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فافع همیخ 

باتک تاصخشم 

نیئآ همیمـضب  تقوـم  جاودزا  هراـبرد  یلیلحت  ياـهثحب  فاـفع  هـمیخ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   1310 نیـسح -  یمیرک  هسانــشرس : 
 : کباش ص 153  و ، يرهاـظ :  تاصخـشم  یمیرک 1378 . نیـسح  مق :   : ] رـشن تاصخـشم  یمیرک  نیـسح  فلوم  مالـسا  رد  ینمادکاپ 

 -- تفع عوضوم :  هعتم  عوضوم :  سیونریز  تروـصهب  نینچمه  153 ؛ [ - 148  ] همانباتک ص تشاددای :  لایر  63000-361-330-964
م6310-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/36 ییوید :  يدنب  هدر  BP189/4/ك4خ9 1378  هرگنک :  يدنب  هدر  یبهذم  ياههبنج 

راتفگشیپ

ناشیا يامنهار  داتسا  هدنراگن  هک  مق  هاگشناد  دشرا  یسانشراک  نایوجشناد  زا  یکی  یـسمش  ناتسبات 1377  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
داهنشیپ و نیا  منک . جارختـسا  ربتعم  عبانم  زا  هعتم "  مکح "  صوصخ  رد  ار  هماع  ناهیقف  يارآ  هک  دومن  تساوخرد  بناج  نیا  زا  مدوب ،
ار تقوم ) جاودزا   ) ءاسن ءهعتم  ياه  هبنج  همه  یـساسا ، روط  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ارم  ددرگ ، یم  روکذـم  الیذ  هک  يرگید  ياـه  هریگنا  زین 

عوضوم نیا  رد  لقتـسم  ياه  باتک  ینمـض ، ياه  ثحب  رب  هوالع  هیماما  ياملع  هچ  رگ  مواکب . تسامـش  يور  شیپ  کـنیا  هک  يرثا  رد 
عماج یباتک  مدـش  نآ  رب  اذـل  ماهدرکن ، دروخ  رب  دـنک  یـسررب  ار  نآ  داعبا  مامت  هک  یعماج  نتم  هب  نونکاـت  یلو  (، 1  ) دـنا هدومن  فیلأت 

: حرش نیا  هب  تسا  شخب )  ) لصف هدرب  لمتشم  رضاح  باتک  فلا -  منک : میدقت  شنیب  بابرا  هب  نیودت و  ریز ، ياه  یگژیو  اب  فارطالا ،
 - مهدزون دلجم  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  موحرم  رد 1 . يوغلو ، یلوصا  یهقف ، یخیراـت ، رما  تسیب  نآ ، رد  هک  تاـیلک ، لوا : شخب 
 ( 6 تسا ( . هدـیدرگ  بای  مک  ایو  دوبان  نامز  رورم  هب  اهنآ  رثکا  هچ  رگ  هدرب . ماـن  لیـصفت  هب  ار  لقتـسم  باـتک   39 " ۀـعیرذلا ، باتک " 

ردـص زا  ناهیقف  راظنا  موس : شخب  رـضاح . رـصع  ات  تیلهاج  نامز  زا  هعتم  خـیرات  مود : شخب  تسا . رگید  تاـعوضومو  عوضوم  نیمه 
شخب ینـسو  هعیـش  راثآو  رابخا  رد  هعتم  مجنپ : شخب  نارـسفم . راظنا  یـسرربو  دـیجم  نآرق  رد  هعتم  مراهچ : شخب  نامز . نیا  ات  مالـسا 
یتیبرت راثآ  متـشه : شخب  ناشیا . ءهلدا  دـقنو  نافلاخم  راـتفگ  یـسررب  متفه : شخب  باـتک . عوضوم  هب  تبـسن  یهقف  تاجاتنتـسا  مشش :

هب خـساپ  مهد : شخب  داحتاو . فاصنا  هب  ناـفلاخم  توعد  مهن : شخب  یعاـمتجا . یـسنج و  تالکـشم  عفر  رد  هعتم  یعاـمتجا  دربراـکو 
تقیقح هار  زا  مه  نآ  دـنا  هدرک  لالدتـسا  هیآ  کی  هب  طـقف  نآرق ، هب  دانتـسا  رد  روهـشم  ب -  مهم . هدـیاف  دـنچ  ناـیبو  تاهبـش  یـضعب 

هتفگ روهشم  ج -  درادن . هیآ  کی  هب  صاصتخا  مه  نآرق  هب  لالدتـساو  تسین  تباث  هیعرـش  تقیقح  هک  هدش  نایب  باتک  نیا  رد  هیعرش .
 - د ماهتخاس . شودـخم  ار  بلطم  نیا  یملع  نایب  اب  باتک  نیا  رد  تسا . نآ  خـسن  مدـعو  هعتم  مکح  ياـقب  یلمع ، لـصا  ياـضتقم  دـنا :

ناونع هب  لقع  هک ، نیا  تابثا  نمض  ه -  ماهدرک . تابثا  نانآ  دوخ  يانبم  رب  تنس  لها  هب  تبـسن  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا تایاور  تیجح 
دح نیا  اـت  ار  ثحب  يدازآو  هدرک  راد  هشدـخ  ار  ناـنآ  یلقع  لـیلد  هدوب  حرطم  سیردا  نبا  یـضترم و  دیـس  مـالک  رد  یهقف  عبنم  کـی 

ز ماهدرک . نایب  ثحب  ریسم  رد  ار  فلاخم  قفاوم و  تاهابتشا  نیا  ربانب  دنامن . موتکم  یتیعقاو  چیه  هدش  یعـس  و -   ( 7 ماهداد ( . شرتسگ 
دقنو قیقحت  هبو  هداد  رارق  یـسررب  دروم  دـنا  هدرک  رکذ  مود  ءهفیلخ  طـسوت  هعتم  نتخاـس  عونمم  يارب  نادنمـشیدنا  هک  ار  یتاـهیجوت  - 
مها محازت  دراومو  يوناث  نیوانع  ریغ  رد   ) یعرش ماکحا  رییغت  ایو  لیطعت  يارب  ار  نامکاح  یشیدنا  تحلـصم  ثحب  ح -  ماهتخادرپ . اهنآ 

، نایوگدب ناشیدنا و  جک  ابو  دوش  تیاعر  ملق  تفع  لحارم ، مامت  رد  هدش  یعـس  ط -  ماهداد . رارق  یـسرربو  دـقن  درومو  حرطم  مهم ) اب 
کین لوبق  دروم  رگا  لاـح  ره  رد  دـشاب . عفاـن  ياهفیحـص  رثا ، نیا  هک  تسا  دـیما  اـه  یگژیو  نیا  اـب  ددرگ . دروـخ  رب  یملع  هار  زا  اـهنت 

مبیـصن راوگرزب ، خـیاشم  میلعتو  هادـف ) اـنحاورا   ) هللا ۀـیقب  ترـضح  تاـیانع  زا  هک  تسا  یهلا  یلـضفت  دریگ ، رارق  ناروـشنادو  ناشیدـنا 
هیملع هزوح  مق -  ( 1 . ) دنیامرف يرای  هنامیکح  صئاقن ، عفر  رد  ار  هدنراگن  مراد  راظتنا  جنـس ، هتکن  ناگدنناوخ  یمامت  زا  تسا . هدیدرگ 
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همیخ ناونع " : دیسر  منهذ  هب  رایـسب  لمأت  زا  دعب  باتک ، مان  باختنا  رد  تفهو 1 . داتفهو  دصیسو  رازه  رویرهش  یمق  یمیرک  نیـسح  - 
. تسا راکشآ  بداو  قوذ  بابرا  رب  نآ  نسح  هک  منک  رایتخا  ار  فافع " 

تایلک لو :  شخب ا 

( هعتم  ) تقوم جاودزا  زاوج  هب  مکح  ياـقب  يرفعج  ءهعیـش  بهذـم  تاصخـشم  زا  یکی  هعیـش  دزن  هعتم  مکح  ندوب  یهیدـب   - 1  ( 11 ) 
تایاور دنا . هدرکن  فالتخا  رما  نیا  رد  مه  هیماما  باحـصا  زا  کی  چـیهو  دوش  یم  هتخانـش  بهذـم  تایرورـض  زا  هک  يروط  هب  تسا ،

كردتـسمو هعیـشلا  لئاسو  نوچ : یئاور  عماوج  رد  نآ  بابحتـسا  ایو  هحاـبا  رارمتـسا  هراـبرد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  زا  هرتاوتم 
. تسا نیفلاخم  ياه  ضارتعا  عفدو  تاهبش  هب  خساپ  يارب  افرص  يرورـض ، ثحابم  رگید  دننام  ثحب  حرط  نیا  ربانب  تسا . هدمآ  لئاسولا 

نافلاخم لوبق  دروم  هک  یتامدقم  زا  هلدا ، لیکـشت  رد  اذـل  تسا ، وا  تاهبـش  عفدو  مصخ  تاکـسا  يارب  باتک  نیا  ثحابم  هک  اج  نآ  زا 
هن تسا ، یلدج  ثحب ، هویـش  دراوم  یخرب  رد  قطنم : لها  حالطـصا  هب  دـشابن ، مامت  ام  دزن  همدـقم  نآ  دـنچ  ره  دوش . یم  هدافتـسا  تسا 

لئاسم رد  هربخو ، هاگآ  هباحـص  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  يرجه  لوا  هدـس  رد  داهتجاو  هقف  عضو   - 2  ( 12 یناهرب ( .
یبوقعی دنتشاد . دامتعا  ناشیا  لوق  هب  مدرم  هدوتو  دنداد  یم  ار  یهلا  ماکحا  نایبو  اوتف  هزاجا  دوخ  هب  يوبن  تنـسو  باتک  ساسا  رب  یهقف 

 - باطخ 3 نب  رمع   - 2 مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع   - 1 تسا : هدرک  یفرعم  حرـش  نیا  هب  رکب  وبا  نامز  رد  ار  دامتعا  دروم  ناهیقف 
هتفگ هبو  هتفای  شیازفا  رکب  وبا  نامز  زا  دعب  ناهیقف  دادعت  ( 1 . ) دوعسم نب  هللا  دبع  تباث 6 -  نب  دیز  بعک 5 -  نب  یبا  لبج 4 -  نب  ذاعم 

وبا ءادرد 4 -  وبا  سابع 3 -  نب  هللا  دبع  يرعشا 2 -  یسوم  وبا   - 1 تسا : هدـش  هفاضا  نانآ  رامآ  هب  لیذ  دارفا  نامثع  ناـمز  رد  یبوقعی 
 ( 13 ص 166 ( . ناـمه ، . 2 ص 128 . ج 3 ، یبوقعی ، خـیرات  . 1 ( 2  ) یلهاـب هعیبر  نب  ناملـس  رمع 6 -  نـب  هللا  دـبع  يردخ 5 -  دیعس 
هب لاس  ود  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  جاجتحا ، لقن  رباـنب  ( 1 . ) تسا هدناسر  ددـع  هب 27  ار  هیواعم  نامز  فورعم  ناـهیقف  راـمآ  یبوقعی 

یگنهرف تضهن  کی  نامرفو  داد  رادشه  هتفشآ  عاضوا  هب  تبسن  ار  نانآو  دروآ  درگ  ینم  رد  ار  یعباتو  یباحص  رازه  هیواعم  رمع  نایاپ 
(2 . ) دـنا هدوب  هربخ  نید  رما  ردو  هقف  لها  نانآ  رثکا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ماما  روشنم  نحل  زا  دومرف . رداـص  ناـنآ  طـسوت  ار  یبـالقنا  - 

دمحم دمحم -  نب  مثیم  رمع -  نب  هللا  دبع  نب  ملاس  تسا - : هتـشاد  مالعا  لیذ  حرـش  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نامز  ناهیقف  یبوقعی 
نبرکب یبا  نبدـمحم  ةداتق -  نب  رمع  نب  مصاع  رمع -  نب  هللا  دـبع  یلوم  عفاـن ، یظرق -  بعک  نب  دـمحم  يرهز -  باهـش  نب  ملاـس  نب 

حیجن یبا  نب  هللا  دبع  رانید -  نب  ورمع  حایر -  یبأ  نب  ءاطع  نمحرلا -  دبع  یبا  نب  ۀـعیبر  ینامی -  سوواط  مزح -  نب  ورمع  نب  دـمحم 
. تسا مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  نامز  رد  ناهیقف  ترثک  رگنایب  شرازگ  نیا  . 2 ص 228 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  تباث 1 . یبا  نب  بیبح  - 

بیلک نب  دایز  نامیلس -  یبا  نب  دامح  هنییع -  نب  مکح  دوعسم -  نب  هبقع  نب  هللا  دیبع  قاحـسا -  وبا  هرـسیم -  نب  کلملا  دبع   ( - 14 ) 
هللا دبع  نب  رکب  هماعد -  نب  هداتق  جرعا -  مزاح  وبا  عوبسا -  نب  دیعس  ءاثعش -  یبا  نب  ثعـشا  دنه -  یبا  نب  میعن  فرـصم -  نب  ۀحلط  - 
 ( - 15 لیبق (  وبا  نارهم -  نب  نومیم  دعـس -  نب  دش  ار  یقـشمد -  لوحکم  ریبج -  نب  نمحرلا  دبع  هللا -  دبع  نب  دـیزی  بویا -  ینزم - 

ياهقف هب  اهنآ  زاو  دـنا  هتـسناد  نارگید  زا  رتروهـشم  ار  نت  تفه  هنیدـم  یعبات  ياهقف  نایم  زا  ناخروم  هعبـس  ياـهقف  ( 1 . ) مصا نب  دـیزی 
نامحرلا دبع  نب  رکب  وبا  ای 99 ق - ) يافوتم 74   ) بیسم نب  دیعس  ای 92 ق - ) يافوتم 94   ) ماوع نب  ریبز  نب  ةورع  دـنرب - . یم  مان  هعبس 

نب ۀجراخ  ای 99 ق - ) يافوتم 98   ) هبقع نب  هللا  دـیبع  ای 107 ق - ) ای 100  لاس 94  يافوتم   ) راسی نب  نامیلـس  ای 99 ق - ) يافوتم 94  )
تسا يرجه  لوا  هدس  هب  طوبرم  دش  موقرم  لاح  هب  ات  هچنآ  يافوتم 101 ق ) ( ) 2  ) رکب یبا  نبدمحم  نب  مساق  لاس 99 -  يافوتم  دیز - 
هفینح وبا   - 1 زا : دنترابع  تنـس  لها  ناهیقف  نایم  زا  نانآ  نیرت  فورعم  هک  دندمآ  دوجو  هب  يرایـسب  ناهیقف  نآ  زا  دعب  مود و  هدـس  رد 

يافوتم  ) لبنح نب  دمحا   - 4 يافوتم 204 ق )  ) یعفاش سیردا  نب  دـمحم   - 3 ق ) يافوتم 179   ) سنا نب  کـلام   - 2 ق ) يافوتم 150  )
یناهفـصا فلخ  نب  یلع  نب  دواد   - 5  ( 16 ص 328 ( . ج 3 ، هقف ، راودا  یباهش ، دومحم  . 2 ص 72 . ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  . 1 ق )  241
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، طابنتـسا شور  رد  مادـک  ره  ناـهیقف  ق  ( 1  ) ياـفوتم 310 يربط  دـیزی  نب  ریرج  نب  دـمحم   - 6 ق ) ياـفوتم 290   ) يرهاـظ هب  فورعم 
و ( 2  ) دمآ دیدپ  فلتخم  ياه  هزیگنا  هب  صاخ  بهاذم  هب  تهاقف  رـصح  همزمز  مراهچ  نرق  همین  زا  هک  نیا  ات  هدرک  لمع  دازآو  لقتـسم 

یلبنحو یعفاش  یکلام ، یفنح ، هعبرا  بهاذـم  هب  تنـس  لها  یهقف  شور  یلقنو ، یلقع  لیلد  چـیه  نودـب  يرجه  متفه  نرق  رد  ماجنا  رس 
نیا للع  رد  ثحب  دمآ . لمعب  يریگولج  نآ  زورب  زا  نیطالـس  تردق  هب  ایو  دندش  ضرقنم  دوخ  هب  دوخ  ای  بهاذـم  ریاسو  دـش  رـصحنم 

زا دـعب  عاـمجا  نوچ   - 2 درادـن . نیـشیپ  ياـهقف  هب  یطبر  هعبرا  بهاذـم  رد  هعتم  تیعوـنمم   - 1 هک : نآ  هجیتـن  (. 3  ) تسا رایسب  رـصح 
یملع هیجوت  هنوگره  دـقاف  روکذـم  لکـش  هب  داهتجا  رـصح  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسا . زاب  یلعف  ناهیقف  تسد  تسین ، رثا  دـیفم  فـالتخا 
ریبعت هیعرش  تقیقح  هب  باختنا  نیا  زا  دنک  باختنا  یصاخ  يانعم  يارب  ار  یظفل  سدقم  عرش  هاگ  ره  هیعرش  تقیقح  نوماریپ   - 3 تسا .

زا جراخ  مالسلا ) امهیلع   ) قداصو رقاب  ماما  نامز  رد  هیماما  ياهقف  رامآ  ماع 1 . فرعو  تغل  رد  ظفل  نیا  هاگ  ره  ضرف  نیا  رد  دوش ، یم 
یم همه  هک  مدرک  كرد  ار  یماما  دنمـشناد  هفوک 900  دجـسم  رد  اهنت  هتفگ  ءاشو  دایز  نب  یلع  نب  نسح  تسا ، شرامـشو  اصحا  دـح 
وبا وریپ  هفوک  لها  تسا : هتـشاگن  خـیرات ) ياه  باتک  زا  لقن  هب   ) لئاسر باـتک  رد  يراـصنا  ققحم  . 2 دمحم . نب  رفعج  ینثدح  دـنتفگ 

نامع وریپ  هرـصب  لهاو  کلام  عبات  ۀـنیدم  لهاو  حـیرج  یبا  نبا  وریپ  هکم  لـهاو  دـنا  هدوب  رگید  صخـش  کـیو  يروث  نایفـس  ۀـفینح و 
. دنا هدرک  یم  دـیلقت  كرابم  نبا  هللا  دـبع  زا  ناسارخ  لهاو  دیعـس  نب  ثیل  زا  رـصم  لهاو  دـیلوو  یعازوا  زا  ماش  لهاو  دـنا  هدوب  هداوسو 

دومحمو داهتجا ، رصح  خیرات  ینارهت ، گرزب  اغآ  خیـش  ك : ر . . 3 ص 468 ) حیجارتو ، لداعت  ثحب  يدـلج  کی  یلحر  پاچ  لئاسر ، )
یفرع يانعم  هن  تسا  یعرـش  يانعم  رب  لومحم  عراـش ، هنیرق ) نودـب   ) لامعتـسا دـشاب  هتـشاد  يرگید  ياـنعم   ( 17 هقف ( . راودا  یباـهش ،
تباـث لوـصا  ملع  رد  رما  نیا  رگید ، فرع  هب  تشگرب  هن  تـسا  مـلکتم  سیـسأت  زا  يوریپ  يدراوـم  نـینچ  رد  ـالقع  ياـنب  اریز  يوـغلو ،

رب هن  درک  نآ  رب  لمح  دیاب  ار  تنـسو  نآرق  تالامعتـسا  دـش ، تباث  یعرـش  يانعم  هعتم  ظفل  يارب  هاگ  ره  هک : نآ  هجیتن  تسا . یناهربو 
یفانت رب  عرف  رما  نیا  یلو  تسا ، نکمم  يرما  رگید  تایآ  هب  نآرق  زا  یتایآ  خسن  هک  تسین  کش  نآرق  هب  نآرق  خسن   - 4 يوغل . يانعم 

هیآ هب  تبـسن  رخأتم  هیآ  دافم  هاگ  ره  دـشاب و  مدـقتم  هیآ  خـسان  دـناوت  یم  رخأتم  هیآ  تروص  نیا  رد  تسا . خوسنمو  خـسان  هیآ  نیابتو 
یـضعب دـشاب  رخأتم  ماع  لیلد  هک  یتروص  ردو  دـنز  یم  صیـصخت  ار  نآو  دوش  یم  ماع  لیلد  رب  هنیرق  صاخ  لیلد  دـشاب  صاخ  مدـقتم 

دـشاب رخأتم  دیاب  خسان  لیلد  هک  نیا  رد  لاح  ره  رد  دنا  هدرک  صیـصخت  هب  مکح  رثکا ، یلو  دنا  هدـش  صاخ  لیلد  ندوب  خوسنم  هب  لئاق 
خسان دنشاب  یم  مدقم  هک  ار  یکم  تایآ  ناشیدنا  جک  زا  یضعب  اریز  دوش ، یم  نشور  يریـسفت  ثحب  رد  همدقم  نیا  هجیتن  تسین . یکش 

هاگ ره  قالطا  هب  کـسمت   - 5 تسا . هدرک  خسن  تسا -  یندـم  هک  ار -  هعتم  هیآ  یکم  تایآ  دـنا  هدرک  لایخو  دـنا  هتـسناد  یندـم  هیآ 
دـشابن عاونا  نآ  زا  یکی  هب  دـییقت  رب  یلیلد  تابثا  ماقم  ردو  دـشاب  ددـعتم  عاونا  ياراد  يراـبتعاو -  یعارتخا  هچو  ینیوکت  هچ  یتیهاـم - 

هک تسا  نیا  اـم  ثحب  يارب  همدـقم  نیا  ءهجیتن   ( 18 درک ( . کسمت  لیلد  قـالطا  هب  ناوت  یم  نآ ، ماـسقاو  عاونا  هیلک  تیعورـشم  يارب 
تایآ قـالطا  اریز  مینک ، کـسمت  حاـکن  ءهلدا  قـالطا  هب  میناوت  یم  نآ  تیعورـشم  يارب  نیا  رباـنب  تسا  حاـکن  زا  یعون  تقوم  جاودزا 

 " ریدغلا باتک "  رد  ینیما  همالع  لقن  قبط  هللاراج ، یـسوم  هللاراج  یـسوم  زا  يراتفگ   - 6 دریگ . یم  رب  رد  ار  حاکن  مسق  ود  ره  حاـکن ،
ربانب دـیوگ : یم  هدـنراگن  میدرگب . خـسان  لابند  ات  تسین  یمالـسا  هدـیدپ  کیو  تسا  هدوب  موسرم  تیلهاج  رد  هعتم  حاـکن  تسا : هتفگ 

تقیقح تابثا  هب  يزاینو  تسا  نآ  رب  رظان  عاتمتـسا  هیآ  ساسا ، نیا  ربو  تسا  تقوم  جاودزا  رد  هیفرع  تقیقح  هعتم ، ظـفل  ناـشیا  ءهتفگ 
لمح تنـسو  باتک  ظافلا  دشاب  ۀیعرـش  یناعم  اب  قفاوم  ياهیفرع  یناعم  ظافلا  يارب  هاگ  ره  هک  هدش  تباث  لوصا  رد  اریز  میرادن ، هیعرش 

رب لمح  عاتمتـسا  ءهفیرـش  ءهیآ  ام  ثحب  رد  نیا  ربانب  دوب  دهاوخن  هیعرـش  تقیقح  هب  زاین  ضرف  نیا  ردو  دنوش  یم  هیفرع  یناعم  نامه  رب 
حلـصو عیب  لیبق  زا  یلماـعم  یفرع  نیواـنع  ریاـس  دـننام  دوش ، یم  تباـث  هیآ  هب  نآ  ییاـضما  تیعورـشمو  ددرگ  یم  یفرع  ياـنعم  ناـمه 

یبأو دوعسم  نب  هللا  دبع  نوچ  ربمایپ ، نامز  ءارق  زا  یعمج  هک  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  فیرحتو  لیوأت  نیب  قرف   - 7 هراجاو .
، لیزنت هن  دشاب  ریـسفتو  لیوأت  ناونع  هب  دـناوت  یم  هفاضا  نیا  دـنا . هدرک  هفاضا  ار  یمـسم "  لجا  یلا  هلمج "  عاتمتـسا  هیآ  رد  بعک  نب 
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، نیا رب  هوـالع   ( 19 دزاس ( ، شودـخم  ار  یملع  ثحب  يزاـسوج  اـبو  تسا  نآرق  فیرحت  رب  لمتـشم  ءارآ  نیا  دـیوگن  یـسک  نیا  رباـنب 
یم مالـسا  مرکم  ربماـیپ  هک  نیا  رد  تنـس  هب  نآرق  خـسن   - 8 درادـن . یحالطـصا  فیرحت  هب  یطبر  تاملکو  بارعا  رد  تئارق  فـالتخا 
نع قطنی  ام  دـهد " : یمن  ماجنا  دوخ  شیپ  زا  ار  يراک  چـیه  ربمایپ  نوچ  تسین  ثحب  ياج  دـنک  خـسن  ار  نآرق  زا  یتایآ  مکح  تسناوت 

تنـس اب  زج  ام  يارب  رما  نیا  یلو  دنک  یم  ارجا  ار  دوخ  تیرومأم  دـش  خـسن  هب  رومأم  رگا  نیا  ربانب  ( 1 "  ) یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا 
 - 9 دوش . یمن  هتفریذـپ  لولدـملا -  فلتخمو  دنـسلا  فعیـض  مهنآ  دـحاو -  ربخ  اب  ینآرق  یحو  ساسا ، نیا  رب  تسین . تابثا  لباق  یعطق 

ۀمایقلا موی  یلا  مارح  همارحو  ۀمایقلا  موی  یلا  لالح  دمحم  لالح  نوچ "  یتایاور  ساسا  رب  هیماما  افلخو  نارادـمامز  طسوت  ماکحا  خـسن 
یعقاوو يرهاظو  يوناثو  یلوا  ماکحا  هیلک  رارمتسا  هبو  دناد  یم  عونمم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  ار  ماکحا  خسن  ( 2"  )

، دوش یم  هدـهاشم  صن  لابق  رد  داهتجا  زاوج  هب  حیرـصت  یـضعب  زاو  شوشم  تهج  نیا  رد  نانآ  مالک  هچرگ  تنـس  لها  اما  تسا ، لئاق 
ثحب ماقم  نیا  رد  رهاوج  بحاص  ددرگ . یم  یقلت  دادتراو  رفک  هکلب  عورشمان  رما  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نانآ  ناققحم  راتفگ  زا  یلو 

.2 ياـه 3 و 4 . هیآ  مجن  رد 1 . داـهتجا  زاوج  مدـع  زا  یکاـح  هک  ار  رمعو  رکب  وبا  هلمج  زا  هباحـص ، زا  یعمج  راـتفگ  هدومن و  یلـصفم 
ار ماکحا  رییغت  هنوگره  ریبک "  ریـسفت  باتک "  رد  يزار  رخف  تسا . هدرک  لقن  دـشاب ، یم  صن  لابق   ( 20 ص 58 ( . ج 1 ، یفاک ، لوصا 

ۀمرحم اهنا  لاق  مث  ۀـعتملا  ۀـحأبأب  مکح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا نا  ملع  نم  نأل  تسا " : نیا  وا  ترابع  تسا . هتـسناد  رفک  اب  يواسم 
عمجو ناشیا  ساسا  نیا  رب  ( 1 "  ) اضیا ارفاک  ناک  ارفاک ، ائطخم  هنوکب  هملع  عم  هیلع  هقدص  نمو  هللااب  رفاک  وهف  اهل  خسن  ریغ  نم  ةروظحم 

خسن هب  قوبسم  هفیلخ ، یهن  دسیون : یم  وا  دوخ  دننک -  هیجوت  رگید  تروص  هب  ار  هفیلخ  راک  دنا  هدمآ  رب  ددص  رد  تنس  لها  زا  يریثک 
رد  ) هعتم زاوج  رارمتسا  هب  تبـسن  هیظفل  ءهلدا  زا  هاگ  ره  خسن  مدع  باحـصتسا   - 10 دوخ . شیپ  زا  هن  هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

ياملع تسیچ ؟ یلمع  لصاو  هدـعاق  ياضتقم  مینیبب  دـیاب  دـش  هاتوک  نامتـسد  رگید ) تاهجو  دوجوم  لاوقاو  هدراو  تایاور  ضراعت  رثا 
لصألاو اهئاقب  یف  ۀمالاو  هقفلاو  باتکلاف  تسا : هتفگ  یلیبدرا  ققحم  دنناد . یم  هعتم  زاوج  ياقب  ار  باحصتسا  لصا  ياضتقم  اعون  هیماما 

ماود ار  لصا  ياضتقم  زین  رهاوج  بحاص  ( 2 " . ) مدعلا لیلد  لصالا ... فالخ  یلع  هنوکو  خسنلا  یلع  حضاو  لیلد  مدعو  باحصتسإلاو 
ج 10، ریبک ، ریسفت  . 1 ( 3 " . ) هفالخ ملعی  یتح  خسنلا  ءافتناو  مکحلا  ماود  لصالاو  تسا " : نیا  ناشیا  ترابع  تسا . هتسناد  زاوج  مکح 

یلیبدرا ققحم  مـالک  زا  دراد : یم  موقرم  هدـنراگن   ( 21 ص 50 ( . ج 30 ، مـالکلا ، رهاوج  . 3 ص 652 . نایبلا ج 2 ، ةدـبز  . 2 ص 50 .
لصا ار  نآ  همالعو  ناشیا  هک  يزیچ  يرگیدو  باحصتسا  یکی  تسا : لصا  ود  نایرج  کش ، فرظ  رد  هدعاق  ياضتقم  دوش  یم  هدافتسا 

ار نآو  هدیدنـسپ  ار  مراهچ  يانعم  ماجنا  رـس  هدرک  رکذ  انعم  راهچ  لصا  نیا  يارب  تارایخ "  ثحب "  لوا  رد  يراصنا  خیـش  دنا . هدـیمان 
، دشاب یم  شودخم  تسا  خسن  مدع  شا  هجیتن  هک  یلک  مکح  باحصتسا  لاح ، ره  رد  (. 1  ) تسا هتسناد  یعرشو  یفرع  عضو  زا  ترابع 
هب عطق  هچنآ  نوچ  تسین . زرحم  خـسن  رد  کـش  دراوـم  رد  رما  نیاو  تسا  بحـصتسم  ثودـح  هب  نیقی  باحـصتسا ، یلـصا  طرـش  اریز 

لـصا رد  یلعف ) ياه  ناسنا  لثم   ) نامز نآ  رد  نیمودعم  هب  تبـسن  اما  تسا . ربمایپ  رـصع  رد  نیرـضاح  یعرـش  مکح  میراد  نآ  ثودـح 
رـس دوب . دهاوخن  تسا ، هعتم  دقع  زاوج  ام  ثحب  رد  هک  یلک -  مکح  باحـصتسا  ياج  کش ، نیا  دوجو  ابو  میراد  کش  مکح  ثودح 

، باحـصتسا نیا  هجیتن  تسا ، دقع  دروم  نز  زا  دقاع  صخـش  عاتمتـسا  تمرح  نآو  دسر  یم  یـصخش  مکح  باحـصتسا  هب  تبون  ماجنا 
مـصخ عفن  هب  باحـصتسا  نیا  هجیتن  ماجنا  رـس  دنمان . یم  دوقع  رد  داسفلا "  ۀـلاصا  ار "  باحـصتسا  نیا  اهقف  تسا . یجراخ  دـقع  داسف 

هتفگ باحصتسا  هرابرد  هچنآ  . 46 ج 3 /  لوصالا ، حابصم  ك : ر . . 2 سلجم . رایخ  ثحب  تارایخ  شخب  بساکم  . 1 (. 2  ) دوش یم  مامت 
عـضوم مالعا  باتک  همدقم  رد  هک  نانچ  يدـیلقت ، تابـصعت  زا  بانتجاو  یموق  يریگ  تهج  زا  ار  هدـنراگن  يدازآ  دـنک  یم  تباث  دـش ،

نآ ردو  تسا  نیعم  رهمو  نیعم  تدـم  رکذ  هب  طورـشم  هک  تـسا  یحاـکن  تقوـم  جاودزا  تقوـم  جاودزا  تیهاـم   - 11  ( 22 مدومن ( .
حاکن رد  نینچمه  دنیامن . لجسم  دقعلا ، نمـض  طرـش  هار  زا  ار  قافناو  ثاروت  دنناوت  یم  نیجوز  یلو  تسین  تاذلاب  هقفن  موزلو  ثراوت 

نمض ار  نآو  دشابن  یـضار  نز  هچرگ  دنک  يریگولج  نز  ندش  رادراب  زا  دناوت  یم  درم  زینو  درادن  دوجو  دادعت  رظن  زا  یتیدودحم  هعتم 
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فالتخا لحم  ۀلأسم  ددرگن  نآ  هب  یـضار  مه  نزو  دـشابن  لزع  طرـش  دـقع  نمـض  هاگ  ره  مئاد  حاکن  رد  اما  دنـشاب  هدرکن  طرـش  دـقع 
تمرح هب  حیرصت  لوا  دیهـش  یلو  ( 2  ) دـهد یم  تبـسن  روهـشم  هب  ار  تهارک  نیا  هورع  بحاصو  ( 1  ) هورکم ار  نآ  یناـث  دیهـش  تسا ،

دوش یم  عطق  تیجوز  هقلع  نآ ، لذـب  ای  تدـم و  نتفای  نایاپ  اب  اریز  تسا ، قالط  هب  زاـین  مدـع  هعتم ، رگید  ياـه  یگژیو  زا  تسا . هدرک 
یقوقح يایازم  مامت  زا  مئاد  حاـکن  نادـنزرف  دـننام  هقلع  نیا  دـالواو  تسا  لـماک  ضیح  ود  نآو  دراد  دوجو  هدـع  زین  حاـکن  نیا  ياربو 

رهمو تدم  رد  هچنآ  دوش . نیعم  رهمو  تدم  دیاب  امتحو  تسا  لوبقو  باجیا  ياراد  مئاد  دـقع  دـننام  هعتم  هعتم  دـقع   - 12 دنرادروخرب .
کتعتم دیوگب "  نز  هاگ  ره  دسیون : یم  دوقعلا "  غیص  باتک "  بحاص  درادن . يداریا  اهنآ  دایزو  مک  اما  تسا  رادقم  نییعت  تسا  مزال 

نم ینعی  رهـش "  یلا  مهردب   ( 23 ۀلأسم 4 ( . لصف 1 /  حاکن  باـتک  هورع  . 2 حاـکن . لوصف  زا  لوا  لـصف  هعمل ج 2 /  حرـش  یسفن 1 .
رد ماـما  موحرم  ( 1 . ) دـنک یم  تیافک  ۀـعتملا "  تلبق  دـیوگب " : درمو  مدروآ . رد  وت  تیجوز  هب  هاـم  کـی  اـتو  مهرد  کـی  هب  ار  مدوخ 

کی ره  هب  زین  ار  لوبقو  هتـسناد  یفاک  باجیا  رد  ار  تحکنا "  تجوز " و "  تعتم " و "  ظافلا "  زا  کی  ره  هلیـسولا "  ریرحت  باتک " 
ناشیا لئاسملا  حیضوت  باتک  ردو  دناد  یمن  یفاک  ار  ینطاب  تیاضرو  تاطاعم  اما  ( 2 . ) تسا هتسناد  حیحص  تلبق "  تیضر " و "  زا " 
هلـصاف الب  درمو  مولعملا "  رهملا  یلع  ۀمولعملا  ةدملا  یف  یـسفن  کتجوز  دـیوگب "  نز  رهمو  تدـم  نییعت  زا  دـعب  رگا  هک : تسا  هدـمآ 

هک یظفل  ره  هب  دنناوخب  حیحـص  یبرع  هب  ار  هغیـص  دـنناوتن  درمو  نز  هاگ  ره  هک : تسا  موقرم  نینچمه  تسا . حیحـص  تلبق "  دـیوگب " 
دج ایو  ردپ  نذا  ناگزیـشود  رد  ناشیا  رظن  هب  ( 3 . ) دنریگب لیکو  تسین  مزالو  تسا  حیحـص  دشاب  تلبقو "  تجوز  يانعم "  رب  لمتـشم 
نآ رارمتساو  هعتم  زاوج  هک  نیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  هب  اوران  ياه  تبـسن   - 13 تسا . طرش  نانآ  هب  یسرتسد  دوجو  اب  يردپ 

( مالـسلا هیلع   ) نینمؤـملا ریمأ  هک  هدـش  دراو  هصاـخو  هماـع  زا  هریثـک  تاـیاورو  تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) تـیب لـها  بهذـم  تایرورـض  زا 
ایو دنس  نودب  ياه  شرازگ  تنس  لها  تایاور  یضعب  رد  نیا ، دوجو  اب  اما  ( 4 "  ) یقش الا  ینز  ام  هعتملا  نع  رمع  یهن  الول  دندومرف " :

رخف ریسفت  . 4 ۀلأسم 2369 و 2370 . لئاسملا  حیضوت  . 3 ج 7 ص 258 . هلیسولا ، ریرحت  . 2 ص 65 . دوقعلا ، غیـص  ینیوزق ، یلعالم  اب 1 .
هللا یلص   ) ربمایپ هدومرف  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  نیا  رب  ینبم  رابتعا ، یب  دانـسا   ( 24 ص 50 ( . يزار ج 10 ،

هب موکحمو  دودرم  دشاب  یباتک  ره  رد  تایاور  هنوگ  نیا  دیوگ : یم  هدـنراگن  (. 1  ) دروخ یم  مشچ  هب  هدومن  عوـنمم  ار  هعتم  هلآو ) هیلع 
ترورـضو مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هرتاوتم  تایاور  اب  فلاخمو  تسا  تنـس  لـها  رگید  تاـیاور  اـب  ضراـعم  اریز  تسا ، لـعجو  عضو 

موهفم ردو  تسا  حاکنو  تیجوز  دادرارق  عون  کی  هعتم )  ) تقوم جاودزا  کش  یب  تسا  حاـکن  ماـسقا  زا  یکی  هعتم   - 14 تسا . بهذم 
بلاغ رد  مه  نآ  مئاد  حاکن  صوصخ  یعرـش  راثآو  مزاول  زا  روما  نیا  هکلب  هدـشن  ذـخا  قالط  يارب  تیلباقو  قافنا  موزلو  ثراوت  حاکن ،

مئاد دقع  هب  رـسمه  دـنچ  ره  درب ، یمن  ثرا  وا  زا  دـناسرب  لتق  هب  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  اذـل  فانـصاو . دارفا  مامت  رد  هن  تسا  نآ  دراوم 
هقلع دننک  هنعالم  رگیدکی  اب  ایو  دوش  دترم  شرهوش  هک  ياهمئاد  هجوز  ردو  درادن  هقفنو  مسق  قاقحتسا  هزشان  هجوز  روط  نیمهو  دشاب 

رد یسوط  خیش  هچنانچ  مینک  کسمت  حاکن  تامومع  هب  نآ  تیعورشم  يارب  میناوت  یم  نیا  ربانب  دوش . یم  هتسسگ  قالط  نودب  تیجوز 
: هک نیا  حیـضوت  دوش . یم  الم  رب  مصخ  لیالد  زا  یکی  نالطب  قوف ، بتارم  هب  هجوت  اب  تسا . هدومن  هدافتـسا  هویـش  نیا  زا  فالخ  باتک 

یغتبا نمف  نیمولم  ریغ  مهناف  مهنامیا  تکلم  ام  وا  مهجاوزا  یلع  ـالا  نوظفاـح  مهجورفل  نیذـلاو  هفیرـش "  هیآ  دـنا : هتفگ  ناـفلاخم  رثکا 
. ) هیآ 32 جراعمو ، هیآ 8  نونمؤم ، . 2 ص 50 . ج 10 ، يزار ، رخف  ریسفت  رصح 1 . رب  دراد  تلالد  ( 2 "  ) نوداعلا مه  کئلواف  کلذ  ءارو 
مهف ینثتسم "  رد  لخاد  وا  زا  یسنج  ذاذتلا  تسین ، زینکو  رسمه  هعتم ، دقع  رد  نز  نوچو  زینکو  رسمه  هب  یسنج  ذاذتلا  تیعورـشم   ( 25
تسا حاکن  یعون  هعتم  احالطصاو  افرع  نوچ  تسا ، نشور  لالدتسا  نیا  نالطبو  یتسـس  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دشاب . یم  نوداعلا " 

15 دنا . هدرک  دادملق  لطاب  حاکن  ار  نآ  دوخ  تاریبعت  رد  نافلاخم  هک  تسا  نیا  نآ  رب  دهاشو  دوش  یم  بوسحم  هجوز  تقوم ، رـسمهو 
لاح رد  یلبنحو ) یعفاش  یفنح ، یکلام ،  ) هعبرا بهاذـم  ياـملع  قاـفتا  دـش  هتفگ  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  هعبرا  بهاذـم  ياـملع  قاـفتا  - 
رثا رد  قافتا  نیا  تسا  نکمم  اریز  دنا ، هتشاد  رظن  قافتا  مه  اب  بهاذم  نیا  ناسسؤم  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  ماکحا ، زا  یمکح  هب  رـضاح 
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ياملع قافتا  لاح ، ره  رد  تسا . هدش  هداد  زاوج  تبـسن  دـمحاو  کلام  هب  هعتم  ۀـلأسم  رد  هک  نانچ  دـشاب ، نانآ  ياواتف  زا  تشادرب  ءوس 
نیا هب  رصحنم  تنس  لها  بهاذم  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  اریز  تسین ، تنس  لها  نایم  رد  مکح  ندوب  یقافتا  رب  لیلد  بهذم ، راهچ  نیا 

1 زا : دنتراع  اهنآ  مها  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  رگید  بهاذم  اهنآ  سیسأت  زا  دعبو  بهاذم  نیا  سیسأت  زا  لبق  اریز  تسین ، بهذم  راهچ 
يریرج بهذم   - 5  ( 26 يرهاظ (  بهذم  یلیعامسا 4 -  هعیش  يدیز 3 -  هعیش   - 2 دنا . موصعم  ماما  هدزاود  وریپ  هک  يرفعج  هعیـش  - 

. دش روکذم  لصفم  روط  هب  مود  همدقم  رد  هک  یباحـص  هعبـس  ياهقفو  یعبات  هعبـس  ياهقفو  يرهز  یعازوا ، يروث ، نایفـس  بهاذم   - 6
ياه باتک  هار  زا  هک  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناماما  زا  هرداص  تایاور  هک : تسناد  دیاب  ادتبا  تنـس  لها  يارب  همئا  رابخا  تیجح   - 16
نامه اریز  دننک ، لمع  نآ  هب  دیابو  تسا  تجح  ناشدوخ  ینابم  قبط  تنس  لها  رب  دشاب  یم  رابتعا  ياراد  نآ  دانـساو  هدیـسر  ام  هب  ربتعم 

لقن فیرـشلا -  هماقم  هللا  یلعا  يدرجورب -  هللا  تیآ  موحرم  زا  ( 1  ) ینارنخـس کی  رد  ینارکنل  لضاف  هللا  ۀیآ  ماقمالاو  عجرم  هک  هنوگ 
نانآ یهاگآو  یکاپ  رد  فالتخاو  دنشاب  یم  هانگ  زا  هزنمو  ملاع  يدارفا  بصاونو ) جراوخ  ریغ  هب  هتبلا   ) تنس لها  دزن  تیب  لها  دندرک :
اهراب مالسلا ) مهیلع   ) ۀمئأ نوچ  دنوش  همئا  تایاور  میلست  دیاب  ساسا  نیا  رب  تسا ، ناشیا  یسایس  تماما  صوصخ  رد  عازن  دروم  تسین ،

یم یهتنم  یحو  همـشچرس  هب  ناـشیا  تاـیاور  هیلکو  دوش  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  یهتنم  ناـنآ  موـلع  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت 
هدرک نایب  مالسا  یلک  مکح  ناونع  هب  ار  هچنآ  نیا  ربانب  دنا . هاگآو  قداص  ینایوار  لقا  دح  تنس  لها  دزن  رد  هعیش  ناماما  نوچو  ددرگ ،

ربخ 1. هاگ  ره  نیا  رب  انب  تساهنآ . یتاذ  تیجح  رابخا ، ضراعت  هیلوا  طورـش  زا  رابخا  ضراعت  طرـش   - 17 تسا . تجح  زین  اهنآ  رب  دنا 
زا يدحاو   ( 27 دش ( . ماجنا  مق ) هاگـشناد   ) مق یئاضقو  یتیبرت  یلاع  هسردـم  رد  هک  دوب  ییاهرانیمـس  زا  یکی  هب  طوبرم  ینارنخـس  نیا 

هنوگ نیا  دنـشابن  هقثو  دامتعا  دروم  دارفا  شنایوار  ایو  لسرم ) ربخ   ) دـشابن لصتم  دنـس  ياراد  ای  ینعی  دـشابن ، رادروخرب  يدنـس  راـبتعا 
اب هضراعم  تیحالـص  زاب  دنوش  طقاست  هب  موکحم  ضراعت ، رثا  رد  هاگ  ره  نینچ  مه  درادن . ار  ربتعم  ثیدـح  اب  ضراعت  تیحالـص  رابخا 

هعتم مکح  خـسن  زا  یکاح  هک  يراـبخا  دـمآ  دـهاوخ  هچناـنچ  هک : نیا  حیـضوت  دـنرادن . تسا  فلاـخم  ود  ره  اـب  هک  ار  رگید  ربتعم  ربخ 
یم طقاس  ضراعت  رثا  رد  ود  نیاو  هکم  حتف  رد  یخرب  دافمو  تسا  ربیخ  گنج  رد  خـسن  یخرب ، دافم  دـنراد  هضراعم  رگیدـکی  اب  دنتـسه 

هدیقع بلاطم ، نیا  زا  هتشذگ  تشاد  دنهاوخن  تسا  نآ  خسن  مدعو  مکح  رارمتسا  زا  یکاح  هک  يرابخا  اب  ضراعت  تیحالـص  اذل  دنوش 
نیا رب  دشاب . هیعطق  نئارق  هب  نورقم  ایو  رتاوتم  ربخ  دـیاب  هکلب  تسین  یفاک  ربتعم  دـحاو  ربخ  هیعطق  ماکحا  خـسن  رد  هک  تسا  نیا  رب  رثکا 

. تشاد دنهاوخن  ار  خـسن  مدـع  رب  لاد  رابخا  اب  هضراعم  شزرا  طقاس و  رابتعا  زا  خـسن  رب  لاد  تایاور  یمامت  هک  میریگ  یم  هجیتن  ساسا 
عطق لباقم  رد  هک  تسا  یهیدب  تسا ، یعطقو  يرورض  يرما  هعتم  مکحو  اقب  هیماما  رظن  زا  یلو  تسا  تنس  لها  ینابم  قبط  اه  ثحب  نیا 

یناعم  - 18 دوب . دـهاوخ  هیجوتلا  مزال  ایو  لوعجم  فلاخم ، ربخ  هنوگ  ره  دـنام و  یمن  یقاـب  هضراـعم  يارب  يدروم  بهذـم  ترورـضو 
(، 1  ) تقوم حاکن   - 1  ( 28 دوش ( : یم  قالطا  صاخ  هرهب  هس  هب  یعرش  حالطـصا  رد  یلو  تسا  ندرب  هرهب  يانعم  هب  تغل  رد  هعتم  هعتم 
ام یلعف  ثحب  دزادرپ . یم  هدـشن  نیعم  يرهم  وا  يارب  هک  لوخد ) زا  لبق   ) یمئاد نز  قالط  ماـگنه  ناـسنا  هک  یلاـم   - 3 عتمت ، جـح   - 2

رکذ لاح ، ره  رد  هللا ) ءاشنا  . ) تشاد میهاوخ  یهاـتوک  ثحب  باـتک ، رخآ  لـصف  رد  عتمت  جـح  هب  تبـسنو  تسا  تقوم  حاـکن  صوصخ 
رظن رد  دوش  شومارف  تدـم  رکذ  هاگ  ره  اما  تسا . لطاب  تقوم  جاودزا  رهم ، نییعت  نودـبو  تسا  هعتم  دـقع  ناکرا  زا  نیعم  رهمو  تدـم 

ندوب اوه  ودو  ماب  کی  رما ، بیاجع  زا  هفینح  وبا  يارآ  ندوب  اوه  ودو  ماب  کـی   - 19 (. 2  ) دبای یم  ققحت  مئاد  تروص  هب  حاکن  روهشم 
، دـنناد یم  رکنمو  مارح  یلمع  ار  نآ  هک  دنتـسه  تریغ  بحاصو  ساسح  نانچ  نآ  هعتم  هراب  رد  نانآ  تسا . وا  ناوریپو  هفینح  وبا  راـکفا 

یم انز  دح  یفن  هب  اوتف  احیرصو  دنزادنا  یمن  هار  ادصو  رـسو  دنرادن  تیـساسح  نانچ  نآ  دننک  هراجا  انز  يارب  ار  ینز  رگا  هک  یلاح  رد 
نید رد  نانآ  تیمرحم  هب  ملع  اب   ) ار دوخ  مراحم  ریاسو  رهاوخو  ردام  یـسک  رگا  هفینح  وبا  يأر  هب  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتالاب  ( 3 . ) دنهد

ریزعت زا  ریغو  طقاس  انز  دـح  دـنک ، انز  نانآ  اب  تسا  لـطاب  دـقع  نیا  هک  نیا  هب  تاـفتلا  اـب  دـعبو  دروآ  رد  دوخ  جاودزا  دـقع  هب  مالـسا )
ینابم ص 173 ، مالکلا ج 30 ، رهاوج  . 2 دوش . یم  هتفگ  هعتم  دشاب ، هدمآ  رد  یعاطقنا  دـقع  هب  هک  ینز  هب  انایحا  . 1 ( 4 . ) درادن یتبوقع 
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بهاذملا یلع  هقفلا  . 4 ص 96 . ج 5 ، ۀعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلاو  ص 325  ج 2 ، دهتجملا ، ۀـیادب  . 3 ص 60 . ج 1 ، جاـهنم ، هلمکت 
. ) تسا هدش  لقن  يرفعجلا "  هقفلا  یف  تارـضاحم  یقرواپ ص 120 "  رد  هک  نانچ  ۀنـسلا  لها  مالعا  زا  یعمجو  ص 98  ج 5 ، ۀعبرالا ،

ار مراحم  ریاسو  هلاـخو  همعو  رهاوخو  رداـم  دـقع  اـما  دـنناد ، یم  اـه  تمرح  نتـسکش  ببـسو  یعاـمتجا  تارکنم  زا  ار  هعتم  ناـنیا   ( 29
( مود هفیلخ   ) رمع یهن  نوماریپ  مه  زاب   - 20 دننک . یم  روبع  اوسر  رظن  نیا  رانک  زا  یناسآ  هبو  دنا  هداد  رارق  انز  دح  طوقس  يارب  یلاناک 

هتفرگ تروص  رمع )  ) مود هفیلخ  یهن  ساسا  رب  تنـس  لها  بهذـم  رد  هعتم  تیعونمم  هک  دـنراد  هدـیقع  یمالـسا  مولع  نادنمـشناد  رثکا 
ثحب رد  ادعب  هکنانچ   ) دوخ هداوناخ  لخاد  هب  هعتم  ذوفن  رثا  رد  یـساسحا  دروخ  رب  رثا  رد  رمع  هک  دنا  هداد  شرازگ  اعدـم  نیا  ربو  تسا 

اناو هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نامز  یف  ناتللحم  ناتعتم  درک "  مالعا  احیرـص  نیملـسم  عمج  رد  دش ) دـهاوخ  هداد  رکذـت  یخیرات 
ات ار  نآ  رارمتـساو  هعتم  زاوج  هفیلخ  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هدیـسر  اـم  هب  رتاوت  هب  هک  هفیلخ  هلمج  نیا  (. 1 "  ) امهیلع بقاعاو  امهمرحأ 

ربمایپ اب  تفلاخمو  عورـشمان  ار  هفیلخ  لـمع  نیا  رما  ودـب  زا  هیماـما ، تسا . هدوب  فرتعم  نآ  هبو  هتـشاد  لوبق  دوخ  عیرـشتو  میرحت  ناـمز 
هک هیماما -  ریغ  زا  یعمج  دنا و  هدرک  حرط  اهباتک  رد  مود  هفیلخ  رب  نعط  ناونع  هب  مایالا  میدق  زا  اذـل  دـنا  هتـسناد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

یچشوق لضاف  هیجوت  هفیلخ . يأر  هب  هن  مینک  یم  دامتعا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ لوق  هب  ام  دنا : هتفگ  تسا -  وا  دنزرف  نانآ  زا  یکی 
یم روکذم  ادعب  هکنانچ  رگید  ناوارف  كرادمو  مود  هفیلخ  نعاطم  شخب  یچـشوق  دیرجت  حرـشو  ص 10  ج 50 ، يزار ، رخف  ریـسفت  . 1

زا تسین  یعنمو  هدرک  داهتجا  ارجام  نیا  رد  هفیلخ  تسا : هتشونو  هدش  یشیدنا  جک  راتفرگ  دیرجت  حرش  رد  یچـشوق  لضاف   ( 30 دوش ( .
نآ رودص  خیرات  ردو  تسا  یفاک  شنارکفمهو  وا  ییاوسر  يارب  مالک  نیا  دنک . تفلاخم  زاربا  رگید  يدهتجم  لباقم  رد  دهتجم  هک  نیا 

. دنوش یم  فرحنم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تیالو  ریـسم  زا  هک  اهنآو  ناشیدنا  جـک  تبقاع  تسا  نیا  تسا . ریظن  مک  ناملـسم  کی  زا 
داهتجاو تفلاخم  لباق  یهلا  یحوو  تسا  هدرک  یقلت  یحو  زا  ار  مالـسا  ماکحا  ربمایپ ، اریز  تسا  حـضاو  مـالک  نیا  خـساپ  لاـح ، ره  رد 

ردو هدناوخن  سرد  هک  یسک  دنمشناد ، نیا  رظن  هب  هک  اتفگـش  (. 1 "  ) یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  تسین " : نآ  فـالخرب 
شلوق (، 2 "  ) لاجحلا یف  تاردخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  تسا " : هتفگ  دوخو  هدناماو  اهراب  خیرات  تداهـش  هب  یعرـش  لئاسم 
مالسا ماظن  حالص  هبو  یـسایس  رمع ، یهن  دنیوگ  یم  یـضعب  ( 3  ) یـسایس هیجوت  دوش . یم  هتخانـش  حجراو  لضفا  هکلب  يواسم  ربمایپ  اب 
مالسا دودح  ظفح  يارب  یمالسا  تموکحو  مکاح  دوش ، صخشم  مکاح  تردق  هدودحم  دیاب  هک  تسا  نیا  مالک  نیا  خساپ  تسا . هدوب 

نیا . 3 دارملا ص 378 . فشکو  قحلا ص 277  جهن  . 2 . 4 هیآ 3 -  مجن ، هروس  حالـص 1 . رب  یکردم  هنوگ  چیه  ام  تسا ، نآ  تاررقمو 
هیجوت نیرتهب  ار ، نآ  يرهطم  ياقآ  موحرمو  هتشاد  مالعا  هعیشلا "  لصا  باتک "  رد  ءاطغلا  فشاک  نیـسح  دمحم  خیـش  همالع  ار  هیجوت 

رارطضاو هارکاو  جرحو  ررض  لثم  يوناث  نیوانع  تسه  هچنآ  میرادن . مالسا  ماکحا  یلک  رییغت  رد  نامکاح  یشیدنا   ( 31 تسا ( . هتسناد 
یـشیدنا تحلـصم  رگا  تسا . هدـش  اصحا  اـهنآ ) لاـثماو  جرحـالو  ررـض  ـال  هدـعاق  عفر و  ثیدـح  رد  هک   ) تسا لـهجو  اـطخو  نایـسنو 

لالح ددرگ و "  یم  هیجوت  اه  تعدب  یمامتو  دنکـش  یم  مه  رد  مالـسا  ینوناق  تابثو  یهقف  نیمأت  دـشاب ، ماکحا  خـسن  رایعم  نامکاح ،
تـسا لوبق  لباق  مهم  رب  مها  میدقتو  ارجا ) ءهلحرم  رد   ) نوناق ود  محازت  یلب  دـنام ، یم  قادـصم  نودـب  ۀـمایقلا "  موی  یلا  لالح  دـمحم 

دنک یم  مالعا  مالسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هراب  رد  نآرق  درادن . یهلا  ماکحا  ندرک  دایزو  مکو  نوناق  رییغت  هب  یطبر  رما  نیا  یلو 
هنوگچ دشاب  هتشادن  ار  ماکحا  رییغت  رایتخا  ربمایپ ، یتقو  (. 1 "  ) نیتولا هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنم  انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ولو  " 
هیجوـت  ) ثحب نیا  رد  هچنآ  تسا : نـشور  نادنمـشیدنا  رب  . 2 . 47 تایآ 45 -  ۀـقاحلا ، . 1 ( 2 . ) تسا هدـش  هداد  نارگید  هب  راـیتخا  نـیا 

اب یفانم  دـش  موقرم  هچنآ  هک  نیا  امک  درادـن . ییارجا  ریخاتو  لیطعت  هب  یطبرو  تسا  ماکحا  خـسنو  رییغت  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  یـسایس )
. تسین يرمالا  سفن  تاکالم  دوجو  رد  هیلدع  هدیقع 

هعتم یخیرات  دعب  مو :  شخب د 

فافع زا 43همیخ  هحفص 12 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، دریذپ یم  ار  راتفگ  نیا  هدنراگن  (، 1  ) تسا هتشاد  جاور  مالـسا  زا  لبق  هعتم  حاکن  تسا : هتفگ  هللاراج  یـسوم  هعتم  یخیرات  دعب   ( 35 ) 
هتفریذپ یتاحالصا  اب  ار  هعتم  زاغآ ، رد  مالسا  هک  تسین  یکش  لاح  ره  رد  دنک . یم  دییات  ار  نآ  ریاظنو ، هابـشا  هب  سایقو  رـشب  زاین  نوچ 

حیتافم ریبک "  ریـسفت  رد  ( 2 . ) تسا حاـکن  نیا  هجیتن  ماوع "  نب  ریبز  نب  هللا  دـبع  ماـن "  هب  نارجاـهم  زا  دولوم  نیلوا  هک  ییاـج  اـت  تسا 
هچنآ تسین ، یفالتخا  تهج  نیا  ردو  دنراد  قافتا  مالـسا  ردص  رد  هعتم  حاکن  زاوج  رب  تما  هک " : تسا  روطـسم  يزار  رخف  زا  بیغلا " 

ار نآ  دوخو ، هدرک  لقن  مالسا  ردص  رد  ار  نآ  زاوج  ضایع "  یـضاق  زا "  زین  دیدحلا  یبا  نبا  ( 3 " . ) تسا نآ  خسن  رد  فالتخا  تسه 
هیآ ریسفت  شخب  رد  يزار  حوتفلا  وبا  ریسفت  . 2 ص 227 . ج 6 ، ریدغلا ، . 1 ( 4 . ) تسا هدمآ  رب  یناث  هفیلخ  راک  هیجوت  ددص  ردو  هتفریذپ 

هغالبلا جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 4 ص 52 . يزار ج 10 ، رخف  ریسفت  . 3 ص 681 . يزار ، لیلجلا  دبع  ضقنلا ، باتکو  ءاسن  هروس   24
شخب رد  هک   ) دنراد تقفاوم  مالـسا  ردـص  رد  نآ  تیلح  اب  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  عمج   ( 36 ص 166 ( . ج 3 ، يدـلج ) راهچ  )

لاس دنچو  رکب  وبا  مایاو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  هعتم  تیلح  هک  دـنا  هتفریذـپ  هورگ  نیا  زا  یـضعب  دوش ،) یم  نشور  لاوقا 
تانایرج یضعب  اب  دروخ  رب  رثا  رد  دوخ  تفالخ  زا  لاس  دنچ  تشذگ  زا  دعب  مود  هفیلخ  تسا . هتشاد  رارمتسا  مود  هفیلخ  تفالخ  زا  دعب 
امهمرحا اـناو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یف  اـتناک  ناـتللحم  ناـتعتم  دوخ "  فورعم  مکح  اـب  ار  نآو  دـش  تاـساسحا  راـچد 

تسا یـسک  نیلوا  مود  هفیلخ  هک  هدرک  لقن  يرکـسع  لاله  وبا  تایلوا "  باتک "  زا  یطویـس ، ( 2 . ) دومن میرحت  ( 1 "  ) امهیلع بقاعاو 
هباحـص زا  يریثک  عمج  هعیـش  لاـجر  رب  هوـالع  دـیزرو  یم  رارـصا  هعتم  میرحت  رب  هفیلخ  هک  نیا  اـب  (. 3  ) دوـمن میرحت  ار  ءاـسن  هعتم  هک 

ای 150 هتـشذگ 149  رد   ) حیرج نب  کلملا  دبع  هک  ییاج  ات  دنتـشاد  هدیقع  نآ  تیلح  رب  نانچ  مه  دـندشن و  هفیلخ  عنم  میلـست  نیعباتو ،
(. 4  ) دروآ رد  دوخ  هعتم  حاکن  هب  ار  نز  دون  دودـح  یبهذ ، هتفگ  هبو  داتفه  یعفاش ، هتفگ  هب  تسا  نیعبات  فورعم  ناهیقف  زا  دوخ  هک  ق )

تنس لها  مالعا  ياه  باتک  زا  لیـصفت  هب  دنا  هیماما  رظن  رادفرط  هک  ار  یعباتو  یباحـص  تیـصخش  تسیب  زا  زواجتم  یماسا  ینیما  همالع 
تبوقع ار  اهنآ  بکترمو  هدرک  مارح  ار  ود  ره  نونکا  نمو  جـحو . ءاسن  هعتم  دوب : لالح  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود  سردآ 1 . ابو  جارختسا 

يزار ریـسفت  دمحا و  دنـسمو  یقهیب  ننـسو  ملـسم  حیحـص  زا  ار  نآ  ریظنو  ثیدـح  نیا  ریدـغلا  دـلجم 6  رد  ینیما  همـالع  . 2 میاـمن . یم 
حرـشو یـسخرس  طوسبمو  يربط  ریـسفت  یبطرق و  ریـسفتو  ظحاج  نیبتلاو  نایبلاو  روثنملا  ردـلاو  لامعلا  زنکو  صاـصج  نآرقلا  ماـکحاو 

ریدغلا ج . 4 ص 93 . افلخلا ، خیرات  یطویس ، . 3 تسا . هدرک  لقن  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشو  بغار  تارضاحمو  یچشوق  دیرجت 
مان هب  یـصخش  زا  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  دمآ . دـهاوخ  يدوز  هب  عمج  نیا  یماسا  تسا . هدرک  یفرعم  قیقد   ( 37 ص 222 ( . ، 6

تسا زیاج  هعتم  تفگ : حیرج  نبا  داد ، هلاحا  حیرج  نبا  هب  ارم  ماما  مدیـسرپ ، ار  هعتم  مکح  قداص  ترـضح  زا  تسا : هدرک  لقن  یمـشاه 
هدعو دنهدب  يو  هب  هدوب  هچ  ره  ار  نز  رهم  دیابو  ددرگ  یم  لصاح  تقرافم  تدـم ، ندـش  مامت  درجم  هبو  تسین  يرـصحو  دـح  ار  نآو 
قداص ماما  يارب  ار  وا  نخـس  دـیوگ ، یم  يوار  تسا ، زور  شا 45  هدـع  دـنیب  یمن  ضیح  هک  تسا  یناـنز  زا  رگاو  تسا  ضیح  ود  نآ ،
یسوم مالک  در  رد  ریدغلا  باتک  مشش  دلج  رد  ینیما  همالع  ینیما  همالع  راتفگ  هدیکچ  ( 1 . ) تسا هتفگ  تسرد  دومرف : ماما  مدرک ، لقن 
همجرت ار  تیالو  میرح  عفادم  نیا  مالک  هدیکچ  تسا . هتخاس  لطاب  ار  يو  بلاطم  دوخ ، هناققحم  ملق  ابو  هتفگ  نخس  لیصفت  هب  هللاراج ،

ياقبو زاوج  هب  لئاق  هک  ار  نیعباتو  هباحـص  زا  یعمج  یماسا  قیقحت ، کی  رد  ناـشیا  مهد . یم  رارق  رظن  لـهاو  نارگـشهوژپ  راـیتخا  ردو 
ۀیواعم رمع -  نب  هللا  دبع  دوعسم -  نب  هللا  دبع  هللا -  دبع  نب  رباج  نیصح -  نبا  نارمع  تسا - : هدومرف  نایب  حرـش  نیا  هب  دنا  هعتم  مکح 

دیعس ریمـس -  ۀیما -  نب  هعیبر  بعک -  نب  یبا   ( - 38 ص 429 ( . هقف ج 3 ، راودا  یباهش ، دومحم  ثیرح 1 . نب  ورمع  نایفس -  یبا  نب 
يدس یکم -  ياطع  رجاهم -  نب  دلاخ  ماوع -  نب  ریبز  هیما -  نب  دبعم  هیما -  نب  ۀملس  يردخ -  دیعـس  وبا  ینامی -  سوواط  ریبج -  نب 
مالک رهاظ  رگید -  یخربو  یطانرغ  نیدلارخفو  یعیفر  نیدـلارخف  زا  لقن  هب  یکلام  بهذـم  سـسؤم  سنا  نب  کلام  رفز -  دـهاجم -  - 

نب ورمع  دـشر ، نبا  لقن  هب  دراد : یم  موقرم  هدـنراگن  . 224 ص 221 -  ج 6 ، ریدغلا ، . 1 (. 1  ) دنـسم ص 436 جرد 4  لبنح  نب  دـمحا 
بوسحم هورگ  نیا  زا  زین  هبعش  نب  هریغم  قحلا ص 526  جهن  رد  همالع  لقن  هب  دنشاب و  یم  هعتم  هحابا  ياقب  هب  لئاق  زین  حیرج  نباو  رانید 

فافع زا 43همیخ  هحفص 13 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ياقب رادـفرط  وا ) زا  يوریپ  هب  نمیو  هکم  ياهقف  زا  ساـبع  نبا  باحـصا   ) هک رگید  یخربو  همادـق  نبا  دـشر و  نبا  لـقن  رباـنبو  دوش  یم 
دـش ار  نب  رمعمو  لیجارـش  نب  لیجارـشو  دلاخ  نب  هملـسو  راسی  وباو  هکیلم  یبا  نب  هللا  دـبعو  همرکع  نوچ  يریثک  عمج  دـنا . هعتم  زاوج 

هباحـص زا  رفن  زا 35  شیب  یماسا  تنـس  لـها  عاـمجا  در  رد  جرد 30  رهاوج  بحاـص  درک : هفاـضا  قوف  راـمآ  هب  دـیاب  ار  يریثک  عمجو 
ۀباحص زا  فورعم  تیصخش  مان 27  زین  يدادغب  یکیکف  دنشاب . یم  هعتم  زاوج  رارمتـسا  هب  لئاق  امامت  هک  هدرب  مان  لیـصفت  هب  ار  نیعباتو 

. تسا هدومن  مالعا  لیصفت  هب  دنا ، هدش  هعتم  زاوج  هب  لئاق  هک  ۀعتملا "  باتک  رد "  ار  نیعباتو 

ناهیقف راظنا  وس م :  شخب 

هب میراـچان  ثحب  لـیمکت  يارب  یلو  دـش  روکذـم  یعباـتو  یباحـص  ناـهیقف  یخرب  ءارآ  یخیراـت ، شخب  رد  هچرگ  ناـهیقف  ءارآ   ( 41 ) 
دـشر نب  دـمحا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  دـشر  نبا  تنـس  لها  ياملع  ءارآ  فلا : میزادرپب . ناهیقف  ءارآ  رکذ  هب  لقتـسم  تروص 

هب تبسن  رابخا  لولدم  یلو  هتشگ  رداص  هعتم  حاکن  میرحت  دروم  رد  ادخ  لوسر  زا  يرتاوتم  رابخا  تسا : هتفگ  يافوتم 595 ق )  ) یسلدنا
، هکم حتف  یـضعب  تسا ، ربیخ  گنج  نامز  میرحت ، فرظ  هک  تسا  نیا  يایوگ  تایاور  یخرب  دـنراد : فالتخا  رگیدـکی  اب  میرحت  نامز 

میرحت هب  لئاق  دالب  اهقف  عیمجو  هباحـص  رثکا  دسیون : یم  سپـس  تسا . ساطوا  ماع  یخربو  ءاضقلا  ةرمع  ياهتـسد  عادولا ، ۀجح  ياهدـع 
نهوتآف نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  هیآ "  نانآ  لـیلد  دـنا ، هتـسناد  زیاـج  ار  نآ  نمیو  هکم  لـها  زا  شناوریپو  ساـبع  نبا  اـما  دنـشاب . یم  نآ 

مالـسا تما  رب  دنوادخ  ياه  تمحر  هلمج  زا  هعتم  حاکن  دنا : هدرک  تیاور  سابع   ( 42 نبا (  زا  ءاطعو  حیرج  نبا  دـشاب . یم  نهروجا " 
هب ءاف  اب  افـش  افـش ، الا  انز  یلا  رطـضا  ام  دـش " : یمن  اـنز  راـتفرگ  یـسک  لـیلق ، دارفا  زج  دوب  هدرکن  مادـقا  نآ  میرحت  رب  رمع  رگاو  تسا 

جیار هعتم  حاکن  رمع ، تفالخ  همین  اتو  رکب  یبأو  ربمایپ  نامز  رد  تفگ : یم  هللا  دبع  نب  رباج  تسا : هتفگ  ءاطع   " دـشاب . یم  لیلق  يانعم 
اه لاسو  مالـسا  ردص  رد  هعتم  حاکن   - 1 هک : تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  ناشیا  مـالک  زا  هچنآ  ( 1 . ) درک عونمم  ار  نآ  رمع  سپـس  دوب 

ضراعم ینامز  لولدم  رد  هک  ياهرتاوتم  تایاور  قبط  هعتم ، ترجه ، زا  اه  لاس  زا  دعب   - 2 تسا . هدوب  لمع  درومو  حابم  ترجه ، زا  دعب 
هب لئاق  نانچ  مه  هتفریذـپن و  ار  تایاور  نیا  نیعباتو  هباحـص  زا  یعمج  هروکذـم  تایاور  دوجو  اـب   - 3 تسا . هتـشگ  میرحت  دنرگیدکی ،

ءاـشحف أـشنم  ار  هفیلخ  لـمع  نیا  هتـسناد و  رمع  تامادـقا  هلمج  زا  ار  هعتم  میرحت  هعتم  حاـکن  زاوـج  نارادـفرط   - 4 دـنا . هدوب  نآ  زاوج 
هب متعتمتـسا  امف  هلمج "  ءاسن  هروس  هیآ 24  ریسفت  رد  يافوتم 528 ق )  ) يرشخمز رمع  نب  دومحم  يرـشخمز  دنا . هدرک  دادملق  روجفو 

خوسنم ریغ  ار  نآ  ساـبع  نبا  هتفگ ، سپـس  هتـسناد ، هعتم  حاـکن  هب  طوبرم  هدـش  لـقن  یعمج  زا  هچنآ  رباـنب  ار  نهروجا "  نهوتاـف  نهنم 
نا تسا " : هتشون  ریبک  ریسفت  رد  يزار  رخف  يزار  رخف  ( 1 . ) دنا هتسناد  خوسنم   ( 43 ص 44 ( . ج 2 ، دهتجملا ، ۀیادب  ار 1 . نآ  نارگیدو 

، ینعی ( 2 "  ) خسنلا نایرط  یف  فالخلا  امنا  هیف ، ۀمالا  نم  دحا  نیب  فالخ  الو  مالـسالا  یف  ازئاج  ناک  ۀعتملا  حاکن  نا  یلع  ۀعمجم  ۀـمالا 
يافوتم 791  ) يواضیب رمع  نب  هللا  دبع  يواضیب  تسا . نآ  خسن  رد  طقف  فالتخا  دنراد ، قافتا  مالـسا  ردص  رد  هعتم  حاکن  زاوج  رب  تما 

دعب دسیون : یم  سپـس  دنا . هتـسناد  هکم  حتف  رد  مه  نآ  هعتم  حاکن  هب  طوبرم  ار  هیآ  یعمج  دیوگ : یم  ءاسن  هروس  هیآ 24  ریسفت  رد  ق )
يأر زا  مه  وا  یلو  هدوب  نآ  زاوج  ياقب  هب  لئاق  نانچمه  ساـبع  نبا  یلو  تسا . هتـشگ  خوسنم  ربماـیپ  طـسوت  لوزن  ناـیرج  زا  زور  هس  زا 
زاوج ياقب  هب  هدیقع  وا  باحصا  رثکاو  سابع  نبا  تسا : هتشون  ینغملا "  باتک "  رد  یلبنح  همادق  نبا  همادق  نبا  ( 3 . ) تسا هتشگرب  دوخ 
راونا . 3 ص 52 . ج 10 ، ریبک ، ریسفت  . 2 ص 471 . ج 1 ، فاشک ، ریسفت  نبا 1 . رظن  اب  قفاوم  رما  نیاو  دـنا  هتـشاد  هعتم )  ) تقوم جاودزا 
لیلد تسا . هیماما  هعیـش  هدیقع  اب  قباطمو  هللا  دبع  نب  رباجو  يردـخ  دعـس  یبأو  حـیرج   ( 44 ص 213 ( . ج 1 ، لیواتلا ، رارـساو  لیزنتلا 
حرش رد  يوون "  يوونو "  ضایع  یـضاق  ( 1 ... "  ) ناتللحم ناتعتم  هدـش " : لقن  رمع )  ) مود هفیلخ  زا  هک  تسا  یتیاورو  ربمایپ  نذا  ناـنآ 

ار تایاور  نیا  یضاق  دنا . هدرک  لقن  هباحـص  زا  یتعامج  ار  هعتم  هحابا  تایاور  هک : تسا  هدرک  لقن  ضایع "  یـضاق  زا "  ملـسم  حیحص 
قالطو ثاریم  نآ  رد  هک  تسا  حاکن  عون  کی  تقوم ، جاودزا  املع ، قافتا  هب  هتفگ  یضاق  زینو  رفس ، رد  مه  نآ  هدومن  رارطضا  رب  لمح 
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: دسیون یم  يوون "  سپـس "  تسین . لئاق  نآ  هحابا  رارمتـسا  رب  یـسک  ضفاورو  سابع  نبا  زجو  هدش  نآ  تمرح  رب  عامجا  ادعبو  تسین 
رد سپـس  هدـش  مارح  نآ  زا  دـعبو  هدوب  حابم  ربیخ  زا  لبق  هدـش : عقاو  تبون  ود  رد  هعتم  میرحتو  زاوج  مییوگب  هک  تسا  نیا  باوص  لوق 

ثیدح دودح 24  حاکن ، شخب  رد  ملسم  حیحص  باتک  رد  ملسم  حیحـص  ( 2 . ) تسا هدش  يدبا  میرحت  زور  هس  زا  دعبو  حابم  هکم  حـتف 
یمین تشذگ  ات  نآ  زاوج  ياقب  رب  اهنآ  زا  یخربو  دراد  مالسا  ردص  رد  حاکن  زاوج  رب  تلالد  اهنآ  رتشیب  هک  هدش  لقن  ءاسن  هعتم  هراب  رد 
يوون حرش  هب  ملسم  حیحص  . 2 ص 573 . ج 7 ، ینغم ، همادق ، نبا  . 1 تسا : لیذ  ثیدح  اه  نآ  زا  یکی  دراد ، تحارـص  رمع  تفالخ  زا 

یف انئجف  ارمتعم  هللا  دبع  نب  رباج  مدق  ءاطع  لاق  لاق : حیرج  نبا  انربخا  قازرلا  دبع  انثدـح  یناولحلا  نسحلا  انثدـحو   ( 45 حاکن ( . باتک 
حیحـص رمعو . رکب  یبأو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یلع  انعتمتـسا  معن  لاقف  هعتملا  اورکذ  مث  ءایـشا  نع  موقلا  ءهلاـسو  هلزنم 

رداص ار  هعتم  زاوج  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  عوکا  نب  ۀملسو  رباج  زا  ار  یثیدح  حاکن  باتک  رد  يراخب  يراخب 
هدرک مـالعا  خوسنم  ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دوخ  هتـشگ  لـصاو  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  زا  هک  یلقن  رد  سپـسو  دوـمن 

راونالا راحب  فورعم  باتک  رد  ای 1111 ق ) يافوتم 1110   ) یسلجم رقاب  دمحم  همالع  یسلجم  همالع  هیماما  ياملع  يارآ  ب : ( 1 . ) تسا
رثکا رباـنب  هعتم  زاوج  هراـب  رد  تسا . نآ  ماودو  مکح  خـسن  رد  فـالتخا  تسین ، یفـالتخا  هعتم  حاـکن  تیعورـشم  لـصا  رد  دـسیون : یم 
تیب لـها  عاـمجا  زاوـج ) هب  مکح  ماود   ) نآ ربو  (، 2 ... "  ) هب متعتمتـسا  امف  تسا " : هدـیدرگ  لزان  یهلا  مالک  نیا  اـهنآ  حـصاو  ریـسافت 
قافتا مالسا  ردص  رد  هعتم  زاوج  رب  مالسا  تما  تسا : هتفگ  يزار  رخف  تسا . هتشگ  رداص  هرتاوتم  رابخاو  هتفای  رارقتـسا  مالـسلا ) مهیلع  )

يدنس ج 3 حرش  هب  يراخب  حیحـص  هکم 1 . هب  باحـصا  زا  یعمج  اب  ربمایپ  هک  ياهرمع  رفـس  رد  هک  هدـش  تیاور  ربمایپ  زا  زین  دـنراد و 
هدیقع نوچ  تسا  ضحم  ءارتفا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  هب  خسن  تیاور  تبـسن  هک  تشذگ  یتامدـقم  ياه  ثحب  رد  حاکن -  باتک 
سپس داد . هعتم  حاکن  هب  نذا  دندمآ ،  ( 46 هیآ 24 ( . ءاسن ، . 2 تسا . تباث  رابخا  لاوقا و  رتاوت  هب  ام  يارب  نآ ، زاوج  رارمتـسا  رب  ناشیا ،

رد ریثا  نباو  حیحص  رد  ملسم  دنا . هدومن  حیرصت  تقوم  جاودزا  تیعورشم  لصا  رب  قافتا  دوجو  رب  مالسا  ياهقف  زا  يرایـسب  دسیون : یم 
هدافتسا تقوم  حاکن  زا  دنداد  هزاجا  اه  گنج  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دنا  هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  لوصالا  عماج 

باتک رد  ملـسمو  يراخب  تسا . هدرک  دادـملق  قاـفتا  دروم  راـبخا  زا  ار  نآو  جرد  حـیباصملا "  ةاکـشم  رد "  يوبن  ار  تیاور  نیاو  مینک 
زاوج نامرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـنا  هدرک  لقن  رباج "  عوکا " و "  نب  ۀملـس  زا "  لوصالا  عماج  رد  ریثا  نباو  دوخ  حـیحص 

رد ریثا  نبا  يذـمرت ، حیحـص  لوصالا ، عماج  ملـسم ، يراخب ، باتک  زا  یتایاور  لـقن  زا  دـعب  یـسلجم  همـالع  تسا . هدرک  رداـص  ار  هعتم 
یم نآ  مکح  ياقبو  هعتم  زاوج  زا  یکاح  اـمامت  هک  دوخ ، فورعم  ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دـمحمو  ریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  هیاـهن ،

يرما هداد ، شرازگ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ینالوط  لقن  کی  رد  رمع "  نب  لضفم  هچنآ "  ربانب  تیعونمم  ببس  دسیون : یم  دشاب ،
دروم هعتم "  تیلح  هک " : دش  صخـشم  تشذـگ  هچنآ  زا  ( 1 . ) تسا هدرک  نآ  هب  مادـقا  یـساسحا  نایرج  کـی  رد  مود  هیفلخ  هک  تسا 

یم هدافتـسا  نآ  زا  یمالـسا  طیارـشو  دویق  تیاعر  اب  ناناملـسم  هتفرگ و  رارق  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  ) مالـسا عراش  ياضماو  ریرقت 
زا یـشخبو  رکب  یبا  تفـالخ  تدـم  ردو  هتـشاد  همادا  باـنج  نآ  فیرـش  رمع  تاـظحل  نیرخآ  اـت  ربماـیپ  ناـمز  رد  هعتم  زاوج  دـندومن ،
هک دراد  یم  موـقرم  هدـنراگن  . 602 ص 595 -  ج 30 ، راونالا ، راـحب  یناـیاپ 1 . شخب  رد  رمع  تسا ، هتـشاد  رارمتـسا  زین  رمع  تفـالخ 

ینایرج رثا  رب  دوخ  تفالخ   ( 47 تسا ( . هدرک  جرد  راونالاراحب ص 26  دلج 53  رد  یسلجم  همالع  هداد  شرازگ  لضفم  هک  ار  ینایرج 
شرهاوـخ هک  دـمهف  یم  دور ، یم  شرهاوـخ  لزنم  هب  هفیلخ  يزور  تسا : رارق  نیا  زا  ناتـساد  دوـمن . مـیرحت  ار  نآ  داد  خر  وا  يارب  هـک 

: تفگ يو  ینک ، یم  لسغ  هچ  يارب  تسین  مه  وت  هنانز  تداع  ینایاپ  مایاو  يرادن  رهوش  هک  نیا  اب  دسرپ  یم  وا  زا  تسا ، لسغ  لوغـشم 
دنک یم  عمج  ار  مدرم  هتفر  ربنم  هب  دـماین  شـشوخ  ارجام  نیا  زا  هفیلخ  منک ، یم  لسغو  هتـشگ  تبانج  راـتفرگ  هار  نیا  زاو  ما  هدـش  هعتم 

روهمج نامز  نآ  زا  ( 1 "  ) جحلا ۀعتمو  ءاسنلا  ۀعتم  امهیلع  بقاعاو  امهمرحا  اناو  هللا  لوسر  دهع  یف  اتناک  ناتللحم  ناتعتم  دـیوگ " : یمو 
هتفرن و هفیلخ  تعدـب  راب  ریز  نیعبات  هباحـص و  زا  يریثک  عمج  یلو  دـننک ، یم  مارح  دوخ  رب  ار  نآ  يو  تازاجم  سرت  زا  هفیلخ ، نیعباـت 
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نیلوا رمع  دـسیون : یم  رهطم ) نب  فسوی  نب  نسح   ) یلح همـالع  یلح  همـالع  ( 2 . ) دـننام یم  یقاب  هعتم  تیعورـشمو  زاوج  رب  نانچ  مه 
نت شش  هک  هدرک  لقن  يرتخب  بیبح  نب  دمحم  زاو  ( 3 . ) دنتفریذپ وا  زا  ار  نآ  هعبرا  بهاذمو  دومن  میرحت  ار  ۀعتم  حاکن  هک  تسا  یسک 

همالع هک  یثیدـح  رد  يزار ص 601  لیلجلا  دـبع  ضقنلا  باـتک  . 1 دـنا . هداد  ءاسن  هعتم  هحاـبا  هب  اوتف  نیعباـت  زا  نت  شـشو  هباحـص  زا 
هیآ 24 ریـسفت  رد  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  یـسربط  موحرم  . 2 " دـید . دوخ  رهاوخ  ناماد  رد  يدـنزرف  هفیلخ  هدروآ "  راـحب  رد  یـسلجم 

یئوخ هللا  ۀیآ   ( 48 ص 281 ( . قحلا ، جهن  . 3 دنا . هدرک  حیرصت  رما  نیا  رب  روکذم  هیآ  ریـسفت  رد  يرـشخمزو  يزار  رخفو  ءاسن ، هروس 
یماسا تسا ، نیعباتو  هباحـص  زا  یعمجو  هیماما  قافتا  دروم  هعتم  تیلح  دـسیون : یم  نایبلا "  سیفن "  باـتک  رد  یئوخ  هللا  تیآ  موحرم 
سوواط ثیرح ، نب  ورمع  هللا ، دبع  نب  رباج  دبعم ، ۀملـس ، سابع ، نبا  يردـخ ، دیعـس  وبا  هیواعم ، دوعـسم ، نبا  مزح ، نبا  زا  لقن  هب  نانآ 

کلام یخرب  لقن  هبو  نآ  زاوج  هب  لئاق  ترورـض  ماگنه  لبنح  نب  دـمحا  تسا . هکم  ناهیقف  مامتو  یکم  ياطع  ریبج ، نب  دیعـس  یناـمی ،
هدروآ رد  دوخ  یعاطقنا  دقع  هبو  هعتم  ار  نز  داتفه  تسا  هماع  ناهیقف  زا  دوخ  هک  حیرج  نباو  تسا  هتسناد  زیاج  طرشو  دیق  نودب  ار  نآ 

هعتم خـسن  هب  لئاق  یعفاشو  هفینح  وبا  هعبرا  بهاذـم  ناسـسؤم  زا  هک : دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  بلاـطم  عومجم  زا  ثحب  هدـیکچ  ( 1 . ) تسا
. تسین یعطق  نانآ  هب  میرحت  دانسا  نیا ، ربانب  (. 2  ) دنا هعتم  مکح  ياقب  هب  لئاق  لاوقا -  یـضعب  ربانب  لبنح -  نب  دمحاو  کلامو  دنا  هدوب 

بحاص هک  دش  صخشم  ییاور ، یـسررب  قبط  زینو  (. 3  ) دنـشاب یم  هعتم  تیعورـشم  ياقب  رد  لوقلا  قفتم  هیماما  هک  دش  ققحم  نینچمه 
هراب رد  ثیدح  دون  دودح  لئاسولا  كردتـسم  رد  يرون  یجاحو  ثیدـح  تسیود  زا  شیب  یلماع ) رح  نسح  نب  دـمحم   ) هعیـشلا لئاسو 

موحرم . 3 ص 283 . ج 5 ، دصاقم ، حرش  ینازاتفت ، . 2 نایبلا ص 333 . جرد 1 . دوخ  ياه  باتک  رد  هعتم  تایصوصخ  ریاسو  تیعورـشم 
هرکاب ریغ  رد  رهاوج  بحاص  یلو  تسا  هدرک  دـقعنم  نآ  هب  زاین  نودـب  تقوم  حاکن  ندوب  هورکم  ناونع  هب  ار  یباب  یفاو  باتک  رد  ضیف 

ج مالکلا ، رهاوج  ك : ر . تسا " . هدرک  تباث  یملع  بولسا  اب  ار  دوخ  ياعدمو  تسا  نآ  طرشو  دیق  نودب  بابحتسا  هکلب  ۀحابا  هب  لئاق 
هعتم دنا : هتشون  رارسا "  فشک  باتک "  رد  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  موحرم  ماتخ ) ریخ   ) ماما راتفگ  دنا . هدرک   ( 49 " ص 151 ( . ، 30

رابخا مکح  هب  دـماین . نآ  يارب  یخـسان  ناشیا  تلحر  اتو  تفای  شرتسگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  ناناملـسم  عامجا  هب  نانز 
هک دنک  یم  لقن  قیرط  دنچ  هب  ملسم  حیحص  رد  هللا "  دبع  نب  رباج  زا "  ناینس  دوخ  حاحص  رابخاو  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  ةرتاوتم 

لقن رمع  زا  هضافتسا  ملـسم و  روط  هب  مالک  نیاو  درک  نآ  زا  یهن  رمع  هک  نآ  ات  میدرک  یم  هعتم  رمعو  رکب  وبا  ادخ و  لوسر  دهع  رد  ام 
هعتمو جحلا  هعتم  امهیلع  بقاعاو  امهنع  یهنا  اناو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یلع  اتناک  ناتعتم  تفگو " : ربنم  تفر  هک  هدـش 

هک یمق  هداز  یمکح  تافیلات  زا  هلاس "  رازه  رارـسا  باتک "  در  رد  ماما  موحرم  ار  باتک  نیا  ص 117 . رارسا ، فشک  . 1 (. 1 "  ) ءاسنلا
ماما موحرم  رارسا ، فشک  راشتنا  زا  دعب  دومرف  یناسارخ  دیحو  ياقآ  هللا  ۀیآ  ترضح  ردقیلاع  داتسا  تسا  هتـشون  دشاب ، یم  هعیـش  در  رب 

. دیسوب ار  ناشیا  تسد  ماما ، یعافد  تکرح  نیا  زا  ینادردق  ناونع  هب  یناهفصا  يدهم  ازریم  موحرم  دمآ  دهشم  هب 

نآرق رد  هعتم  مراهچ :  شخب 

ینانز تسا " . ءاسن  هعتم  زاوج  هب  طوبرم  نهروجا "  نهوتاف  نهنم  هب  متعتمتسا  امف  ءاسن "  هروس  هیآ 24  هلمج  نیا  نآرق  رد  هعتم   ( 53 ) 
قافتا  - 1 تسا : لیذ  هوجو  هب  نآرق  هلمج  نیا  هب  لالدتـسا   " دیزادرپب . دیاب  بجاو  رما  کی  ناونع  هب  ار  ناشرهم  دـییامن  یم  هعتم  هک  ار 

هعتم صوصخ  رد  نآ  لوزن  رب  هدوب ) ثحب  دروم  نینمؤملا  ریمأ  نامز  زا  ۀـلأسم  نوچ  دـشاب ، یم  موصعم  لوق  لـماش  هک  یقاـفتا  : ) هیماـما
، یناربط يرابنا ، نبا  یطویـس ، يروباشین ، مکاح  يربط ، ریرج  نبدـمحم  نوچ  هماع  ناـهیقفو  نارـسفم  زا  يریثک  عمج  ياـعدا   - 2 ءاسن .

نب یبأو  سابع  نبا  هک  نیا  رب  ینبم  يدسو ، دهاجم  تباث ، نب  بیبح  یبلعث ، قازرلا ، دـبع  ءاطع ، هداتق ، ریبج ، نب  دیعـس  دواد ، وبا  یقهیب ،
(. 1  ) دوش یم  تقوم  حاکن  رد  حیرـص  هیآ  هلمج  نیا  هفاـضا  اـب  یمـسم "  لـجا  یلا  نهنم "  هب  متعتمتـسا  اـمف  دـنا " : هدـناوخ  یم  بعک ،

، هفاضا نیا  هک  تسا  ینتفگ  دوش . یم  رکذ  ادـعب  هک  رگید  كردـم  اه  هدو  ص 76  ج 2 ، نمحرلا ، ءالآ  ریـسفت  لماش 1 . ار  مئاد  حاکنو 
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تدـم نییعت  نوـچ  ددرگ ، یمن   ( 54 ینآرق ( . یحو  هن  دـشاب  ریـسفتو  لـیوأت  باـب  زا  دراد  لاـمتحا  نوچ  تسین  نآرق  فیرحت  رب  لـیلد 
زین هللا  راج  یسومو  هدش  رکذ  البق  هک  نانچ  اریز  تسا ، هعتم "  یحالطصا "  يانعم  رد  عاتمتسا  روهظ   - 3 تسا . تقوم  حاکن  هب  طوبرم 

هقیقح تابثا  هب  زاین  هیآ  هب  لالدتسا  رد  ساسا  نیا  ربو  هدوب ، موسرم  زین  مالـسا  زا  لبقو  تسا  راد  هقباس  يرما  هعتم  هدرک ، حیرـصت  نآ  هب 
رما نیا  نیبم  زین  نارگید  راکنا  نودب  هفیرش  هیآ  هب  مالسا  ردص  رد  هعتم  زاوج  رب  نیعباتو  هباحص  زا  یـضعب  لالدتـسا   - 4 تسین . هیعرش 

هب هعتم  هیآ  هک  دنا  هدش  یعدـم  دـننک  راکنا  ار  هیآ  تلالد  دـنا  هتـسناوتن  یتقو  يزار  رخف  نوچ  تنـس  لها  زا  یعمج  خـسن  ياعدا  تسا .
، تسا ( 2 "  ) نوداعلا مه  کئلواف  کلذ  ءارو  یغتبا  نمو  هلمج "  نآ  خسان  دنا  هتفگ  یـضعب  ( 1 . ) تسا هتشگ  خوسنم  نآرق  رگید  تایآ 

روس زا  قافتالاب  هک  تسا  ءاسن  هروس  رد  هعتم  هیآو  تسا  یکم  هروس  ود  رهو  تسا  جراعمو  نونمؤم  هروس  رد  هلمج  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ 
، تسه هلمج  نیا  خسان  هیآ ، لبق  هلمج  دنا  هتفگ  رگید  یخرب  دنوش . یندـم  تایآ  خـسان  یکم ، تایآ  هک  درادـن  انعمو  دـشاب  یم  یندـم 

نینصحم مکلذ  ءاروام  مکل  لحاو  دیامرف " : یم  دنک  یم  رکذ  ار  حاکن ) لباق  ریغ   ) مرحم ياه  نز  هک  نآ  زا  دعب  نآرق  هک : نیا  حیـضوت 
انز تروص  هب  هک  نیا  هب  طورـشم  هدش ، لالح  امـش  رب  رگید  ياه  نز  حاکن ، لباق  ریغ  ياهنز  زا  دش  هتفگ  هچنآ  زا  ریغ   "  ) نیحفاسم ریغ 

دعب مالک  هلمج  نیا  ابو  تسا  حافـسو  انز  هعتم ، دـنیوگ "  یم  نانیا   ( 55 ص 50 ( . نامه ، . 2 ص 49 . ج 10 ، بیغلا ، حیتافم  . 1 دشابن )
قوقح یناـبمو  لوصا  زا  یهاـگآ  نیرتمک  یـسک  ره  دراد : یم  موقرم  هدـنراگن  ( 1 . "  ) دوـش یم  خـسن  تسه  هعتم  تیلح  هب  طوـبرم  هک 

دی عفر  خسن ،  - 2 تشادن . انعم  خسن  ياوعد  هنرگو  حافسو  انز  هن  تسا  حاکن  هعتم ،  - 1 اریز : دنک ، یم  بجعت  هیجوت  نیا  زا  دشاب  هتشاد 
دوش لصاح  یتارییغت  لاوحاو  عاضوا  رد  هک  یتروص  هب  نامز  تشذـگ  ای  نوناق و  صقاون  هب  ندرب  یپو  لمع  زا  دـعب  تسا  لبق  نوناـق  زا 

، دوش یمن  رداص  لقاع  هدنیوگ  زا  لعف  نیاو  تسا  خوسنم  نوناق  تیوغل  مزلتسم  خوسنم ، نوناق  عیرـشت  اب  مأوت  مه  نآ  لمع  زا  لبق  خسنو 
روما نیا  هعتم  حاکن  رد  اریز  تسا ، هدعو  قالطو  قادصو  ثرا  تایآ  هعتم ، هیآ  خسان  دنا : هتفگ  یخرب  قالطالا . یلع  میکح  هب  دسر  هچ 

: ایناث دراد . دوجو  هدـعو  قادـص  هعتم  رد  الوا : نوچ  تسا ، راتفرگ  لبق  هیجوت  تشونرـس  هب  هک  تسا  یهیجوت  مه  نیا  ( 2 . ) درادن دوجو 
دروم نیا  ردو  تسا  يوبن  تنـس  هعتم ، هیآ  خـسان  هک  دـنلئاق  یخرب  هعتم . هیآ  خـسان  هن  دـنا ، حاـکن  تاـمومع  صـصخم  هروکذـم  تاـیآ 
ضرف رب  هک  تسا  نـیا  خـساپ  (. 3  ) دـنا هداد  هئارا  دـشاب ، یم  برطـضم  نآ  نتمو  مامتان  نآ  تلالدو  فیعـض  نآ  دانـسا  هک  ار  یتاـیاور 

رد هک  دـنا ، ضراعم  دـنرتاوتم  هکلب  تسا  رتشیب  اهنآ  دادـعت  هک  رگید  تایاور  اب  تایاور  هنوگ  نیا  تلالدو ، دنـس  فعـض  زا  رظن  ضمغ 
خیش رگید  تایآ  هب  لالدتـسا   ( 56 ص 50 ( . نامه ، . 3 ص 50 . نامه ، . 2 ص 50 . نامه ، . 1 دش . دـهاوخ  ثحب  اهنآ  زا  ییاور  شخب 
مکل لـحاو  ( - " 1 "  ) ءاسنلا نم  مکل  باط  اـم  اوحکناـف   - " 1 تسا : هدومن  لالدتـسا  زین  لیذ  تایآ  هب  فالخ "  باـتک "  رد  یـسوط 

نآ لماش  تسا  حاکن  قیوشتو  عیرـشت  هراب  رد  هک  مه  نآرق  رگید  تایآ  هک  دیوگ : یم  هدـنراگن  ( 2 "  ) مکلاوماب اوغتبت  نا  مکلذ  ءاروام 
ام وا  مهجاوزا  یلع  الإ  نوظفاـح  مهجورفل  نیذـلاو  ( " 3 "  ) مکئاما مکدابع و  نم  نیحلاـصلاو  مکنم  یماـیالا  اوحکناو  لـثم "  دوش ، یم 

ءاسن هروس  هیآ 24  زا  یـشخب  رد  ءاسن  هروس  هیآ 24  نوماریپ  ( 5  ) ینیما همالع  هاگدید  هدـیکچ  ( 4 "  ) نیمولم ریغ  مهنأف  مهناـمیا  تکلم 
دنراد هدیقع  هیماما   " دیزادرپب . دیاب  ار  نانآ  رهم  دینک  یم  هعتم  هک  ار  ینانز   " نهروجا " ، نهوتأف  نهنم  هب  متعتمتـسا  امف  میناوخ " : یم 
هعیـش ار  نیا  هتفگ  هللاراج  یـسوم  تسا . یقاب  دوخ  توق  هب  نآ  مکحو  هدش  لزان  هعتم )  ) تقوم دـقع  تیعورـشم  صوصخ  رد  هلمج  نیا 

هک 1. هدرک  رکذ  لیصفت  هب  ار  روهشم  هیقفو  رـسفم  هدزون  مان  ینیما  همالع  تسین ، قفاوم  نانآ  اب  تنـس  لها  ياملع  زا  یـسکو  دیوگ  یم 
57 ص 227 ( . ج 6 ، ریدغلا ، . 5 هیآ 5 . نونمؤم ، . 4 هیآ 23 . رون ، . 3 ص 394 . ج 2 ، یسوط ، خیش  فالخ  هیآ 4 ، ءاسن ، . 2 هیآ 3 . ءاسن ،

نب دمحم  . - 436 دنـسم ج 4 /  رد ، لـبنح  نب  دـمحا  زا - : دـنترابع  دارفا  نیا  تسا ، تقوم  حاـکن  هب  طوبرم  هیآ  شخب  نیا  دـنا  هتفگ  ( 
 / ج 7 يربک ، ننس  رد  یقهیب  رکب  وبا  نآرقلا - . ماکحا  باتک  رد  یفنح  صاصج  رکب  وبا  . - 9 ج 5 /  نایبلا ، عماج  ریسفت  رد  يربط  ریرج 

ماکحا رد  یـسلدنا  رکب  وبا  . - 360 ج 1 /  فاشک ، ریسفت  رد  يرـشخمز  . - 423 ج 1 /  نزاخ ، ریـسفت  هیـشاح  رد  یعفاش  يوغب  . - 205
. - هیآ نیمه  ریـسفت  رد  يزار  رخف  . - 58 ج 2 /  دهتجملا ، ۀـیادب  باتک  رد  دـشر  نبا  . - 13 ج 5 /  یبطرق ، ریـسفت  رد  یبطرق  نآرقلا - .
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 / ج 1 نزاخ ، ریسفت  رد  يدادغب  نیدلا  ءالع  . - 259 ج 1 /  يواضیب ، ریسفت  رد  یعفاش  يواضیب  ملسم - . حیحص  حرـش  رد  یعفاش  يوون 
رد روثنملا  ردلا  رد  یطویـس  (. - 774  ) يافوتم یعفاـش  ریثک  نبا  (. - 747  ) يافوتم یـسلدنا  نایح  وبا  (. - 741  ) يافوتم یطاـنرغ  . - 357

(. - 1250  ) يافوتم یناکوش  تسا - . نآ  تیعورـشم  لصاو  هعتم  هراب  رد  هیآ  لوزن  يایوگ  هک  هدرک  لقن  ثیدح  زا 30  شیب  هیآ  ریسفت 
رد يافوتم 460 ق )  ) یسوط خیش  هب  روهشم  یسوط  نسح  نب  دمحم  یسوط  خیش  راتفگ   ( 58 . ) 5 ج 5 /  يدادغب ، یسولآ  دومحم  دیس 

لجا یلا  متعتمتـسا  اـمف  دـنا " : هدرک  تئارق  ریبج  نب  دیعـسو  دوعـسم  نباو  بعک  یبا  نباو  ساـبع  نبا  تسا : هتـشون  عاتمتـسا  هیآ  ریـسفت 
اب مه  نآ  هدیـسر  ام  هب  دـحاو  ربخ  هار  زا  خـسن  هب  لوق  دـسیون : یم  سپـس  دوش ، یم  هعتم  حاکن  رد  حیرـص  هیآ  دافم  نیا  رباـنب  یمـسم " 
: " تسا هتفگ  هک  رمع  مالک  نیا ، زا  هتـشذگ  دوش ، یمن  تباث  رابخا  ای  ربخ  نینچ  اـب  نآرق  خـسن  هک  تسا  یهیدـب  لولدـم ، رد  فـالتخا 
هللا یلـص   ) هللا لوسر  رـصع  یمامت  رد  نآ  رارمتـساو  هعتم ، زاوج  رب  لیلد  نیرتهب  امهنع "  یهنا  اناو  هللا  لوسر  دـهع  یلع  ناتللحم  ناـتعتم 

خیـش ار  هـچنآ  زین  يافوتم 548 ق )  ) یـسربط نسح  نب  لضف  یلع  وبا  یماـما  فورعم  رـسفم  یـسربط  راـتفگ  ( 1 . ) دـشاب یم  هلآو ) هیلع 
تسا یتیاور  اهنآ  زا  یکی  هدرک ، لقن  هعتم  مکح  ياقب  رد  یتایاور  یبلعث  ریسفت  زا  يو  تسا . هدرک  جرد  نایبلا  عمجم  باتک  رد  هدومرف ،

نب دمحم  روهشم  ثدحمو  رسفم  یفاص  راتفگ  (. 2 "  ) یقشالا ینز  ام  هعتملا  نع  یهن  رمع  نا  الول  هک "  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  زا 
ریمع 1. نب  هللا  دبع  هک  نیا  رب  ینبم  دنک  یم  لقن  یفاک  باتک  زا  ار  یتیاور  یفاص  ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  نسحمالم  هب  بقلم  یـضترم 

هیلع  ) رقاب ماـما  هب   ( 59 ءاـسن ( . هروس  هیآ 24  ریـسفت  شخب  ص 32  ج 3 ، ناـیبلا ، عمجم  . 2 ص 166 . ج 3 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبتلا 
 "، ۀمایقلا موی  یلا  لالح  یهف  هیبن  ناسل  یلعو  هباتک  یف  هللا  اهلحا  دومرف " : ماما  تسیچ ؟ هعتم  هراب  رد  امش  هدیقع  درک : ضرع  مالـسلا ،)

رمع هک  ار  يزیچ  تفگ : يو   " تـسا . لـالح  تمایق 7  زور  ات  سپ  تسا ، هدرک  لـالح  ار  نآ  شربماـیپ  ناـبز  هب  زینو  نآرق  رد  دـنوادخ 
ماما جاجتحا  رب  ینبم  هدروآ  ار  یثیدح  نینچمه  ربمایپ . لوق  رب  مه  نمو  شاب  رمع  لوق  رب  وت  دومرف : ماما  یناد ؟ یم  لالح  وت  هدرک  مارح 

یب حاـکن ، رگم  تفگ : هفینح  وبا  تسا ، یعرـش  حاـکن  هعتم ، دومرف : هفینح  وبا  هب  هرظاـنم  نیا  رد  ماـما  هفینح ، وـبا  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب
یلاح رد  درب  یمن  ثرا  ناملـسم  درم  زا  نز  دروآ  رد  مئاد  دـقع  هب  ار  باتک  لها  زا  ینز  یناملـسم  هاگ  ره  دومرف : ماما  دوش ؟ یم  ثاریم 

هدنراگن هیآ 24 ، ءاسن  هروس  یفاص ، ریسفت  . 1 ( 1 . ) تسین ذوخأم  حاکن  تیهام  رد  ثراوت  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا ، یعرـش  حاـکن  هک 
. تسا ناشیا  اب  مئاد  حاکن  زاوج  رگنایب  ثیدح  نیا  تسا ، فالتخا  یباتک  رفاک  اب  ناملسم  جاودزا  زاوج  رد  دراد : یم  موقرم 

ییاور ثحب  مجنپ :  شخب 

زا زواجتم  هعیـشلا "  لئاسو  باـتک "  ردو  ثیدـح  روثنملا " 31  ردـلا  باـتک "  رد  دـش  هتفگ  ـالبق  هک  هنوگ  ناـمه  ییاور  ثحب   ( 63 ) 
تایصوصخ و ایو  عطقنم  حاکن  لصا  تیعورشم  ياقب  زا  یکاح  امامت  هک  تیاور  دون  دودح  لئاسولا "  كردتسم  باتک "  ردو  تسیود 

تیعقاو نیا  يایوگ  نسحو  حیحـص  ثیدـح  لهچ  ینیما  همالع  موحرم  ياعدا  هب  هماع  رابخا  زاو  تسا  هدـیدرگ  جرد  تسا  نآ  تاـعورف 
، تسا هیماما  ياهقف  رباکا  زا  هک  یناث ، دیهش  هب  بقلم  دمحا  نب  یلع  نب  نیدلا  نیز  تایاور  هراب  رد  یناث  دیهـش  زا  راتفگ  دنچ  دشاب . یم 

قیقحت لها  رایتخا  ردو  جرد  هلاسر  نیا  ردو  هدـش  کیکفت  رگیدـکی  زاو  همجرت  اهنآ  هدـمع  هک  دراد  یتالاقم  هعمل "  حرـش  باتک "  رد 
شرازگ تبـسن  نیا  ربانب  تسا . هعتم  حاکن  رمتـسم  تیعورـشم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بهذم  تایرورـض  زا   - 1 دوـش . یم  هداد  رارق 

تیعورشم خسن  هراب  رد  تنـس  لها  تایاور   - 2  ( 64 درادن ( . یهجو  هدمآ  لمع  هب  تنـس  لها  یـضعب  زا  هک  نینمؤملا  ریمأ  هب  نآ  خسن 
رب  - 3 ددرگ . یمن  تباث  یهاو  ياه  شرازگ  نینچ  اب  نآرق  خسنو  دنتـسین  دامتعا  لباق  اذل  دنـشاب  یم  دنـس  فعـض  يارادو  ضقانتم  هعتم 

لقن نانآ  دوخ  هک  دنتـسه  يرگید  ياه  شرازگ  اب  ضراعم  رابخا  نیا  ینتم ، تاضقانت  زا  رظن  ضمغو  ثیداـحا  نیا  دنـس  تحـص  ضرف 
نب نارمع  عوکا ، نب  ۀملـس  سابع ، نبا  دوعـسم ، نبا  رباج ، لثم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هباحـص  زا  یعمج  هک  نیا  رب  ینبم  دنا  هدرک 

هدیزرو مادقا  نآ  هب  دوخ  شیپ  زا  هک  تسا  يرما  رمع  ندومن  عونمم   - 4 دنا . هتسناد  خوسنم  ریغ  ار  هعتم  تیلح  کلام ، نب  سنا  نیصح ،
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یلع اتناک  ناـتعتم  تسا " : هتفگ  رمع  هک  نیا  رب  ینبم  ینـسو  هعیـش  نیب  روهـشم  شرازگ   - 5 تسا . دامتعا  لـباق  ریغو  دودرم  یلمع  اذـل 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  نیا  رب  زراب  تسا  یلیلد  امهیلع "  بقاعأو  امهنع  یهنأ  اناو  ـالالح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع 

هنییع نب  مکح   - 6 دنریذپب . مدرم  ات  دهد  تبـسن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  ار  رجزو  عنم  تشاد  اج  هنرگو  هدرکن  یهن  ار  لمع  نیا 
. دندش یمن  انز  راتفرگ  یقـش  دارفا  زج  دوب  هدرکن  هعتم  زا  یهن  رمع  رگا  هک : تسا  لوقنم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریمأ  زا  دیوگ  یم 

نآ زاوج  هب  مکح  احیرـص  يو  درک  لاؤس  هعتم  تیلح  هراب  رد  رمع  رـسپ  هللا  دبع  زا  ماش  لها  زا  يدرم  هک  هدمآ  يذمرت  حیحـص  رد   - 7
كرت مردـپ  هتفگ  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تنـس  هب  لمع  تفگ : وا  هدرک ، عونمم  ار  نآ  رمع  تردـپ  تفگ : یماش  درم  داد .
دوجو اب  هک  نیا  تفگـشو  تسا  رتاوت  هب  کیدزن  ای  رتاوتم  هعتم  تیعورـشم  ياقب  رد  هیماما  تایاور  دـسیون : یم  نایاپ  رد   - 8 منک . یمن 

دـش روکذم  هک  نانچ  تنـس  لها  تایاور  رامآ  ( 1 . ) دوش یمن  تفای  ضراـعم  تیاور  کـی   ( 65 یتح (  راـبخا  نیا  ترثک  اـبو  هیقت  وج 
یفرع روهظ  ایو  حیرـص  روط  هب  امامت  هک  هدرک  جرد  تنـس  لها  مـالعا  زا  تیاور  دودح 31  روثنملا "  ردـلا  ریـسفت "  باتک  رد  یطویس 

یم ثیدح  لهچ  هب  تنـس  لها  تایاور  رامآ  هدومرف  ریدغلا "  باتک "  مشـش  دـلج  رد  ینیما  همالع  تسا . هعتم  تیعورـشم  لصا  يایوگ 
عماـج ملـسم " و "  حیحـص  رد "   - 1 تسا : لیذ  حرـش  هب  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  هدرک  نایب  لیـصفت  هب  ار  تیاور  یـس  دودـحو  دـسر 

هدـش تیاور  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  لاـمعلا "  زنک  رجح و "  نبا  يراـبلا "  حـتف  میق و "  نبا  داـعملا "  داز  ریثا و "  نبا  لوصـالا " 
ناش یف  رمع  هنع  یهن  مث  رکب  یبأو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دهع  یلع  مایالا  قیقدلاو  رمتلا  نم  ۀضبقل  اب  عتمتـسن  انک  هک " : تسا 
نب ورمع  دروم "  رد  رمع "  هک "  نیا  ات  میدرک  یم  تقوم  جاودزا  هب  مادـقا  درآو  امرخ  زا  یفک  اب  ربمایپ  نامز  رد  ام  ثیرح "  نب  ورمع 

رد هدیدرگ 1 . جرد  ( 5  ) یقهیب ریبک  ننسو  ( 4  ) یعفاش مالا "  باتکو "  ( 3  ) کلام أطوم "  رد "   - 2 ( 2 . ) درک عوـنمم  ار  نآ  ثیرح " 
موحل ربـیخ  موی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوـسر  مرح  تسا "  هدـمآ  نینچ  ثیدـح 32  هعتم "  باوبا  زا  لوا  باب  هعیـشلا  لئاسو  باـتک 

.2 دنا . هدرک  لمح  یئاور  هیقت  رب  ار  ثیدـح  نیا  نارگیدو  یـسوط  خیـش  هدومرف : لئاسو  بحاص  سپـس  ۀـعتملا "  حاکنو  ۀـیلهالا  رمحلا 
دراو رمع  رب  میکح "  تنب  هلوخ  ماـن "  هب  ینز  هک :  ( 66 ص 206 ( . ج 7 ، . 5 ص 219 . ج 7 ، . 4 ص 30 . ج 2 ، . 3 . 205 ریدغلا ج 6 / 

(1 . ) مدرک یم  راسگنـس  ار  وا  مدوب  هدرک  عنم  راک  نیا  زا  البق  رگا  تفگ : رمع  تسا ، هدرک  هعتم  هب  مادقا  ۀیما "  نب  ۀعیبر  تفگو " : دـش 
هک تسا  هدش  لقن  مکح ، زا  روثنملا  ردلا  باتکو  يروباشین  ریسفتو  نایح  وبا  ریسفتو  يزار  ریـسفتو  یبلعث  ریـسفتو  يربط  ریـسفت  رد   - 3

تیعونمم رگا  ( 2 "  ) یقـش الا  ینزام  هعتملا  نع  یهن  رمع  نا  الولو  تسین " : خوسنم  ءاـسن  هعتم  هیآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ 
(4  ) دشر نبا   " دهتجملا ، ۀـیادب  و "  ( 3  ) صاصج نآرقلا "  ماـکحا  زا "   - 4 دش . یمن  انز  هانگ  هب  التبم  یسک  یقـش  دارفا  زج  دوبن  رمع 

هللا نم  ۀمحر  الا  هعتملا  تناک  ام  تسا : هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  حـیرج  نبا  هک  تسا  يورم  یبطرق ، ریـسفتو  يرـشخمز  ریثا و  نب  ۀـیاهنو 
مدرم زا  یکدـنا  زج  دوبن  رمع  یهن  رگا  ( 5 "  ) افـش الا  انزلا  یلا  جاتحا  امل  رمع "  یهن  ولو ال  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم ۀـما  اهب  محر 
قبـس ام  الول  دومرف " : مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  هک  تسا  هدرک  لقن  يربط  ریرج  نب  دمحمو  دواد  یبا  زا   - 5 دندش . یمن  انز  راتفرگ 

نامدرم زج  هجیتن  ردو  مداد  یم  هعتم  ماجنا  روتـسد  نم  دوبن  رمع  یهن  هاگ  ره   " یقـش . الا  ینز  ام  مث  هعتملاب  ترمأل  باـطخ  نب  رمع  نم 
تقوم 1. جاودزا  : " تسا ... هدش  لقن  رباج  زا  دمحا  دنسمو  ملسم  حیحص  زا   - 6 ( 6 . ) دش یمن  راتفرگ  انز  هب  یسک  هرطفلا  ثیبخو  یقش 

يرما  ( 67 ص 207 ( . نامه ، . 6 ص 206 . نامه ، . 5 ص 58 . ج 2 ، . 4 ص 179 . ج 2 ، . 3 ص 206 . نامه ، . 2 ص 206 . ج 6 ، ریدغلا ،
ناتعتم رمع "  فورعم  ثیدح   - 7 ( 1 . ) رمع ۀفالخ  رخآ  یف  ناک  اذا  یتح  رکب  یبأو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دهع  یلع  دوب  جئار 

ار نآ  دـش  رکذ  البق  ناشمان  هک  يریثک  عمج  هک  ( 2 "  ) امهیلع بقاعاو  امهنع  یهنا  اناو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـهع  یلع  اتناک 
هدوب جیار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  ءاسن  ءهعتم  هک  تسا  یمکحم  لیلد  رمع  راتفگ  نیا  دیوگ : یم  هدـنراگن  دـنا . هدرک  لقن 
یمو تشاد  هدیقع  هعتم  زاوج  هب  نومأم  مالک  نیمه  ساسا  رب  دسیون : یم  ینیما  همالع  موحرم  تسا . هدرک  نآ  خسن  هب  مادقا  مود  هیفلخو 

هب تبـسن  یثیدح  البق   - 8 ( 3 . ) دـندرک عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  يو  ناراـی  زا  یـضعب  یلو  دـنک  مـالعا  يروشنم  تروص  هب  ار  نآ  تساوخ 
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دمحم خیش  ققحم  همالع  ییاور  ثحب  رد  قدصلا  لئالد  زا  يراتفگ  دش . روکذم  زین  لبنح  نب  دمحا  دنسمو  يذمرت  حیحص  زا  رمع  يأر 
دنـسمو ملـسم  حیحـصو  يراخب  حیحـص  زاو  هدرک  ثحب  لصفم  روط  هب  ناهبزور ) لضاف  در   "  ) قدـصلا لئالد  باتک "  رد  رفظم  نسح 

هللا یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  هعتم  تیلح  رب  تلالد  هک  ثیدح  هدزون  یچـشوق  دـیرجت  حرـشو  لامعلا  زنکو  يربط  ریـسفتو  لبنح  نب  دـمحا 
رمع نب  هللا  دبع  زا  ار  هعتم  تیلح  نایرج  يذمرت  تسا " : هدومرف  هک  یلح  همالع  مالک  دروم  رد  ناشیا  تسا . هدرک  لقن  دراد  هلآو ) هیلع 
هدمآ  ( 68 ص 211 ( . نامه ، . 3 ص 211 . نامه ، . 2 ص 207 . نامه ، يذمرت 1 . حیحـص  رد  هچنآ  دـسیون : یم  تسا "  هدرک  تیاور 

. تسا هدش  فذح  پاچ  ماگنهو  هدوب ، دوجوم  یطخ  ياه  هخسن  رد  دیاش  دراد  یم  راهظا  دعبو  ناوسن  هعتم  هن  تسا  جح  هعتم  هب  طوبرم 
هک هتـشاد  مالعا  زین  راونالا  راحب  تماما  ثحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  مراد  داـی  هب  یلبق  تاـعلاطم  زا  هچنآ  دراد : یم  موقرم  هدـنراگن 

هئطوت نیاو  دوش  یمن  تفای  دوجوم  ياه  هخسن  رد  دنا  هدرک  لقن  سواط  نب  دیس  نوچ  بهذم  ناگرزب  هک  ار  تنس  لها  رابخا  زا  یـضعب 
باتک فیرحت  رطخ  لبق  لاـس  دودـح 350  گرزب  درم  نیا  ددرگ . یم  مامت  نانآ  ررـض  هب  هک  تسا  يرابخا  فذـح  تهج  رد  ناـفلاخم 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر  ناتساد  رد  میتسه . هئطوت  نیا  لامعإ  دهاش  زورما  ام  تسا . هداد  رادشهو  هدرک  ینیب  شیپ  ار  تنس  لها  ياه 
. دراد دوجو  يریگ  مشچ  توافت  دـنا  هدرک  لقن  وا  ریغو  لحنو  للم  بحاص  هچنآ  اـب  تسا  يراـخب  حیحـص  یپاـچ  خـسن  رد  هچنآ  هلآو )
هب موجهو  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  عانتما  هراب  رد  تسا  هدیسر  پاچ  هب  رصم  رد  هک  هبیتق  نبا  ۀسایسلاو  ۀمامالا  باتک  رد  رگید  هنومن 

هیلع  ) نینمؤملا ریمأ  هب  ناشیا  لسوتو  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  ندادـن  هارو  نیخیـش  تدایعو  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هناـخ 
هک یلاح  رد  تسا  روکذم  قوف  بلاطم  لیصفت  هحفص  ود  دودح  ناشیا  مالـس  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  ندادن  باوجو  مالـسلا )
لاح ره  رد  درادن . دوجو  فذح  نیا  رب  يا  هنیرق  نیرت  کچوکو  هدش  فذح  نآ  مامت  هدش  ذـخا  يرـصم  هخـسن  زا  هک  توریب  پاچ  رد 
جو 95 و 104  لبنح ج 2 /  نب  دمحا  دنـسم  باتک  زا  تسا  هدرک  لقن  يذمرت  حیحـص  زا  همالع  هچنآ  قباطم  ار  رمع  نب  هللا  دـبع  تیاور 

ص 283. قحلا ، جهن  باتک  یقرواپ  . 1 ( 1 . ) دنا هدومن  تیاور   436  / 44

یلقع تابساحم  رد  هعتم  مشش :  شخب 

تسین یصقن  یتسه  ماظن  رد  دنیوگ  یمو  دنناد  یم  متاو  نسحا  ماظن  ار  نیوکت  ماظن  یمالسا ، نافوسلیف  یلقع  تابـساحم  رد  هعتم   ( 71 ) 
هب يزیچ  ره  هک  تسورباو *  لاـخو  طـخو  مشچ  نوچ  ناـهج  تساـبیزو : اـج  هب  یتسه  هعومجم  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تسا  دوجوم  هچنآو 

نیرتهب نیوکت ، ماظن  نوچمه  تسا  نایدا  متاخ  هک  مالـسا  رد  عیرـشت  ماظن  دـنیوگ  یم  زین  ناهیقفو  نادنمـشیدنا  تسوکین  شیوخ  ياج 
هنو تسا  بیع  هن  عیرـشت  ماـظن  رد   " یتـمعن . مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  تلمکا  موـیلا  تسا " : یقوـقحو  ینوناـق  ماـظن  نـیرت  لـماکو 

عماـج روـط  هب  نآ  رد  هعماـج  زاـین  تسا و  یهلا  تمکح  زا  یـشانو  یـصیخرتو  یمازلا  تاـکالم  ساـسا  رب  یهلا  مارحو  لـالح  یتساـک ،
لسن تسهو ، هدوب   ( 72 شیازفا (  هب  ور  نونکات  رما  ودب  زا  هک  مئاد  جاودزا  تالکـشم  هب  هجوت  اب  نیا  ربانب  تسا . هدش  تیاعر  فارطالا 

ار ایبنا  هک  هاگآو  میکح  راذـگ  نوناق  هک  تسا  یهیدـب  دـنراد  رارق  تقوم  جاودزا  اـیو  یتفع  یب  یهار  ود  رـس  رب  نادرمو  ناـنز  زا  ناوج 
هک نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هدومن  تلاسر  متخ  مالـسا  نید  ینعی  نایدا  نیرت  عماج  هب  هک  نآ  ات  هتـشاد  ثوعبم  رـشب  تیبرت  تیادـه و  يارب 
یب هب  هاگ  چیه  ( 1 "  ) يوأملا یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهنو  هبر  ماقم  فاخ  نم  اماو  هدناوخ "  رشب  تالامک  ءهحولرس  ار  فافع 

تفأرو فطل  نیا  رباـنب  دـناشک ، یمن  فارحنا  هب  تسب  نب  داـجیا  اـب  ار  ناوج  لـسن  یـسنج  هزیرغو  ددرگ  یمن  یـضار  یگزره  یمرش و 
. دنک ییوج  هراچ  ار  نانآ  لکشمو  يریگولج  ماکان  دارفاو  ناوج  لسن  فارحنا  زا  تقوم  جاودزا  عیرـشت  اب  دراد  اضتقا  شتفوطعو  محرو 

40 و 41. تاعزان /  . 1

یهقف تاجاتنتسا  متفه :  شخب 
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یم هتخانش  بهذم  تایرورض  زا  هعیش  دزن  هعتم  تیلح  رارمتسا  هک  دش  روکذم  یتامدقم  تایلک  زا  لوا  رما  رد  یهقف  تاجاتنتـسا   ( 75 ) 
ثحب نیا  نانآ  هلدا  زا  خساپو  نافلاخم  تاکـساو  تاهبـش  عفر  يارب  یلو  درادن  ثحب  هب  زاین  يرورـض  ماکحا  هک  تسا  حـضاو  رپو  دوش 

هدرـشف روط  هب  عبانم  نیا  زا  کـی  ره  رب  باـتک  نیا  رد  دـشاب  یم  لـقعو  عاـمجاو  تنـسو  باـتک  اـم  یهقف  عباـنم  نوچو  دوش  یم  حرطم 
نهنم هب  متعتمتسا  امف  ءاسن "  هروس  هیآ 24  رب  هوالع  دش  هتفگ  نآرق "  رد  هعتم  شخب "  رد  دیجم  نآرق  هب  لالدتـسا  دوش . یم  لالدتـسا 

هب مئاد  حاکن  تیعورشم  يارب  هک  یتایآ  زا  کی  ره  دیزادرپب .) ار  نانآ  رهم  دیا  هدروآ  رد  دوخ  هعتم  هب  هک  ار  ینانز   "  ) نهروجا نهوتآف 
نیا لیصفت  دوش . یم  هتخانش  جاودزا  ماسقا  زا  هعتم  حاکن  اریز  مینک ، یم  لالدتسا  اهنآ  هب  مه  هعتم  تیعورشم  يارب  دوش  یم  دانتـسا  اهنآ 

هک هصاخو  هماع  تایاور  راـمآ  ییاور ، ثحب  رد  ـالبق  هصاـخو  هماـع  تاـیاور  هب  لالدتـسا   ( 76 دـیدرگ ( . رکذ  ینآرق  ثـحب  رد  تاـیآ 
ياه تیاور  دوش . یم  رارکت  ناهذا  سنا  يارب  زاب  اج  نیا  رد  دش ، نایب  دراد  هعتم  تایـصوصخو  رارمتـسا  ایو  تیعورـشم  لصا  رب  تلالد 

، " ثیدح دودح 30  ریدغلا "  ثیدـح " ، زا 15  شیب  ملـسم "  حیحـص  ثیدح " ، یطویـس 31  روثنملا "  ردـلا  ياه " : باتک  رد  هماع 
هعتم تیلح  رب  هک  هماع  ياه  باتک  رد  نسحو  حیحـص  ثیدح  لهچ  هدومرف  ینیما  همالع  هک  دش  نایب  زینو  ثیدح . قدصلا " 19  لئالد 
باتک ردو  ثیدح  تسیود  زا  زواجتم  هعیشلا "  لئاسو  باتک "  رد  هیماما  تایاور  اماو  تسه . سرتسد  رد  دنراد  تلالد  نآ  رارمتـسا  ایو 
ناونع هب  هعیـش  ناـماما  تاـیاور  دـش  حرط  ییاور  ثحب  لوا  رد  هک  يا  همدـقم  قبط  تسا . ثیدـح  دون  دودـح  لـئاسولا "  كردتـسم  " 

زاوج تایاور ، نیا  رد  لمأت  كدـنا  اب  فصنم  ناسنا  يارب  نیا  ربانب  تسا ، تجح  نیملـسم  ماـمت  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ناـیوار 
زا یضعب  تمسق  نیا  رد  مدرک ، نایب  ار  هیماما  تایاور  یلامجا  رامآ  البق  هیماما  تایاور  رد  هاتوک  یسررب  ددرگ . یم  یعطق  نآ  رارمتساو 

هعتم باتک  لوا  باب  راهچ  رد  یلماع ) رح  نسح  نب  دـمحم   ) هعیـشلا لئاسو  بحاص   ( 77 مراد ( : یم  موقرم  كربتو  نمیت  يارب  ار  اـهنآ 
هیلع  ) قداص ترـضح  زا  نانـس  نب  هللا  دبع  زا  دوخ  دانـسا  هب  قودـص   - 1 میروآ : یم  ار  اـهنآ  زا  یخرب  هـک  هدوـمن  جرد  ار  ثیدـح   64
لاقو لاق   - " 2 (. 1 "  ) ۀعتملا کلذ  نم  مهضوعو  بارش  لک  نم  رکسملا  انتعیش  یلع  مرح  هللا  نا  دومرف " : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا )

دمحم نب  رکب  زا  دوخ  دانسا  هب  قودص   - 3 ( 2 " . ) انتعتم لحتسی  ملو  ۀعجرلا ) يا   ) انترکب نموی  مل  نم  انم  سیل  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا
هللا لوسر  لالخ  نم  ۀلخ  هیلع  تیقب  دقو  ایندلا  نم  جرخی  نا  ملسملا  لجرلل  هرکال  ینا  هدرک "  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا 
نم جرخی  نا  مکنم  لجرلل  بحا  ام  هدومن "  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دیفم  خیـش   - 4 (. 3 "  ) اهضقی مل  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )

ۀعتملا ییحت  یتح  ایندلا  نم  جرخت  ال  دومرف " : ملـسم  نب  دمحم  هب  ماما  رگید  ثیدح  ردو   - 5 (. 4 "  ) ةرم ولو  ۀعتملا  جوزتی  یتح  ایندـلا 
دقع هب  ار  ینز  هعتم  هدـننک  میرحت  اب  تفلاخم  ناونع  هب  یـسک  هاگ  ره  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماما  یثیدـح  رد   - 6 ( 5"  )

هتشون 1. هنسح  شیارب  دیوگب  نخـس  نز  نآ  اب  هک  يا  هملک  ره  هب  ینارـسوه ) هن   ) دشاب ادخ  تیاضر  بلج  شدصقو  دروآ  رد  یعاطقنا 
(1 . ) دوش یم   ( 78 ص 443 ( . نامه ، . 5 ص 443 . نامه ، . 4 ص 443 . نامه ، . 3 ص 438 . نامه ، . 2 ص 438 . ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو 

هللا یلص   ) هللا لوسر  نا   - " 8 ( 2 . "  ) یقش الا  ینز  ام  باطخلا  نبرمع  هب  ینقبس  امالول  تسا " : هدومرف  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ   - 7
یلقتسم لیلد  عامجا ، ایآ  هک  یلوصا  ياه  ثحب  زا  رظن  فرص  عامجا  هب  لالدتسا  ( 3 " . ) ضبق یتح  اهمرحی  ملو  ۀعتملا  لحا  هلآو ) هیلع 

هک نیا  زا  رظن  فرص  اب  نینچ  مهو  دندقتعم -  هیماما  هچنانچ  دنک -  یم  موصعم  تنس  هب  تشگرب  ایو  دنا -  هتفگ  هماع  هک  نانچ  تسا - 
نم عامجالا  اما  تسا " : هدومرف  راوگرزب  هیقف  نیا  مروآ . یم  ماقم  نیا  رد  ار  رهاوج  بحاص  مالک  دنتـسه ، یکردم  تاعامجا ، زا  یخرب 

اهتحابا یلع  مالـسالا  ردص  یف  ناک  نمو  ۀباحـصلا  قافتالف  مه  ریغ  نم  اماو  مهبهذم  تایرورـض  نم  وه  لب  حضاو  وهف  ۀـقحملا  ۀـفئاطلا 
اعیاش ناک  لحلاب  مکحلا  نا  یلع  لدـی  هناف  رمع ) ینعی   ) هسفن مرحملا  نع  يور  اـم  یتح  اـهریغ  رباـج و  راـبخا  نم  رهظی  اـمک  اهتیعرـشو 
ۀمالا عامجال  فلاخم  کلذ  دعب  میرحتلاب  لوقلاف  هتفالخ  نم  ۀـهربو  رکب  یبا  ۀـفالخ  ةدـمو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا نامز  یف  افورعم 
یثیدح زا  هتساخربو  لقتـسم  تسا  یلیلد  هماع  بهذم  رب  عامجا  هک  تسا  نیا  ققحم ، هیقف  نیا  دوصقم  ( 4 " . ) ۀلالض یلع  عمتجتال  یتلا 

دنهاوخن قافتا  هابتشاو  اطخ  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تما  هک  نیا  رب  ینبم  دنهد  یم  دانسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ار  نآ  هک 
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زا لوا  باب  ناـمه ، . 3 هعتم . باوبا  زا  لوا  باب  ناـمه ، . 2 ص 442 . نامه ، امامت 1 . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  دـعب  نوچو  تشاد 
قفاومو قح  يرما  نآ  تیلحو  زاوج  رارمتسا  دوش  یم  مولعم  دندوب  هعتم  زاوج  رب   ( 79 ص 149 ( . ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  . 4 هعتم . باوبا 

. تسا نالطب  هب  موکحم  هجیتن  ردو  تسا  یبوبر  هدارا  اب  تفلاخمو  قح  اب  هزرابم  نآ  زا  دـعب  تفلاـخم  هنوگ  ره  هدوب و  دـنوادخ  هدارا  اـب 
راصتنا باتک  رد  یضترم  دیـس  هک  تسا  یـشور  فلا -  درک : هماقا  ناهرب  ناوت  یم  هار  ود  زا  لقع  مکح  هراب  رد  لقع  مکح  هب  لالدتـسا 

لجاع یف  اهیف  ررـض  ۀعفنم ال  لک  نا  ۀحیحـصلا  ۀلدالاب  تبث  دق  تسا " : نینچ  ناشیا  مالک  نتم  دنا . هدومن  هماقا  رئارـس  رد  سیردا  نباو 
هب ناـیب  نیا  دراد : یم  موقرم  هدـنراگن  ( 1 " . ) لقعلا لصاب  هتحابا  بجیف  ۀـعتملا  حاکن  ۀفـص  هذـهو  لقعلا  ةرورـضب  ۀـحابم  لجآ  یف  الو 

مینک و هشدـخ  رگید  هلدا  رد  هاگ  ره  نیا  ربانب  دـشاب . یم  لمع  يدازآ  نآ  هجیتن  هک  دـنک  یم  تشگزاب  نایبالب "  باـقع  حـبق  هدـعاق " 
شودخم هدنراگن  رظن  هب  قیرط  نیا  یلو  میراد . لمع  يدازآ  نایبالب "  باقع  حبق  هدعاق "  مکح  هب  میشاب  هتـشادن  تمرح  رب  ربتعم  لیلد 

هب مکح  لقع  باحـصتسا ، دوجو  ابو  تسا  تمرح  دیفم  دـقعلا  لبق  تمرح  باحـصتسا  دـش  نایب  لصا  ياضتقم  رد  هک  نانچ  اریز  تسا ،
نایدا نیرت  لماک  میدرک  تباثو  دـش  ثحب  نآ  هراب  رد  لصفم  هک  تسا  عیرـشت  ترورـض  زا  ترابع  ب -  تشاد . دـهاوخن  لمع  يدازآ 

اب تیادهو  تیبرت  ریـسم  رد  ار  رـشبو  دزاس  نیمأت  اه  هنیمز  مامت  رد  ار  اهزاین  دنکـشب و  ار  اه  تسب  نب  دیاب  تسا  مالـسا  سدـقم  نید  هک 
ص ج 3 ، رئارسو ، ص 109  راصتنا ، باتک  رـشق 1 . یـسنج  ياهزاین  عفر  هک  تسا  یهیدب  دناسرب . بولطم  لامک  هب  طوبرم  نیناوق  عضو 

جاودزا عضو  تسا ، ینوزف  هب  ور  تالکـشم  نیا  زور  رهو  درادو  هتـشاد  مئاد  جاودزا  هک  یلکـشم  اهدـص  دوجو  اـب  ناوـج   ( 80 . ) 618
اب هک  تسا  یلقع  ناـیب  هار  زا  لالدتـسا  شور  نیا  دوش . یم  یقلت  ملظ  قیداـصم  زا  رما  نیا  رد  لاـمهاو  دـبلط  یم  ار  نآ  عیرـشتو  تقوـم 

شور فالخ  هب  تسین ، باحصتسا  يارب  هار  یلقع  یعطق  لیلد  دوجو  ابو  مینک  یم  ادیپ  نآ  لامها  حبقو  عیرـشت  نسح  هب  عطق  نآ  دوجو 
دوصقم هک  تسا  يرگید  مالک  یـضترم  دیـس  ترابع  رد  تسا . تبوقع  رب  نایب  مدع  ساسا  رب  یلمع  يدازآو  یلقع  هحابا  هار  زا  هک  لوا 

فالخلاو لجالا  یف  حاکنلا  هذه  نع  ةرـضملا  یفن  مکل  نیا  نم  لیق  ناف  تسا " : نیا  ترابع  نآو  دنک  یم  لجـسم  میتفگ  هچنآ  هب  ار  وا 
موحرم هک  نآ  رد  تسا  حیرـص  مالک ، نیا   " کلذ . یلع  لدـی  عطاق  لیلد  الو  لیلدـلا  هیلعف  لجالا  یف  اررـض  یعدا  نم  نا  انلق  کلذ  یف 

حبقو عیرـشت  موزل  نسح  نآ  حورو  تسا  مود  شور  هک  عیرـشت  ترورـض  ساسحا  هار  زا  هن  هدرک  ناهرب  هماقا  لیلدلا ، مدـع  هار  زا  دـیس 
ياقآ دیهـش  رکفتم  داتـسا  ءاطغلا و  فشاک  لآ  نیـسح  دـمحم  خیـش  نوچ  یناگرزب  هچرگ  دـیوگ : یم  هدـنراگن  تسا . توکـسو  لامها 
یلاخ لاح  ره  هب  یلو  مدروآ  رد  ینف  تروص  هب  ار  نآ  زین  بناج  نیاو  دنا  هدرک  لالدتسا  هجو  نیا  هب  هنومن  ریسفت  ناگدنسیونو  يرهطم 
يأر لها  یهقف  عبانمو  ناـفلاخم  ياـهرایعم  ساـسا  رب  هلب  (، 1  ) دـسر یمن  مکح  كـالم  یعطق  كرد  دحرـس  هب  نوچ  تسین ، لاکـشا  زا 

عیرـشت ندوب  لدـعو  لامها  ندوب  ملظ  رب  لقع  یعطق  كرد  لالدتـسا  ساـسا  مود  شور  رد  یلدج 1 . لیلد  کی  تروص  هب  ناسحتـساو 
حبق هدعاق   ) یلقع ياربک  هب  داشرا  نآ  زا  دوصقم  هک  لوا  شور  فالخ  رب  تسا  حبقو  نسح  هدعاق  يارغص  زارحا  عقاو  رد  هک  تسا  هعتم 
يارب تنـس  لها  نافلاخم  لیالد  دقن  تسا . هئارا  لباق   ( 81 تسا ( . سوسحمو  ضورفم  يرما  هدعاق  نآ  يارغـصو  تسا  نایب ) الب  باقع 

یم هدافتسا  نآرق  زا  هچنآ  دنا  هتفگ  نانآ  تسا . دیجم  نآرق  ناشیا ، زا  یعمج  لیلد  نیتسخن  دنا : هدرک  لالدتسا  يروما  هب  هعتم  تیعونمم 
صن هبو  ددرگ  یم  دادـملق  انز  دـشاب  ود  نیا  زا  جراخ  هچ  ره  تسا و  زینک ) کلام   ) نیمی کلمو  حاکن  هب  یـسنج  زاین  عفر  راصحنا  دوش 
هعتم هک "  تسا  نیا  نآ  هدیکچ  دش . هداد  خساپ  راتفگ  نیا  هب  لیصفت  هب  نآرق "  رد  هعتم  شخب "  رد  تسا . تبوقع  يارادو  مارح  نآرق 

. درادن ترورض  ثحب  همادا  رادقم  نیا  زا  شیب  اجنیا  رد  دنا . هدرک  ریبعت  نآ  زا  تقوم  جاودزا  ناونع  هب  زین  نانآو  تسا  حاکن  ماسقا  زا  " 
هک یعبتت  اب  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ طسوت  هعتم  تیلح  خسن  اهنآ  دافم  هک  دنا  هدرک  دانتـسا  یتایاور  هب  تنـس  لها  مود : لیلد 

. تسا ثیدح  دودح 25  تایاور  نیا  رامآ  مداد  ماجنا  روثنملا  ردلا  باتکو  یئاسنو  دواد  یبا  ننسو  ملسمو  يراخب  حیحص  رد  بناج  نیا 
یبنلا نا  تسا " : هدمآ  یکی  ردو  دهد  یم  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  هب  ار  ود  ره  هک  تسا  ثیدح  ود  يراخب  حیحص  باتک  رد 
باتک رد  ( 1 " . ) خوسنم هنا  یبنلا  نع  یلع  هنیبو  هللا  دبع  وبا  لاق  هدمآ "  يرگید  ردو  ربیخلا "  نمز  ۀـیلهالا  رمحلا  نعو  ۀـعتملا  نع  یهن 
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حیحص خیرات 1 . نودب  ةربس  زا  هکم -  حتف  رد  ةربس  زا  ساطوا -  گنج  رد  ۀملـس  زا  لیذ - : حرـش  هب  تسا  ثیدح  هدفه  ملـسم  حیحص 
زا خیرات -  نودب  یلع  زا  خـیرات -  نودـب  ةربس  زا  هکم -  حـتف  رد  ةربس  زا  خـیرات -  نودـب  ةربس  زا  هکم -  رد  ةربس  زا   ( - 82 يراخب ( .

هکم حتف  رد  ةربس  زا  هکم -  رد  ةربس  زا  هکم -  رد  ةربس  زا  هکم -  حتف  رد  ةربس  زا  نامز -  رکذ  نودب  ةربس  زا  ( - 1  ) ربیخ گنج  رد  یلع 
هدش رکذ  حرش  نیا  هب  ثیدح  ود  ( 2  ) دواد وبا  حیحـص  باتک  رد  ربیخ  گنج  رد  یلع  زا  ربیخ -  زور  یلع  زا  خـیرات -  نودـب  ةربس  زا  - 

هدـمآ حاکن  باتک  ثحب  رد  يوون "  زا "  ملـسم  حیحـص  باـتک  حرـش  رد  ربیخ  رکذ  نودـب  ةربس  زا  عادولا -  ۀـجح  رد  ةربس  زا  تسا - :
. ) ص 324 ج 1 ، حاکن ، باتک  دواد ، وبا  ننس  . 2 يوون . حرش  هب  حاکن  باتک  ملسم ، حیحص  كوبت 1 . گنج  رد  یلع  زا  يوون  تسا - :
زا روثنملا  ردلا  بیسم -  نب  دیعس  زا  روثنملا  ردلا  سابع -  نبا  زا  روثنملا  ردلا  باتک  رد  اضقلا -  ةرمع  رد  يرصب  نسح  زا  يوون   ( - 83

شش مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  زاو  ثیدح  هدزیس  ةربس "  زا "  ثیدح ، کی  هملس "  زا "  نیا  ربانب  رمع  زا  روثنملا  ردلا  دوعـسم -  نبا 
نینمؤملا ریمأ  هب  بوسنم  تایاور  تسا . هدش  دراو  ثیدح  کی  رمعو  دوعـسم  نباو  بیـسم  نب  دیعـس  سابع ، نبا  زا  کی  ره  زاو  ثیدح 

هداد تبسن  نانآ  هب  ار  نآ  رارمتساو  تیلح  هک  تسا  يرایسب  تایاور  اب  فلاخم  ۀملسو ، دوعسم  نباو  دیعـسو  سابع  نبا  و  مالـسلا ) هیلع  )
هب امامت  ةربس "  تایاور "  اـماو  تسا . هعتم  زاوج  زا  ناـشیا  يرادـفرط  رب  ترورـضو  رتاوت  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  هصاـخ  دـنا ،
ود نیا  زا  یـشوپ  مشچ  ضرف  ربو  تسا . ضراـعم  مه  اـب  زین  اـهنآ  نیماـضمو  هدرکن  قیثوت  یـسک  ار  واو  دوش  یم  یهتنم  عـیبر  شدـنزرف 

تایاور نینچ  مه  تسا و  يوبن  خسن  مدع  يایوگ  هک  رگید  هریثک  تایاورو  هیماما  هرتاوتم  تایاور  اب  تسا  فلاخم  تایاور  نیا  لاکـشا ،
اب تسا  فلاخم  هدش  لقن  رمع  زا  هک  یتیاور  اماو  دشاب . یم  تسد  رد  نارگید  زا  انایحا  هچنآو  تسا  يرـصب  نسح  زا  لوقنم  هک  يرگید 
ار نآ  بکترمو  منک  یم  مارح  ار  اهنآ  نم  دش  یم  ارجاو  دوب  لالح  ربمایپ  نامز  رد  هعتم  ود  هتفگ  هک  يو  رودصلا  یعطقو  روهشم  نامرف 

ناگرزب زا  رگید  یکی  راتفگ  متـسناد  مزال  اج  نیا  رد  نیدلا  فرـش  نیـسحلا  دـبع  دیـس  هللا  ۀـیآ  موحرم  راتفگ   ( 84 میامن ( . یم  باـقع 
جح هعتم  هک  دـنا  قفتم  هلبق  لها  هک  تسا  هتـشون  ۀـمهملا "  لوصف  باـتک "  رد  نیدـلا  فرـش  هللا  ۀـیآ  موحرم   - 1 مینک : لقن  ار  هیماـما 

شخب رد  تسا . هدش  فالتخا  نآ  مکح  رارمتسا  رد  یلو  تسا . مالسا  تایرورـض  زا  رما  نیاو  هدوب  عورـشم  مالـسا  نید  رد  ءاسن  ءهعتمو 
تـسا رتاوت  دـح  رد  زین  هیماـما  ثیداـحا  نآ  زاوج  رارمتـسا  هب  تبـسنو  تسا  رتاوت  دـح  هب  تیعورـشم  لـصا  رد  صوـصن  هدوـمرف  راـبخا 
هتخاس وا  لمع  هیجوت  ياربو  مود  ءهفیلخ  زا  دـعب  دراد  تلالد  عنم  رب  هک  یثیداحاو  دراد . تلالد  نآ  رب  تنـس  لها  زا  يرایـسب  ثیداـحاو 

لها زا  یـصخش  تسا . هداد  ءاسن  ءهعتم  زاوج  رارمتـسا  هب  اوتف  رمع  نب  هللا  دـبع  دـسیون : یم  دوخ  راتفگ  زا  یـشخب  رد  ناشیا  تسا . هدـش 
یمن اهر  مردـپ  هتفگ  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تنـس  داد : باوج  هللا  دـبع  تخاس . عونمم  ار  نآ  تردـپ  هک  تفگ  وا  هب  ماش 
مثکا يایحی  یلو "  دننک  همانشخب  یمومع  روشنم  تروص  هب  ار  هعتم  يدازآ  هک  داد  نامرف  نومأم  دیوگ : یم  دوخ  راتفگ  رخآ  ردو  منک .

هب هعتم  میرحت  يارب  تنس  لها  رهاوج  بحاص  طسوت  نآ  دقنو  هباحص  عامجا  هب  تنـس  لها  لالدتـسا  دومن . فرـصنم  رما  نیا  زا  ار  وا  " 
میلـست نیعباتو  هباحـص  مامتو  تسا  هدیدرگ  دـقعنم  نآ  میرحت  رب  عامجا  رمع ، یهن  زا  دـعب  دـنا  هتفگو  دـنا  هدرک  دانتـسا  هباحـص  عامجا 
خـساپ رهاوج  بحاص  تفریذپ . ار  نآ  تمرحو  درک  هبوت  شرمع  رخآ  رد  مه  وا  هک  دوب  فلاخم  سابع  نبا  ظقف  دنا ، هدش  نآ  تیعونمم 

لها ناوریپو  هعیـش  عامجاو  تسا  زاوج  ياقب  رب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  قافتا  اریز  میرادن ، عنم  رب  یعامجا  ۀـلأسم ، رد  هک : تسا  هداد 
سپس دنا  هدشن  رمع  تیعونمم  میلست  نیعباتو ، هباحـص  مظاعا  زا  يدایز  عمج  نآ ، رب  هوالع  تسا  نآ   ( 85 رب (  زین  مالسلا ) مهیلع   ) تیب
عوکا نب  هملس  يردخ -  دیعس  یبا  رباج -  بعک -  یبا  نبا  دوعـسم -  نبا  سابع -  نبا  درب - : یم  مان  لیذ  حرـش  هب  ار  هورگ  نیا  یماسا 

 - هیواعم دیز -  نب  یلع  نسحلا  نبا  حیحص -  رد  ملسم  يدس -  يرهز -  فرطم -  ینامی -  سواط  اطع -  دهاجم -  هبعش -  نب  ةریغم  - 
نب لهس  هرسیم -  نب  عیبر  بزاع -  نب  ءارب  هیما -  نب  یلعم  هیما -  نب  ناوفص   ( - 86 هیما (  نب  ۀملس  هیما -  نب  ۀعییر  رمع -  نب  هللا  دبع 

.1 ( 1  ) ءاهقفلا نم  لبنح  نبا  کلام -  رانید -  نب  رمع  حیرج -  نبا  بیسم -  نب  دیعـس  یعخن -  میهاربا  يرـصب -  نسح  يدعاس -  دعس 
. دشاب هابتشا  هیما "  نب  ناوفص  ارهاظ "  ص 150 -  ج 30 ، مالکلا ، رهاوج 
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هعتم یتیبرت  راثآ  متشه :  شخب 

: دیوگ یم  تسا  مئاد  جاودزا  هار  رس  رب  هک  یتالکشم  زا  یخرب  حرط  زا  دعب  يرهطم  دیهش  هللا  ۀیآ  داتسا  موحرم  هعتم  یتیبرت  راثآ   ( 89 ) 
يایند رد  ام  یگدـنز  عضو  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا  رـضاح  تعیبط  ایآ  درک ؟ دـیاب  هچ  هزیرغو  تعیبط  اب  لاح  نیا  اب  ایآ  مسرپ  یم  امـش  زا 

لیصحتلا غراف  ام  اتو  میزادنیب  ریخأت  هب  ار  غولب  نارود  مینک  جاودزا  یگلاس  هدجهو  یگلاس  هدزناش  نینـس  رد  هک  دهد  یمن  هزاجا  زورما 
راشف تحت  تخس  ار  دوخو  دننک  یط  ار  تقوم  تینابهر  هرود  کی  دنرـضاح  ناناوج  ایآ  درادرب ؟ تسد  ام  رـس  زا  یـسنج  هزیرغ  میدشن 

اهر دوخ  لاح  هب  ار  ناناوج  هک  نیا  ای  دنام : یمن  یقاب  رتشیب  هار  ود  دوش ...؟ ادیپ  مئاد  جوادزا  تاناکما  هک  ینامز  ات  دنهد  رارق  تضایرو 
ءهطبار رـسپ  اـه  هد  اـب  میهد  هزاـجا  رتخد  کـی  هبو  دریگرب  ماـک  رتـخد  اهدـص  زا  میهد  هزاـجا  رـسپ  کـی  هب  میرواـین . دوخ  يوربو  مینک 
هداوناخ نزو  یگدنز  درم  ناوارف ... طباور  نینچ  اب  ینارتخدو  نارـسپ  نینچ  ایآ  دنک ... نینج  طقـس  راب  نیدـنچو  دـشاب  هتـشاد  عورـشمان 
ءهجوز دحاو  نآ  رد  هک  دنک  یم   ( 90 دودحم (  ار  نز  لوا  ءهجرد  رد  تقوم  جاودزا  تسا . دازآو  تقوم  جاودزا  مود  هار  دوب ؟ دنهاوخ 

زا رگید  شخب  رد  یفطاع .) دعب  تهج  زا   ) دوب دهاوخ  زین  درم  ندش  دودحم  مزلتـسم  نز  ندش  دودـحم  هک  تسا  یهیدـب  دـشابن . رفن  ود 
نز تسا  نکمم  الوصا  دـیآ ، یم  شیپ  زین  رگید  طیارـش  رد  درادـن  لیـصحت  نامز  هب  صاصتخا  ترورـض  نیا  دـیوگ : یم  دوخ  ناـنخس 

جاودزا ناونع  هب  راچان  هب  دننک  ادیپ  لماک  نانیمطا  رگیدکی  هب  تبسن  دنهاوخبو  دننک  جاودزا  مئاد  روط  هب  مه  اب  دنراد  لایخ  هک  يدرمو 
جاودزا مان  هب  یبیترت  دننک ، یم  داهنشیپ  وا ) ریغو  لسار   ) برغ هفسالف  زا  یـضعب  ( 1 ... ) دننک جاودزا  مه  اب  تقوم  تدم  يارب  یشیامزآ 

يروهشم تیاور  قبط  دراد : یم  موقرم  هدنراگن  ( 2 . ) تسین تاجایتحا  همه  هب  یفاو  مئاد  جاودزا  دـنا : هدرب  یپ  نانیا  دوش ... هداد  یتقافر 
انز راتفرگ  یقش  دارفا  زا  ریغ  دوب  هدرکن  عنم  ار  هعتم  یناث  هفیلخ  رگا  دومرف " : مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  دنا  هدرک  لقن  ینسو  هعیش  هک 

: دندومرف یتبسانم  هب  لبق  لاس  یـس  رد  دیلقت  گرزب  عجارم  را  یکی  تسا . هعتم  یتیبرت  هدرتسگ  رثا  رگنایب  یلوم  مالک  نیا   " دندش . یمن 
لح دنموربآو ، صاخ  بیترت  اب  ماکان  دارفاو  ناناوج  لکشم  ات  منک  سیسأت  تقوم  جاودزا  ماجنا  يارب  یمظنم  هسسؤم  کی  متـساوخ  یم 
دوش یم  عقاو  ام  روشک  رد  هزورما  هک  كانلوه  تایانج  زا  يرایـسب  دـیوش . یم  يزاس  وج  راتفرگ  دـنتفگو  دـندش  عنام  ناتـسود  اما  دوش 

نوناق يرادـفرط  باتک  ینایاپ  لصف  رد  جاودزا 1 . يارب  هار  اریز  تسا ، یمالسا  تنـس  نیا  نتـسناد  راعو  گننو  ندوب  كورتم  زا  یـشان 
زا هدافتساو  دودسم  مئاد   ( 91 . ) 34 ص 20 -  مالسا ، رد  نز  یقوقح  ماظن  . 2 دمآ . دهاوخ  ههام  کی  یـشیامزآ  جاودزا  زا  نپاژ  یندم 

هدـش لیطعت  یمالـسا  نیزاوم  تیاعر  ساـسا  رب  دوب  قباـس  ناـمز  رد  هک  تارکنم  اـشحف و  زکارم  تسا ، روجهمو  كورتم  تقوم  جاودزا 
یم لتقو  یئابر  مدآ  طاول ، انز ، هب  ار  اهنآ  دنک ، یم  راجفنا  داجیا  دنتـسین  رادروخرب  یفاک  ياوقت  زا  هک  يدارفا  رد  هزیرغ  راشف  ارهق  تسا 

كانلوه تیانج  ود  منک : یم  هراشا  دروم  ود  هب  مروایب  اعدم  نیا  رب  يدهاش  هک  نیا  يارب  دنک . یم  ءانمتسا  هانگ  راتفرگ  لقادحو  دناشک 
زا یکی  هناخ  ماب  تشپ  رد  ار  شدسجو  هتـشک  ار  يا  هچب  دـنداد  شرازگ  مدوب  مق  يرتسگداد  سیئر  بناج  نیا  هک  ینامز  رد  لوا : دروم 

گرب زا  یمینو  دوب  سیخ  لوتقم  ياهسابل  تفگ  وا  دش . يریگیپ  ءهنحص  دراو  متشاد  يدنمشوه  سرپزاب  دنا . هتخادنا  دامتعا  دروم  دارفا 
مولعم مدرک . ادیپ  لزانم  زا  یکی  ءهلپ  هار  رانک  رد  ار  دنفسا  ءهتوب  ات  متشگ  ار  فارطا  ياه  ماب  تشپ  دوب . هدیبسچ  نآ  هب  دنفسا  هتوب  کی 
تـسا هفیظو  زابرـس  ناوج  کی  هک  دوخ  ناـگداون  زا  یکی  هب  ار  لزنمو  هتفر  ترفاـسم  هب  دوخ  هک  تسا  ینزریپ  هب  طوبرم  لزنم  نیا  دـش 

هب ار  وا  هداد  بیرف  ار  لوتقم )  ) يا هچب  رسپ  متسود  اب  توهش  راشف  رثا  رد  هک  درک  رارقا  ییوجزاب  رد  مدرک  ریگتـسد  ار  يو  اروف  هدرپس ،
عبنم زا  هنابش  دعبو  میتخادنا  بآ  عبنم  هب  ادتبا  ار  شا  هزانج  هتـشک ، ار  يو  میوشن  اوسر  هک  نیا  يارب  طاول  هانگ  زا  دعبو  هدرب  لزنم  لخاد 

ناشراک یسنج  راشف  رثا  رد  هک  دنشاب  یم  زاب  رسو  درجم  ناوج  رفن  ود  ره  دش  صخـشم  میداهن . اه  هیاسمه  زا  یکی  ماب  رب  هدرک ، جراخ 
یسنج  ( 92 شزیمآ (  لاس  هن  ریز  هچب  رتخد  تشه  اب  هک  دندرک  ریگتسد  ار  یناوج  مود : دروم  دندش . مادعا  ماجنا  رسو  دیشک  اج  نیا  هب 
لیطعت ياهزور  رد  زاس  همین  لزانم  رد  مق  نیشن  ریقف  قطانم  زا  یکی  رد  تبوزع  راشف  رثا  رد  هک  دش  صخشم  تاقیقحت  رد  تسا . هتـشاد 
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فرظ نیا  هدرک  یم  داهنشیپ  اه  هچب  رتخد  هب  هتشاد  تسد  هب  یلاخ  فرظ  کی  هک  یلاح  ردو  هدمآ  یم  رد  رگراک  تروص  هب  هعمج  لثم 
فنع هب  ناـنآ  اـبو  هدرب  یم  نیمز  ریز  هب  ار  اـهنآو  هداد  بیرف  هناـهب  نیا  هب  ار  موـصعم  نارتـخد  دـیروایب  نم  يارب  خـی  يردـقو  دـیربب  ار 

ناوریپ زاو  هعماج  ناگتخوسلد  زا  نم  دندز . ندرگ  ار  وا  ریـشمش  ابو  مادـعا  هب  موکحم  ماجنا  رـس  تسا . هدرک  یم  رارقرب  یـسنج  شزیمآ 
لکـشم دـندش ؟ یم  تاـیانج  نیا  راـتفرگ  ناـناوج  نیا  دوب  هعماـج  رد  دـنموربآ  تروص  هب  تقوم  جاودزا  رگا  مسرپ : یم  هعبرا  بهاذـم 

گنچ تیب  لها  هقف  هبو  دـنیامن  رظن  دـیدجت  ناشراکفا  رد  دـیاب  نانآ  دوش . یمن  لح  يریگ  تخـسو  يزاسوجو  يرگ  یچوه  اب  هعماـج 
ناعذا لقاع ، ناریدـمو  زوسلد  نادنمـشنادو  قوقح  ياملع  ماجنا  رـس  مراد  هدـیقع  نم  دـنهد . تاـجن  اـشحف  قـالتاب  زا  ار  هعماـجو  دـننزب 

هعماج ياه  یناـماسبان  عفر  يارب  هعتم  عیرـشت  ینارـسوه  زا  يریگولج  تشاد . میهاوخن  ییاـشگ  لکـشم  عیـشت  هقف  زج  هک  درک  دـنهاوخ 
دنتشاد يوبن  تنس  يایحا  قیرط  رد  هک  یتبالص  مامت  اب  ام  ءهمئا  هک  تسا  نیا  ناهفرم ، یشایعو  ینارسوه  يزاسارس ، مرح  يارب  هن  تسه 

یمن هیقت  نانز  هعتم  مکح  نایب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) همئا هک  نیا  رد  هزاجا 1 . دوخ  باحصا  هب  (، 1  ) دندرک یمن  هیقت  هعتم  مکح  نایب  ردو 
نع ۀقیثولا  انقرط  نمو  هدومرف " : ناشیا  مدومن ، هعیشلا ص 174 ) لصا  باتک  رد  اطغلا  فشاک  همالع   ) مالک هب  دامتعا  هدنراگن  دنا  هدرک 

رد هچ  ره  نکل  نیفخلا "  یلع  حسملاو  ءاسنلا  ۀعتمو  جحلا  ۀـعتم  ادـحا : نهیف  یقتا  ۀـثالث ال  لوقی : ناک  هنا  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا رفعج 
نب یلع  دنداد . یمن  ینارسوه   ( 93 باب ( =  رد  لئاسو  باتک  رد  مدرکن  دروخ  رب  ثیدح  نیا  هب  مدرک  صحف  كردتسمو  لئاسو  باتک 

اب ار  وت  دومرف  مالسلا ) هیلع   ) ماما تساوخ . هعتم  هزاجا  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ترـضح  زا  هیماما ) ناگرزبو  نوراه  يارزو  زا  یکی   ) نیطقی
: تسا هدومرف  یلح  ققحم  ناگزیشود  ءهعتم  ندوب  هورکم  ( 1 . ) تسا هدرک  تزاین  یب  نآ  زا  دـنوادخ  هک  نآ  لاح  راک و  هچ  هعتم  حاـکن 
هب یکیدزن  دوش  یعـس  دـش  عقاو  رما  نیا  رگاو  ندرک  هعتم  ار  ناگزیـشود  تسا  هورکم   "  ) اهـضتفی الف  لعف  ناف  رکبب ، عتمتی  نا  هرکیو  " 

يارب دـعبو  دوش  یم  مه  ردـپ  یب  نارتـخد  لـماش  مکح  نیا  دـسیون : یمو  هدرک  دـیئأت  ار  ققحم  ياوتف  رهاوج  بحاـص  (. 2 ( ) دیاین لمع 
هرکی هدومرف " : هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تسا  یثیدـح  اـهنآ  زا  یکی  دـنک . یم  لالدتـسا  ثیدـح  دـنچ  هب  دوخ  ياعدـم  تاـبثا 

نیا رد  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب  دور .) یم  لاؤس  ریز  ناـنآ  یگداوناـخ  تیـصخش  نوـچ  تسا  هورکم  ناگزیـشود  هعتم   "  ) اـهلهأ یلع  بیعتلل 
هقف هب  نوچ  ناشارت  لاکـشا  دنام . یمن  یقاب  داریا  يارب  يا  هناهبو  لاؤس  يارب  ینادیم  لاکـشا و  يارب  ییاج  منک  یم  رکف  تشذگ  شخب 

يارب تسا  ینادیم  دنیوگ  یم  زین  یهاگ  تسا و  راع  هعتم  دنیوگ  یم  دنرادن  یهاگآ  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  تایاور  هبو  دنتسین  انـشآ  ام 
هب ثحب  حرط  اب  هک  بلاطم  نیا  لاثماو  دوش  یم  هدافتسا  ءوس  بجوم  دنیوگ  یم  یهاگ  ددنسپ و  یمن  ایند  دنیوگ  یم  یهاگو  ینارـسوه 

تسا نینچ  نیا  ثیدح  رکنم  زا  یهنو  فورعمب  رما  باوبا  زا   25 دوش = . یم  فرط  رب  دوخ  هب  دوخ  اه  لاکشا  نیا  یمامت  حیحص ، لکش 
ص ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  . 1 ص 469 .) ج 11 ، لیاسو ،  "  ) جحلا هعتمو  نیفخلا  یلع  حسملاو  رکـسملا  برـش  ادحا : نهیف  یقتا  ۀثالث ال 

ص 160. ج 30 ، مالکلا ، رهاوج  . 2 . 449

داحتا هار  ندرک  ادیپو  فاصنا  هب  توعد  مهن :  شخب 

عورـشم يرما  رمع  تفالخ  زا  یـشخب  اـت  ربماـیپ  ناـمز  رد  هعتم  هک  تسا  نیا  فاـصنا  داـحتا  هار  ندرک  ادـیپو  فاـصنا  هب  توعد   ( 97 ) 
عونمم لمع  نیا  رمع  تفالخ  رد  یلو  درادـن . دوجو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ فرط  زا  نآ  خـسن  رب  يربتعم  لـیلدو  هدوب  لوبق  درومو 

دنا هدرک  رکذ  ار  ثیرح "  نب  ورمع  مادقا "  یـضعبو  دنا  هتـسناد  وا  رهاوخ  يارب  هعتم  هار  زا  يدـنزرف  هدـهاشم  یـضعب  ار  نآ  لیلد  دـش .
یلاو ایآ  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اب  تسا . هتـشاداو  لمع  نیا  زا  عنم  هبو  هدرک  ینابـصع  ار  هفیلخ  هک  هدوب  زین  يرگید  تانایرج  تسا  نکممو 
انعم هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنک  یعرـش  مکح  تیعونمم  هب  مادقا  دناوت  یم  دوخ  دید  حالـص  درجم  هبو  ناگربخ  یـسانشراک  نودب  نیملـسم 

نآ هژیو  طیارـش  هک  تسا  یـصاخ  تدم  يارب  نوناق  يارجا  زا  يریگولج  هکلب  تسین  نآ  ندومن  وغلو  مکح  خسن  یتموکح ، یهن  دافمو 
مکاح ندـمآ  اب  ایو  دوخ  هابتـشا  هب  مکاح  ندرب  یپ  ایو  طیارـش  ندـش  ضوع  زا  دـعب  ارهق  دزاس ، یم  تسب  نب  راتفرگ  ار  تموکح  رـصع 
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زین ام  تایاور  زا  یضعب  رد  ( 1 . ) دوب دهاوخ  ارجا  لباقو  یقاب   ( 98 دوخ (  توق  هب  یعرش  مکحو  دوش  یم  هتـشادرب  تیعونمم  نیا  رگید 
هدومرف دـلاخ  نب  نامیلـسو  رامع  هب  تسا  هتـشاد  هعتم  مکح  ياقب  مالعا  رد  هک  یتبالـص  یماـمت  اـب  موصعم  ماـما  هک  دروخ  یم  مشچ  هب 

ایو يزاریـش  يازریم  طـسوت  تاـیناخد  تیعونمم  هب  مکح  نآ  ریظن  ( 2 . ) منک یم  عنم  هب  مکح  هنیدـم  رد  مه  نآ  امـش  صخـش  هب  تبـسن 
زا جح  رفس  نتخاس  عونمم  ایو  ( 3  ) يدزی بلاط  وبا  نایرج  رد  یناهفـصا  نسحلا  وبا  دیـس  هللا  ۀیآ  موحرم  طسوت  جح  تیعونمم  هب  مکح 

يارجا زا  يریگولج  هک  تسا  یتموکح  عنم  اه  تیعونمم  نیا  یمامت  تسا . یناریا  جاـجح  راتـشک  ناـیرج  رد  لـحار  ماـما  موحرم  فرط 
دعبو تسناد  وا  نامز  هب  صتخم  ار  هفیلخ  راکو  داد  همتاخ  اه  عازن  مامت  هب  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  تسا . یـصاخ  تدـم  يارب  نوناق  کی 

نیا مه  لبنح  نب  دـمحاو  کلام  هب  یتح  دـنا  هداد  اوتف  نآ  زاوج  رب  اهقف  زا  يداـیز  عمج  اذـل  درادـن ، دوجو  تیعونمم  يارب  یهجو  وا  زا 
هک تسا  دراو  زین  هعبرا  بهاذم  ناوریپ  رب  لاکشا  دنا  هدرک  دراو  یناث  ءهفیلخ  رب  هک  یتالاکشا  رب  هوالع  ساسا  نیا  رب  دنا . هداد  ار  تبسن 
رد . 1 دـنا . هدـیدرگ  اـه  فـالتخا  أـشنمو  هداد  همادا  تهج  یب  ار  هفیلخ  هارو  هتـشاذگن  قرف  یـسایسو  یتموکح  یهن  اـب  مکح  خـسن  نیب 

نیا هب  دوخ  مود  هفیلخ  هدروآ  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رداوـن  زا  لـئاسو  دلج 14  ءهحفـص 441  لـیذ  رد  یناـبر  موحرم  هک  یتیاور 
، دوش یم  ندرک ) یق   ) عوهت راچد  فاوط  لاح  رد  يدزی  بلاـط  وبا  . 3 ص 450 . ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  . 2 تسا . هدرک  فارتعا  تیعقاو 

هدرک موکحم  مادعا  هب  ار  وا  هاگداد  دهد  یم  یئاضق  مکاحم  لیوحتو  ریگتسد  هبعک  يدمع  ندرک  هدولآ  ماهتا  هب  ار  يو  يدوعـس  سیلپ 
تقوم جاودزا  مالسا  ردص  رد  هک  دنراد  عامجاو  قافتا  ناناملسم  يرهطم  هللا  ۀیآ  راتفگ   ( 99 دوش ( . یم  ارجا  وا  هراب  رد  هرداص  مکحو 
هیجوت درک . میرحت  ار  عطقنم  حاکن  دوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  مود  ءهفیلخ  هک  تسا  ناناملـسم  قاـفتا  دروم  نینچ  مهو  تسا ... هدوب  زاـجم 

، دـنک نغدـق  ار  عوضوم  نیا  داد  قح  دوخ  هب  ثیح  نآ  زا  هفیلخ  هدرک ، نایب  ءاطغلا  فشاـک  همـالع  هک  تسا  ناـمه  هفیلخ  راـک  حـیحص 
یعرش یهن  هن  دوب  یسایس  یهن  هفیلخ ، یهن  رگید  ترابع  هب  تسا . نیملـسم  رما  یلو  تارایتخا  هزوح  رد  ۀلأسم  نیا  درک  یم  روصت  نوچ 

نآ هک  تسا  نیا  هب  رظان  طقف  هکلب  تسین ، هفیلخ  راک  یتسردانو  یتسرد  هب  رظان  ءاطغلا  فشاک  همالع  رظن  دـسیون . یم  سپـس  ینوناـقو .
دیدرگن نیملسم  مومع  فرط  زا  فلاخم  لمعلا  سکع  اب  هجاوم  تهج  نیمه  هبو  دوب  ناونع  نیاو  مان  نیا  اب  تفرگ  تروص  زاغآ  رد  هچ 

مالسا ص 49. رد  نز  قوقح  ماظن  . 1 (. 1)

مهم هدیاف  دنچ  مهد :  شخب 

يافوتم 1359  ) یمق تدحم  موحرم  یمق  ثدحم  زا  يدایو  مالسلا ) هیلع   ) داوج ترضح  زا  يا  هزجعم  مهم 1 و 2 -  هدیاف  دنچ   ( 103 ) 
لقن تسا  لیذ  حرش  هب  نآ  ءهصالخ  هک  ار  یناتساد  یـشک  خیـش  زا  دوش  یم  بوسحم  هدنراگن  ییاور  خیاشم  زا  هطـساو  کی  هب  هک  ق )

میدوب رفن  تفه  ام  هک  هدرک  لقن  تسا  هیماما ) باحـصا  زا   ) هبنیز وبا  شمان  هک  یـصخش  زا  یـسخرس  موثلک  نب  یلع  نب  دمحا  دنک : یم 
بـش اـت  رـصع  زا  مکحا "  يزور "  دوـب . يزورم "  راـشب  نب  مکحا  دارفا " ، نیا  زا  یکی  میدرک . یم  یگدـنز  قاـتا  کـی  رد  دادـغب  رد 

ار واو  هتشگ  حوبذم  نافلاخم  ءهلیـسو  هب  مکحا "  دوب "  هتـشون  نآ  رد  هک  دمآ  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ماما  زا  یعیقوت  هاگنابـش  دش . دیدپان 
دوب هدرب  ماـن  هک  یـصوصخم  يوراد  اـبو  دـیروایب  ار  وا  دـیورب  دـنا . هتخادـنا  دوب ) هدومرف  صخـشم  هک   ) يا هبارخ  ردو  هدـیچیپ  دـمن  رد 
يو زا  دـش . ملاس  اـت  میدومن  مادـقا  شا  هجلاـعم  هبو  میدرک  ادـیپ  ار  مکحا "  دوب "  هدومرف  اـقآ  هک  روط  ناـمه  میتفر  اـم  دـینک . هجلاـعم 

ندرگ دراک ، ابو  هداد  رارق  موجه  دروم  دادـغب  لزانم  زا  یکی  نورد  هعتم   ( 104 ماجنا (  مرج  هب  ار  يو  دش  صخشم  میدیسرپ  ار  ناتـساد 
ندرگ یگدیرب  راثآ  تفگ  يوار  دنا . هتخادنا  هبارخ  هبو  هدیچیپ  دمن  رد  سپس  هدیرب  هدش  كاله  دنا  هتـشاد  نیقی  هک  يرادقم  هب  ار  يو 

یم ارجام  نیا  لـقن  زا  سپ  ناـشیا  ( 1 . ) میدینـش هبنیز  وبا  زا  ار  شناتـساد  ماجنا  رـس  دادـن  باوج  میدیـسرپ  راب  دـنچ  دوب  نایامن  يو  رد 
ام تعجر  هب  نامیا  هک  یـسک  تسین  ام  زا  تسا : يورم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هکلب  تسا  تباث  هعیـش  دزن  هعتم  بابحتـسا  دـیامرف :

مالک زا  يرگید  شخب  ردو  تسا . هدیدرگ  دراو  هعتم  بابحتسا  رد  رایسب  تایاور  دسیون : یم  سپس  دنادن . لالح  ار  هعتمو  دشاب  هتـشادن 
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تنس و هماقا  تسامش  رب  هچنآ  دیزرون  رارصا  هعتم  رما  رد  تشون : نایعیـش  زا  یـضعب  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ترـضح  دیامرف : یم  دوخ 
ینیبدب هب  رجنم  ماجنا  رس  دوش و  هچبو  نز  زا  ضارعا  رفنت و  ثعاب  هک  يدح  هب  راک  نیا  رد  رارـصاو  يریگیپ  هن  تسا  تعدب  اب  تفلاخم 

دراوم رد  هعتم  رما  رد  بیغرت  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  عومجم  زا  دراد : یم  موقرم  هدنراگن  (. 2  ) ددرگ تلاسر  نادناخ  ام  هب  نیرفنو 
. ینارسوه یشایع و  يارب  هن  دوش  یم  باختنا  تعدب  اب  تفلاخم  ناونع  هب  ایو  دراد  یگتـسب  نآ  هب  یعامتجا  ترورـض  هک  تسا  یـصاخ 

ترـضح يارب  مق  زا  ار  یئایاده  هک : دنک  یم  لقن  یثیدـح  رد  یمق  دـمحم  نب  یلع  زا  ۀـیاده  باتک  رد  ینیـضح  نادـمح  نب  نیـسح  . 1
هک ییایاده  اب  رتدوز  هچ  ره  هک  دـمآ  ترـضح  فرط  زا  يدـصاق  مسرب  ماما  تمدـخ  هک  نآ  زا  لبق  مدرب  ارماس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه

نیرومام بش  همین  مدرک  هعتم  ار  یناوج  نز  ینزریپ  طسوتو  مدـنام  بش  يوش ، یم  راتفرگ  يورن  رگا  ناـمن ، ارماـس  ردو  درگرب  يدروآ 
هام شـش  زا  دعب  مدش  سوبحم  نادنز  رد  هام  شـش  ماما  زا  ینامرفان  رثا  رد  دـندرک ، هرداصم  ار  ایادـهو  ریگتـسد  ار  نم  دـنتخیر  لزنم  هب 
ماما تازجعم  باب  ةادهلا  تابثا  متـشگربو " . مدش  دازآ  زور  نامه  درگرب  رهـش  هب  يوش  یم  دازآ  زورما  هک  دمآ  ماما  فرط  زا  يدـصاق 

 - 3  ( 105 مالـسلا ( .) هیلع   ) داوج ترـضح  تاره  اب  لـئالد  شخب  لاـمآلا  یهتنم  . 2  " ص 13 . يداه ، ماما  ادـعا  ازج  باـتکو  يداـه ،
بهذـم سـسؤم  سنا ، نب  کلام  هدـش : لقن  ناهبزور  لضاف  زا  قدـصلا  لئالد  باتک  رد  یعطق  خـیرات  فالخ  رب  ناـهبزور  زا  يراـتفگ 
دوعـسم نباو  رمع  نب  هللا  دبع  رگا  دریگ : یم  هجیتن  دعب  تسا و  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  درگاش  هفینح  وبا  رمع و  نب  هللا  دـبع  درگاش  یکلام ،

اریز تسا ، ملسم  خیرات  فالخ  رب  رظن  نیا  دیوگ : یم  هدنراگن  تسا . هدنام  یفخم  ناشنادرگاش  رب  روط  هچ  دنا  هدوب  هعتم  تیلح  هب  لئاق 
وبا دشاب و  یم  لاس 32  رد  دوعسم  نبا  گرم  روط  نیمهو  تسا  هدمآ  ایند  هب  لاس 93  رد  کلامو  هتشذگرد  لاس 73  رد  رمع  نب  هللا  دبع 
داوم زا  رگید  یضعبو  یندم  نوناق  هدام 1075  ناریا "  یندم  نوناق  هعوضوم "  نیناوق  یسررب   - 4 تسا . هدمآ  ایند  هب  لاس 80  رد  هفینح 
هدوب زاجم  توبن  نارود  زا  هک  نانچ  عطقنم  حاکن  تسا : هتـشون  نآ  حرـش  رد  یماما  نسح  دیـس  رتکد  تسا . تقوم  حاـکن  هب  طوبرم  نآ 
دوجو اهروشک  رئاس  نیناوق  رد  یسیسأت  نینچ  تسا : هتشون  داماد  ققحم  یفطصم  دیـس  رتکد  ( 1 . ) دشاب یم  زاجم  زین  دعب  راودا  رد  تسا 
طباور زا  يریگولج  درمو و  نز  دازآ  طباور  هب  ندیـشخب  لکـش  روظنم  هب  هک  تسا  مالـسا  ناشخرد  نیناوق  هلمج  زا  نوناق  نیا  درادـن ....
نوناق رد  نپاژ  یندم  نوناق  ( 1 . ) تسا هدیدرگ  لعج  اشحف   ( 106 ص 99 ( . ج 5 ، یندم ، قوقح  زا 1 . هعماج  تنایصو  ظفحو  عورشمان 

جاودزا یگنهامه ، زارحاو  رگیدـکی  كرد  يارب  دـنیامن  مئاد  جاودزا  رگیدـکی  اب  دـنهاوخ  یم  هک  يدرمو  نز  اـب  هطبار  رد  نپاژ  یندـم 
ماجنا تروص  رد  دیآ  دوجو  هب  يدنزرف  رگا  دوش ، یم  راب  مئاد  جاودزا  راثآ  رثکا  جاودزا  نیا  رد  هدـش . هداد  هزاجا  ههام  کی  یـشیامزآ 
هسنارف یندم  نوناق  رد  هسنارف  یندم  نوناق  ( 2 . ) دوش یم  درم  هب  قحلم  دشن  ماجنا  مئاد  جاودزا  رگاو  تسا  نیجوز  هب  قحلم  مئاد  جاودزا 
حوتفلا وبا  ریسفت  رد  حوتفلا  وبا  ریـسفت  زا  ینایرج   - 5 (. 3  ) مالـسا رد  هعتم  ریظن  تسا  نیجوز  دادرارق  عبات  هیرهمو  تدـم  رظن  زا  جاودزا 

سابع نبا  درک . شنزرـس  هعتم  زاوج  هراـب  رد  ار  ساـبع  نبا  ریبز ، نب  هللا  دـبع  تسا : هدـمآ  ءاـسن  هروس  ءهیآ 24  ریسفت  نمـض  رد  يزار 
رد تردـپ  اب  داد : خـساپ  يو  اجک ؟ زا  تفگ : ریبز  نبا  يدـمآ . دوجو  هب  هعتم )  ) نامه زا  هک  يدادرارق  شنزرـس  هلیـسو  ار  يزیچ  دومرف :

یقوقح راثآو  هعتم  باـتک  یهافـش  نسحم  رتکد  . 2 ص 211 . هداوناـخ ، قوقح  . 1 درک ، روبع  اج  نآ  زا  ترداـم  مدوب  هداتـسیا  یناـکد 
تقوم جاودزا  هب  تفگ : وا  درک . يراگتـساوخ  ار  يو  دـمآ  شـشوخ  وا  زا  تردـپ )  ) ریبز  ( 107 نامه ( . . 3 ص 251 . نآ ، یعاـمتجاو 

 - 6 ( 1 . ) یتـسه جاودزا  نیا  هرمث  وتو  دروآ  رد  دوخ  دـقع  هب  ار  وا  تشاد  نت  رب  هک  یـشوپور  يازا  ردو  درک  لوبق  واو  موش  یم  یـضار 
هب یجاح  صخـش  هک  دیاین  شوخ  تفگ : هفیلخ  عتمت ،) جح   ) تسا جح  ءهعتم  نتخاس  عونمم  مود  ءهفیلخ  تامادـقا  هلمج  زا  جـح  ءهعتم 

عونمم زین  ار  عتمت  جح  ءاسن ، هعتم  رب  هوالع  اذـل  دـیامن . تبانج  لسغو  دوش  جراخ  مارحا  زا  هدـیناسرن  اهتنا  هب  ار  دوخ  تدابعو  دـیآ  هکم 
ءهیآ مه  جح  هعتم  هراب  رد   " امهیلع . بقاعاو  امهنع  یهنا  اناو  هللا  لوسر  نمز  یف  اتناک  ناتعتم  تسا " : هتفگ  شفورعم  مالک  ردو  تخاس 
هدش مرحم  عتمت  هرمع  ناونع  هب  هک  یناسک   " يدهلا " ، نم  رـسیتسا  امف  جـحلا  یلا  ةرمعلاب  عتمت  نمف  تسا " : تیعورـشم  هب  قطان  نآرق 

هجاوم تسکـش  اب  عتمت  جح  هراب  رد  هفیلخ  یهن  نکیل  (. 2 . "  ) دننک ینابرق  دوخ ، یلام  ناوت  دح  رد  دـنوش  روصحم  هک  یتروص  رد  دـنا 
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 " باتک رد  یناث  دیهـش  ( 3 . ) دنناد یم  عتمت  جح  دـنوش ) بوسحم  یئان   ) دنـشابن هکم  رد  هک  ار  يدارفا  هفیظو  قافتالاب  تنـس  لهاو  دـش 
ریبز نب  هللا  دبع  دلوتو  يرجه  مود  لاس  رد  سابع  نبا  دلوت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  باتک 1 . مود  لصف  لئاسم  زا  لوا  ۀلأسم  رد  هعمل "  حرش 

بغار زا  ار  نآ  هعیـشلا  لصا  باتک  رد  ءاطغلا  فشاک  همـالع  هچرگ  تسین ، ریذـپ  ناـکما  شرازگ  نیا  قیدـصت  تسا ، يرجه  لوا  لاـس 
: تسا هتفگ  جح   ( 108 . ) 243 ج 2 /  دهتجملا ، ۀیادب  . 3 هیآ 196 . هرقب ، . 2 تسا . هتخاس  بترتم  يراثآ  نآ  ربو  هدرک  لـقن  یناهفـصا 

ابو دزاس  لدـبم  عتمت  هرمع  هب  اراـیتخا  ار  نآ  دـهاوخبو  دوش  هکم  دراو  دارفا  جـح  مارحا  اـب  یـسک  هک  دوب  نیا  هب  طوبرم  مود  هفیلخ  یهن 
تـسا هتفگو  هدومن  دـیدش  تفلاخم  رظن  نیا  اب  رهاوج  بحاص  یلو  عتمت ) هرمع  هب  جـح  لیدـبت  . ) دوش جراخ  مارحا  زا  هرمع  لمع  ماجنا 

ياـه تیاور  ینیما  همـالع  دـنا . هتخاـس  هفیلخ  هئربـت  يارب  عتمت  جـح  زا  عنم  رد  وا  تسکـش  زا  دـعب  هفیلخ  ناوریپ  هک  تسا  یهیجوـت  نیا 
نیا نیودت  زا  هدنراگن  فده  ناتسود  هب  زردناو  یهاوخریخ   - 7 ( 1 . ) تسا هدرک  لقن  تنس  لها  مالعا  زا  نخس  نیا  دییأت  رد  ار  يرایسب 
دارفا لکـشم  يارب  لح  هار  هئاراو  ناشیدنا  دب  ییارـس  هوای  هب  خساپو  نافلاخم  زا  یـضعب  ياه  تمهت  ياشفاو  بهذـم  زا  تیامح  باتک ،

نافلاخم نایم  رد  بهذم  هرهچ  ندومن  نیبدبو  ناهفرم  ینارـسوه  اب  هاگ  چیه  بناج  نیا  تسا . نانآ  يراک  هانگ  زا  يریگولجو  ناماسبان ،
، نافلاخم ءوس  تاغیلبت  رثا  رد  هک  ینونک  طیارش  رد  مهاوخ  یم  ادج  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناراد  تسود  زا  اذل  متـسینو ، هدوبن  قفاوم 

یناحور ناتـسود  هژیوب  دننک  يراددوخ  یبرع  ياهروشک  رد  اصوصخم  لمع  نیا  هب  مادقا  زا  دهد  یم  نانآ  تسد  هب  هژوس  هعتم  هب  مادقا 
هک ینامز  اتو  دـنربن  لاؤس  ریز  ار  شیوخ  نارفـس  مهو  دوخ  هتـشاد  ظوفحم  ار  تیناحور  نوئـش  روشک  جراخو  لخاد  رد  دنـشاب  بظاوم 

ص ج 6 ، ریدغلا ، . 1 دننکن . شومارف  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا مایپ  نیا  هشیمهو  روما  عون  نیا  راتفرگ  ار  دوخ  هدشن  حیحـص  هیجوت  هعماج 
دندوب ناشیا  دزن  نایعیش  زا  یهورگ  مدیسر ، مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تمدخ  يزور  هتفگ  نارهم  نب  نامیلس   - 1  ( 109 دعب ( . هب   200

حبقو لوضفلا  نع  اهوفکو  مکتنسلا  اوظفحاو  انسح  سانلل  اولوق  انیش  انیلع  اونوکت  الو  انیزانل  اونوک  ۀعیشلا "  رشاعم  دومرف " : نانآ  هب  ماما 
هدوهیب نانخسو  دنسپان  راتفگ  زاو  دیشاب  راتفگ  شوخ  مدرم  اب  راعو ، گنن  هن  دیشاب  راختفاو  تنیز  ام  يارب  نایعیش  هورگ  يا  (، 1  ) لوقعلا

يارب هک  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هباحـص  زا  یکی  نادـنزرف  زا   ) ینارقـش هب  فورعم  یـصخش   - 2 " دـینک . بانتجا  لوقعمان  و 
ياضاقت ناشیا  زاو  دمآ  ماما  رضحم  هب  دنداد ، یم  ساپ  ادرف  هب  زورما  زا  ار  واو  دوب  هدش  ینادرگرس  راتفرگ  روصنم  ییاطعا  هوجو  نتفرگ 

راتفرگ هک   - ) ار ناشیا  سپـس  داد  وا  هبو  درک  تفاـیرد  تخادرپ  نیرومأـم  زا  ار  وا  هیمهـسو  دروآ  رب  ار  وا  تجاـح  ماـما  درک ، شراـفس 
حیبقلا ناو  انم  کناکمل  نسحا  کنم  هناو  نسح  دحا  لک  نم  نسحلا  نا  دومرف " : تحیصن  حرش  نیا  هب  هدوب -  یصاعم  یـضعب  باکترا 
هتسباو ام  هب  ار  تدوخ  نوچ  رت  هدیدنسپ  وت  زاو  تسا  هدیدنـسپ  همه  زا  بوخ  راک  ( 2 ، ) انم کناکمل  حبقا  کنم  هناو  حیبق  دـحا  لک  نم 

ملع لها  زورما  عضو  یناحور  ناردارب  هب  مایپ   " يا . هتـشگ  طوبرم  ام  هب  نوچ  رتدنـسپان  وت  زاو  تسا  دنـسپان  همه  زا  دـب  راـکو  يا  هدرک 
بهذـم نداد  هولج  رابتعا  یبو  عون  يزیروربآ  هیام  نأش ، قفاوم  ریغو  دنـسپان  لمع  تسا ، هدوب  ینارقـش "  رد "  هک  تسا  یعـضو  ناـمه 
نانمشد لباقم  ردو  میـشاب  رادیب  دیاب  اذل  دوش  یم   ( 110 ص 708 ( . ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  . 2 ص 730 . ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  هداد 1 . رارق 
تمحر هعماج  يارب  تنیز و  بهذم  ياربو  وربآ  يده  همئا  يارب  هک  مینک  تسیز  نانچ  نمـشدو  تسود  نایم  رد  مینک ، یگدنز  رایـشه 
میرکلا دـبع  خیـش  جاح  موحرم  زا  يدـنپ  میزرو . بانتجا  دوش  یم  بهذـم  نهو  ثعاب  هک  یتاحابم  زا  هانگ  زا  بانتجا  رب  هوـالع  میـشاب 
یناحور دومرف : یم  ناشیا  هک  درک  یم  لقن  مق ) هیملع  هزوح  سسؤم   ) میرکلا دبع  خیش  جاح  موحرم  دوخ  داتـسا  زا  یکارا  ياقآ  موحرم 

، دوش یم  مدرم  هجوت  دروم  دیفس  سابل  رد  هایس  هطقن  نیرت  کچوک  تسا  هدرک  نت  رب  دیفس  یسابل  هک  تسا  یـسک  دننام  مدرم  نایم  رد 
: دـیوگ یم  مزارم "  مان "  هب  یـصخش   - 3 میـشاب . دوخ  بقارم  دیاب  اذـل  دـنوش  یم  هریخ  یهایـس  نآ  هبو  هدرک  اهر  ار  دیفـس  هطقن  رازه 

منک تقوم  جاودزا  وا  اب  متـساوخ  رهوش  یب  دوب  ینز  هناـخرفاسم  راد  هیارـس  مدرک  لزنم  يا  هناـخ  رفاـسم  رد  مدوب  هتفر  هنیدـم  هب  یناـمز 
: دومرف ماما  مدیسر  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ترضح  تمدخ  دعب  زور  دز ، رس  نم  زا  دنـسپان  یمادقاو  درک  هسوسو  ارم  ناطیـش  دشن ، یـضار 
هب شرافس  نمض  ناوج  لسن  هب  هناقفـشم  تحیـصن   - 8 (. 1  ) دـشابن راکزیهرپ  اه  تولخ  رد  هک  یـسک  دوش  یمن  بوسحم  ام  نایعیـش  زا 
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هانپ ادـخ  هب  زیچ  ره  زا  لبق  هک  تسا  نیا  ناوج  نازیزع  هب  زوسلد  مداخ  نیا  مایپ  ناناوج  تالکـشم  لـح  هراـب  رد  روما  ناراکردـنا  تسد 
، دیزاس رود  هانگ  نادیم  زا  ار  دوخ  هشیمه  دیهاوخب  ددم  شترـضح  زا  هانگ  كرت   ( 111 ص 730 ( . راحبلا ج 1 ، ۀنیفس  ياربو 1 . دیربب 

سیلبا ماهس  نم  مهس  رظنلا  تسا " : يورم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  ترضح  زا  دیوشن . لفاغ  راکم  ناطیـشو  هراما  سفن  زا  يا  هظحل 
دوش یم  اهر  ناسنا  يوس  هب  هک  تسا  ناطیـش  مومـسم  ياهریت  زا  يریت  مرحمان  هب  هاگن  ( 1 ، ) ۀلیوط ةرسح  تثروا  ةرظن  نم  مکو  مومـسم 

هفیظو ماجنا  يرتسگداد  رد  هک  ینامز  رد  راتفگ  رب  يدـهاش   " دزاس . یم  راتفرگ  ینالوط  تمادـن  هب  ار  رـشب  هک  یهاگن  تسا  رایـسب  هچ 
فـشک ناشاک  هداج  ياه  لپ  زا  یکی  ریز  رد  ار  يدسج  لبق  زور  دنچ  تفگو : دـمآ  نم  قاتا  هب  مرتحم  ياه  سرپزاب  زا  یکی  مدرک  یم 

نفد ناتسروگ  رد  ار  وا  يرادرهش  مداد  هزاجا  هدرک  مالعا  همانزور  رد  ار  نایرج  يرادرب  سکع  زا  سپ  تسین . ییاسانـش  لباق  هک  مدرک 
نطو هب  ار  شا  هزانج  هتخانـش  ار  وا  دـسج  ربق ، شبن  زا  دـعبو  دـندمآ  يو  ناگتـسب  همانزور  رد  ربخ  راشتنا  زا  دـعب  زور  هس  دودـح  دـنک .
ياه هناخراک  زا  یکی  رگراک  لوتقم  دـش  صخـشم  ینف  تاقیقحت  زا  دـعب  دـندرک . لقتنم  تسا  ناشاک  ياهاتـسور  زا  یکی  هک  ناشدوخ 
یشک قرب  درم  رلوک ، بصن  يارب  روکذم  درف  هک  تسا  هدوب  رارق  نیا  زا  ارجام  دسر . یم  لتق  هب  شرـسمه  هسیـسد  هب  هک  هدوب  یفاب  یلاق 

اب نمـض  ردو  هدرک  یم  کمک  شک  قرب  هب  هناخ  بحاص  رـسمه  رلوک  يزادـنا  هار  ماگنه  رد  دروآ ، یم  هناخ  هب  هدوب  وا  هیاسمه  هک  ار 
عورـشمان و هطبار  ماجنا  رـس  دوش . یم  یهتنم  هدوارمو  هقـشاعم  هب  راـک  یئزج  طاـبترا  نیمه  زا  دـننز ، یم  دـنخبلو  هدرک  وگو  تفگ  مه 

رهوش  ( 112 . ) 596 ج 2 /  راحبلا ، ۀنیفـس  دـنوش 1 . رادروخرب  ضحم  يدازآ  زا  هک  نیا  ياربو  دـنزاس  یم  رارقرب  تفع  فـالخ  لاـمعا 
ملاس شرسمه  راظتنا  فالخرب  يو  ددرگ  تحار  ناشلایخ  دوش و  دیهش  هکلب  دتـسرف  یم  ههبج  هب  تاقیوشتو  تاکیرحت  اب  اهراب  ار  دوخ 
لمع هب  لوتقم  لزنم  رد  شک  قرب  ناوج  زا  هک  ینامهم  کی  رد  دنهد ، همتاخ  يو  یگدنز  هب  دنریگ  یم  میمصت  رمالارخآ  ددرگ ، یم  رب 

هباشون ندروخ  رثا  رد  شرهوش  یتقو  دـهد  یم  وا  دروخ  هبو  دـنک  یم  لـح  ار  مویلاو  صرق  هد  هباـشون  چراـپ  رد  لوتقم  رـسمه  دـیآ  یم 
ندز ابو  دـنوش  یم  جراخ  لزنم  زاو  دـنزیر  یم  شندـب  يور  نیزنب  يرادـقمو  دـنرب  یم  هناخزپشآ  لـخاد  ار  وا  دوش  یم  شوه  یب  هدولآ 

هک نیا  زا  لفاغ  دنوش . یم  يزوس  شتآ  رظتنمو  دننک  یم  رارقرب  هناخزپشآ  لخاد  هب  ار  قرب  نایرج  دـندوب  هدـید  هیهت  لبق  زا  هک  يدـیلک 
هب دوشن  شاف  نایرج  هک  نیا  يارب  نانآ  دوش . یمن  يزوس  شتآ  هتـشگ  عطق  قرب  میـس  هیاـسمه  ياـه  هچب  يزاـب  لـیاسو  تباـصا  رثا  رد 

هنابشو دنوش  یم  جراخ  مق  دصقم  هب  لزنم  زا  هدرک  يزاس  ياج  نیشام  بقع  قودنص  رد  هلجع  ابو  دننک  یم  هفخ  ار  اون  یب  نآ  تعرس ،
 - 9 دناشک . یم  تلاذرو  یتسپ  زا  هلحرم  نیدب  ات  ار  ناسنا  یخوشو ، دنخبل  کی  يرآ ، دـنهد . یم  رارق  اه  لپ  زا  یکی  لخاد  ار  وا  دـسج 

حاکن دنراد  هدیقع  رصع  ياهقف  رثکا  لاس ، لثم 99  دشاب  اهنآ  زا  یکی  ای  نیجوز  رمع  رب  دیاز  تدم  هاگ  ره  یهقف 1 -  عرف  دنچ  هراب  رد 
مادقا اب  هک  يرتخد  هاگ  ره   - 2 ( 1 . ) تسا هتـسناد  مئاد  جاودزا  هیانک  ار  نآ  یئوخ  هللا  ۀیآ  موحرم  یلو  دـنام  یم  یقاب  تقوم  تروص  هب 
رتخد نآ  دنچ  ره  دنناد  یم  حیحـص  ار  نآ   ( 113 . ) 279 نیحلاصلا ج 2 /  جاهنم  نیرصاعم 1 . روهـشم  دیآ ، رد  یعاطقنا  دقع  هب  یلو ،

لقا هک ال  تسا  حیحـص  دقع  نیا  یتروص  رد  دنراد  هدیقع  اهقف  زا  یـضعب  یلو  دشاب ، هتـشادن  عاتمتـسا  يارب  تیلباق  هدش  نیعم  تدم  رد 
يارب تیلباق  تدم ، نآ  رد  هک  دشاب  مک  يردـق  هب  تدـم  هاگ  ره   - 3 ( 1 . ) دشاب هتـشاد  دوجو  عون  بسح  رب  تیلباق  نیا  تدـم  نایاپ  رد 
دـشاب دقع  زا  لصفنم  تقوم ، جاودزا  تدـم  هاگ  ره   - 4 ( 2 . ) دنراد نآ  نالطب  رب  هدیقع  اهقف  زا  یـضعب  هیناث ، کی  لثم  دـشابن  عاتمتـسا 

هلدا زا  ار  نآ  تحـص  ناوت  یم  یلو  تسا  طایتحا  اب  قباطم  لوق  نیا  هچرگ  (. 3  ) دنناد یم  لطاب  ار  نآ  اهقف  زا  یـضعب  دعب ، هام  کی  لثم 
ماود هب  لئاق  لوق  میدقت  هب  دـنا  لئاق  روهـشم  دوش ، فالتخا  عاطقناو  ماود  رد  نانآ  هثرو  ایو  رهوشو  نز  نیب  هاگ  ره   - 5 درک . جارختسا 

روهشم دوش  شومارف  تدم  رکذ  دقع ، ندناوخ  عقوم  رد  هاگ  ره   - 6 ( 4 . ) تسا عاطقنا  هب  لوق  میدقت  رادفرط  یئوخ  هللا  ۀیآ  موحرم  یلو 
نیا زا  کی  ره  مقسو  تحـص  زا  ثحب  ( 5  ) تسا هتـسناد  لطاب  ار  دقع  یئوخ  ياقآ  موحرم  یلو  دوش  یم  ماود  هب  بلقنم  دـقع  دـنا  هتفگ 
یم هئارا  یثیدـح  تسا ، ماتخ  نسح  ياراد  هک  هدـیاف  نیا  رد  لطابو  قح  راـیعم   - 10 تسا . جراخ  رـصتخم  باتک  نیا  هلـصوح  زا  لاوقا 

ص 632. هلظ ) دم   ) یناسارخ دیحو  ياقآ  هللا  ۀیآ  ترضح  لئاسملا  حیـضوتو  یئوخ . هللا  ۀیآ  لئاسملا ، حیـضوت  نآ 1 . ياوتحم  هک  دوش 
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ص 59. ج 1 ، جاهنم ، هملکت  ینابم  . 4 ص 280 . ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  . 3 ص 19 . يرئاح ، میرکلا  دبع  خیـش  جاح  حاکن ، تاریرقت  . 2
الا لوق  ال  ص " :)  ) هللا لوسر  لاق  تسا . یهلا  نایدا  یماـمت  یلجتو  ناربماـیپ  تلاـسر  هدـیکچ   ( 114 ص 60 ( . ج 1 ، هملکت ، یناـبم  . 5

كاپ تین  هب  لمع  شزراو  تسا  لمع  هب  راـتفگ  شزرا  (، 1  ) ۀنـسلا ۀباصاب  الا  ۀـین  الو  لمع  الو  لوق  الو  ۀـینب  الا  لمع  الو  لوق  الو  لمعب 
موصعم ماما  ادـخ ، نوناـق  صیخـشت  عجرم  هک  تسا  نشور   " تسا . ادـخ  نوناـق  زا  يوریپ  هب  كاـپ  تینو  رادرک  راـتفگ و  شزراو  تسا 

هدـمآ هادـف -  انحاورا  يدـهم -  ترـضح  مایپ  رد  هک  نانچ  دـنا . هیرـشع  ینثا  طئارـش  عماج  ياهقف  ماما ، ياقل  زا  ندوب  مورحم  اـبو  تسا 
رد ینم  اپ ك د ا  نیئآ  باتک   ( 115 ص 70 ( . ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 1 " انثیدح . تاور  یلا  اهیف  اوعجراف  ۀـعقاولا  ثداوحلا  اماو  تسا " :
هب متفرگ  تقوم ) جاودزا   ) فافع همیخ  باتک  رشنو  پاچ  هب  میمـصت  هک  نآ  زا  دعب  راتفگ  شیپ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   ( 117 مالسا ( 

نیئآ مان  اب  مزال  تاحالـصا  زا  دـعب  مدوب  هتـشون  هدوسم  تروص  هب  ـالبق  هک  ار  ینمادـکاپ )  ) نماد تفع  هلاـسر  رتشیب ، يریگ  هرهب  روظنم 
نیا تسا ، رکذ  هب  مزال  اجنیا  رد  هچنآ  دریگ . رارق  مرتحم  ناگدنناوخ  هدافتسا  دروم  تسا  دیما  مدرک  همیمـض  نآ  هب  مالـسا  رد  ینمادکاپ 
دوش یم  هدافتسا  نامردو ، تشادهب  هار  ود  زا  هعماج  دارفا  یمسج  تمالـس  زا  يرادروخرب  يارب  یکـشزپ  ملع  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ،
نیا زا  زین  یمالـسا  ینوناق  ماظن  رد  تسا . رتدایز  فده  هب  ندیـسر  رد  نآ  شقنو  نامرد  رب  مدقم  تشادـهب  نف  نیا  ناگربخ  فارتعا  هبو 

حیاصن یقالخا ، تاروتـسد  يدابع ، ياه  همانرب  تسا  هدـش  هدافتـسا  هانگ  هب  یگدولآ  زا  هعماـج  حالـصاو  لاـمک  هب  لـین  يارب  شور  ود 
، تایدو صاصق  نوناقو  تاریزعتو  دودـح  يارجا  يریگ و  شیپ  شقن  نآ  لاثماو  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رماو  جاودزا  نوناق  ناـحلاص 

يونعم تشادـهب  زا  یخرب  میـسرت  دوش  یم  میدـقت  فافع  همیخ  باـتکو  رتفد  نیا  رد  هچنآ   ( 118 تسا ( . تراسخ  ناربجو  ناـمرد  هار 
دروخ رب  اب  هک  مناهاوخ  زیزع  ناگدنناوخ  زا  انمض  دوریم . نیب  زا  ریگمـشچ  دح  ات  هانگ  هنیمز  نآ  تیاعر  اب  هک  تسا  مالـسا  ینوناق  ماظن 
هاگرد لوبقم  هاگ  ره  مراد ، ار  کچوک  رثا  نیا  یلوبق  دیما  میرک  يادخ  زاو  دنیامن  يرای  راتشون  نیا  بویع  عفر  رد  ار  هدنسیون  یمالـسا 
میامن یم  ءادها  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  هللا  ۀیقب  ترـضح  هاگـشیپ  هب  ارنآ  باوث  دوش  عقاو  تیدحا 

دنا هدومن  کـمک  باـتک  پاـچ  فلتخم  لـحارم  رد  ار  هدـنراگن  هک  یناردارب  زا  همتاـخ  رد  دـنیامرف . يریگتـسد  ار  زیچاـن  نیا  هک  دـشاب 
 ( 119 زیئاپ 1377 (  یمق  یمیرک  نیسح  ۀیملع -  هزوح  مق -  مراتساوخ . ناشیارب  ار  ترخآو  ایند  تداعس  دنوادخ  زا  هدرک  يرازگـساپس 

كاری هنا  تنفیت  ناو  ترفک  دقف  كاری  هنا  تککش  ناف  كاری  هناف  هارت  نکت  مل  ناو  هارت  کناک  هللا  فخ  مالسلا " :) هیلع   ) قداصلا لاق 
ینماد كاپ  ص 348 ) رامع ، نب  قاحسا  لاح  حرـش  یـشک ، لاجر  رایتخا   " . ) هیلا نیرظانلا  نوها  دح  یف  هتلعج  دقف  ۀیـصعملاب  هتزرب  مث 
ياملع دـیآ ، یم  دوجو  هب  ۀیوهـش  هوق  لیدـعت  زا  هک  تسا  یئاسراپ )  ) فافع یقالخا  ياهـشزرا  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  یـسنج ) فافع  )

( نماد تفع   ) ینمادـکاپ نماد ، تفعو  مکـش ، تفع  نابز ، تفع  زا  دـنترابع  اهنآو  دـنا  هدومن  مسقنم  یلک  شخب  هب 3  ار  فافع  قـالخا 
زا ار  ناسنا  هچنآ  تفگ  ناوت  یم  تسا ، شخب  نیا  هب  رظان  سفن  تفع  شزرا  ءهنیمز  رد  هدراو  تاـیاور  رثکا  تسا . فاـفع  عاونا  نیرترب 

، دـنوش یمن  نابز  تافآ  راچد  هقطان  هوق  نادـقف  رثا  رد  تاناویح  اریز  تسا  مکـشو  نماد  تفع  دزاس ، یم  ادـج  لمع  ماقم  رد  تاـناویح 
يدارفا دننک . یم  مادقا  یسنج  زئارغ  عابشاو  مکش  ندرک  ریس  يارب  هتخیـسگ  ماجلو  هاوخلد  روطبو  هدوب  یـسنج  زئارغو  مکـش  ریـسا  یلو 

. ) دنا ناویح  زا  رتدبو  ناویح  دنراد  یم  رب  ماگ  زرمودح  نودب  دنرادن و  اورپ  شیوخ  یسنج  زئارغ  عابـشاو  مکـش  ندرک  ریـس  هار  رد  هک 
هدرک تفلاخم  ادیدش  یتفع  یبو  يرابودنب  یب  اب  تسا  فلاخم  توهش  یبوکرسو  تینابهر  اب  هک  هنوگ  نامه  مالـسا  سدقم  نید   ( 120

یناگدنز زا  ات  دنک  يربهر  تسا  يرابودـنب  یبو  يدومخ  طسودـح  هک  فافع  هار  هب  ار  ناناملـسم  حیحـصو  لوقعم  هار  زا  ات  هدیـشوکو 
(، 1 "  ) هلـضف نم  هللا  مهینغی  یتح  احاکن  نودجیال  نیذلا  ففعتـسیلو  میناوخ " : یم  رون  هروس  رد  دنوش . رادروخرب  یناسنا  هنادـنمتفارش 

لاق تایاور 1 -  دزاس ). مهارف  ار  جاودزا  هنیمز  ناشیارب  دنوادخ  ات  دـننک  هشیپ  ار  سفن  تفع  دنتـسین  جاودزا  هب  رداق  هک  يدارفا  دـیابو  )
یم خزود  هب  ار  ناناملـسم  هک  يزیچ  نیرتشیب  (، 2  ) جرفلاو نطبلا  نافوجالا : رانلا  یتما  هب  جـلت  اـم  رثکا  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

تداـبع نیرترب  (، 3  ) فاـفعلا ةداـبعلا  لـضفا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاـق   - 2 تسا . یـسنج  تاوهـش  كاروـخ و  رد  يرابودـنب  یب  دتـسرف 
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. تسین نمادو  ناهد  تفع  زا  رترب  یتدابع  چیه  (، 4  ) جرفو نطب  ۀفع  نم  لضفا  ةدابع  نمام  مالـسلا :) هیلع   ) رقابلا لاق   - 3 تسا . یئاسراپ 

.5 نامه . . 4 نامه . . 3 . 79 یفاک ج 2 /  لوصا  . 2 رون /  . 1 (، 5  ) فارشالا میـش  لضفا  هناف  فافعلاب  کیلع  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق   - 4
(، 1  ) ریخ لک  سأر  ۀفعلا  مالـسلا :) هیلع   ) یلع لاق   - 5 تسا . ناگرزب  يوخ  نیرترب  هک  فافع  هب  داـب  وت  رب   ( 121 . ) 256 مکحلا /  ررغ 

فیفعلا داکل  فعف . ردق  نمم  ارجأ  مظعأب  هللا  لیبس  یف  دیهشلا  دهاجملا  ام  مالسلا " :) هیلع   ) یلع لاق   - 6 تسا . يریخ  ره  دمآرس  تفع 
ابو دنک  ادیپ  هانگ  رب  تردق  هک  یـسک  زا  رتشیب  شرجا  دسرب  تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  هک  يا  هدـنمزر  (، 2 . ) ۀـکئالملا نم  اکلم  نوکی  نا 

تذل كرت  تذل  رگا  دیوگ : یم  يدعس  دوش . ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  تسا  کیدزنو  فیفع  دوب ، دهاوخن  دنک  يرود  نآ  زا  سفن  تفع 
یم نانچ  دوخ  تروص  نیا  وت  یناهر  شزاب  زآ  ربنچ  زا  رگ  تحور *  غرم  دنک  يولع  ياهرفـس  یناوخن  تذل  سفن  تذل  رگد  ینادـب * 

نکاـس يوریم  ناـنچ  ینامـسآ  رد  دـشاب  زاـب  ترگ  يدـنبب *  دوخ  رب  قلخ  زا  رد  نارازه  ینادـن ؟ ینعم  هب  هر  يا  هدـنز  اـت  هک  یتـسرپ * 
كاری هناف  هارت  نکت  مل  ناو  هارت  کناک  هللا  فخ  مالسلا " :) هیلع   ) قداصلا لاق  ینام 7 -  زاب  ناوراک  زا  مسرت  یم  هک  رس *  رد  باوخو 

جهن . 2 . 255 مـکحلاررغ /  . 1 ( 3  ) دـنیب یم  ار  وـت  وا  کـش  یب  یتـسین  ماـقم  نیا  هب  هاـگ  ره  و  ینیب ، یم  ار  وا  اـیوگ  نک  اورپ  ادـخ  زا  " 
هاگن رود  زا  یکدوک  دنک  رگ  هانگ *  دصق  ینک  هک  یماقم  رد  رامع  نب  قاحسا  لاح  حرـش  یـشک ، لاجر  رایتخا  . 3 نخس 482 . هغالبلا 
دـشاب وت  رب  ناهن  رارـسا  فقاو  دوب  هک  ناـهج *  دـنوادخ  هک  تداـب  مرـش  يردـن  ار  دوخ  تمـصع  هدرپ  يرذـگ *  رد  هنگ  يراد ز  مرش 

هوق یبوکرـس  دش  رکذ  البق  هک  يروط  نامه  تینابهرو  يدومخ  شهوکن  رد   ( 122 هانگ (  راک  شرظن  رد  ینک  وت  هاـگو *  هگیب  شرظن 
هدش تمذم  نآ  زا  مالسا  ردو  هلیذر  تافص  زا  دیامن  مورحم  یلک  روط  هب  یمسج  ذئاذل  زاو  دناشکب  اوزنا  هب  ار  ناسنا  هک  يروطب  هیوهش 

مکتنیز اوذخ  دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسا . هبناج  همه  ياهتیلاعف  دوکرو  لسنو  ثرح  لیطعتو  یعامتجاو  يدرف  دـسافم  يارادو 
دیرادرب (: 1  ) قزرلا نم  تابیطلاو  هدابعل  جرخا  یتلا  هللا  ۀنیز  مرح  نم  لق  نیفرسملا  بحیال  هنا  اوفرست  الو  اوبرشاو  اولکو  دجسم  لک  دنع 

ادخ تنیز  یـسک  هچ  وگب  درادن  تسود  ار ، نیفرـسم  وا  هک  یتسردب  دـینکن  فارـساو  دـیماشایبو  دـیروخبو  يدجـسم  ره  دزن  ار  ناتتنیز 
باحـصا زا  نوعظم  نب  نامثع  نوعظم "  نب  نامثع  ناتـساد  تسا " . هدرک  مارح  هدیرفآ ، شناگدـنب  يارب  ادـخ  هک  ار  يا  هزیکاپ  يزورو 

هویـش ار  تذل  كرتو  دیزگرب  ار  يریگ  هشوگ  نزح  تدش  زا  يو  دش  توف  شدـنزرف  دوب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ءهتـسجرب 
ام رب  دومرفو : درک  یهن  شرادرک  زاو  تاقالم  وا  اب  بانج  نآ  هدـش  اـیند  كراـت  نوعظم  نب  ناـمثع  هک  دیـسر  ربمغیپ  هب  ربخ  دومن . دوخ 
. ) راحبلا ج 1 ص 54 ۀنیفـس  . 2 . 30 فارعا 31 -  هروس  . 1 (. 2  ) تسا هللا  لیبس  یف  داهج  رد  نم  تما  تینابهر  هدـشن  هتـشون  تیناـبهر 

. تسا روطـسم  اهباتک  رد  لـثملا  برـض  تروص  هب  هک  تسا  یفورعم  ثیداـحا  ءهلمج  زا  ( 1 "  ) مالـسالا یف  ۀینابهر  ثیدـح " ال   ( 123
یثراح دایز  نب  ءالع  هناخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  يزور  هک  تسا  روکذم  هغالبلا  جهن  باتک  رد  یثراح  دایز  نب  مصاع  ناتـساد 

، يرتدـنمزاین نآ  هب  تمایق  رد  ینک ؟ هچ  یهاوخ  یم  هناخ  نیا  اب  دومرف : دراد  عیـسو  يا  هناخ  دـید  دـش ، دراو  دوب  ترـضح  نارای  زا  هک 
زا ار  یهلا  قوقح  هد ، ماجنا  محر  ءهلص  نک ، يراد  نامهم  هناخ  نیا  رد  یسرب  ترخآ  هب  عیـسو  هناخ  نیا  اب  یناوت  یم  یهاوخب  رگا  يرآ 

یئابع مراد ، هیالگ  مصاع  مردارب  تسد  زا  درک  ضرع  ءالع  یسریم ، ترخآ  هب  هناخ  نیا  ءهلیسوب  تروص  نیا  رد  تسرف  نوریب  هناخ  نیا 
، دوخ نمشد  يا  هسفن . يدع  ای  دومرف : دید  ار  وا  عضو  یتقو  دندرک ، راضحا  ار  وا  دومرف ، ماما  تسا . هدرک  يریگ  هرانک  ایند  زاو  هدیشوپ 

نآ زا  یهاوخ  یمن  هدرک ، لـالح  تیارب  ار  هزیکاـپ  ءایـشا  دـنوادخ  ینک ؟ یمن  هجوت  تا  هداوناـخ  هب  ارچ  تسا . هدرک  هارمگ  ارت  ناـطیش 
هک یئوت  نیا  نینمؤملا ، ریمأ  ای  تفگ : مصاع  تسا .) هدومن  لالح  ادخ  ار  هچنآ  میرحت  زا   ) ینآ زا  رت  فیفخ  ادخ  ربارب  رد  وت  يربب . هرهب 
هب دـنوادخ  اریز  متـسین ، وت  دـننام  نم  وت ، رب  ياو  دـندومرف : ماـما  ینک  یم  یگدـنز  هزم  یبو  تخـس  كاروـخ  اـبو  نشخ  ربز ، ساـبل  رد 
(. 2  ) دزاسن نارگن  ار  تسدگنتو  هراچیب  یناشیرپ  هک  نیا  ات  دـنهد ، رارق  هعماج  نافیعـض  فیدر  رد  ار  دوخ  هدرک ، بجاو  مدرم  نایاوشیپ 

رقاب ماما  زا  ایند  ناکرات  اب  هللا  لوسر  دروخ  رب   ( 124 هبطخ 200 ( . هدبع ج 2 ص 186 -  ۀغالبلا  جهن  . 2 راحبلا ج 1 ص 540 . ۀنیفس  . 1
یمن تشوگ  مرهوش  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دـندمآ . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تمدـخ  هب  نز  هس  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  )
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هناخ زا  ترضح  نآ  دنک . یمن  یکیدزن  نانز  اب  نم  رهوش  تفگ : یموس  دنک ، یمن  لامعتـسا  شوخ  يوب  مرهوش  تفگ ، يرگید  دروخ ،
: دومرف دنوادخ  يانثو  دمح  زا  دعبو  تفر  ربنم  هب  هک  نآ  ات  دش  یم  هدیشک  نیمز  هب  وا  كرابم  يادر  بضغ  زا  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب 

تشوگ مه  نم  دنوش . یمن  کیدزن  نانز  هبو  دننک  یمن  لامعتـسا  شوخ  يوب  دنروخ ، یمن  تشوگ  باحـصا  زا  یـضعب  هدش  ثعاب  هچ 
كرت ار  نآو  نم  تنـس  هب  دشاب  تبغر  یب  سک  ره  سپ  منک . یم  یکیدزن  دوخ  نانز  ابو  منک  یم  لامعتـسا  شوخ  يوب  مهو  مروخ  یم 
دندش رثأتم  باحـصا  درک  یم  وگتفگ  تمایق  هراب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يزور  هک  هدـش  تیاور  زینو  تسین . نم  زا  دـیامن 

، دنیامن تدابع  اهبشو  دنریگب  هزور  اهزور  دنتفرگ : میمـصتو  دندش  عمج  نوعظم  نب  نامثع  هناخ  رد  ناشیا  زا  درف  هد  دندیدرگ . نایرگو 
ار دوخ  دنتفرگ  میمصت  اهنآ  زا  یضعب  یتح  دنیامن . ایند  كرتو  دننکن  لامعتسا  شوخ  يوب  دنوش ، ادج  نانز  زا  دنروخن  یبرچ  تشوگ و 
. تسا یقح  امش  رب  ار  امش  ياهسفن  تفگو : هدومرف  عنم  لمع  نیا  زا  ار  ناشیا  دش  علطم  نانآ  دصق  زا  ربمغیپ  یتقو  دننک . طقاس  يدرم  زا 

راـطفاو مریگ  یم  هزورو  مباوخ  یمو  منک  یم  تداـبع  هب  مه  نم  دـیباوخب . مهو  دـینک  تداـبع  مه  دـینک ، راـطفا  مهو  دـیریگب  هزور  مه 
رابخالا ۀفحت  یمق  رهاط  دمحم  الم  . 1 (. 1  ) تسین نم  زا  دنک  ضارعا  نم  تنس  زا  سک  ره  منک . یم  حاکنو  مروخ  یم  تشوگو  منکیم 

هرش هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  ینار  توهشو  يرگ  یلاباال  ایند ،) كرت   ) يدومخ لباقم  ءهطقن  ینارتوهـش  شهوکن  رد   ( 125 ص 152 ( .
هزیرغو مکـش  وا  مه  اریز  تسین  شیب  یناویح  عقاو  رد  دـهد ، رارق  توهـش  راـیتخا  رد  ار  دوخ  ماـمز  هک  یناـسنا  تسین : یکـش  دوش . یم 

یلع نهنم  فاخا  ثالث  هلآو :) هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  دنک . یم  یتیانج  ره  هب  مادقا  دوخ  تالیامت  هب  ندیسر  ياربو  تسا  یـسنج 
هدنیآ رب  دندومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  (، 1  ) جرفلاو نطبلا  ةوهـشو  نتفلا  تالـضمو  ۀفرعملا  دعب  ۀلالـضلا  يدعب ، نم  یتما 

. ینطبو یسنج  توهش  موسو  هدننک  هارمگ  تخس  ياهـشیامزآ  يرگیدو  تخانـش  زا  دعب  یهارمگ  یکی  مسرت  یم  زیچ  هس  زا  دوخ  تما 
تفـالخ شـشوپ  رد  هکیناـسکو  سانـشرس  دارفا  تاـیانج  نیرتگرزب  دوش ، یم  نشور  خـیرات  هب  یهاـگن  اـب  تسا  لـیذ  حرـشب  نآ  هنومن 

دبع نب  دیزی  نب  دیلو  هراب  رد  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  دـیزی  نب  دـیلو  تسا . هدوب  ینار  توهـش  رثا  رد  دـندرک ، یم  تموکح  تماعزو 
رپ بارش  زا  ار  یـضوح  دوب  هداد  روتـسد  يو   ( 126 . ) 79 یفاـک ج 2 /  لوصا  . 1 دـنا : هتـشون  يوما  يافلخ  زا  یکی  ناورم  نب  کلملا 
یم هدهاشم  ضوح  یتساک  هک  دروخ  یم  ردق  نآو  تخادـنا  یم  ضوح  نآ  رد  ار  دوخ  دومن  یم  یگراوخ  یم  سوه  هاگ  ره  دـنزاس و 

تخیوآ رد  وا  اب  ناگدننک  هراظن  مشچ  لباقم  رد  تسا ، هتـسشن  دوخ  هیاد  رانکو  هدرک  شیارآ  شرتخد  دـید  یتسم  لاح  رد  يزور  دـش .
اب دروخ و  بارـشو  تساوـخرب  دـیلو  تفگ : حبـص  ناذا  نذؤـم  بش  کـی  هک  دـنا : هتـشون  زین  و  ما . هدرک  هشیپ  ار  سوـجم  نید  تفگو :

تسم هیراج  نآو  دناشوپ  يو  هب  ار  دوخ  سابل  سپ  وا  زج  دنکن  زامن  مدرم  اب  هک  درک  دای  مسقو  تخیوآ  رد  دوب  تسم  مه  وا  هک  يزینک 
يرابودنب یبو  ینار  توهـش  ینونک  يایند  رد  یمالـسا  ناریاو  ینونک  يایند  (. 1  ) تشاذگ زامن  مدرم  اب  ات  داتـسرف  دجـسم  هب  ار  هدولآو 

رهاوظ دروخ . یمن  مشچ  هب  يزیچ  نآ  زا  رتدبو  یناویح  یناگدنز  زج  یمالـسا  کلامم  رد  یتح  ( 2 . ) تسا هداد  انف  هب  ار  یناسنا  تفارش 
، نیگنن ياه  هراباکو  داـسف  هب  هدولآ  نادرمو  هنهرب  ياـهنز  تسا . هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  تارکنمو  اـشحف  هب  رهاـظتو  هتفر  نیب  زا  یمالـسا 

تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  روشک  رد  اهنت  تسا . هداد  داب  هب  ار  یناسنا  تمارکو  هدش  هریچ  اهنآ  رب  راعو  گنن  اهدصو  لذتبم  ياهملیف 
ار 1. دوخ  ياج  داسف  رهاظم  ریخا ) نرق  رد  بهذم  ددـجم   ) ناهج نایعیـش  دـیلقت  عجرم  گرزب  يربهر  هب  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  هک 

بتکم هلجم  زا  لـقن  دریگ . یم  تروص  ینوناـق  ریغ  نینج  طقـس  دروم  نویلیم   1 لاس 5 /  ره  اـکیرمآ  رد  . 2 ءهحفـص 90 . یهتنملا  همتت 
مکحب یتـفع  یب  ینار و  سوهو  یگراوـخیمو  یباـجح  یب  هللا  دـمحب  تسا . هداد  یمالـسا  رهاوـظ  هب   ( 127 لاس 6 (  هرامش 11  مالسا 
تـسا یتمعن  نیاو  دوش . یم  ارجا  یئاضق  مکاحم  رد  یهلا  دودـح  زاب و  يدـح  ات  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  يارب  هارو  عونمم  نوناـق ،

تیمکاح يارب  رادـیب و  یمالـسا  ياهروشک  مدرم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تکرب  زا  هک  تسا  دـیما  تسناد . دـیاب  ار  نآ  ردـق  هک  گرزب 
لماوع رئاسو  اهیباجح  دب  زا  يریگولجو  لیصا  مالـسا  ظفح  يارب  ار  ماظن  مرتحم  نیلوئـسم  هک  مهاوخ  یم  دنوادخ  زاو  دنزیخ . اپب  مالـسا 

ار مدرم  یـسنج  ینار  توهـش  زا  يریگولجو  هیوهـش  هوق  لادـتعا  يارب  مالـسا  تفع  يزاـس  هنیمزو  جاودزا  درادـب . قـفوم  زیگنا  توـهش 
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اونوکی نا  مکئاماو  مکدابع  نم  نیحلاصلاو  مکنم  یماـیالا  اوحکناو  هک : دـهد  یم  روتـسد  نآرق  رد  ادـخ  تسا . هدومن  جاودزا  هب  قیوشت 
دنـشاب ریقف  رگا  ار ، دوـخ  حـلاص  نازینکو  ناگدـنبو  بزع  دارفا  دـیروآ  رد  جاودزا  هـب  (، 1  ) میلع عـساو  هللاو  هلـضف  نم  هللا  مـهنغی  ءارقف 

رد يریگ  هناهب  زا  هیآ  نیا  رد  تسا . روما  هب  هاگآ  قزر و  رد  هدـنهد  تعـسو  دـنوادخ  دـنک ، یم  زاین  یب  دوخ  لضف  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ 
ءهلیـسوب اهنت  اریز  هدرک  جاودزا  تنـس  هب  قیوشت  لاح  ره  رد  ار  مدرمو  هدومن  يریگولج  جاودزا  زا  ندرک  یلاخ  هناـش  يارب  رقف  شـشوپ 

 ( 128 . ) 32 رون /  یناسدقم 1 . ای  دنتـسین  نوریب  لاح  ود  زا  اعون  دـننک  یمن  جاودزا  هک  يدارفا  دوش . یم  رارقرب  تفع  هک  تسا  جاودزا 
تالمج یمالـسا  تایاور  رد  هک  تسا  رذـگهر  نیا  زا  دـنا . هداد  تسد  زا  ار  یناـسنا  تمارک  هک  اورپ  یب  یناـنار  توهـش  اـیو  دـندومخ 

لاق هنا  هلآو .) هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نع   - 1 ددرگ . یم  رکذ  تایاور  نیا  زا  یخرب  هک  هدـش  هدرب  راکب  جاودزا  ناینب  هراب  رد  یبیجع 
2 تسین . نم  زا  دنک  ضارعا  نم  شور  زا  سک  ره  تسا  نم  ياهـشور  ءزج  جاودزا  (، 1  ) ینم سیلف  یتنس  نع  بغر  نمف  یتنـس  حاکنلا 

دارفا اهنآ  نیرتدـبو  لهأتم  دارفا  نم  تما  نیرتهب  (، 2  ) بازعلا یتما  رارـشو  نولهأتملا  یتما  رایخ  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاق  - 
ماما (، 3  ) بزعلا امهیلصی  ۀعکر  نیعبس  نم  لضفا  جوزتملا  امهیلصی  ناتعکر  مالـسلا :) هیلع   ) هللا دبع  وبا  لاق   - 3 دنشاب . یم  بزعو  درجم 

 - 4 (. 4  ) دناوخب درجم  صخش  هک  تسا  تعکر  داتفه  زا  لضفا  دناوخب  لهأتم  ناسنا  هک  زامن  تعکر  ود  دندومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص
ناینب اب  دنک  جاودزا  هکیسک  (، 5  ) رخآلا فصنلا  یف  هللا  قتیلف  هنید  فصن  زرحا  دقف  جوزت  نم  ملسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق 
هنیمز هک  جاودزا  ثیدح  نیا  رد  دیئامرف  هظحالم  دشاب . راکزیهرپو  اشوک  رگید  فصن  يارب  دیابو  دوش  یم  ظفح  وا  نید  فصن  جاودزا 

لیاسو . 3 لیاسولا ج 2 ص 531 . كردتسم  . 2 رابخالا ص 101 . عماجو  لیاسولا ج 2 ص 531  كردتسم  نابهگن 1 . تسا  تفع  زاس 
هدش هتخانش  نید  ( 23  ) موس ود  نابهگن  رگید  ثیدح  ردو  نید  فصن   ( 129 . ) 4 نامه /  . 5 . 23 نامه /  . 4 . 14 ص 4 /  ۀعیشلا ج 14 ،
هیلع هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق   - 5 دوش . یم  يریگولج  روفنم  ینار  توهـش  زاو  عونمم  تینابهر  زا  هک  تسا  جاودزا  اب  اـهنت  نوچ  تسا .

یفاهنع باغ  اذا  هظفحتو  اهرما  اذا  هعیطتو  اهیلا  رظن  اذا  هرـست  ۀملـسم  ۀجوز  نم  لضفا  مالـسالا  دـعب  ةدـئاف  ملـسم  ءرما  دافتـسا  ام  هلآو :)
شروـضح رد  ار  وا  هک  تفع  اـب  ناملـسم  نز  زا  رت  شزرا  اـب  يا  هدـئاف  چـیه  مالـسا  تمعن  زا  دـعب  ناملـسم  درم  يارب  (، 1  ) هلامو اهـسفن 

روشک رد  فافع  دض  مئارج  زا  يرایـسب  دوش ، یم  صخـشم  یئازج  ياه  هدنورپ  یـسررب  اب  درادن . دوجو  دنک  ظفح  شبایغ  ردو  تعاطا 
نیا اج  یب  تافیرشتو  تاعقوتو  یگدنز  حطس  نتفر  الاب  باسح و  یب  مروت  رثا  رد  هنافسأتم  هک  تسا  جاودزا  كرت  زا  یـشان  ام  یمالـسا 

زا هدنرادزاب  ياه  هار  دوش . یم  هدهاشم  رایسب  تارکنم  نآ  رثا  ردو  هدیدرگ  رودقم  ریغ  ناناوج  رثکا  يارب  جاودزا ) تنس   ) یمالـسا ناینب 
جالع راثآ  زا  رتشیب  بتارمب  نآ  راثآو  تسنامرد . رب  مدقم  يریگشیپ  یمسج  ضارما  رد  هک  تسین  يدیدرت  یسنج  ینارتوهشو  یتفع  یب 
شور نیا  مالسا  تخاس ، هدوسآ  نامرد  راب  تقشم  تامحز  زاو  تشاد  هاگن  ملاس  ار  هعماج  تیرثکا  یگدولآ  زا  يریگولج  اب  اریز  تسا 

ج هعیشلا ، لئاسو  . 1 تسا . هتـسناد  نامرد  زا  رتدایز  ار  نآ  تیمهاو  نامرد  رب  مدقم  ار  يریگ  شیپ  هشیمهو  هدرب  راکب  دوخ  میلاعت  رد  ار 
مرحمان هب  هاگن  ندومن  عونمم  اههار  نیا  زا  یکی  مرحماـن  هب  هاـگن   ( 130 حاکن ( .) تامدـقم  باوبا   ) باب 9 ثیدح 10 -  ص 23 ، ، 14

نا مهل  یک  زا  کلذ  مهجورف  اوظفحیو  مهراـصبا  نم  اوضغی  نینمؤملل  لـق  تسا " : هدـش  هداد  روتـسد  رون  هروس  رد  تهج  نیا  هب  تسا .
هاگنو ار  ناشیاه  هدـید  دـنریگ  ورف  نانمؤم  هب  وگب  (، 1  ) نهجورف نظفحیو  نهراصبا  نم  نضـضغی  تانمؤملل  لـقو  نولمعی  اـمب  ریبخ  هللا 
دنریگ ورف  نامیا  اب  نانز  هب  وگبو  دننک ، یم  هچنآ  هب  تسا  هاگآ  ادخ  هک  یتسردب  ناشیا ، يارب  تسا  رت  هزیکاپ  نآ  ار  ناشیاهتروع  دنراد 

مکو مومـسم  سیلبا  ماهـس  نم  مهـس  رظنلا  هدش . تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا   " ار . دوخ  ياهتروع  دنراد  هاگنو  ار  ناشیاه  هدید 
رد ار  ینالوط  ینامیشپ  هک  یهاگن  اسب  هچو  ناطیش -  ياهریت  زا  دولآرهز  تسا  يریت  مرحمان  هب  هاگن  (، 2  ) ۀلیوط ةرسح  تثروا  ةرظن  نم 
(، 3  ) ۀنتف اهبحاصل  اهب  یفکو  ةوهشلا  اهبحاص  بلق  یف  عرزت  اهناف  ةرظنلاو  مکایا  هدش : تیاور  مالسلا ) هیلع   ) میرم نب  یسیع  زا   " درادرب .

یفاک ناسنا  يراتفرگ  يارب  رما  نیاو  دنک  یم  تشک  ار  ینارتوهـش  مخت  هدـننک  هاگن  لد  رد  اریز  دـینک  بانتجا  مرحمان  هب  ندرک  هاگن  زا 
اب تولخو  یندـب  سامت  ایو  دـنخبل  ای  هاگن  کی  زا  هک  میدوب  یگرزب  تایانج  دـهاش  امو  تسا  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  دوب . دـهاوخ 
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هب ص 156 دوش  عوجر  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  راحبلا ج 2 ص 296 -  ۀنیفـس  . 2 . 31 هیآ 30 -  رون  هروـس  . 1 تسا . هتـشگ  دیلوت  مرحمان 
زاب ياه  هار  نیرتهب  زا  یکی  باجحو  ششوپ   ( 131 ص 296 ( . راحبلا ج 2 -  هنیفس  . 3 لاس 1377 . پاچ  هدنراگن  تیالو ، میسن  باتک 

نیدـبیالو هداد "  روتـسد  هنیمز  نیا  رد  نآرق  تسا  ناـنآ  تنیز  ناـمتکو  ناوناـب  يارب  یمالـسا  شـشوپ  یـسنج  ینار  توهـش  زا  هدـنراد 
راکـشآ هناگیب  رب  دوش  یم  رهاـظ  ارهق  هچنآ  زج  ار  دوخ  شیارآو  تنیز  ( 1 ، "  ) نهبویج یلع  نهرمخب  نبرـضیلو  اهنم  رهظام  الا  نهتنیز 
مالـسا يرورـض  رما  کی  شیارآ  عضاوم  نامتکو  مادنا  شـشوپ  ناوناب  يارب   " دـنناشوپب . هعنقم  هب  ار  دوخ  شودو  هنیـس  دـیاب  دـنزاسن و 
مالـسا يرورـض  مکح  نیا  یمالـسا  ياهروشک  زورما  هک  سوسفا  رازه  دـنک . یم  يریگولج  دـسافم  رثکا  زا  دوش  تیاـعر  رگا  هک  تسا 

هک تسا  یمئارج  زا  زین  یباجحدـب  مارح و  یباجح  یب  ناریا  یمالـسا  روشک  رد  اهنت  دـنا . هدرک  ضارعا  نآ  زا  ناناملـسمو  هدـش  لاـمیاپ 
نیا درادـن . دوجو  يریظن  نآ  يارب  ایند  ردو  تسا  روشک  نیا  تازایتما  زا  نیاو  دـننک  دروخ  رب  نآ  اب  یئاضقو  یماـظتنا  تاـماقم  یتسیاـب 

زا بانتجا  دـنریگب . قشم  رـس  نآ  زا  مه  یمالـسا  رگید  ياـهروشک  تسا  دـیما  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  رامـش  یب  تاـکرب  زا  یکیرما 
نآ زا  تایاور  رد  هک  تسا  مرحماـن  اـب  تولخ  زا  يرود  یتفع  یبو  یـسنج  ناـهانگ  زا  هدـنراد  زاـب  ياـه  هار  زا  یکی  مرحماـن  اـب  تولخ 
هیلع  ) نیموصعم ءهمئا  زا  تسین ، هدیـشوپ  یـسک  رب  تولخ  دـسافم  دـنا . هدـش  نآ  تمرح  هب  لـئاق  اـهقف  زا  یـضعبو  هدـش  یهن  توـلخ ) )
هناف کل  لحت  ةرماب ال  لختال   ( 132 هیآ 31 ( . رون ، . 1 تفگ : مالسلا ) هیلع   ) نارمع نب  یسوم  هب  سیلبا  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا )

وت رب  هک  ینز  اب  تفگ : هللا  میلک  یـسوم  هب  نیطایـش ) سیئر   ) سیلبا (، 1  ) یباحـصا نود  هبحاص  تنک  الا  هل  لحت  ۀـئرماب ال  لجر  ولخیال 
هللا لوسر  لاق   " نم . زا  رتنییاپو  رگید  نیطایش  هن  منک  یم  هانگ  هب  کیرحتو  هسوسو  رد  تلاخد  مدوخ  نم  هک  نکن  تولخ  تسین  لالح 

هب نامیا  سک  ره  (، 2  ) مرحم هب  هل  تسیل  ۀئارما  سفن  عمـسی  عضوم  یف  تیبی  الف  رخآلا  مویلاو  هللااب  نموی  ناک  نم  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  )
تیاور مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  لاصخ "  باتک "  رد   " دباوخ . یمن  دونـش ، یم  ار  مرحمان  نز  سفن  هک  یئاج  رد  دراد  ترخآو  ادـخ 

رب یتمعن  حون  يا  درک : ضرعو  دمآ  ترضح  نآ  دزن  سیلبا  دندش ، كاله  اهنآو  درک  نیرفن  ار  دوخ  موق  ربمغیپ ، حون  نوچ  تسا : هدش 
؟ تمعن نآ  تسیچ  مشاـب  هتـشاد  یتـمعن  قح  وت  رب  هک  تسا  راوگاـن  نم  رب  ادـخب  دومرف : حون  مهد . شاداـپ  وـت  هب  مهاوـخ  یم  يراد  نم 

يرگید مدرم  ات  متحار  نم  سپ  مرب  جنر  وا  ندرک  هارمگ  رب  هک  دنامن  یـسک  رگید  درک . قرغ  ار  تموق  ادـخ  يدرک  نیرفن  درک : ضرع 
یلا نوکا  ام  برقا  یناف  نطاوم  هثـالث  یف  ینرکذا  درک " : ضرع  یهد  یم  شاداـپ  هچ  دومرف : حون  منک . هارمگ  ار  اـهنآو  دـنیآ  دوجو  هب 

 / راحبلا ج 1 ۀنیفـس  ۀئرما 1 . عم  تنک  اذا  ینرکذاو  نیتثنا  نیب  تمکح  اذا  ینرکذاو  کبـضغ  دـنع  ینرکذا  نهیدـحا : یف  ناک  اذا  دـبعلا 
ناگدنب هب  دروم  هس  نآ  رد  هک  روآ  دای  هب  ارم  اج  هس  رد  (، 1 "  ) دحا امکعم  سیل  ایلاخ   ( 133 هعیشلا ج 14 ص 134 ( . لیاسو  . 2 . 426

سک چـیه  وت  اـبو  يدرک  تولخ  يا  هناـگیب  نز  اـب  هک  یتـقو  موسو  رفن ، ود  ناـیم  ندرک  مکح  ماـگنه  بضغ ، تقو  مرت : کـیدزن  ادـخ 
ات تولخ  زا  ددرگ . داجیا  یگرزب  هانگ  اه  ندرکن  زیهرپ  زا  دـیاش  هک  دومن  زیهرپ  مرحمان  اب  تولخ  زا  دـیاب  نکمم  دـح  اـت  سپ  تسین " .

شلیبموتا رد  ار  يدرم  بش  ءهمین  ناهفـصا ، هداج  رد  مق  یئاـضق  هزوح  رد  لاس 1364  رد  ( 2  ) هدنزومآ یناتـساد  تیانج -  نیرت  گرزب 
هئطوت هب  عیجف  لتق  نیا  هک  دش  صخشم  مق  یمومع  يارسداد  سرپزاب  ءهلیسو  هب  يریگیپ  هام  تفه  زا  دعب  دندیرب . رس  شرسمه  رانک  رد 
لوتقم دندش . ریگتـسد  یگمه  لتاق  نارایو  لتاق  رما  ندش  صخـشم  زا  دعب  تسا . هدش  ماجنا  يو  عورـشمان  تسود  طسوت  لوتقم  رـسمه 

هرهچ و هایس  ینادابآ ، یگنج  ناگراوآ  زا  يدرم  لتاق  دوب . دوخ  رسمه  ءهمع  رـسپ  نهآ و  بوذ  ءهناخراک  نیـسنکتو  دیـشرو  ابیز  يدرم 
نادـند هب  هعجارم  يارب  يزور  تسا : رارق  نیا  زا  يو  رارقاو  فارتـعا  قـبط  لـتق  تـیفیک  هـملپیدو ، هلاـس  ینز 27  لوتقم  رـسمه  مادنادب .

باتک . 1 لوپ ، تخادرپ  ماگنه  ندش  هدایپ  عقوم  رد  مدـش ، یلیبموتا  راوس  ناهفـصا  دـصقم  هب  رهـش ) دالوف   ) نامتنوکـس لحم  زا  کشزپ 
هچنآ مدوب ، راد  هدهع  ار  مق  يرتسگداد  تسایر  بناج  نیا  هک  دـش  عقاو  ینامز  رد  نایرج  نیا  . 2 هناگ ح 117 . هس  لاصخ  باب  لاـصخ 
تسد هب  متسد   ( 134 ما ( . هدرک  جارختـسا  نانآ  هدنورپ  زا  ایو  هدینـش  اهنآ  زا  دوخ  هک  تسا  یناراک  هزب  تافارتعا  هصالخ  مسیون  یم  ار 

اب مأوت  تولخ ، وج  تعجارم  رد  دنادرگرب ، ارمو  دنک  ربص  هدننار  دـش  رارق  دیـشک ، هلعـش  ملد  رد  زیگنا  توهـش  يا  هقرج  دروخ . هدـننار 
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مرهوش هک  یتاعاس  زا  دعب  اهزور  هک  دش  نیا  رب  رارقو  میدش  تسود  مه  اب  ماجنا  رس  دومن ، عورـشمان  تارکاذم  راتفرگ  ار  ام  یلبق  هقباس 
یفانم لمع  رابدص  زا  زواجتمو  میتشاد  هطبار  مه  اب  لاس  ود  تدم  هبو  دـش  یلمع  رارق  نیا  دـیایب ، نم  لزنم  هب  دور  یم  دوخ  راک  لحم  هب 

یمـسر جاودزا  مه  اب  وا  نتـشک  زا  دعب  ات  مداد  مقیفر  هب  ار  وا  نتـشک  داهنـشیپ  اهراب  میدـید : محازم  ار  مرهوش  نوچو  میداد  ماجنا  تفع 
هک مدرک  کیرحت  ار  وا  میدوب ، نارهت  مزاع  هنابـش  هک  راب  نیرخآ  يارب  هک  نیا  اـت  دـشن  یلمع  میتخیر  ار  وا  لـتق  ءهشقن  راـب  دـنچ  مینک .

ءهشیـش زا  ار  هدـش  هلاچم  يذـغاک  ياه  لامتـسد  یتقوو  دروایب . هارمهو  دـنک  تسدـمه  دوخ  اب  ار  رفن  ود  یکیو  دـنک  تکرح  ام  لاـبند 
يو دنشکب . ار  مرهوش  دنوش و  هدایپ  اهنآ  منک . یم  فقوتم  درد  لد  ءهناهب  هب  ار  نیشام  ماگنه  نآ  رد  دنوش . ایهم  متخادنا  نوریب  لیبموتا 

مرهوش درد ، لد  ءهناهب  هب  دندرک ، تکرح  ام  لابند  هلصاف  یمک  اب  دش  هتفگ  هک  يا  همانرب  قبط  دنک . لمع  نم  روتسد  هب  هک  دش  ممـصم 
هدایپ هدز  باقن  هرهچ  اب  شناتـسدمه  زا  رفن  ود  اب  يو  داتـسیا ، اـم  رـس  تشپ  لـتاق ، لـیبموتا  هلـصاف  ـالب  مدرک . فقوتم  گـنیکراپ  رد  ار 
رانکو تشاذگ  نیـشام  توپاک  يور  ار  بآ  سکالف  رما ، نداد  هولج  يداعو  ندرک  مگ  در  يارب  مرـسمه  لتاق  ناتـسود  زا  یکی  دندش ،

ار مرهوشو  دش ، لیبموتا  دراو  شناتسدمه  زا  رگید  یکی  اب  بقع  برد  زا  هریگتسد  هب  راشف  اب  لتاق  درک ، یم  اشامت  ار  ارجامو  داتسیا  نآ 
ار لیبموتا  چیوس  هک  درک  داهنـشیپ  دنا ، هدرک  راک  نیا  هب  مادـقا  لام  ندرب  يارب  درک  یم  لایخ  مرهوش  دندیـشک . لیبموتا  بقع  فرط  هب 

فرط هب  ار  مرهوش  ياهتسد  لتاق  قیفر  دندرکن  انتعا  اهنآ  دیربب  مراد  هچنآ  اب  ار  لیبموتا  دیـشاب ، هتـشادن  يراک  مرـسمهو  نم  هب  مهد  یم 
هنحـص زا  دوز  متفگ  نانآ  هب  مدوب  هنحـص  دـهاش  لاحـشوخ ، هک  نمو  درک  ادـج  ندـب  زا  ار  وا  رـس  دراک   ( 135 اب (  لتاقو  دیـشک  بقع 
دندمآ هدز  باقن  رفن  هس  متفگ  نآ  نانیـشنرس  هب  دایرفو  داد  ابو  مدرک  فقوتم  ار  یـسوبوتا  مدش و  هدایپ  اهنآ  نتفر  زا  دعب  دـیوش . جراخ 

( هام تفه   ) تدم نیا  ردو  متفرگ  میحرت  سلاجمو  مدش  شوپ  هایس  مرهوش  يارب  مه  دعبو  دیشک  هاگـساپ  هب  نایرج  دنتـشک . ار  مرهوشو 
یفالتخا زگره  داد : باوج  دیتشاد ؟ فالتخا  ترهوش  اب  یگدنز  رد  ایآ  مدرک : لاؤس  وا  زا  میتشاد . دازآ  روط  هب  عورشمان  ءهطبار  لتاق  اب 

میدرک یگدنز  مه  اب  هک  لاس  هدزاود  تدم  ردو  دروآ  یمن  نم  هزاجا  نودـب  نامهم  یتحو  دوب  بدؤمو  نابرهم  يدرم  مرهوش  متـشادن .
چیهو تشاد  یم  تسود  رایـسب  ار  نم  داد ، یم  رارق  نم  رایتخا  رد  ار  شا  هنایهام  قوقح  تفگن ، نخـس  یتشرد  هب  نم  اـب  مه  هبترم  کـی 
يارب یخساپ  داد : باوج  يدرک ؟ مادقا  یتیانج  نینچ  هب  ارچ  سپ  مدرک : لاؤس  يو  زا  دوبن . يو  رد  لامکو  لامج  رظن  زا  يدوبمک  هنوگ 

لاس هدزاود  زا  دعب  ارچ  هک  مراد  رارق  منادجو  راشف  تحت  نالا  مدروآ و  رد  يداو  نیا  زا  رـس  ارچ  مناد  یمن  مه  مدوخ  مرادن ، لاؤس  نیا 
مق کی  يرفیک  هاگداد  ما . هدش  راتفرگ  يزور  نینچ  هب  مدـید  مرهوش  زا  هک  یتبحم  همه  نآو  هلاس  تشه  رتخد  کی  نتـشاد  اب  یگدـنز 

لوتقم رسمهو  دومن  مادعا  ار  يو  صاصق  ناونع  هبو  دز  قالـش  هبرـض  دص  تفع ، یفانم  لمع  دح  ناونع  هب  دوب  درجم  يدرم  هک  ار  لتاق 
لوتقم ياه  تسد  هک  صخش  نآو  دمآ  رد  ارجا  هب  نانآ  هراب  رد  هرداص  مکح  دومن . موکحم  ندومن  راسگنس  هب  یعرش  دح  ناونع  هب  ار 

زا هک  دیئامرف  یم  هظحالم  دش . موکحم  مشچ  ندـش  روک  هب  یهقف  نوتم  قبط  درک  یم  ینابهگن  هک  يرگیدو  دـبا  سبح  هب  دوب  هتفرگ  ار 
 ) ياه تازاجم  هب  هزور  دنچ  تذل  يارب  ماجنا  رس  دمآ و  دیدپ  یکانلوه  تایانج  هچ  مه  هب  نانآ  تسد  دروخربو  مرحمان  اب  تولخ  کی 

هدولآ زا  يریگـشیپ  ياه  هار  زا  یکی  رگیدـکی  هب  نداد  تسدو  مرحمان  مادـنا  سمل  زا  يریگولج  دـندش . راتفرگ  یمالـسا  دـیدش   ( 136
هنوگ چـیه  نآ  تمرح  رد  هک  تسا  رگیدـکی  هب  نداد  تسدو  مرحمان  مادـنا  سمل  هنوگره  زا  باـنتجا  ینار  توهـش  بـالجنم  هب  ندـش 

!؟ مرحم تاذب  تسیل  ۀئرملا  لجرلا  حفاصی  له  هل  تلق  لاق  مالسلا .) هیلع   ) هللا دبع  یبا  نع  ریـصب  یبا  تسین . مالـسا  ياملع  نیب  یفالتخا 
مرحمان نز  هب  درم  نداد  تسد  ایآ  هک : دنا  هدرک  لاؤس  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ریصب  یبا  بوثلا ، ءارو  نم  الا  ال  مالسلا :) هیلع   ) لاقف

نزو درم  ندب  ترارح  داحتاو  مرحمان  مادـنا  سمل  رثا  رد  هک  تسین  يدـیدرت  (. 1 "  ) سابل يور  زا  رگم  تسین  زیاج  دومرف  تسا ، زیاـج 
نآ دهاش  دوخ  هک  رگید  هنومن  کی  هب  اعدم  نیا  تابثا  يارب  ددرگ  یم  مهارف  عورشمان  طباورو  ینار  توهش  ءهیحور  يارب  هنیمز  هناگیب ،

شمادنا هدیرب و  ار  وا  رس  هک  ار  يدرم  نایرج  مق  رهش  رد  یسمش  لاس 1368  رد  تیانج  نیرتگرزب  ات  مادنا  سمل  زا  مزادرپ : یم  ما  هدوب 
تسا لوتقم  ناگتسب  زا  لتاق  هک  دش  صخشم  یسرپزاب  يریگیپ و  زا  دعب  دش . هدیـشک  يرتسگداد  هب  دندوب  هتفاکـش  دراک  تابرـض  اب  ار 
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لکش نیا  هب  لتاق  رسمه  رارقا  هب  لتق  تیفیک  تسا . هدش  یلمع  هتـشاد  لتاق  اب  عورـشمان  ءهطبار  هک  لوتقم  رـسمه  ءهئطوت  هب  لتق  نایرجو 
هب لتاق  ناتسمز   ( 137 ح 1 ( . ص 151 ، حاکن ، تامدقم  باوبا  باب 115 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ياـه 1 . بش  زا  یکی  رد  تسا : هدوب 

بـش يانثا  رد  دـنک . یم  ییامنهار  دوخ  یـسرک  ریز  هب  ار  نامهم  لزنم  بحاص  دور . یم  هدـش  لوتقم  ادـعب  هک  شدوخ  ءهمعرـسپ  لزنم 
هب رجنم  هتفر  هتفرو  دیـشک  هلعـش  ود  ره  لد  رد  توهـش  ءهقرج  اج  نامه  زا  هدرک ، تباصا  هناخ  بحاص  نز  ياـپ  هب  ناـمهم  ياـپ  ینیـشن 

يدازآ محازم  ار  دوخ  رهوش  نز  نوچو  ددرگ  یم  تفع  یفاـنم  لـمع  هبترم  اـه  هد  ماـجناو  عورـشمان  ءهطبار  ندرک  رارقربو  طرفم  قـشع 
یم ياج  لزنم  دمک  رد  یـصوصخم  دراک  اب  ار  وا  يزور  هک  نیا  ات  دناسرب . لتق  هب  ار  وا  هک  دنک  یم  کیرحت  ار  شتـسود  دنیب  یم  دوخ 

ار رهوش  يو  کمک  ابو  دنک  زاب  ار  دمک  برد  ادعب  هک  دناباوخ  یم  ار  واو  دهد  یم  ار  وا  ياذغ  دوز  دـیآ  یم  شرهوش  هک  یتقوو  دـهد 
زاب ار  دمک  برد  دسر . یم  ششوگ  هب  ییاریذپ  قاتا  دمک  نورد  زا  هفرس  يادص  ناهگان  رهوش  دوش  یم  ماجنا  یتامدقم  ءهمانرب  دشکب ،

وا رـس  دعبو  دروآ  یم  رد  اپ  زا  دراک  تابرـض  اب  ار  وا  لتاق  یعافد  تامادقا  نیلوا  رد  دوش ، یم  دوخ  ییادرـسپ  اب  هجاوم  ناهگان  دنک  یم 
لوتقم نز  حبـص ، ماگنه  دعب  زورو  دنور  یم  نوریب  لزنم  زا  مه  ابو  دـیوش  یم  ار  دوخ  مادـنا  لوتقم  رـسمه  کمک  ابو  دـنک  یم  ادـج  ار 

هدرب ار  ناملاوما  يرادـقمو  هدـش  ام  هناخ  دراو  دزد  مدوبن  لزنم  رد  بشید  هآ ، هک : دـنک  یم  اپ  هب  لاـجنج  داـیرفو و  دوش  یم  لزنم  دراو 
مادعاو قالش  هبرض  دص  هب  لتاق  ماجنا  رس  دش . نشور  تشذگ  هک  روط  نآ  تقیقح  یسرپزاب  تانایرج  رد  نکل  تسا  هتشک  ار  مرهوشو 

یم اپ  هب  ینافوت  هچ  یندب  دروخ  رب  کی  هک  دینیب  یم  دمآ . رد  ارجا  هب  ماع  ألم  رد  هرداص  مکح  هک  دش  موکحم  ندـش  راسگنـس  هب  نزو 
یم راتفرگ  تازاجم  دشا  هب  ماجنا  رـس  دزاس و  یم  رت  بلقلا  یـسق  يا  هدنرد  ره  زا  ار  واو  دهد  یم  رارق  یبالجنم  هچ  رد  ار  ناسناو  دـنک 
دایز هدش  عورـش  تولخ  ایو  یندب  دروخ  رب  ایو  دـنخبل  ای  حازم  کی  زا  نآ  يادـتبا  هک  كانلوه  تانایرج  اه و  هدـنورپ  عون  نیا  زا  دزاس .
ياه سلجم  زاو  دـنیامن ، تیاعر  اه  ترـشاعم  رد  ار  یمالـسا  بادآ  دنـشاب ، دوخ  سیماون  بقارم  دـیاب  هداوناخ   ( 138 ناـگرزب (  تسا .
دننک بانتجا  ناشدوخ  رهوش  ریغ  يارب  تنیز  زا  اه  مناخ  دنیامن ، یمالسا  باجح  تیاعر  دننک ، بانتجا  عورشمان  ياهدروخرب  طلتخم و 

وت اب  تسا  غالب  طرـش  هچنآ  نم  دنوشن . التبم  كانرطخ  ياه  هنحـص  نیا  هب  هک  نیا  ات  دـنیامن  تیاعر  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  و 
يا هدننک  اوسر  جـیاتن  نینچ  ياراد  یئزج  دروخ  رب  ره  هک  تسین  نیا  دوصقم  هتبلا  لالم  هاوخو  ریگ  دـنپ  منخـس  زا  هاوخ  وت  میوگ *  یم 

هک تسا  نیا  دارم  هکلب  تسا  كانلوه  تایانج  لیبق  نیا  يارب  همات  تلع  نآ  لاثماو  شیارآ  حازم ، هدـنخ ، طـلتخم ، سلجم  ره  اـیو  تسا 
يارجا هک  تسین  يدـیدرت  تاریزعت  دودـح و  يارجا  دـسرب . جـیاتن  نیا  هب  یکی  دروم  رازه  ره  زا  تسا  یفاـک  دـنزاس و  هنیمز  روـما  نیا 

راظنا رد  اـصوصخم  هاـنگ  هب  مادـقا  زا  ار  یناـجو  سوهلاوب  دارفاو  دراد  ازـس  هب  ریثأـت  مئارج  زا  يریگولج  رد  یمالـسا  تاریزعت  دودـح و 
رطم نم  ریخ  ضرـالا  یف  هللل  ماـقی  دـح  هک " : تسا  هدـش  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  زا  دراد . یم  زاـب  یموـمع 

يارجا ءهنیمز  رد  اریز  ( 1 . "  ) تسا رتدایز  زور  لهچ  ناراب  زا  شتاکرب  دوش  ارجا  ادخ  يارب  نیمز  رد  هک  یهلا  دح  کی  احابـص ، نیعبرا 
، هعیشلا لئاسو  . 1 تساه . تمعن  دمارـس  تینما  تمعن  هک  تسا  یهیدبو  دوش  یم  رادروخرب  یعامتجا  تینما  زا  هعماج  تاریزعت  دودح و 
هک بناج  نیا  دننک . یم  تواضق  باسح  یب  یـضعب  تسا ، رایـسب  نخـس  مئارج  رامآ  هراب  رد  مئارج  رامآ   ( 139 هحفص 308 ( . ج 18 ،
هب تبسن  مدوب  راد  هدهع  ار  يرتسگداد  نآ  تسایر  لاس  تفه  زا  شیبو  متـشاد  لاغتـشا  اضق  لغـش  هب  مق  يرتسگداد  رد  لاس  هد  زا  شیب 
هب ور  تارکنم -  اشحف و  هلمج  زا  دراد -  يداصتقا  ءهشیر  هک  یمئارج  ءهیلک  هک : مدیسر  هجیتن  نیا  هب  هبساحم  زا  دعب  دوخ  یئاضق  هزوح 

دوب نیا  راظتنا  لاح  نیع  رد  دوب . یلعف  عضو  زا  رتشیب  بتارم  هب  مئارج  رامآ  دـش  یمن  ارجا  تاریزعت  دودـح و  رگا  املـسمو  تسا  شیازفا 
راظتنا نیا  فسالا  عم  دیایب ، نییاپ  ریگ  مشچ  روط  هب  مئارج  رامآ  تاریزعت ، دودح و  يارجا  اب  یفرط  زاو  اشحفو  داسف  زکارم  لیطعت  اب  هک 

نیا خـساپ  بناـج  نیا  رظن  هب  دـشن ؟ هتفرگ  بولطم  ءهجیتن  تاریزعت  دودـح و  يارجا  زا  ارچ  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياـج  ارهق  دـشن ، ققحم 
طوبرم مه  هب  دنک ، یم  میظنت  ددعتم  ياهوراد  زا  يرامیب  کی  نامرد  يارب  بیبط  هک  يا  هخسن  دننام  مالـسا ، ماکحا  هک  تسا  نیا  لاؤس 

یمن هتفرگ  بولطم  ءهجیتـن  دوشن  هدافتـسا  نآ  ملق  کـی  اـهنت  رگا  يراـمیب  عون  کـی  جـالع  يارب  وراد  ملق  هد  زا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ،
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هتسباو طوبرم و  مه  هب  زین  مالـسا  ماکحا  دش ، دهاوخن  هجلاعم  راظتنا  قبط  رامیب  دوشن  فرـصم  ررقم  دعوم  رد  اهنآ  مامت  رگا  هکلب  ددرگ 
اب شود  مه  داسف و  زکارم  یلیطعت  اـب  هارمه  هظعوم ، داـشرا و  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  اـب  ماـگمه  تاریزعت  دودـح و  يارجا  تسا .

، ددرگ لیطعت  المع  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رماو  دوش  هتسب  ناناوج  يور  هب  جاودزا  هار  دش  انب  رگا  دراد ، بولطم  ءهجیتن  جاودزا  تنس 
دیابن تاریرغت  دودح و  يارجا  زا  هتـسیاش  ریثأت  راظتنا  ددرگ  نیزگ  ياج  كرحم  ياه  گنهآو  جـیهم  ياه  ملیف  داشراو  هظعوم  ياج  هب 
ماهتا هب  ار  يدرجم  ناوج  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  تموکح  نامز  رد  هک  هدش  تیاور  هعیـشلا "  لئاسو  باتک "  رد   ( 140 تشاد ( .
زمرق هک  دز  وا  ياه  تسد  تشپ  هب  ردق  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما مرج  توبث  زا  سپ  دندروآ ، ماما  رـضحم  هب  هدرک ، ریگتـسد  ءانمتـسا  هانگ 

سیئرو نانمؤم  ياوشیپ  زا  هنامیکح  ءهماـنرب  نیا  (. 1  ) دنریگب رـسمه  شیارب  لاملا  تیب  ءهجدوب  زا  داد  روتـسد  ریزعت  نیا  زا  دعبو  دیدرگ 
ءهشیر دیاب  نآ  رب  هوالع  هکلب  درک  افتکا  دـیابن  ریرغتو  دـحو  نتـسبو  ندز  هب  اهنت  هک  دـناسر  یم  یبوخ  هب  ناهج  یعقاو  نارادـم  تسایس 

هب یمرگرس  زیگنا ، توهش  لماوع  زا  رگید  یکی  وهل  تالآ  هب  یمرگرس  دوش . هتفرگ  بولطم  ءهجیتن  ات  دومن  یساسا  جالعو  ادیپ  ار  مرج 
هب هیماما  ياهقف  نداد . شوگو  عامتسا  تروص  هب  هچو  لامعتسا  ماجنا و  تروص  هب  هچ  تسا . روتنـسو  رات  زاس ، لیبق  زا  بعلو  وهل  تالآ 

یقیسومو یگدنزاون   ) یهالم هب  لاغتشاو  یگدنناوخ )  ) ءانغ شهوکن  رد  دنراد و  قافتا  نآ  گنهآ  عامتساو  وهل  تالآ  لامعتـسا  تمرح 
1 ددرگ : یم  جرد  الیذ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  دودح 98  لیاسولا  كردتسمو  هعیـشلا  لیاسو  ياه  باتک  رد  يوهل )

ریما (، 2  ) مهنع ۀـکربلا  عفرتو  مهئاعد  باجتـسی  الو  درن  وا  روبنط  وا  فدوا  رمخ  هیف  اـتیب  ۀـکئلملا  لخدـتال  مالـسلا " :) هیلع   ) یلع لاـق  - 
دننام رامق  تالآ  ای  روبنط ، هرئاد ، دننام  یقیـسوم  تالآو  تارکـسم  نآ  رد  هک  يا  هناخ  هب  ناگتـشرف  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم 
یمن باجتسم  هناخ  نآ  لها   ( 141 ج 12 ص 235 ( . نامه ، . 2 ص 575 . ج 18 ، هعیشلا ، لیاسو  ياعدو 1 . دنوش  یمن  لخاد  دشاب  درن 

 - هدومرف رکذ  ار  ینید  لئاسم  تاهما  هک  یثیدح -  نمـض  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما   - 2 دوش " . یم  هتـشادرب  نانآ  زا  تکربو  دوش 
ءانغلاک ههورکم  هللارکذ  نعدـصت  یتلا  یهالملاو  دـنا " : هدومرف  هدـش ) رکذ  هاـنگ  ثیدـح 32  نآ  رد  هک   ) هریبک ناهانگ  راـمآ  ناـیب  رد 

و یگدنناوخ )  ) انغ دننام  دنک ، یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاه  یمرگرـس  دنـسپانو  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  راتوالا ، برـضو 
تابوکلا نعو  رامزملاو  نفزلا  نع  مکاهنأ  هلآو " :) هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق   - 3 (. 1 "  ) يوهل یقیسومو  یگدنزاون   ) اهرات نتخاون 

 " هب يزاـب  زاو  ياـن )  ) راـمزم نتخاونو  صقر  زا  منک  یم  یهن  ار  امـش  دـنا : هدومرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  (. 2 "  ) تاربکلاو
نع  - 4 " تسا . هدـیدرگ  ریبعت  گرزب  ياه  لبط  هب  تاربک "  زاو "  هدـش  ینعم  طبربو  کچوک  لـبط  جنرطـش ، درن و  هب  هک  تاـبوک " 
ماما زا  نومضم  نیا  هب  يدایز  تایاور  لیاسولا  كردتـسمو  هعیـشلا  لئاسو  رد   - 5 (. 3  ) رئابکلا نم  راتوالا  عامتسا  مالـسلا :) هیلع   ) اضرلا

زا هک  دوش  یم  بلس  هناخ  لها  زا  تریغ  نانچ  نآ  دوش  هتخاون  وهل  تالآ  زور  لهچ  يا  هناخ  ره  رد  هک : هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
: هک هدش  تیاور  هقدص "  نب  ةدعسم  زا "  یفاک  فیرـش  باتک  زا  یفاو  باتک  رد  هدنزومآ  ناتـساد  کی  دنرادن . اورپ  يراعو  گنن  چیه 

هیلع  ) قداص ماما  دزن  يزور   ( 142 ص 258 ( . ج 2 ، كردتسم ، . 3 ص 233 . ج 12 ، ۀعیشلا ، لئاسو  . 2 نید . عیارش  ثیدح  لاصخ ، . 1
مور یم  هیلختلا  تیب  يارب  هک  تاقوا  یـضعب  دراد ، هدـنزاونو  هدـنناوخ  نازینک  نم  ناـگیاسمه  درک : ضرع  ماـما  هب  يدرم  مدوب  مالـسلا )

ضرع نکن  ار  راک  نیا  دومرف : ماما  مهد . یم  لوط  اه  گنهآ  نآ  ندینـش  يارب  ار  دوخ  نتـسشنو  مونـش  یم  ار  اهنآ  زاوآ  زاـس و  يادـص 
عمـسلا نا  دیامرف " : یم  دنوادخ  دومرف : ماما  تسا . یقافتاو  یفداصت  رما  کی  نیا  مور . یمن  اج  نآ  یقیـسوم  ندینـش  دـصق  هب  نم  درک 

درک ضرع  صخـش  نآ  دـنوش " . یم  عقاو  لاؤس  دروم  لدو  مشچو  شوگ  قـیقحت  هب  ( 1 ، ) الوئسم هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلاو  رـصبلاو 
زامن یناوت  یم  ردـق  رهو  نک  لـسغ  ورب  دومرف : ماـما  مهد  یمن  همادا  راـک  نیا  هب  رگید  ما ، هدرکن  دروخ  رب  هیآ  نیا  هب  لاـح  هب  اـت  اـیوگ 
ساپس راک  نیا  كرت  رب  ار  ادخ  دیـسر  یم  ارف  تگرم  لاح  نآ  رد  رگا  یتشاد ، یلاحدب  هچو  یتشگ ، هدولآ  یگرزب  هانگ  هب  اریز  ناوخب ،

ار تشز  راک  الها ، لکل  ناف  هلهال  هعد  حیبقلاو  دراد " : یم  دنـسپان  ار  تشز  راک  دنوادخ  نک . نآ  یلوبقو  هبوت  تساوخرد  وا  زاو  رازگ 
هب تیاور  نیا  زا  تسین .) امـش  هتـسیاش  تشز  راک  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک   ) تسا يا  هدـنیوج  يراـک  ره  يارب  هک  نک  راذـگاو  شلها  هب 

فافع زا 43همیخ  هحفص 37 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 - 2 تسین . بسانم  نیرهاط  همئا  نایعیـش  يارب  تسا  دنـسپانو  تشز  يراک  مارح و  زاوآو  زاس  ندینـش   - 1 هک : دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ 
هتـسیاش هانگ  كرت  رب   - 4 دـنک . هبوت  لسغ  ناـسنا  تسا  بحتـسم  هبوت  یلوبق  يارب   - 3 تسین . روذـعم  هانگ  باکترا  رد  رـصقم  لهاج 

تالآ هلماعمو  نتخاس   ( 143 هیآ 36 ( . يرسا ، . 1 دهدب . حیبق  راک  هب  نت  دیابن  بوخ  ناسنا   - 5 دنک . يرازگ  ساپس  ار  ادخ  ناسنا  تسا 
رد هیلع ) هللا  ناوضر   ) ماما ترـضح  موحرم  بلطم  نیا  هبو  دـنناد  یم  مارح  ار  وهل  تـالآ  شورفو  دـیرخو  نتخاـس  هیماـما  ياـهقف  يوهل 

ناگرزب تاملک  فیرحت  یناطیـش  ياهراک  هلمج  زا  قئاـقح  فیرحت  تسا . هدومرف  حیرـصت  هلیـسولا  ریرحت  همرحم  بساـکم  زا  ۀلأسم 8 
نآ شورفو  دیرخ  تسا  عورشم  ياه  هدافتـسا  ياراد  وهل  تالآ  هک  اج  نآ  زا  هک : تسا  هدش  لاؤس  ماما  ترـضح  زا  هنومن  باب  زا  تسا .
نیا هناهب  هب  یهورگ  درادن . یلاکـشا  لالح  جـیاتن  دـصق  هب  كرتشم  تالآ  شورفو  دـیرخ  دـنا : هدومرف  باوج  رد  ناشیا  تسا .؟ هنوگچ 

لماوع زا  یکی  هنارت )  ) ءانغ دنزاون . یم  راکشآ  روط  هبو  هتخاس  یتنـس  یقیـسوم  تالآ  ناونع  هب  درادن  لالح  تعفنم  چیه  هک  یتالآ  اوتف 
نودـب تسا . یـشایع  سلاجم  اب  بسانم  هک  يوهل  گنهآ  زا  تسا  ترابع  نآو  تسا . انغ  عامتـساو  لاغتـشا  فاـفع  دـضو  زیگنا  توهش 
تمرح هب  مکح  مالـسا  تهج  نیا  زا  دزاس . یم  دراو  ینار  توهـش  ریـسم  هبو  جراخ  یعیبط  لاح  زا  ار  مدرم  عون  روکذـم  گنهآ  کـش ،

 " هفیرـش هیآ  رایـسب  تاـیاور  رد  مزادرپ . یم  یخرب  رکذ  هب  هـک  تـسا  هدـش  دراو  نآ  شهوـکن  رد  يرایـسب  تاـیاورو  تـسا  هدوـمن  نآ 
لاق  - 2 تسا . هدـش  انغ  رب  قیبطت   ( 144 ص 225 ( . ج 12 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  . 1 لطاب ) مالک  زا  دـینک  زیهرپ  ( ) 1 "  ) روزلا لوق  اوـبنتجاو 
هیلع  ) قداـصلا نع   - 3 " تسا . تفع  یفانم  لـمع  هب  ندـش  هدولآ  لـماوع  زا  اـنغ  (. 1 ، ) اـنزلا هیقر  ءاـنغلا  هلآو " :) هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا

ۀعیجفلا هیف  نموتال  ءاـنغلا  تیب  مالـسلا " :) هیلع   ) قداـصلا نع   - 4 (. 2 . "  ) تسانغ اه  گنهآ  نیرتدـب  ءانغلا ، قاوصالا  رـش  مالـسلا " :)
دوش یمن  باجتـسم  نآ  رد  اعدو  تسین  ناما  رد  تبیـصم  زا  دـشاب  انغ  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  (، 3  ) کلملا هلخدیالو  ءاعدـلا  هیف  باجتالو 

: هدومرف بساکم "  باتک "  رد  تسا ، هیماما  ياهقف  رباکا  زا  هک  يراصنا  خیـش  انغ  نوماریپ  اهقف  تاـملک  ددرگ " . یمن  شدراو  هتـشرفو 
تمرح رب  ۀـلاد  رابخا  رتاوت  ياعدا  حاضیا "  باتک "  رد  نیققحملا  رخفو  دراد  تلالد  نآ  رب  دایز  رابخاو  تسین  اـنغ  تمرح  رد  یفـالتخا 
يزابو وهل  سلاجم  صوصخم  هک  يزاوآ  دیامرف . یم  لئاسملا  حیضوت  باتک  رخآ  رد  يدرجورب  هللا  ۀیآ  موحرم  (. 4  ) تسا هدومن  ار  نآ 

ماما  ) هللا ۀـیآ  ترـضح  بالقنا  ریبک  ربهر  تسا . مارح  دـنناوخب  انغ  اب  مه  ار  نآرق  ای  هضور  اـیو  هحون  رگاو  تسا  مارحو  اـنغ  تسا  يرگ 
دـشاب هیثرمو  اعدو  نآرق  رد  ولو  تسا  مارح  نآ  هب  ندرک  بسکو  ندینـشو  انغ  ماجنا  دنیامرف : یم  هلیـسولا "  ریرحت  باتک "  رد  ینیمخ )

ج هعیشلا ، لیاسو  . 3 ص 457 . نامه ، . 2 ص 457 . ج 2 ، لیاسولا ، كردتسم  . 1 (. 5  ) دـشاب یم  رتدایز  نآ  تبوقع  اعدو  نآرق  رد  هکلب 
كوکشم گنهآ  ندناوخ  كوکشم  ياه  گنهآ   ( 145 ۀلیسولا ج 1 ص 457 ( . ریرحت  . 5 ۀمرحم ص 36 . بساکم  . 4 ص 225 . ، 12

عم تسا ، هیف  بوـغرمو  هدیدنـسپ  يرما  تاهبـش  زا  باـنتجا  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  نکلو  تـسین  مارح  یهقف  رظن  زا  نآ  نداد  شوـگو 
نآ لاحو  دریگ  یم  رارق  بیغرتو  لابقتـسا  دروم  تسین  مارح  زیچ  نالف  دش  هتفگ  هک  نیمه  دوش . یمن  هجوت  تهج  نیا  هب  زورما  فسالا 
رد تسا . كوکشم  ياه  گنهآ  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  بولطم  نآ  زا  ندرک  بانتجاو  حوجرم  تسین  مارح  هک  ییاهزیچ  زا  يرایسب  هک 

نآو دنا  هدومن  تیاور  ربمغیپ  زا  ار  نآ  ینـسو  هعیـش  هک  تسا  يروهـشم  ثیدح  هلمج  نآ  زا  میراد ، يدایز  تایاور  طایتحا ، نسح  هراب 
هچنآ هب  روآ  ورو  يراد  کش  نآ  رد  هچنآ  نک  اـهر  ( 1 ، ) کبیری الام  یلا  کبیری  ام  عد  هلآو " :) هیلع  هللا  یلـص   ) هلوق زا : تسا  ترابع 

هب هک  هدومرف  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  اقآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  هک  تسا  یتیاور  رگیدو  يرادن " . کش  نآ  رد 
طایتحا یناوت  یم  ات  تنید  هراـب  رد  دـشاب  یم  تردارب  ۀـلزنم  هب  تنید  (، 2  ) تئـش امب  کنیدل  طتحاف  کنید  كوخا  دـندومرف " : لیمک 

کلذ نیب  تاهبـشو  نیب  مارحو  نیب  لـالح  دـندومرف " " : هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تسا  يروهـشم  ثیدـح  رگیدو  نک " .
ج 18، ۀعیشلا ، لئاسو  . 1 ( 3 ، ) ملعیال ثیح  نم  کلهو  تامرحملا  یف  عقو  تاهبشلاب  ذخا  نمو  تامرحملا  نم  یجن  تاهبشلا  كرت  نمف 

تسا یمارحو  راکشآ  تسا  یلالح  ینعی :  ( 146 ص 114 ( . نامه ، . 3 نامه ص 123 . . 2 ص 127 . یضاق ، تافـص  باوبا  زا  باب 12 
دوش بکترم  ار  تاهبـش  سک  رهو  دبای  یم  تاجن  تامرحم  زا  دنک  كرت  ار  تاهبـش  سک  ره  سپ  كان ، ههبـش  تسا  يروماو  راکـشآ 
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ياه گنهآ  زا  ناملـسم  ناسنا  تسا  هتـسیاش  روکذـم  راـبخا  هب  هجوت  اـب   " ددرگ . یم  دوباـنو  دوش  یم  تاـمرحم  بکترم  هاـگآ  دوخاـن 
اـهاعد و ندـشن  باجتـسم  هک  تسین  دـیعب  دـهدن . رارق  زاوآو  زاـس  يرهق  دـسافم  ضرعم  رد  ار  دوخ  اورپ  یبو  دـنک  باـنتجا  كوکـشم 
یقیسوم 1 موش  تارثا  هراب  رد  ناتساد  دنچ  دشاب . اهراک  هنوگ  نیا  لولعم  هدیدرگ  ام  ریگ  نابیرگ  زورما  هک  تاکربو  ریخ  ندش  هتشادرب 

نب رمع  دوخ  يومع  تشذگرد  زا  دعب  هک  ناورم  نب  کلملا  دبع  نب  دیزی  دسیون : یم  نادیز  یجرج  ناورم  نب  کلملا  دـبع  نب  دـیزی  - 
فرـص يو  اب  ار  دوخ  تاقوا  مامت  هک  دـیزرو  یم  قشع  نانچ  نآ  هبابح "  مان "  هب  دوخ  نازینک  زا  یکی  هب  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلا  دـبع 

وا غارـس  هب  ادبا  زور  دـنچ  تدـم  دیـشک و  تسد  هبابح  زا  ات  درک  هظعوم  ردـق  نآ  ار  يو  هملیـسم "  مان "  هب  شردارب  دومن . یم  یـشایع 
دوخ خاک  زا  نایرابرد  تیعم  ردو  هتسدو  راد  اب  هعمج  زامن  ندناوخ  يارب  هفیلخ  دیـسر  ارف  هعمج  زور  دش . روما  هرادا  هب  مرگرـسو  تفرن 

تخاس رهاظ  ار  دوخ  دیـسر  وا  کیدزن  هفیلخ  بکوم  یتقو  داتـسیا . هفیلخ  هار  رـس  یقیـسوم  تالآ  اب  زینک  دنچ  هارمه  هبابح  دـش ، جراخ 
دوخ یب  دوخ  زا  هبابح  زاوآو  زاس  گنهآ  ندینـش  زا  يو  دناوخ . هفیلخ  يارب  یقیـسوم  تالآ  نتخاون  اب  مأوت  ابرلد  گنهآ  اب  رعـش  دنچو 

یشایع خاک  هبو  تفرگ  ار  هبابح  تسد  هار  نایم  زاو  دش   ( 147 فرصنم (  هعمج  زامن  هب  نتفر  زاو  دمآ  رد  صقر  هب  مومع  راظنا  رد  دش ،
باتک زا  دیسر . تفالخ  هب  دیلو  شدنزرف  کلملا ، دبع  نب  دیزی  زا  دعب  کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  زا  یناتساد   - 2 (. 1  ) درک تعجارم 

رعش دنچ  وا  ياربو  دمآ  دیلو  دزن  يوما ) فورعم  ناگدنناوخ  زا  یکی   ) هشیاع نبا  يزور  هک  تسا  هدش  لقن  يدوعسم  بهذلا "  جورم  " 
نانچ نآ  ماجنا  رـس  دنک ، رارکت  گنهآ  نامه  اب  ار  راعـشا  نآ  ءهبترم  ود  درک  راداو  ار  وا  دمآ  دجو  هب  دیلو  دناوخ . ابرلدو  انغ  گنهآ  اب 
ءهنیـس اـت  رـس  زاو  درک  تکرح  اـج  زا  ناـگناوید  نوچ  دـیدرگ و  لـقعی  ـالو  تسمو  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  تشاذـگ  رثا  دـیلو  ءهیحور  رد 
راظنا رد  دازردام  تخل  دوخو  دیـشخب  وا  هبو  دروآ  رد  نت  زا  ار  دوخ  ياه  سابل  مامتو  دیـسوب  ار  وا  ياضعا  لفاسا  ات  هنیـس  زاو  هدـنناوخ 
نوراه رابرد  فورعم  هدنناوخ  دـسیون : یم  نادـیز  یجرج  دیـشرلا  نوراه  زا  یناتـساد   - 3 (. 2  ) دـندروآ سابل  وا  يارب  ات  داتـسیا  مومع 

هک دومندوخ  یب  دوخ  زا  ار  هفیلخ  نانچ  نآ  رعش  دنچ  ندناوخ  ابو  دیدرگ  رضاح  نوراه  دزن  ینامز  حلاص "  نب  لیعامـسا  مانب "  دیـشرلا 
دوخ یشایعو  یگتخابلد  يادف  ار  یمالسا  روشک  کی  تشونرس  ناسنیدب  درک و  راذگاو  هدنناوخ  نآ  هب  ار  رـصم  روشک  ییاورنامرف  اروف 

باتک  ( 148 نامه ( . نادـیز ، یجرج  . 3 یهتنملا ص 91 . همتت  . 2 ءهمجرت ص 67 . مالـسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  . 1 (. 3  ) دومن
هبتکم مق ، پاچ : 1353 ق ،)  ) یغالب داوج  دمحم  نامحرلا ، ءالآ  میرک  نآرق  عبانم ) زا  یـشخب   ) يرمق لاس  هب  نافلؤم  توف  خـیراتو  همان 
روصنم وبا  یـسربط ، جاجتحا  ات ) یب   ) يدلج مق 7  هیملع  هعبطم  ( 1104  ) یلماع رح  نسح  نبدمحم  هادهلا ، تابثا  ات .) یب   ) مق ینادـجو ،

مراهچ نرق  مالعا  زا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نبدـمحم  یـشک ، لاـجر  راـیتخا  1386 ق . فـجن -  ناـمعن -  راد  مشـش ) نرق   ) یلع نب  دـمحا 
مراهچ پاچ  یمالـسا  داشراو  گنهرف  ترازو  پاچ  ناـمزاس  ( 1406  ) یباهـش دومحم  داتـسا  هقف ، راودا  ات .) یب   ) البرک یملعا  هسـسؤم 
دمحم همالع  اهلوصاو  ۀعیـشلا  لصا  1376 ش . مق ، هاگـشناد  هب  هتـسباو  قارـشا  تاراشتنا  لوا  پاچ  هدنراگن  زا  لوصالا  لصا  1372 ق .
لوصا فجن 1386 ق . نامعن  راد  ( 1384 ، ) رفظم اضردمحم  هقفلا ، لوصا  مهد 1377 . پاچ  ةرهاق  ( - 1373  ) اطغلا فشاک  لآ  نیسح 
فجن هیردیح  هعبطم  ( - 436  ) یضترم دیس  نیسح  نب  یلع  راصتنا  نارهت 1381  قودص -  هبتکم  ( 329  ) ینیلک بوقعی  نبدمحم  یفاک 
ۀعبطم ( 685  ) يواضیب رمع  نب  هللا  دبع  لیزنتلا ، راونا  مق 1388 . یضر  تاروشنم  ( 276  ) هبیتق نبا  نب  هللا  دبع  ۀسایسلاو ، ۀمامالا  1391 ق .

، دهتجملا ۀیادب  مود 1403 ق . پاچ  توریب  افو  هسسؤم  ای 1110 )  1111  ) رقاب دمحم  یسلجم  همالع  راونالا ، راحب   ( 149 يورم 1388 ( .
تیآ نایبلا ، باتفآ 1375 ق . هناخپاچ  ( 1107  ) ینارحب مشاه  دیس  ناهربلا ، ات ) یب   ) رکفلا راد  ( 595  ) یطانرغ دشر  نبا  دمحا  نبدمحم 

مق هعبطم  ( 1289  ) نسحم دمحم  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  داهتجا ، رـصح  خیرات  فجن  باتفآ  هعبطم  ( 1413  ) مساقلا وبا  دیـس  یئوخ  هللا 
یسوط خیـش  نایبتلا  فجن 1409 . ۀـیردیح  هعبطم  زا 293 ) دـعب   ) حـضاو نبا  هب  فورعم  بوقعی  یبا  نب  دـمحا  یبوـقعی ، خـیرات  . 1401

ۀفحت هیملع  هناخپاچ  مهدزای  نرق  يدورهرک  هداز  یـضاق  قلاخلا  دبع  هیهاش ، هفحت  فجن 1409  هیردیح  هعبطم  ( 460  ) نسح نب  دمحم 
پاچ یمالسا  رشن  هسسؤم  ( 1410  ) ینیمخ هللا  تیآ  ۀلیسولا ، ریرحت  ۀیمالسا 1370 ق . بتک  راد  ( 1359  ) سابع یمق  ثدحم  بابحالا ،
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موحرم حاـکن  سرد  تاریرقت ، اـت ) یب   ) نارهت هیوضترم -  هبتکم  ( 726  ) فسوی نب  نسح  یلح  همالع  ءاـهقفلا ، ةرکذـت  مشش 1417 ق .
تیآ هنومن ، ریسفت  ات ) یب   ) ناسارخ هناخپاچ  ینایتشآ  دومحم  خیـش  جاح  موحرم  ملق  هب  ( 1355  ) يرئاح میرکلا  دبع  خیش  جاح  هللا  تیآ 

نیگنر پاچ  تکرش  ( 1101  ) یلع نب  دمحم  یلیبدرا  ةاورلا ، عماج  متفهو 1370 ش . تسیب  پاچ  هیمالسا  بتک  راد  رصاعم )  ) مراکم هللا 
ۀفرعملا 1409 راد  ( 310  ) يربط ریرح  نبدمحم  نایبلا ، عماج  نارهت 1409 ق . هاگشناد  ( 548  ) یلع وبا  یسربط  عماجلا ، عماوج  1331 ش 

نسح دمحم  خیش  مالکلا  رهاوج   ( 150 رصاعم ( )  ) يرئازج يوسوم  یجان  مشاهدیس  مرتحم  لضاف  ایند -  راد  رد  يداه  ماما  ءادعا  ءازج 
نارهت 1334 یملع  یشورفباتک  ( 1110  ) رقاب دمحم  یـسلجم  همالع  نیقیلا ، قح  مود 1365 ش . پاچ  ۀیمالـسا  بتک  راد  ( 1266  ) یفجن

یماـما نسح  دیـس  رتـکد  یندـم ، قوقح  یمالـسا 1365 ش . مولع  رـشن  داـماد  ققحم  یفطـصم  دیـس  رتـکد  داتـسا  هداوناـخ ، قوقح  ش .
ردـلا ات ) یب   ) ۀیمالـسالا فراعملا  راد  تکرـش  ( 460  ) یـسوط نسح  نب  دـمحم  فـالخ ، متشه 1370 ش . پاچ  هیمالـسا  یـشورفباتک 
ملعلا راد  ( 1375  ) رفظم نسحدمحم  قدصلا ، لئالد  مق 1404 ق . یشعرم  هللا  تیآ  هبتکم  تاروشنم  ( 910  ) یطویس نیدلا  لالج  روثنملا 

. موس پاـچ  ءاوضـالا  راد  ( 1389  ) نسحم دـمحم  ینارهت  گرزب  اـقآ  نسحم  دـمحم  هعیـشلا ، فیناـصت  یلا  ۀـعیرذلا  ةرهاـق 1396 ق . - 
نرق  ) يزار حوتفلا  وـبا  نآرقلا -  ریـسفت  یف  ناـنجلا  ضور  يدلج 1310 ق . ود  ( 965  ) یناث دیهـش  یلع  نب  نیدلا  نیز  ۀـیهبلا ، هضورلا 
ةدبز موس 1369 ش . پاچ  مایخ  یشورفباتک  ( 1372  ) یلع دمحم  يزیربت  سردم  یلعدمحم  بدالا ، ۀناحیر  يدلج 1323 ق .  4 مشش )
هیملع عبطم  يدـلج  لوا 2  پاـچ  ( 1359  ) سابع یمق  ثدـحم  راحبلا ، ۀنیفـس  یلیبدرا  سدـقم  هرکنگ  ( 993  ) یلیبدرا دـمحا  الم  نایبلا ،
بیعـش نب  یلع  نب  دـمحا  یئاسن  ننـس  اـت ) یب   ) توریب هیبرعلا -  بتکلا  راد  ( 275  ) ثعشا نب  نامیلـس  دواد ، یبا  ننـس  فجن 1355 ق .

نب رفعج  عیارـشلا  ات ) یب   ) مق اردص -  تاراشتنا  ( 1358  ) یـضترم يرهطم  ۀغالبلا ، جهن  رد  يریـس  ات ) یب   ) یبرع ثارت  ءایحا  راد  ( 303)
 ( 151 مق (  یضر  تاراشتنا  رصاعم  نسحلا  وبا  ینارعـش ، هرـصبت  حرـش  نارهت 1320 ق .)  ) زیربت یلحر  پاـچ  ( 676  ) لوا قـقحم  نسح ،

تاراشتنا ( 816  ) فیرش دیس  ریم  فقاوم ، حرش  لاس 1274 ق . پاچ  یلحر . عطق  ( 879  ) یچشوق دمحم  نب  یلع  داقتعالا ، دیرجت  حرش 
نبا نب  دیمحلا  دبع  ۀغالبلا ، جهن  حرـش  1372 ش . مق ) یضر  تاراشتنا  ( 793  ) ینازاتفت نیدلا  دعس  دصاقم ، حرـش  مق 1412 ق . یضر 

( ات یب   ) یمالسا تاراشتنا  رتفد  ( 1402  ) ییابطابط نیسح  دمحم  همالع  مالسا ، رد  هعیـش  توریب . ات ) یب   - ) يدلج  4 ( 655  ) دیدحلا یبا 
ۀیشاحب ( 256  ) لیعامـسا نب  دمحم  يراخب -  حیحـص  نارهت 1334 ق . یلحر  عـطق  ( 1091  ) ضیف نسحمالم  یـضترم  نب  دـمحم  یفاص 

یلع الم  دوقعلا ، غیص  یبرعلا 1407 ق . باتکلا  راد  يوون  حرـش  اب  ( 261  ) يریشق جاجح  نبا  ملسم  حیحـص  ات .) یب   ) ۀفرعملا راد  يدنس 
دبع مـکحلا  ررغ  هیمالـسالا 1388 ق . بتکلا  راد  ( 1337  ) ییابطابط مظاک  دـمحم  دیـس  یقثولا  ةورعلا  پاچ 1321 ق  ( 1290  ) ینیوزق

توریب ۀیبرعلا -  بتکلا  راد  ( 1390 ، ) ینیما نیسحلا  دبع  همالع  ریدغلا ، ات ) یب   ) مق یمالسا -  مالعا  رشن  زکرم  مشـش  نرق  يدمآ  دحاولا 
ققحم لوصالا  دئارف  مق 1403 . ءادهشلا  دیس  ۀعبطم  یکرک ) ققحم  رصاعم   ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  یلائللا ، یلاوغ  مود 1387 ق . پاچ 

هقفلا مق  يرواد -  هبتکم  ( 1373  ) نیسحلا دبع  نیدلا ، فرـش  همالع  ۀمهملا ، لوصفلا  يدلج  کی  یلحر  عطق  ( 1281  ) یضترم يراصنا 
رصاعم نمحرلا  دبع  يریزج ، ۀعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  پاچ 1404 ق . لاس  رکفلا ، راد  رصاعم )  ) یلیحز هبهو  رتکد  هتلداو  یمالسالا 
هزوحلا بدا  ( 528  ) يرـشخمز رمع  نبدومحم  هللاراج  فاشک  ات ) یب   ) نارهت روشناد ، تاراشتنا  ناریا  یندم  نوناق  1406 ق .)  ) رکفلا راد 

عطق ( 1227  ) رفعج خیـش  ءاطغلا ، فشک   ( 152 ات ( ) یبو  اـن  یب  ( ) 1410  ) لحار ماما  ینیمخ  هللا  تیآ  هلاس ، رازه  رارـسا  فشک  اـت ) یب  )
فسوی نب  نسح  همالع  دارملا  فشک  زیربت 1381 ق . یمشاه -  ینب  هبتکم  ( 693 ، ) یلبرا یـسیع  نب  یلع  ۀمغلا ، فشک  ان .) یب   ) یلحر

ینک ش .)  1343  ) نارهت هیوــضترم -  هـبتکم  ( 826  ) يرویـس دادـقم  لضاف  نافرعلا ، زنک  اـت ) یب   ) یمالـسا رـشن  هسـسؤم  ( 726 ، ) یلح
پاچ رصاعم ، یئافـش ، نسحم  رتکد  نآ ، یعامتجاو  یقوقح  راثآو  هعتم  1357 ق . ادیص ، نافرع -  هعبطم  ( 1359  ) یمق ثدحم  باقلاو ،

ریسفت ، ) بیغلا حیتافم  مجنپ 1418 ق .) پاچ   ) ءاوضالا راد  رصاعم ، یکیکف  قیفوت  یعامتجالا ، حالصالا  یف  اهرثآو  هعتملا  ات ) یب   ) مجنپ
هبتکم ( 548  ) نسح نب  لضف  یلع ، وبا  یـسربط  نایبلا ، عمجم  ات .) یب   ) نمحرلا دـبع  دـمحم  ةرهاق  ( 606  ) يزار نیدـلا  رخف  يزار  ریبک )
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، نیرحبلا عمجم  ات ) یب   ) مق نیسردم  هعماج  تاروشنم  ( 993  ) دمحا الم  یلیبدرا  ناهربلاو ، ةدئافلا  عمجم  ات ) یب   ) نارهت هیمالسا -  ۀیملع 
فجن 1389 ق. نامعن  هعبطم  ( 1390  ) میکح نسحم  دیس  هللا  تیآ  ةورعلا ، کسمتسم  ات ) یب   ) یلحر پاچ  ( 1085 ، ) یحیرط نیدلا  رخف 

نیسح يرون  همالع  یسربط ، لیاسولا ، كردتسم  فجن 1389 ق . نامعن  هعبطم  ( 1390  ) میکح نسحم  دیس  هللا  تیآ  ةورعلا ، کسمتسم 
فجن 1377 دبطم  ( 1413  ) مساقلا وبا  دیـس  یئوخ ، هللا  تیآ  سرد  تاریرقت  لوصالا ، حابـصم  هیمالـسالا 1382 ق . بتکلا  راد  ( 1320)

بتکلا راد  ، 381 هیوباب ، نب  یلع  نبدـمحم  قودـص  خیـش  هیقفلا ، هرـضحیال  نم  اـت ) یب   ) یبرعلا بتکلا  راد  ( 630  ) ۀـمادق نبا  ینغم  ق .
يومرا ثدحم  ضقنلا ، همدقم  نادیواج 1389 ق . تاراشتنا  ( 1359  ) یمق ثدحم  لامالا ، یهتنم   ( 153 نارهت 1410 ق ( . هیمالسالا - 

پاچ مق  اردـص -  تاراشتنا  1358 ش ) ، ) يرهطم یـضترم  هللا  تیآ  مالـسا  رد  نز  یقوقح  ماظن  ات ) یب   ) لوا 1371 پاچ  رـضاح ) نرق  )
، یلح همالع  قحلا ، جهن  توریب . ۀفرعملا ، راد  ات ) یب   ) هدبع حرـش  اب  ( 406 ، ) یضر دیس  نیسح  نب  دمحم  ۀغالبلا ، جهن  متشه 1357 ش .

هسسؤم ( 726  ) فـسوی نـب  نـسح  یلح ، همـالع  ماـکحالا ، ۀـیاهن  موـس 1411 ق . پاـچ  ةرجهلا  راد  هســسؤم  ( 726  ) فـسوی نب  نـسح 
نرق ياملع  زا  يزار  لیلجلا  دبع  ضقنلا  موس 1377 ش . پاچ  ات ) یب   ) مق نارای  پاچ  هدنراگن  زا  تیالو  میسن  مق 1410 ق . نایلیعامسا ،

رح نسح  نب  دمحم  هعیشلا  لئاسو  ۀیمالسالا 1375 ش . هبتکم  ( 1091  ) یناشاک ضیف  یضترم ، نبدمحم  یفاو  لوا 1371 ق  پاچ  مشش 
قودص هناخباتک  یمق ، سابع  خیـش  جاح  ربیخ  ثدحم  بابحالا ، ۀـیده   1383 ات ) یب   ) مود پاچ  نارهت  هیمالـسا  ۀـبتکم  ( 1104  ) یلماع

، لیاسولا كردتسم  فجن 1389 ق . نامعن  هعبطم  ( 1390  ) میکح نسحم  دیس  هللا  تیآ  ةورعلا ، کسمتـسم  لوا 1362 ش . پاچ  نارهت 
مساقلا وبا  دیس  یئوخ ، هللا  تیآ  سرد  تاریرقت  لوصالا ، حابـصم  هیمالسالا 1382 ق . بتکلا  راد  ( 1320  ) نیسح يرون  همالع  یسربط ،

نب یلع  نبدمحم  قودص  خیـش  هیقفلا ، هرـضحیال  نم  ات ) یب   ) یبرعلا بتکلا  راد  ( 630  ) ۀمادق نبا  ینغم  فجن 1377 ق . دبطم  ( 1413)
ۀینورتکلالا مالسلا  هیلع  نیدلا  بوسعی  ۀبتکم  نارهت 1410 ق . هیمالسالا -  بتکلا  راد  ، 381 هیوباب ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
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