتفم  دنلب  رعش  زا  ياهعطق  (- 2  ) 431
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