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هغالبلا جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) رظتنم يدهم 

هلاقم تاصخشم 

1375 هدازدامع ، هینیـسح  ناهفـصا : رـشن : تاصخـشم  ینامیا  هیقف  يدـهم  فیلاـت : هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رظتنم يدـهم  ناونع :
نبیلع عوضوم : سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : یلبق  یسیون  تسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  ص 126  يرهاظ : تاصخشم 

ماـما جـع ،) ) نسح نب  م ح م د) : ) عوضوم ریـسفت  دـقن و  هغـالبلا -  جـهن  40ق . ترجه -  زا  لــبق   23 لوا ، ماما  مالـسلا ، هیلع  بلاـطیبا 
نبیلع عوـضوم : اـههبطخ  40ق - . ترجه -  زا  لـــبق   23 لوا ، ماـما  (ع ،) بلاـطیبا نـبیلع  عوـضوم : تیودـهم  255ق - . مهدزاود ،

 - ترجه زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  هدوزفا : هسانش  اه  یئوگشیپ  40ق – . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا
: یلم یسانشباتک  هرامش   297/9515 ییوید : يدنب  هدر  BP38/042/ف7م9 1375  هرگنک : يدنب  هدر  حرش  هدیزگرب  هغالبلا . جهن  40ق .

م9853-75

راتفگشیپ

هب طوبرم  اهنت  ینامز ، ره  رد  طئارش  دجاو  یمالسا  ربهر  کی  دوجو  ترورض  و  تماما ، ماقم  زا  يوریپ  هب  مازتلا  و  یـسانش ، ماما  عوضوم 
اـه و یئارگ  هقرف  عاوـنا  اـب  ناناملـسم  دراد و  یمالـسا  قـیمع  هشیر  هک  تسا  یتـیعقاو  هکلب  تسین ؛ هدوـبن و  یـصاخ  هورگ  کـی  هـعیش و 

ینامز ره  رد  ماما  دوجو  هب  هدیقع  نخس  رگید  هب  دنتسه . هدوب و  نآ  هب  فرتعم  دقتعم و  همه  همه و  یهقف ، یتدیقع و  نوگانوگ  بهاذم 
هداهن ناگمه  شود  رب  ار  نآ  تیلوؤسم  راـب  و  هدومن ، مـالعا  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یَّلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هک  تسا  یهلا  بجاو  کـی 

ارگ تیلهاج  دننز  یم  زاب  رس  دوخ  رصع  نیتسار  ماما  تخانـش  زا  هک  ار  تماما  هب  هدیقع  طخ  زا  نایارگ  فارحنا  شترـضح  يرآ ، تسا .
یسک ۀیلهاج » ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دیامرف هدرک ، ریبعت  دیامن  درگ  بقع  ّتیلهاج  نارود  هب  هک  یـسک  ناونع  هب  و 

ایند زا  یتسرپ  تب  كرش و  لاح  رد  هک  دشاب  تیلهاج  نارود  دارفا  گرم  دننام  وا  گرم  دشاب  هتخانشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک 
هب فورعم   ) کلام نب  رمیوع  باطخ ، نب  رمع  نب  هللادـبع  سابع ، نب  هللادـبع  يرتع ، هعیبر  نب  رماع  مقرا ، نب  دـیز  ار  ثیدـح  نیا  دـنتفر .

رگید ماـقمیلاع و  نیثّدـحم  زا  یهورگ  و  دـنا ؛ هدرک  لـقن  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  زا  نایفــس  یبأ  نـب  ۀـیواعم  لـبج و  نـب  ذاـعم  ءادردوـبا ،)
؛ دنوش یم  بوسحم  رودصلا  یعطق  رتاوتم و  ثیداحا  زا  عقاو  رد  و  دنا ؛ هدومن  رکذ  یمالسا  رداصم  رد  ار  نآ  مه  ننـست  لها  نادنمـشناد 

نآ هنیمز  نیا  رد  رکذت  هب  مزال  هتکن  نونکا  میناسر . یم  ناگدنناوخ  رظنب  يرـصتخم  حیـضوت  زا  سپ  ار  ثیدح  كرادـم  زا  یـشخب  ام  و 
ربمایپ هیحان  زا  یمالـسا  یعطق  نامرف  کی  رودـص  رگناشن  تسا  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  هک  یثیداحا  رگید  اـب  ثیدـح  نیا  هک  دـشاب 

هملک هب  ماما »  » هملک ندرک  هفاضا  اب  ص )  ) مالـسا ربمایپ   1 دیامن : یم  بلج  مهم  رما  ود  هب  ار  مومع  هجوت  دـیکأت ، تحارـص و  اب  و  تسا ؛
( دشاب هتشاد  دوجو  ناملسم  رفن  کی  اهنت  دنچره   ) ینامز رـصع و  ره  رد  ار  تخانـش  لباق  طئارـشلا و  عماج  ماما  دوجو  ترورـض  نامز » »
(ع) يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  اهنآ  نیرخآ  هک  هعیـش  موصعم  ناماما  اب  زج  یماـما  نینچ  و  هدومرف ، مـالعا  وا  زا  يوریپ  تهج 

نودـب گرم  ۀـّیلهاج »  » هملک هب  ۀـتیم »  » هملک ندرک  هفاـضا  اـب  (ص ) یمارگ ربماـیپ  هـکنیا  زا   2 ددرگ . قبطنم  یـسک  اـب  دـناوت  یمن  تسا 
هکلب یلومعم ، يداع و  صخـش  کـی  هن  ماـما  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هدرک ، فیـصوت  یلهاـج  گرم  ار  یناـمز  ره  ناـمز  ماـما  تخاـنش 

ًانیع نآ  نتخانـشن  هک  تسا  قلاخ  قلخ و  نیب  طبار  و  یلمع ، یملع و  هبناج  همه  تیـصخش  هجرد  نیرت  یلاع  زا  رادروخرب  ربمایپ  دـننامه 
هار ود  زا  شیب  ناشیا  يارب  دنریذپب ، ار  هیرظن  نیا  زا  ریغ  دـنهاوخب  هکیناسک  نونکا  دوب . دـهاوخ  یهارمگ  بجوم  ربمایپ ، نتخانـشن  ناسب 

ای تسین ؛ راکنا  دیدرت و  لباق  ددرگ  یم  داریا  ًادعب  هک  یحرش  هب  ثیدح  نیا  هکیتروص  رد  دنیامن ؛ راکنا  ار  ثیدح  لصا  ای  درادن : دوجو 
تـشپ اب  هرخالاب  و  يزیرنوخ ، اتدوک و  اب  روز ، رهق و  اب  دـنچره  يا ، هلیـسو  ره  اب  هک  تسا  يرادـمامز  ماما و  ره  دوصقم  دـنیوگب : هکنآ 
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، اه یقیناود  روصنم  اه ، کلملادبع  اه ، ناورم  اهدیزی ، اه ، هیواعم  نیاربانب  دیآ . راک  يور  یناسنا  یمالـسا و  ياهرایعم  نآرق و  هب  ندرک 
یهارمگ لماع  یئارگ و  ّتیلهاج  ار  اهنآ  نتخانشن  (ص ) ربمایپ هک  دنا ، هدوب  دوخ  رصع  ياه  نامز  ماما  اه ، لکوتم  اه ، نومأم  اه ، نوراه 

یئاه یگژیو  اب  ار  نیشن  ناملسم  قطانم  اهروشک و  نارادمامز  نتخانـش  نونکا  مه  و  تسا ؛ هدرک  مالعا  ّتیلهاج  مدرم  اب  رـشن  رـشح و  و 
گرم ار  نانآ  تخانـش  نودـب  گرم  و  تسناد ، یمالـسا  فیاظو  ءزج  نآ ، ماـکحا  زا  يوریپ  مالـسا و  تخانـش  تهج  دـیاب  دـنراد ، هک 

. دریذپ یمن  ار  نآ  یهاگآ  لقاع و  ناسنا  چیه  هک  زیمآ ، هرخـسم  و  مالـسا ، حور  اب  ریاغم  لطاب ، طلغ ، تسا  يرادنپ  نیا  و  دـیمان . یلهاج 
رد اطخلا  زیاج  موصعم و  ریغ  دارفا  تماما  فیرـش ، ثیدـح  نیا  داریا  اب  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هعیـش ، رظن  ساـسا  رب  بیترت و  نیدـب 

نرق لوط  رد  هعیـش  هک  تسا  يزیچ  نایب  نیا  و  هدناوخ ؛ یئارگ  تیلهاج  رخآ  رد  لوبق و  لباق  ریغ  و  یفن ، ار  مالـسا  ماکحا  ءارجا  غیلبت و 
نآ دانسا  زا  يدادعت  ددرگ ، انشآ  هاگآ و  ثیدح  كرادم  هب  تبـسن  یمارگ  هدنناوخ  هکنآ  رطاخب  نونکا  [ 1 .] تسا هدوب  دقتعم  نآ  هب  اه 

ج 2 ص 83 و ج 3 ص 446 و ج 4 ص دنسم » » رد هتشذگ 241 ) رد   ) لبنح نب  دمحا   1 میناسر : یم  رظنب  نّنـست  لها  ياه  باتک  زا  ار 
دوخ ج 5 ص حیحص »  » رد ( 256  ) يراخب  3 ص 29 . هینامثعلا » باتک  ضقن   » رد یفاکسا  رفعجوبا  لقن  هب  ( 255  ) ظحاج نامثعوبا   2 . 96

هرامش ج6 ص21 22، حیحص »  » رد ( 261) ملسم  5 دنه . دابآردیح  پاچ  ص 259 ، دنسم »  » رد ( 259  ) یسلایط دوادوبا   4 نتف . باب   13
ینکلا و  » رد ( 320  ) یبالود  7 دئاوزلا .» عمجم   » لقن هب  زین  دئاوز ج 1 ص 144 و ج 2 ص 143  رد  ( 292  ) زازب رمع  نب  دمحا   6 . 1849
ج 10 ص ریبک » مجعم   » رد ( 360  ) یناربط مساقلاوبا   9 »ج2 ص 77،117 . كردتسم » رد ( 405  ) يروباشین مکاح   8 ج 2 ص 3 . ءامسالا »
10 ج 5 ص 224 . دـئاوزلا » عمجم   » لقن هب  طـسوا » مجعم   » رد و  توریب ؛ پاـچ  و ج 10 ص 10687  دادـغب ، پاچ  هرامش 10687   350
. ملسم يراخب و  زا  لقن  ننس ج 8 ص 156 157  رد  ( 458  ) یقهیب  11 ج 3 ص224 . ءایلوالا » ۀـیلح   » رد ( 430  ) یناهفصا میعنوبا  ظفاح 

یبا نبا   14 ج 4 ص 70 . لوصالا » عماـج   » رد ( 606  ) يرزج ریثا  نـبا   13 ص 113 . »ج1  طوسبم  » رد ( 490) یسخرس نیدلا  سمـش   12
ضایر  » رد و  ج 12 ص 240 ، ملسم » حیحص  حرش   » رد ( 676  ) يوون  15 ج 9 ص 155 . هغالبلا » جهن  حرـش   » رد ( 656  ) یلزتعم دیدحلا 

ج 1 ریسفت »  » رد ( 774  ) یقشمد ریثک  نبا   17 . 117 ج 1 ص77 ، مکاح » كردتسم  لیذ  ( » 748  ) یبهذ  16 رصم . ص 164 چ  نیحلاصلا »
تفه هک  پاچ 1313  اـما  پاچ 1302 ، یفـسن » دیاقع  حرـش   » رد ص 275 و  ج 2  دصاقملا » حرـش   » رد ( 792  ) ینازاتفت  18 ص 517 .

ج 5 دـئاوزلا » عمجم   » رد ( 807  ) یمثیه نیدـلارون   19 تسا . بلطم  نیادـقاف  هدـش ، طقاس  فذـح و  ناراک  تناـیخ  تسد  هب  نآ  هحفص 
« لامعلا زنک   » رد ( 975  ) يدنه یقتم   21 ج2 ص39 . لوصولا » ریسیت   » رد ( 944  ) ینابیش عیبد  نبا   20 225 و 312 . ، 223 ، 219 ص218 ،

رهاوجلا  » همتاـخ رد  ( 1014  ) يراـق یلع  ـالم   22 بلح . پاـچ  هرامـش 14863  ص 65  و ج 6  دـنه ؛ دابآ  ردـیح  پاـچ  ص 200  ج 3 
یفنح يزودنق   24 ج1 ص3 . ءافخلا » ۀلازا   » رد ( 1176  ) يولهد هللا  یلو  هاـش   23 ملـسم . زا  لقن  هب  ص 509 و ص 457  ج 2  ۀئیضملا »
یکرت زا  هـک  « دّـمحم لآ  خـیرات  » رد (1300) يروز هـنگنز  لوـلهب  یـضاق   25 لوبمالـسا . پاـچ  ص 117  ةدوــملا » عیباــنی   » رد ( 1294)

لهچ و هفاضا  هب  تسا ، ننست  لها  دیناسم  حاحص و  زا  ثیدح  كرادم  اهنیا  تسا . هدیسر  پاچ  هب  ررکم  همجرت و  یسراف  هب  یلوبمالسا 
هئارا و ًالّصفم  بناجنیا  ملق  هب  (ص 28 44 ») یلهاج گرم  زا  یئاهر  هار  ای  ماما  تخانش   » باتک رد  هک  ینس  ياملع  زا  رگید  كردم  جنپ 
زا ار  ثیدـح  كرادـم  رگا  و  دـنا . هدروآ  نومـضم  مه  اـّما  فلتخم  ياـه  نتم  دنـس و  رکذ  اـب  ار  ثیدـح  نیا  اـهنآ  همه  و  هدـش ، یفرعم 

. دیسر دهاوخ  رتاوت  زا  هجرد  نیرتالاب  هب  تروص  نیا  رد  میئازفیب  اهنیا  رب  هعیش  ياهباتک 

مالسا رد  تیودهم 

یناهج بالقنا  یساسا  طرش  و  مالسا ، موادت  ياه  هیاپ  نیرت  لیـصا  زا  یکی  دنک ، یم  حرطم  هعیـش  هکنانچنآ  مالـسا ، رد  ّتیودهم  هلأسم 
دجاو ماما  يربهر  هیاس  رد  اهنت  اریز  تسا . ناهج  ياه  تموکح  اه و  نیئآ  رگید  رب  نآرق  نیئآ  هبناج  همه  تّیمکاـح  يزوریپ و  مالـسا و 
نوؤش همه  رد  شا  هدرتسگ  داعبا  لماک و  يدازآ  اب  نیتسار  مالـسا  هک  تسا  مالـسا  راذگناینب  بناج  زا  ثعبنم  موصعم و  هفیلخ  طیارش و 
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هدوت مومع  نایم  رد  ناهج و  رـسارس  رد  دـناوت  یم  یماظن و ... یئاضق ، یگنهرف ، یقالخا ، يدابع ، يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ، یملع ،
قّقحت تّینیع و  ناربکتسم  رب  نافعـضتسم  يزوریپ  رب  ینبم  [ 2] دیجم نآرق  رد  یهلا  هدعو  لاح  نیمه  رد  و  دـنک ؛ یئامندوخ  يرـشب  ياه 

نیـشن و ریما  هریزج و  کچوک و  گرزب و  روشک  اهدص  مالـسا  خیرات  هتـشذگ  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـیامن . ادـیپ 
شیرتسگداد هاگشناد و  شیامیس و  ادص و  شا و  همکاح  تئیه  شمدرم و  هک  دراد  هتـشاد و  دوجو  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  نیـشن  خیش 

باتک یهورگ و  ياه  هناسر  قیرط  زا  یمالسا  ياهراعـش  عاونا  زکارم  نیا  همه  رد  نونکا  مه  و  دننز . یم  هدز و  مالـسا  زا  مد  همه  همه و 
هک دنیوگ  یم  تسار  مه  يّدـح  ات  دنتـسه و  یعّدـم  ًارثکا  و  هدرک ، بلج  دوخ  هب  ار  مومع  هجوت  هتـشذگ  زا  رت  هدرتسگ  داعبا  اب  هلاقم ، و 

نوچمه يرفن  نویلیم  لهچ  دودح  روانهپ  روشک  کی  میناوت  یمن  هنافـسأتم  یلو  دنا . هدومن  نیودـت  نآرق  يور  زا  ار  دوخ  یـساسا  نوناق 
زا و  هتشاد ، ّتیمکاح  نآ  رب  یمالسا  دص  رد  دص  ماظن  هک  مینک  یفرعم  ار  ینیشن  خیش  هقطنم  ای  کچوک  رایـسب  روشک  کی  هکلب  رـصم ،
مه دنتشاد و  مالسا  زا  یهاگآ  مه  هک  ناملسم  قیال و  نارادمامز  ار  اهروشک  يربهر  رگا  هکیتروص  رد  دشاب . هدوب  لمع  دروم  تهج  ره 

بقع رقف و  يونعم ، يدام و  يورجک  یئارگ ، فارحنا  عاونا  نینچ  نیا  دندوب ، راد  هدهع  نارگرامعتـسا  بناجا و  یگدرپسرـس  زا  يدازآ 
یتاقبط و یکلسم و  یسایس و  یقالخا و  یتدیقع و  تافالتخا  نینچ  نیا  و  دش . یمن  مالسا  نیزگیاج  داسف  ملظ و  و  هبناج ، همه  یگداتفا 
؛ داد یمن  رارق  نارگرامعتسا  مالسا و  نانمـشد  ذوفن  تحت  و  درک ؛ یمن  یئادج  هقرفت و  راچد  ار  ناملـسم  درایلیم  کی  زا  شیب  یعامتجا ،

نیدـب دوـمن . یمن  زارد  برغ  قرـش و  شیپ  ناـمرد  وراد و  كاـشوپ و  كاروـخ و  تعنـص و  ملع و  تهج  رد  ار  ناـنآ  یئادـگ  تسد  و 
، تشاد دـهاوخن  یموهفم  انعم و  ینمأان  رقف و  ینادان و  لهج و  روج و  ملظ و  غوی  زا  تاـجن  یناـهج و  یعقاو و  تاواـسم  لدـع و  بیترت 
یگتــسباو و هـّیقت و  سرت و  هنوـگره  زا  رود  هـب  قـلطم و  يدازآ  اـب  هـک  يدــنمورین  قیـال و  رادــمامز  کـی  ندــمآ  راـک  يور  اـب  رگم 
و هتخورف ، دوخ  قیالان و  نارادـمامز  تراـسا  لاـگنچ  زا  ار  لیـصا  مالـسا  زیچ  ره  زا  لـبق  و  دوش ؛ دراو  لـمع  هنحـص  رد  یگتخورفدوخ ،
. دـیامن تموکح  مدرم  رب  (ع ) یلع و  (ص ) ربمایپ شور  یمالـسا و  لیـصا  نیناوق  ساسا  رب  هاـگنآ  و  دزاـس ؛ دازآ  هدروخ  بیرف  ناناملـسم 

يدـهم (، » (ع يرکـسع نسح  ماـما  دـنزرف  اـتکی  تماـق  هب  هک  تـسا  یـسابل  نـیا  نّنـست ، لـها  ناـقّقحم  و  هیماـما ، هعیـش  هدـیقع  هـب  يرآ 
شیربـهر هیاـس  رد  هک  تسوا  مه  و  هدـش ؛ راذـگاو  شا  هدـهع  هـب  راـک  نـیا  ّتیلوؤـسم  هـک  تـسوا  اـهنت  و  هدـش ؛ هـتخود  جـع ») ) رظتنم

هتـسیاش ناگدـنب  هب  قلطم  يرادـمامز  یناهج و  تموکح  اب  هطبار  رد  دـیجم  نآرق  هک  ار  هچنآ  و  زوریپ ، ناربکتـسم  رب  ناهج  نافعـضتسم 
وا تسد  هب  و  وا ، دوجو  تکرب  هب  [ 3 «] نوُحلاَّصلا يدابِع  اُهثِرَی  َضرألا  َّنأ  رکِّذلا  دَعب  نِم  روبَّزلا  ِیف  انبتَک  دَقل  َو  : » دیوگ هداد و  دیون  ادخ 

. تفای دهاوخ  قّقحت 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  هاتوک  تخانش 

رتروهـشم همه  زا  و  رَظتنم ، مئاق ، نامّزلا ، بحاص  متاخ ، تجح ، باقلا : [. 4] سجرن ردام : (ع .) يرکـسع نسح  ماما  ردپ : ّم د .) م ح  : ) مان
. رجف عولط  ماگنه  نابعـش 255 ، همین  بش  زور : داز  تسار . هنوگ  رب  هایـس  یلاخ  ياراد  و  ینارون ، ناشخرد  هراتـس  نوچ  لکـش : يدهم .
1 ياهمان : هب  هعیـش  ياه  ّتیـصخش  زا  رفن  راهچ  ناگدنیامن : لاس . تّدم 69  هب  یگلاس  جنپ  ّنس  زا  يرغـص : تبیغ  ءارماس . رهـش  هاگداز :

وبا وا ، دنزرف   2 مالّـسلا . امهیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  نیـشیپ  هدنیامن  لیکو و  يدسا ، يرمع  ورمع  نب  دیعـس  نب  نامثع  ورمع ، وبا 
نسحلاوبا  4 هتـشذگ 326 . رد  یتخبون ، رحب  یبا  نب  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبأ ،  3 هتـشذگ 304 . رد  دیعـس ، نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج ،

نیا هلیسو  هب  نانآ  ياه  همان  اه و  هتساوخ  نایعیش و  روما  هّیلک  و  دادغب ، ناگدربمان  تماقا  لحم  هتشذگ 329 . رد  يرمس ، دمحم  نب  یلع 
ریفـس هدنیامن و  نیمراهچ  تشذگ  رد  اب  يربک : تبیغ  تسا . روهـشم  دادغب  رد  زین  نانآ  هاگمارآ  و  دش ؛ یم  لدب  ّدر و  ماجنا و  رفن  راهچ 
دهاوخ همادا  ناـنچمه  راوگرزب ، نآ  ماـیق  روهظ و  هزاـجا  رب  ینبم  یهلا  ناـمرف  ماـگنه  هب  اـت  و  دـیدرگ ؛ زاـغآ  لاس 329  زا  ترـضح  نآ 

دنوادـخ رما  ربناـمرف  و  سفن ، ياوـه  فلاـخم  راد ، نتـشیوخ  هیقف  هک  یـسک  يربـک : تبیغ  نارود  رد  مدرم  هفیظو  ناگدـنیامن و  تشاد .
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ماما و  دنا ، تّجح  مدرم  رب  ماما  فرط  زا  دارفا  هنوگنیا  اریز  دننک ؛ يوریپ  وا  زا  تسا  مزال  نارگید  رب  و  تسا ؛ نامز  ماما  هدنیامن  وا  دشاب ،
مان تسا . دّمحم  لآ  اب  ّقح  دـهد : ادـن  نامـسآ  بناج  زا  ّقح  يدانم  هک  هاگنآ  روهظ : ماگنه  [. 5] دشاب تجح  نانآ  رب  دـنوادخ  فرط  زا 

رد مدرم  دّهعت   ) تعیب لحم  همّظعم . هّکم  روهظ : لحم  دنیوگن . نخس  وا  زج  یسک  زا  و  دنوش ؛ وا  هتخابلد  مدرم  دتفا ؛ اهنابز  رـس  رب  يدهم 
. دینک يوریپ  ار  وا  تسا ، يدهم  نیا  دنز : یم  دایرف  وا  رـس  يالاب  زا  يا  هتـشرف  یناشن : ماقم . نکر و  نایم  مارحلادجـسم ، ماما :) زا  يوریپ 
: نارای دراد . اهنت  وا  دـنراد  همه  نابوخ  هچنآ  هصالخ  روطب  و  شتـسد ، رد  یـسوم  ياصع  وا ، تشگنا  رد  نامیلـس  رتشگنا  ءایبنأ : راـگدای 

نانادرگراک تقیقح  رد  و  دنهد ؛ لیکشت  ار  وا  يرادمامز  يزکرم  هتسه  هک  دنـشاب  يدارفا  ردب ،) باحـصا  ددع  هب   ) رفن هدزیـس  دصیس و 
. دـنیآ درگ  شترـضح  رود  هب  ناهج  فارطا  زا  هک  دوب  دـنهاوخ  مالـسا  یناهج  بالقنا  لّوا  هجرد  نارازگراک  و  (ع ،) يدـهم مایق  یلـصا 
ار نیمز  و  دریگ ؛ ارف  ار  ناهج  رسارس  تموکح : هنماد  عاعش و  (ع .) نانمؤمریما ماما  و  (ص ) ربمایپ هریس  نآرق و  ساسا  رب  یتموکح : شور 
ّدج تموـکح  تفـالخ و  زکرم  هفوـک ، دجـسم  تموـکح : زکرم  دـشاب . هدـش  رپ  متــس  روـج و  زا  هـک  یلاـح  رد  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا 

دنوادخ ناکرشم ، نارفاک و  رب  (ص ) مرکا ربمایپ  شماقم  یلاع  ّدج  يزوریپ  دننامه  نانمشد : رب  يزوریپ  یگنوگچ  (ع . ) یلع شراوگرزب 
ناشن ياراد  هک  يرفن  رازه  جـنپ  ای  [ 7] دندمآ دورف  نامـسآ  زا  هک  يرفن  رازه  هس  ای  [ 6] ناگتـشرف زا  يرفن  رازه  مّظنم  ياههورگ  اب  ار  وا 

ههبج رگید  و  [ 9] ردب رد  تسکش  لاح  رد  ار  نانمؤم  هک  نانچنآ  دنک ، شیرای  گنج  ياه  ههبج  رد  زین  و  داد ؛ ددم  [ 8] دندوب صوصخم 
ورف ناکرــشم  راــفک و  لد  رد  تـشحو  بـعر و  بازحا ، گــنج  رد  دوـمرف و  زوریپ  يراــی و  [ 10] نـینح یخیراـت  زور  ناوارف و  ياـه 
ادخ هعیـش  هدیقع  هب  اّما  هتفگ ، نخـس  فالتخاب  هراب  نیا  رد  تسا  نّنـست  لها  هب  طوبرم  ًارثکا  هک  تایاور  يرادمامز : تدـم  [. 11] تخیر

: وا يربهر  تموکح و  تاکرب  دیامن . يراکمه  شترضح  اب  ریزو  ناونع  هب  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  (ع ) یـسیع نواعم : ریزو و  تسا . هاگآ 
همه اهرهش  دنرب ؛ رسب  يزاین  یب  هافر و  رد  همه  مدرم  دشک ؛ ازارد  هب  اهرمع  دوش ؛ هدوشگ  مدرم  يور  هب  نامسآ  زا  تکرب  ریخ و  ياهرد 

زا اهنت  ینانز  ای  ینز  رگا  و  دوب ؛ دهاوخن  يزاین  هشوت  نتشادرب  هب  ار  نارفاسم  هک  نانچنآ  دندرگ ، هتسویپ  مه  هب  يزبسرس  ینادابآ و  رثا  رب 
. دشابن يراک  اهنآ  اب  ار  یسک  دنور  برغم  هب  قرشم 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تدالو 

هلأسم دننام  مالـسا  رد  ّتیودـهم  هلأسم  لصا  هکنیا : نآ  میئامن و  یم  بلج  مهم  عوضوم  کی  هب  ار  دـنمجرا  ناگدـنناوخ  هجوت  اجنیا  رد 
هطبار نیا  رد  هک  يزیچ  تسا . مالـسا  یهقف  یتدیقع و  بهاذم  همه  نیب  یقافتا  هلأسم  کی  میدرک  هراشا  نادـب  راتفگـشیپ  رد  هک  تماما 
ْقافتا هب  بیرق  تّیرثکا  و  رکنم ، نّنست  لها  زا  رامش  تشگنا  یهورگ  هک  تسا  يدهم  ترـضح  تدالو  عوضوم  دشاب  یم  فالتخا  دروم 

نآ تدالو  هب  نادقتعم  هک  تسادیپ  هتفگان  دنا . هدرک  فارتعا  نادب  ًاحیرص  دوخ  یخیرات  یثیدح و  یتدیقع ، عبانم  رد  و  هعیـش ، اب  قفاوم 
اب دـنا . هدـیقع  مه  هعیـش  اب  وتبیغ ... لیبق  زا  وا  یتایح  نوؤش  اهیگژیو و  رگید  و  يرکـسع ، ماـما  هب  راوگرزب  نآ  باـستنا  رد  زین  ترـضح 

نبا فارتعا  هب  یکتم  رظتنم ، يدهم  هلأسم  اب  هغالبلا  جـهن  رد  ماما  نانخـس  ياهزارف  زا  یـشخب  قابطنا  رد  باتک  نیا  رد  ام  هکنیا  هب  هجوت 
هدومن دعب  هب  لوکوم  ار  نآ  و  فلاخم ، هعیـش  اب  ترـضح  نآ  تدالو  عوضوم  رد  هدربمان  و  میا ، هدـش  هغالبلا ، جـهن  حراش  دـیدحلا ، یبا 
ترضح تدالو  هب  و  هدیقع ، مه  هعیـش  اب  هک  ننـست  لها  ناخروم  نادنمـشناد و  زا  رفن  دصکی  زا  شیب  یماسا  هب  همدقم  نیا  رد  ام  تسا ،

هب ار  یبرع  ناـبز  هب  انـشآ  نادـنمقالع  رتشیب ، لیـصفت  يارب  و  مینک ؛ یم  هراـشا  دـنا  هدرک  فارتـعا  يرجه  موس  نرق  مود  همین  رد  يدـهم 
رد هتـشذگ 307 ) رد   ) ینایور نوراه  نب  دـمحم  رکبوبا   1 میهد . یم  عاـجرا  نآ  همدـقم  و  [ 12 «] ۀنـسلا لها  دنع  يدـهملا  مامالا   » باتک

« ۀنـسلا لها  دـنع  يدـهملا  مامالا   » موس دـلج  رد  يدـهم »  » ترـضح هژیو  شخب  هک  ماـش  هیرهاـظ  هناـخباتک  رد  دوجوم  طوطخم  دنـسم » »
ناثدحم و ناگرزب  زا  ( 322 238  ) يدادغب نب  دمحا  نب  دّـمحم  رکبوبا ، جـلث ، یبا  نبا   2 ددرگ . رـشتنم  پاچ و  ادخ  يرای  هب  ات  جردنم ،
لاس 1370 هب  يدنوار » رداون   » و دیفم »  خیـش  ۀبیغلا  یف  ةرـشعلا  لوصفلا   » تسویپ هب  ۀمئألا » دـیلاوم   » ناونع هب  هک  ۀـمئألا » خـیرات   » فلؤم
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فارتعا ًاحیرص  ار  راوگرزب  نآ  تدالو  يرکسع و  ماما  هب  (ع ) يدهم ترضح  باستنا  باتک  نیا  رد  و  هدیسر ؛ پاچ  هب  فجن  رد  يرجه 
يوار و  هکم ، میقم  یناهفصا ، میعنوبا  ظفاح  داتسا  يربط ، ریرج  نبا  درگاش  يدنک ، یلع  نب  میهاربا  نب  دمحا  سابعلاوبا ،  3 تسا . هدومن 

زا لاس 350  هب  جـلث  یبا  نبا  ۀـمئألا » دـیلاوم   » باتک يوار  يوسن ، يداـمع  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یلع ، وبا   4 ۀمئألا .» دـیلاوم   » باتک
روصنموبا رب  ۀمئألا » دیلاوم   » هلاسر يراق  هدنـسیون و  یلجب ، ناذاش  نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  نب  دـمحا  دوعـسم ، وبا   5 رکذلا . قباس  يدنک 

7 تسا . هتـشون  هدینـش و  دوعـسم  یبا  زا  ار  روبذم  هلاسر  هک  يزاریـش  یبارـش  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  میحرلادـبع  روصنموبا ،  6 يزاریش .
نب معنملادبع  نب  دماح  نب  دـمحم  دـجاموبا ،  8 تسا . هتفرگ  روصنموبا  زا  ار  ۀمئألا » دـیلاوم   » هلاسر هک  یفقث  دـمحا  نب  دـسا  دـمحموبا ،

هک یشرق  رخاف  نب  دحاولادبع  نب  دمحم  هللادبعوبا ،  9 تسا . هدرک  طبض  هدربمان  یفقث  زا  لقن  هب  ار  رکذلا  قوف  هلاسر  هک  ظعاو  نب  زیزع 
هک ( 643) يدادغب راجن  نسح  نب  دومحم  نب  دـمحم  هللادـبع ، وبا  نیدـلا ، بحم   10 تسا . هدرک  لقن  هدینـش و  دـجاموبا  زا  ار  هلاسر  نیا 

دیلاوم  » هلاـسر ياوتحم  هدوب و  دـلج »  لماش 40  دادغب  خـیرات  لیذ   » فلؤم و  دادـغب ، هیرـصنتسم »  » هسردـم سردـم  يزوج ، نبا  درگاش 
سانش بسن   11 تسا . هدومن  طبـض  هدینـش و  یـشرق ) رخاف  هللادبعوبا  دجاموبا ، یفقث ، دـمحموبا   ) نیـشیپ هناگ  هس  خـیاشم  زا  ار  ۀـمئألا »

. فجن پاچ  (ع ) سرکسع نسح  ماما  مان  نوماریپ  ۀَّیولعلا » ۀسلـسلا  ُّرـس   » رد دعب 341 )  ) يدیز يراخب  هللادبع  نب  لهس  رصنوبا ، روهـشم ،
13 يوـسنارف ص40 . همجرت  همیمـض  هب  ندـیل  پاـچ  دــلج 8، بهذــلا » جورم   » رد ( 346) يدوعـسم نیـسح  نـب  یلع  ریهـش  خروـم   12

دمحم حتفلاوبا ، ظفاح   14 ص32 33 . هنس 1895 ، ندیل  پاچ  مولعلا ،» حیتافم   » رد ( 387) بتاک فسوی  نب  دمحا  نب  دـمحم  یمزراوخ ،
15 لوا . پاچ  يرون ص 29  ثّدحم  راتسالا » فشک  » لقن هب  هرامش 4  دوخ  نیعبرا »  » رد ( 412 388  ) يدادغب سراوفلا  یبا  نب  دمحا  نب 
16 يوسلا .)» طارـصلا   » رد یناخیـش  لقن  هب  انب  « ) تازجعملا ةوبنلا و  لـئالد   » رد ( 432  ) يدنقرمـس يرفغتـسم  زتعملا  نب  دمحم  نب  رفعج 
خیراوتلا و لمجم   » فلؤم  17 دنه . فراعملا  ةرئاد  پاچ  نامیالا » بعش   » رد ( 458  ) یعفاش يدرجورسخ  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا ،

نمض ةدوملا » عیبانی   » لقن هب  ( 536) یماج یقمان  نسحلا  یبا  نب  دمحا   18 نارهت . پاچ  ص 458  لاس 520 ،) فیلأت  ، ) یسراف صصقلا »
هب [ 13 ...«] ۀمئالا و دیلاوم  خیرات   » رد ( 567  ) يدادغب دمحا  نب  هللادبع  دمحموبأ ، باشخ ، نبا   19 باب 87 ص 566 . نانمؤم ، ریما  لاوحا 
اب یـضعب  هک  « ) نیـسح ماما  لتقم   » رد ( 568 484) یفنح دـمحا  نب  قفوم  مزراوـخ ، بطخا   20 هعیـشلا .» نایعأ   » و راتـسألا » فشک   » لقن

پاچ ص 492  ةدوملا » عیباـنی   » لـقن هب  تیاور و  ود  نمـض   96 ص 94 ، ج 1  دـنا ) هدرک  هابتـشا  هدنـسیون  نامه  زا  نینمؤملاریما  بقانم 
« صاوخلا ةرکذت   » نافلؤم لقن  هب  ( 568  ) یعفاش یفکصخ  تمالـس  نب  ییحی   21 يرون . همالع  راتـسالا » فشک   » ۀنس 1301 و لوبمالسا 
رد ( 590  ) یقراف نب  دـمحم  نب  هللادـبع  قرزا ، نبا   22 هیعفاـش . ضعب  ناونعب  باب 87 ص569  ةدوملا » عیباـنی   » فجن و پاـچ  ص 360 

ءییضتسم نب  دمحا  هللا ، نیدلرصانلا  یسابع ، هفیلخ   23 (. 534 لسلسم هرامش  ج 3 ص316 ، « ) نایعالا تایفو   » لقن هب  نیقراف » ایم  خیرات  »
يومح هللادبع  نب  توقای  نیدلا ، باهش   24 هدیدرگ . بصن  هیهت و  وا  روتسد  هب  هک  ءارماس  بادرس  هفص  يراک  تَّبنُم  برد  يور  ( 622)
میهاربا نب  دمحم  راطع ، نیدـلا  دـیرف  خیـش   25 ءارماـس .»  » هملک نوـماریپ  ص 173 ) ج 3  « ) نادــلبلا مـجعم   » رد ( 626  ) يدادـغب یمور 

نب یلع  نیدـلازع  يرزج ، ریثا  نـبا   26 . 87 باب ةدوملا » عیباـنی   » لـقن هب  تافـصلا » رهظم   » ماـن هب  شناوید  رد  ( 627  ) ینادـمه يروباشین 
یسلدنا یئاط  یبرع  نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  نیدلا  یحم  خیش   27 هنس 260 . لیذ  لماکلا »  » رد ( 630 555  ) یلصوم ینابیش  دمحم 

يور زا  رصم  ددعتم  ياهپاچ  رد  هنافسأتم  هک  وا  هیکم » تاحوتف   » باب 366 زا  ثحبم 65  رهاوجلا » تیقاویلا و   » رد ینارعش  لقن  هب  ( 638)
هدرک لقن  نیدلا  یحم  زا  ار  بلطم  نیا  نیبغارلا » فاعـسا   » رد نابـص  و  راونالا » قراشم   » رد يوازمح  زین  هدـش . طقاس  بلطم  نیا  تنایخ 

رد یماج  لقن  هب  رظتنم » يدـهم   » هلاـسر رد  ( 650  ) يومح نیدلا  دعـس  هب  فورعم  هیومح ، دیؤم  نب  دمحم  نیدـلا ، دعـس  خیـش   28 دنا .
باب 12 و لوسرلا » لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم   » رد ( 652 582  ) یبیصن یعفاش  هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  خیش   29 رارسالا .» ةآرم  »
، نیدلا سمش   30 [. 14] تسا هدیسر  پاچ  هب  جرد و  ص 493 494 ) « ) ةدوملا عیبانی   » باب 68 رد  نآ  زا  یشخب  هک  مظنملا » ردلا   » رد زین 
هب فجن  نارهت و  رد  هک  يدهم »  ترـضح  هژیو  لصف  ۀـمالا  صاوخ  ةرکذـت  » رد ( 654) يزوج نب  جرفلا  یبا  طبـس  یلغوازق ، نب  فسوی 
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رد و  (ع ) يرکـسع ماما  مان  وریپ  بلاـطلا » ۀـیافک   » رد ( 658) یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  ظـفاح   31 تسا . هدیـسر  پاچ 
رد ( 672) یمور یخلب  نیدلا  لالج   32 تسا . هدش  پاچ  توریب  فجن و  ناریا و  رد  ررکم  هک  باب 25  نامزلا » بحاص  رابخأ  یف  نایبلا  »

ناگرزب زا  يونوق  نیدلاردص   33 باب 87 [  «، هدوملا عیبانی  «. [ » دننک یم  تمالس  ناتسم  یلع  نادرم  رورس  يا   » هدیـصق نمـض  يونثم ،» »
رد ( 681  ) ناـکلخ نبا   34 لسلـسم 31 . هرامـش  يرون  ثدـحم  راتـسالا » فشک   » لـقن هب  دوخ  هیئار »  » هدیـصق رد  ( 673) هفـسالف افرع و 

دمحم نب  زیزعلادبع  نیدـلازیزع ،  35 هرامش 534 . رگید ج 3 ص 316  پاچ  رد  و  رـصم ، قالوب  پاـچ  ص 571  ج 1  نایعالا » تاـیفو  »
فلؤم یفـسن  دمحا  نب  دمحم  نب  رمع  نیدلازیزع  زا  ریغ  وا  و  باب 87 . نایاپ  ةدوملا » عیبانی   » لقن هب  دوخ  هلاـسر  رد  ( 686) یفوص یفسن 

نادنمشناد  » فلؤم و  دنا ، هدومن  هابتشا  رگیدکی  اب  رثالا » بختنم   » و راتسالا » فشک   » نافلؤم هک  تسا  هتشذگ 538  رد  و  هیفسنلا » دیاقع  »
هک دوخ  هیئات »  » رد ( 696  ) مور نیاوس  لیزن  يرصب  نب  رماع  بیدا ، میکح   36 تسا . هتشاگن  ار 616  شتوف  خیرات  دوعوم » يدهم  هماع و 
رد يرون  همالع  و  هدیـسر ، پاچ  هب  نوینیـسام  تناعا  هب  یبرغم و  رداقلادبع  همدـقم  اب  راونالا » تاذ   » مانب  5/54 نیفلؤملا » مجعم   » لقن هب 
رد ( 730  ) ینیوزق یفوتسم  رکب  یبا  نب  هللادمح  یمان ، خروم   37 تسا . هدومن  رکذ  ار  وا  راعشا  زا  شخب  نیا  راتسالا » فشک   » هحفص 55

644  ) یعفاش یئومح  ینیوج  دیؤم  نب  دـمحم  نب  میهاربا  مالـسالا  خیـش   38 نارهت . پاچ 1339  ص 206 207  یـسراف » هدیزگ  خیرات  »
دالب زا  ةامح  مکاح  یلع ، نب  لیعامـسا  نیدلادامع  ءادفلاوبا ، ریهـش ، خروم   39 توریب . پاچ  ج 2 ص 337  نیطمـسلا » دئارف   » رد ( 732

ای  730  ) یفوص یناشاک  دمحا  نب  قازرلادبع  نیدـلا  لامک   40 هنس 254 ج 2 ص45 . لیذ  رشبلا » رابخا  یف  رـصتخملا   » رد ( 732) هیروس
ریهـش فراع   41 ص216 . ناریا » رد  فوـصت  همـشچ  رـس   » رد یـسیفن  دیعـس  لـقن  هب  ناـیتفلا » صیاـصخ  یف  ناوخـالا  ۀـفحت   » رد ( 735

هک باطقا » لادـبا و  رکذ  نوماریپ  باطخلا  لـصف   » رد اـسراپ  هجاوخ  لـقن  هب  ( 736 659  ) یعفاش دمحم  نب  دمحا  ینانمـس ، هلودـلاءالع 
تماقا قشمد  رد  ینامکرت و  شلصا  هک  ( 748 673  ) یبهذ دمحم  نیدلا  سمش  ریهش ، خروم   42 تسا . تنس  لها  هفوصتم  هدیقع  دروم 

43 هنس 260 . ثداوح  لیذ  ج 2 ص 20  ربغ » نم  ربخ  یف  ربـعلا   » رد زین  هنس 260 ؛ لیذ  ج 1 ص 158  مالـسالا » لود   » خیرات رد  هدیزگ ،
رصم ج 1 ص پاچ  يدرونبا ، خیرات  هب  فورعم  رصتخملا » ۀمتت   » رد ( 749 691  ) سراوفلا یبا  نب  رفظم  نب  رمع  نیدلا  نیز  يدرو ، نبا 
747 693  ) يراصنا یفنح  يدنرز  فسوی  نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیـش   44 (ع .) يداه ماما  تافو  نوماریپ  هنس 254  ثداوح  لیذ   318

هبتکم رد  ونهکل  هیرـصان  هناـخباتک  زا  نآ  یطخ  هخـسن  سکع  هک  لوـسرلا » لآ  ۀلیـضف  ۀـفرعم  یلا  لوـصولا  جارعم   » رد ای 750 ) ای 748 
« ةرئادلا حرش   » و مجعلا » ۀیمال  حرش   » و تایفولاب » یفاولا   » فلؤم ( 764  ) کبیا نب  لیلخ  يدفص  نیدلا  حالص   45 تسا . دوجوم  بناجنیا 

یف ةرهازلا  ضاـیرلا   » رد ( 765  ) يدنبـشقن یعفاش  یندم  يریطم  دمحم  نب  هللادـبع  ثدـحم ، ظفاح   46 باب 86 . ةدوملا » عیباـنی   » لـقن هب 
نب هللادبع  ریهش ، خروم   47 میدق . پاچ  ص 93 و 215 216  يرون ، همالع  راتسالا » فشک   » لقن هب  هرهاطلا » هترتع  یبنلا و  تیب  لآ  لضف 

ینادمه دمحم  نب  باهش  نب  یلع  دیس   48 هنس 260 . ثداوح  لیذ  ج 2 ص172  نانجلا » ةآرم   » رد ( 700768  ) یعفاش ینمی  یعفای  یلع 
نتم و  تسا ، دوجوم  بناجنیا  دزن  دنه  هیرصان  هناخباتک  زا  نآ  یسکع  هخـسن  هک  ءابعلا » لها   » و یبرقلا » ةدوم   » رد ( 786 714  ) دنه میقم 
یبلح هنحـش  نب  دّمحم  نیدلا ، بحم  دـیلو ، وبا   49 تسا . جردـنم  فجن  پاچ  ص 288 317  ةّدوملا » عیباـنی   » باب 56 نمـض  نآ  لماک 

هب بهذلا » جورم   » هیـشاح رد  تسا و  ءادفلاوبا » خیرات   » رـصتخم هک  رخاوالا » لئاوالا و  رابخا  یف  رظانملا  ۀـضور   » رد ( 815 749  ) یفنح
فورعم يراخب  دومحم  نب  دمحم  نب  دمحم  یمان ، خروم  ریهـش و  فراع   50 تسا ج 1 ص 294 . هدیسر  پاچ  هب  رـصم  رد  لاس 1303 

یم دوجوم  بناجنیا  دزن  نآ  یپکوتف  سلجم و  هناخباتک  رد  شا  هخـسن  هک  باطخلا » لـصف   » رد ( 822  ) يدنبشقن یفنح  اسراپ  هجاوخ  هب 
خروم  51 دـشاب . یم  ةدوملا » عیبانی   » باب 65 رد  جردـنم  نآ  رـشعانثا  همئا  هژیو  شخب  و  تسا ؛ هدیـسر  پاچ  هب  دـنه  رد  ایوگ  و  دـشاب ؛

نمض ص 231 ، ج 1  هنس 1341 ، دهـشم  پاچ  یحیـصف » لمجم   » رد ( 845 777  ) یفاوخ حیـصف  دمحم  نیدـلا  لالج  نب  دـمحا  ریهش ،
ۀیاده  » رد ( 849  ) يدابآ تلود  یلواز  ءاملعلا  کلم  هب  فورعم  يدنه ، رمع  نب  نیدـلا  سمـش  نب  نیدـلا  باهـش   52 ياهدادیور 255 .

53 قشمد . پاچ  یماش  یلماع  نسحم  دیس  همالع  ناهربلا »  » يرون ص 73 و همالع  راتسالا » فشک   » لقن هب  تاداسلا » بقانم  یف  ءادعسلا 
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ص 18 و یناتـسرهش ، لحن » وللم   » همجرت للعلا » ۀلدالا و  حیقنت   » رد ( 850) یناهفـصا يدنجخ  هکرت  نیدلاردص  نب  نیدلا  لضفأ  هجاوخ 
هژیو لصف  نمـض  همئـالا » ۀـفرعم  یف  ۀـمهملا  لوصفلا   » رد ( 734855  ) یکلاـم دـمحم  نب  یلع  نیدـلارون ، غابـص ، نبا   54 و 187 .  183

56 باب 84 . ةدوملا » عیبانی   » لقن هب  فراـعملا » ةرد   » رد ( 858  ) یماطسب نمحرلادبع  خیش   55 يرغ . پاچ  ص 274  (ع ،) يدهم ترضح 
ۀیمطافلا ةداسلا  بسن  یف  رابخالا  حاحـص   » رد ( 885 793  ) يدادغب یموزخم  یعافر  ینیسح  هللادبع  نب  دمحم  نیدلا ، جارـس  یلاعملاوبا ،

بحاص ( 898) رعاش یفنح  یماـج  یتشد  نیدـلا  ماوق  نب  دـمحا  نب  نمحرلادـبع  نیدـلارون ،  57 رـصم . پاـچ 1306  ص 143 ، راـیخالا »
ياروش سلجم  یطخ  هخـسن  یپکوتف  تسا و  هدیـسر  پاـچ  هب  هحفـص  رد 44  یئبـمب  ونهکل و  رد  هک  ةوبنلا » دـهاوش   » رد هیفاـک » حرـش  »

باب 86 ص ةدوملا » عیبانی   » رد يزودـنق  لقن  هب  ( 901  ) یفوص يوالزنم  یمیـسن  دواد  نب  دمحم   58 تسا . دوجوم  بناجنیا  دزن  یمالـسا 
ترـضح هژیو  لصف  ص 59 62  ج 3  افـصلا » ۀـضور   » رد ( 903  ) هاش دـنواخ  نب  دـمحم  دـناوخریم ، یمان ، خروم   59 فجن . پاـچ   566

زا هک  دعب 909 ) هتشذگرد   ) يزاریش یجنخ  ناهبزور  نب  لضف  یضاق   60 دشاب . یم  دوجوم  مق  مظعا  دجسم  هناخباتک  رد  هک  (ع ،) يدهم
مجنپ هلأسم  رد  تسا و  موصعم  هدراهچ  هسدقم  راونا  کی  کی  رب  مالس  لماش  هک  دوخ  هدیصق  رد  هدوب ، هعیـش  نافلاخم  نیرت  تخـسرس 

تاطوطخم شخب  ۀنـسلا » لها  دـنع  يدـهملا  ماـمالا   » همدـقم رد  ار  نآ  نیع  هدـنراگن  و  هدومن ، رکذ  ارنآ  لـطابلا » لاـطبا   » موس شخب  زا 
62 هریغ . یلهد و  ياهپاچ  متشه  لصف  ءادهـشلا » ۀضور   » رد ( 910) يوره يراوزبس  یقهیب  یفشاک  یلع  نب  نیـسحالم   61 تسا . هدروآ 

نانمؤمریما هب  بوسنم  ناوید  حرـش  رد  یناود  نیدـلا  لالج  الم  نادرگاـش  زا  ( 911  ) میکح يدزی  يدبیم  نیدلا  نیعم  نب  نیـسح  یـضاق 
ای 928) ای 918   907  ) یعفاش یناود  یقیدص  دعسا  نب  دمحم  نیدلا  لالج  ریهش  فوسلیف   63 نارهت . پاچ  ص 123 و ص 371  (ع ) یلع

پاچب نارهت  رد  لاس 1375  هب  ًادعب  و  يرمق ، لاسب 1211  قیرطب  نبا  صیاصخ »  » همیمـض لوا  راب  هک  ۀیالولا » تابثا  یف  ۀیادهلا  رون   » رد
، یمان خروم   65 باب 56 . رهاوجلا » تیقاویلا و   » رد ینارعـش  لقن  هب  اـنب  ( 857939  ) یلذاش دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا ،  64 تسا . هدیسر 

نب دمحم  نیدلا  سمـش   66 ص 100 113 . ج 2  ریّـسلا » بیبح   » خیرات رد  افـصلا » ۀـضور   » فلؤم دـناوخریم  طبـس  (، 942  ) ریم دـناوخ 
يالاب نوفدم  دعب 958 )  ) یقارع نسح  خیش   67 توریب . رداصلاراد  پاچ  ص 117  رـشع » ینثإ  ۀمئألا   » رد ( 953  ) یفنح یقشمد  نولوط 

تاقالم رصم ج 2 ص 139 ، پاچ 1374  راونالا » حقاول   » رد ثحبم 60 و  رهاوجلا » تیقاویلا و   » رد ینارعش  لقن  هب  رصم ، رد  شیرلا  موک 
دعب 958)  ) ینارعش باهولادبع  خیش  ریهش  فراع  داتسا  صاوخ ، یلع  خیـش   68 تسا . هدومن  رکذ  (ع ) يدهم ترـضح  اب  ار  وا  عامتجا  و 

تسدب وا  توف  خیرات   ) روصنم یبا  نبا  نیدلا  یقت   69 ثحبم 65 . رهاوجلا » تیقاویلا و   » ج 2 ص150 و راونالا » حقاول   » شدرگاش لقن  هب 
دمحم نب  نیسح  یضاق  ریهـش ، خروم   70 تسا . هدرک  لقن  وا  هدـیقع »  » باتک زا  باب 65  زاغآ  رهاوجلا » تیقاویلا و   » رد ینارعـش  دماین )

خیش ریهش ، فراع   71 یـسابع . دمتعم  مایا  ياهدادیور  ثداوح 260 و  نوماریپ  ج 2 ص 343  سیمخلا » خـیرات   » رد ( 966  ) يرکب راید 
رجح نب  دمحا  مالسالا ، خیش  نیدلا ، باهش   72 ثحبم 65 . رهاوجلا » تیقاویلا و   » رد ( 973 898  ) یعفاش ینارعش  دمحا  نب  باهولادبع 

دیس نب  هللا  ءاطع  نیدلا ، لامج  دیـس   73 رصم ، يرجه  پاچ 1313  ص 100 و 124  ۀـقرحملا » قعاوص   » رد ( 974 909  ) یعفاش یمثیه 
هژیو لـصف  رد  دـنه ، وـنهکل و 1310  پاچ 1297  یـسراف ، باـبحالا » ۀـضور   » رد ( 1000  ) يروباشین يزاریـش  هللا  لضف  نیدـلا  ثاـیغ 

ترضح هژیو  شخب  هک  ةاکشملا » حرش  یف  ةاقرملا   » رد ( 1014  ) يراق يوره  ناطلس  نب  یلعالم  ریهش ، ثدحم   74 (ع .) يدهم ترضح 
نب دمحا  سابعلا ، یبا  لضاف ، ریهـش و  خروم   75 تسا . هدیـسر  پاچ  هب  ۀنـسلا » لها  دنع  يدهملا  مامالا   » مود دلج  رد  نآ  زا  (ع ) يدـهم
ماما  76 همئا . ءافلخ و  هژیو  باب  نمض  ص 117 ، لوالا » راثآ  لودلا و  رابخا   » خـیرات رد  ( 1019 939  ) ینامرق یقشمد  دمحا  نب  فسوی 
هرازه دِّدجم  هب  يو  زا  و  هدوب ، دـنه  هیفوص  ناگرزب  زا  هک  (، 1031 971  ) یفنح يدنبشقن  يدنهرـس  یقوراف  دحالادبع  نب  دمحا  ینابر ،
يولع یسابع  نب  مساق  نب  لوسرلادبع  نب  یتشچ  نمحرلادبع  ریهـش ، فراع   77 رخآ . بوتکم  ج 3  تابوتکم »  » رد دـنا ، هدرک  ریبعت  مود 
هرامش هب  ونهکل  هیفـصآ  هناخباتک  رد  نآ  هخـسن  هک   ) هیفوص خیاشم  لاح  حرـش  لماش  یـسراف ، رارـسالا ،» ةآرم   » رد دعب 1045 )  ) یفوص

رد زین  يولهد  هللا  یلو  هاـش  و  دـشاب ) یم  دوجوم  نارهت  سلجم  هناـخباتک  رد  نآ  زا  يرگید  هخـسن  و  تسا ، دوجوم  باتک 1309  167 و 
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یسک رادم ، بطق  نامزلا  عیدب  ریهش ، فراع   78 تسا . هدرک  لقن  نآ  زا  هللا » لوسر  یثرا  دیتاسا و  هللا و  ءایلوا  لسالس  یف  هابتنالا   » باتک
یم رامش  هب  مهدزای  هدس  لوا  همین  مالعا  زا  و  دوب ، يو  رصاعم  وا  تشون و  وا  رطاخ  هب  ار  رارـسالا » ةآرم   » باتک یفوص  نمحرلا  دبع  هک 

هدربمان باتک  رد  ترضح  نآ  اب  ار  وا  رادید  ناتساد  نمحرلادبع  هرامش 27 ، تحت  ص 51  يرون ، همالع  راتسالا » فشک   » لقن هب  و  دور ؛
هب اهنآ  لاوحا  همئا و  بقانم  هژیو  هلاـسر  رد  ( 1052 959  ) یفنح يراخب  يولهد  نیدلا  فیـس  نب  قحلادبع  دجملاوبا ،  79 تسا . هدروآ 
رد ( 1089 1032  ) یلبنح یقـشمد  دامع  نبا  هب  فورعم  دـمحا ، نب  یحلادـبع  ریهـش ، خروم   80 هرامش 12 . تحت  راتـسالا » فشک   » لقن
رد دـعب 1094 )  ) يرداق یناخیـش  دـمحم  نب  دومحم  خیـش   81 پاـچ 1350 . ص142 ، يرجه ، ثداوح 260  نمـض  بهذلا » تارذـش  »

طمس  » باتک رد  ( 1111 1049  ) یکم یماصع  نب  کلملادبع  نب  نیسح  نب  کلملادبع   82 (ص .») یبنلا لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارصلا  »
یـشخدب متـسر  نب  ناخ  دـمحم  ازریم   83 و ص 138 . (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  ترـضح  ماـن  نوـماریپ  ص 137  ج 4  یلاوعلا » موـجنلا 

دیس  84 قحلا 13/95 [  قاقحا  تاقحلم  مق ]. یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  طوطخم  ص 181 ، ابعلا » لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم   » رد ( 1122)
يرـصم یعفاش  يواربش  دمحم  نب  هللادبع  خیـش   85 هرهاق . پاچ  ص 128 ، ج 2  سیلجلا » ۀـهزن   » رد دـعب 1148 )  ) یکم یلع  نب  سابع 

حاجنلاوبا نیدلا ، باهش  رمع ، نب  یلع  نب  دمحا   86 هرهاق . پاچ  ص 68 69 ، فارشالا » بحب  فاحتالا   » رد رهزا ، عماج  خیش  (، 1172)
نیا نتم  هرهاق ؛ پاچ  ص 3 ، یئاهب ، خیش  نامالا » زوفلا و   » هموظنم حرـش  رد  نانملا » حتف   » باتک رد  ( 1173 1089  ) یقشمد یفنح  ینینم 

يولهد یقوراف  میحرلادـبع  نب  دـمحا  هللا ، یلو  هاش   87 تسا . هدیـسر  پاچ  هب  ًانیع  بناجنیا  ۀنـسلا » لها  دنع  يدـهملا  مامالا   » رد باتک 
بجوم توکس  اب  و  هدروآ ، ار  ترضح  نآ  اب  يرذالب  تاقالم  هیضق  نیبملا » لضفلا   » هب فورعم  تالسلسملا »  » رد ( 1176 1110  ) یفنح

حرش هنیمز  نیا  رد  هللا » ءایلوا  لسالس  یف  هابتنالا   » رد هرامش 26 ) راتـسالا » فشک   » لقن هب   ) زین تسا . هدرک  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  اضر 
هخسن ص 370 ، لاـجرلا » مالـسالا و  خـیرات   » رد ( 1200  ) ینامثع هدد  نامثع  نیدـلا ، جارـس  خیـش   88 تسا . هدروآ  یماـج  زا  یلّـصفم 

فاعسا  » رد ( 1206  ) یعفاش يرصم  نابص  یلع  نب  دمحم  خیش   89 قحلا 13/92 [  قاقحا  تاقحلم  یشعرم ]. هللا  تیآ  هناخباتک  طوطخم 
زا ( 1210  ) يدودوم هللادـسا  نب  ربـکا  یلع  يولوم   90 تسا . هدوـمن  رکذ  [ 15 «] نیرهاطلا هتیب  لها  لئاضفویفطـصملا  ةریـس  یف  نیبغارلا 

ص327) ج 7 ،  ) تسا یماج  سنالا » تاحفن   » رب یـشاوح  هک  تافـشاکم »  » رد هعیـش  هیلع  تخـس  رـس  نیبصعتم  دـنه و  ياـملع  ریهاـشم 
يونهکل يدـنه  نیبم  دـمحم  يولوم   91 دوعوم . يدـهم  ماما  ءاـیبنا و  تمـصع  زا  ثحب  یناهفـصا و  لهـس  نب  یلع  لاـح  حرـش  نوماریپ 

انثا ۀفحت   » فلؤم (، 1239 1159  ) يولهد هللا  یلو  هاش  نب  زیزعلادبع  خیـش   92 ص 316 . ضیف ، نشلگ  پاچ  ةاجنلا » ۀلیـسو   » رد ( 1220)
دوخ ردـپ  نیبملا » لضف   » زا ار  يرذالب  تاـقالم  هب  طوبرم  هلقع ، نبا  تیاور  ۀـهزنلا »  » رد ص 119  ماهفالا » ءاصقتسا   » لقن هب  انب  ۀیرـشع »

نیدلاءایض ءاهبلاوبا ، نیـسح ، نب  دمحا  نب  دلاخ   93 دـشاب . یم  (ع ) يدـهم ترـضح  تایح  هب  وا  هدـیقع  رب  هاوگ  دوخ  نیا  و  هدرک ، لقن 
ص ج 2 ، تیاده ، یلق  اضر  ءاحصفلا » عمجم   » لقن هب  دوخ  یـسراف » ناوید   » رد هیفوص ، ناگرزب  زا  ( 1242 1190  ) يروز رهش  يدنبشقن 
ص 47، یناقبع ، همالع  رـشع » یناثلا  مامالا   » لقنب لاقملا » ۀـفاطل  حاـضیا   » رد ( 1243  ) يدنه يولهد  نیدلادیـشر   94 پاچ 1329 . ، 11
ص 87 برعلا » لئابق  ۀفرعم  یف  بهذلا  کئابس   » رد ( 1246  ) يدادغب يدیوس  نیما  دمحم  زوفلاوبا ، ریهش ، سانش  بسن   95 فجن . پاچ 

تـسخن هک  (، 12501188  ) یفنح يرـصب  يرجه  طاـباس  دـمحم  نب  میهاربا  نب  داوـج  یـضاق   96 تسا . هدوـمن  رکذ  يرکـسع  طـخ  رد 
لقن هب  قارع ، پاچ  ۀیدمحملا » ۀلملا  مئاعد  هب  میقتسی  امیف  هیطاباسلا  نیهاربلا   » رد درک ، ادیپ  مالسا  هب  شیارگ  سپ  نآ  زا  دوب و  یحیـسم 

ًانیع ةدوملا » عیبانی   » رد هدورس و  (ع ) يدهم ترضح  نوماریپ  هکیراعشا  نمـض  لبق 1291 )  ) ینامی میرکلادبع  خیش   97 راتسالا .» فشک  »
« ةدوملا عیبانی   » رد ( 1294 1220  ) نالک هجاوخ  هب  فورعم  یفنح  يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  ردقیلاع ، ثدحم   98 تسا . هدروآ  ار  اهنآ 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  فجن  رد  لاس 1384  هب  راب  نیمتفه  رد  و  ناریا ، قارع ، دـنه ، هیکرت ، رد  اهراب  هک  باب 79 ، رخآ  باب 56 و  رخآ 

يداهلادبع  100 رصم . پاچ  ص 153 ، رابتعالا » لها  زوف  یف  راونالا  قراشم   » رد ( 1303  ) يرصم یعفاش  يوازمح  يودع  نسح  خیش   99
« ینابملا دییشت   » فلؤم  101 رصم . پاچ  يراوزبس ص 207  هموظنم  حرـش  ردکلا » ۀیلاج   » رد ( 1305  ) يرایبالا نب  دمحم  نب  ناوضر  نب 
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نسح نب  نمؤم  دیس   102 ونهکل . پاچ  ص 103 ، ماهفالا » ءاصقتسا   » رد يدنه  يروباشین  نیـسح  دماح  ریم  ققحم  همالع  لقن  هب  ( 1306)
103 رصم . پاچ 1322  ص 150 ، راصبالا » رون   » رد (ع ) يدـهم ترـضح  هژیو  لـصف  رد  ( 1308 دعب  1252  ) يرصم یجنلبـش  نمؤم  نب 

لالج زا  لقن  هب  رصم ، پاچ  ص 296 ، نیدشرتسملا » ۀیغب   » رد نمی ، مرضح  یتفم  (، 1320  ) یمرضح يولعاب  نب  دمحم  نب  نمحرلادبع 
ناونع تحت  هک  یلصف  رد  ص 157 ، عوبطم ، مالکلا » ةرهوج   » باتک رد  یفنح  يدادـغب  یلوغارق  بیهو  نب  دومحم   104 یطویس . نیدلا 

فارتعا راوگرزب  نآ  تبیغ  تدالو و  هب  هدوشگ ، (ع ) يدهم ترـضح  هژیو  هنع » هللا  یـضر  يدهملا  دمحم  لئاضف  یف  نوثالثلا  سلجملا  »
تدـالو هب  فارتعا  ص 60 ، راتـسألا » فشک   » رد دوخ  باحـصا  یـضعب  زا  يرون  همالع  لـقن  هب  یفنح ، نیدـلا  داـمع   105 تـسا . هدرک 
تجهب لولهب  یـضاق  ققحم  لضاف   106 تسا . هدرک  یعالطا  یب  راهظا  وا  مـالک  ّصن  زا  يرون  همـالع  یلو  هدومن ، (ع ) يدـهم ترـضح 

هد رب  غلاب  و  همجرت ، یسراف  هب  یناجیابرذآ  یکرت  زا  هک  ص »[  دّمحم ] لآ  خیرات  رد  همکاحم   » رد ( 1350  ) يروز هنگنز  يزودنق  يدنفا 
، یفنح يرسترما  هللادیبع  خیش   107 تسا . تماما  هراب  رد  ثحب  نیرت  هناققحم  نیرت و  یلاع  رگشیامن  و  هدیـسر ، پاچ  هب  ناریا  رد  هبترم 
رد شراگن و  ودرا  نابز  هب  هک  ع »[  بلاط ] یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  بلاغلا  هللادـسا  بقانم  ّدـع  یف  بلاطملا  حـجرا   » باتک رد  رـصاعم ،

یلع رشاعلا  مامالا  ةریس   » دوخ باتک  رد  رـصاعم ، یعفاش ، يردب  رکاش  نب  قازرلادبع  دیـس   108 ص 377 . تسا ، هدیـسر  پاچ  هب  روهال 
هب هک  فراعملا » ةرئاد   » رد هرهاق ، رد  يوغل  عمجم  وضع  ریهـش و  خروم  (، 1381 1311) لابرغ قیفش  دمحم   109 ص 131 . ع »[  يداهلا ]

« ۀیرشع ینثإلا  ۀمئألا   » ناونع ریز  هدیسر ، پاچ  هب  هرهاق  رد  لاس 1965  هب  و  هتفای ، شراگن  هحفص  رد 2000  نیصصختم  زا  یهورگ  ملق 
. هدیدرگ بیاغ  ( دـشاب یم  يرغـص  تبیغ  زاغآ  يرجه ، اب 260  نامزمه  هک   ) يدـالیم هنس 873  رد  (ع ) يدهم ترـضح  هک  تسا  هتـشون 

مان هب  هک  یلـصف  نمـض  موس ، پاچ  ص 80  ج 6  مـالعألا »  » رد ( 1396 1310  ) یقـشمد یلکرز  دـمحم  نب  دومحم  نب  نیدـلاریخ   110
یف ءارماس   » باتک رد  یئارماس  دمحا  سنوی   111 تسا . هدرک  ترضح  نآ  تدالو  هب  فارتعا  هدومن ، زاب  يرکـسعلا » نسحلا  نب  دمحم  »

« يرکسع  » هژاو نوماریپ  رد ص 46  هدیسر ، پاچ  هب  يدالیم  لاس 1968  هب  دادغب  هاگـشناد  يراکمه  اب  هک  يرجهلا » ثلاثلا  نرقلا  بدا 
نسح شدنزرف  يرکسعلا و  داوجلا  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هلمج  زا  دنا ، هملک  نیا  تبـسن  لماح  اه  ّتیـصخش  زا  یهورگ  : » دیوگ یم 
تبیغ بادرـس  هّبق و  هب  حیرـصت  هحفـص  نیمه  یقرواپ  رد  و  تسا ». رظتنم  يدهم  وا  و  يرکـسعلا ، نسحلا  نب  دمحم  مساقلاوبا  یلع و  نب 

نیملـسم زا  يریثک  ار  بادرـس  نیا  : » دسیون یم  هاگنآ  هدومن ». تبیغ  نآ  رد  رظتنم  يدهم  دنرادنپ  هک  تساج  نامه  : » دیوگ یم  هدومن و 
هک ار  نامه  نکل  تسا  هدرکن  ترـضح  نآ  تدـالو  خـیرات  هب  حیرـصت  هدربماـن  هچرگ  بیترت  نیدـب  دـننک ». یم  تراـیز  لاـس  هرود  رد 

هتـسناد یمّلـسم  رما  ار  ترـضح  نآ  تدالو  هتـشون و  يدیدرت  هنوگچیه  نودب  ًاحیرـص و  دنا  هتـشون  (ع ) يدهم ترـضح  هرابرد  نارگید 
یمالـسا نوؤش  يالعا  سلجم  پاچ  ص 238  قداصلا » رفعج  مامالا   » باتک رد  رصاعم ، يرـصم ، يدنج  میلحلادبع  راشتـسم   112 تسا .

تفگ ناوت  یم  اجنیا  زا  و  دنا ؛ هدرک  حیرصت  (ع ) يدهم ترضح  تدالو  رب  ننست  لها  زا  گرزب  ياه  تیصخش  نیا  يرآ ، . 1397 رصم ،
دنیوگ یم  دنتسین و  وا  دلوت  هب  لئاق  هکیناسک  و  دشاب ؛ یم  ننست  لها  ءاملع  زا  یمیظع  هورگ  تاملـسم  زا  (ع ) يدهم ماما  دلوت  هلأسم  هک 
يدهم  » هک بلطم  لصا  هب  تسا  مزال  (ع ،) يدهم ماما  زا  هدرشف  تخانـش  نیا  اب  نونکا  دنـشاب . یم  تیلقا  رد  دش  دهاوخ  دلوتم  هدنیآ  رد 

. میزادرپب دشاب  هغالبلا » جهن  رد  رظتنم 

هغالبلا جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) رظتنم يدهم 

، دشاب یم  رادروخرب  [ 1] تیدنـس رابتعا و  هجرد  نیرت  یلاع  زا  خیرات  بدا و  ثیدح ، هاگدید  زا  هغالبلا » جهن   » هعومجم هکنیا  هب  هجوتاب 
یئاویـش نادرگرب  نیتسار و  مالـسا  رگنایب  باتک ، نیارد  هادف  انحاورا  نینمؤملاریما  ماما  هللا ، لوسر  ملعلا  ۀـنیدم  باب  هدـیزگرب  نانخـس  و 

تجح  » هعیـش مهدزاود  ماما  اب  نآ  قابطنا  یلک و  روطب  مالـسا  رد  ّتیودـهم  عوضوم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  میرک ؛ نآرق  زا  تسا 
، نخـس رگید  هب  تسا ؟ لوبق  لباق  رادروخرب و  تیعقاو  زا  دح  هچ  ات  هنوگچ و  هغالبلا » جـهن   » رظن زا  مالـسلا » هیلع  يرگـسعلا  نسحلا  نب 
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رایتخا رد  مومع  روطب  هدش و  وگزاب  (ع ) يدهم ترـضح  هب  عجار  یخیرات  عبانم  یمالـسا و  ثیداحا  رد  هچنآ  همه  زا  یـشوپ  مشچ  اب  ایآ 
و ّتیودهم ، لصا  يوگزاب  هزادنا  هچ  ات  هغالبلا » جهن   » فیرش باتک  هتفرگ ، رارق  هعیش  ینـس و  ناققحم  نارگـشهوژپ و  هژیو  هب  ناگمه ،

ًانمـض دشاب ؟ یم  یمالـسا  یگدنزاس  تهج  رد  وا  يدوجو  شقن  هدنهد  هئارا  و  ترـضح ، نآ  یتایح  ياهیگژیو  تاصخـشم و  رگنـشور 
ثحب یتدیقع و  ياه  شکمـشک  رد  دنچره  هک  هدومن  بلج  تقیقح  نیا  هب  ار  ناگدنناوخ  هجوت  البق  ثحب ، عوضوم  ندـش  نشور  يارب 

رگید دُعب  یلو  تسا ، وگتفگ  ثحب و  عوضوم  (ع ) یلع نینمؤملاریما  ماما  دوخ  لصفالب  تفالخ  یّنس ، هعیش و  نیب  یبهذم  ياه  هلداجم  و 
ملعلا ۀنیدم  باب  و  دنمدرد ، ياه  ناسنا  نادجو  هدننک  رادیب  یناسنا و  يالعا  لثم  و  لداع ، رواد  و  لماک ، ناسنا  هنومن  شترضح  هک  ماما 

وا شور  و  لطاب ، زا  ّقح  هدـننک  ادـج  دـناوت  یم  وا  راـتفگ  تهج  نیا  زا  تسین . وگتفگ  ثحب و  ياـج  تسا ، نآرق  دـیلک  و  (ص ،) ربماـیپ
هب ءاکتا  اب  سکره  هک  دشاب  یئوگلا  رایعم و  هداد ، ناشن  لمع  اب  نایب و  نابز  اب  هک  ار  هچنآ  بیترت  نیدب  و  دشاب ؛ لیـصا  مالـسا  رگنایامن 

نوؤش رگید  و  یقالخا ، یعامتجا ، یـسایس ، یهقف ، ياهـشور  و  یتدیقع ، ياهیریگ  میمـصت  رد  دنک و  ادیپ  ار  شهار  نآ  زا  يوریپ  نآ و 
دنـس نیرتگرزب  هغالبلا » جهن   » فیرـش باتک  رد  (ع ) یلع نینمؤملاریما  ماما  نانخـس  هکنآ  نخـس  هاتوک  دهن . ندرگ  نادب  ینید  یتایح و 

يربهر و ماقم  هب  دـنبیاپ  هک  ننـست ، لـها  ناردارب  یتح  ساـسا  نیا  رب  ناـهج . ناناملـسم  همه  رب  ادـخ  فرط  زا  تسا  یتجح  و  یمالـسا ،
دورف میلـست  رـس  نآ  ربارب  رد  دـیاب  ریزگان  و  تسا ؛ تجح  اهنآ  يارب  شترـضح  راتفر  راتفگ و  دنتـسه ، مراهچ  هبترم  رد  (ع ) ماما تفالخ 

نینمؤملاریما ماما  نانخس  زا  هتشر  ود  زا  بعشنم  هغالبلا » جهن   » رد رظتنم  يدهم  عوضوم  هک  تساجب  بلطم  نیا  يروآ  دای  نونکا  دنروآ .
جهن  » باتک رد  نامزلا  رخآ  رد  شترـضح  روهظ  و  مهدزاود ، ماما  تیودـهم  هلأـسم  تراـبع ، رگید  هب  دـشاب . یم  باـتک  نیا  رد  (ع ) یلع

هک (ع ) ماما ياه  یئوگـشیپ  محـالم و  هاگدـید  زا  تسخن  تسا . قیقحت  هعلاـطم و  يارب  هنیمز  ياراد  یـسررب و  لـباق  رظن  ود  زا  هغـالبلا »
، سابعلا ینب  تسد  هب  روما  مامز  نداتفا  هیما ، ینب  طوقـس  فسوی ، نب  جاجح  تموکح  هیما ، ینب  ندـمآ  راک  يور  لاـثما   ) نآ زا  يدراوم 
( روهظ  ) زا ربخ  لـیبق  زا  تسا  ناـهج  هدـنیآ  هب  طوبرم  رگید  دراوم  و  هتـسویپ ، عوقو  هب  هتـشذگ  رد  لوغم و )... هنتف  هرـصب ، رد  جـنز  ماـیق 

لئاسم هاگدید  زا  سپ  نآ  زا  و  تسویپ . دهاوخ  عوقو  هب  هدنیآ  رد  ادـخ  تساوخ  هب  هک  راوگرزب ، نآ  یناهج  مایق  و  (ع ) يدـهم ترـضح 
شخب و  یلک ؛ رظن  زا  تیب و ... لها  يربهر  تماـما و  هژیو  یـشخب  تسا ؛ شخب  ود  لـماش  نآ  نوماریپ  (ع ) ماـما نانخـس  زاـب  هک  تماـما 

رد تیالو ، يالاو  ماقم  زا  تناعتسا  و  ادخ ، يرایب  ثحب  نیا  صوصخب . (ع ) يدهم ترـضح  یناهج  هقلطم و  يربهر  تماما و  هژیو  رگید 
دنمجرا نارظن  بحاص  هجوت  دروم  ّتقد  اب  نآ  ياوتحم  هک  تسا  هدنسیون  یلاحشوخ  تیاهن  هیام  و  هدیدرگ ؛ میظنت  هاتوک  رایسب  یتصرف 

و میمرت ، ددجم ، پاچ  تصرف  رد  ات  دنهد  رکذت  ار  شهابتـشا  صقن و  دراوم  نِینِمؤُْملا » ُعَفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذَف  : » مکح هبو  هتفرگ ، رارق 
، هفیلخ ربهر ، ماما ، نوماریپ  هک  ار  (ع ) ماما نانخـس  زا  یتسرهف  تسخن  اجنیا  رد  هغالبلا  جـهن  رد  يربهر  تماما و  دـشخب . دوس  ار  نانمؤم 

یـسررب ثحب و  هب  مـیزادرپ  یم  هاـگنآ  [، 2] هدـناسر دـنمجرا  ناگدـنناوخ  یهاگآ  هب  هدومرف ، داریا  ناناملـسم  رب  يرادـمامز  و  لوؤسم ،
تموکح نتفاـی  ققحت  و  (ع ،) يدـهم ترـضح  شدـنزرف  ماـیق  روهظ و  زا  یئوگـشیپ  و  مالـسا » رد  تیودـهم   » اـب هطبار  رد  هچنآ  نوماریپ 

و ددعتم ، سراهف  لماش  حلاص  یحبص  پاچ  هغالبلا » جهن   » هکنیا هب  هجوت  اب  و  هدیدرگ ؛ دراو  راوگرزب  نآ  يربهر  هیاس  رد  مالسا  یناهج 
نانخس ع )  ) هحفص تسا . هدیدرگ  میظنت  نآ  ساسا  رب  تاحفص  اه و  هبطخ  هرامـش  دشاب ، یم  هعجارم  هجوت و  دروم  اهپاچ  رگید  زا  شیب 

دق ینا  الأ و  ةَّدـع 187 3 69  نم  مه  یمأ ، یبأب و  الأ  يدهت 79 2 277  کنأ  معزتأ  نأ 126 1 105  ینورمأتأ  فیدر 183  هبطخ  ماما 
کلذ لکأ  مکلوق  امأ  مکیلع 57 7 91  رهظیس  هنا  امأ  کیدعتسا 217 6 92  ینا  مهَّللا  ملعت 131 5 336  کنا  مهَّللا  مکتوعد 27 4 189 

ان لاجرلا 125 12 300  مکحن  مل  انأ  اذه 207 11 182  ینع  اوکلمأ  ینأ 121 10 323  ول  هللاو  امأ  قلف 4 9 177  يذلاو  امأ   48-50 8 55
نم سانلا  نإ  یتریصبل 10 16 243  یعم  نإ  مکنیب 187 15 54  یلثم  امنإ  تیب 97 14 278  لها  اورظنأ  رغصلا 192 13 143  یف  تعضو 

ۀیمأ 75 21 201 ینب  هنی  ملوأ  سیل 105 20 103  هنأ  سیل 232 19 152  لاملا  اذه  نإ  مل 146 18 353  رمالا  اذه  نإ  اذه 168 17 203 
اهیأ فیدر 163  هبطخ  ماما  نانخـس  ع )  ) هحفـص هنا 208 24  سانلا  اـهیأ  نا 173 23 323  سانلا  اـهیأ  اومعز 144 22 247  نیذـلا  نیأ 
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اوسمتلا 92 29 ینوعد و  نینمؤملا 33 28 136  یلع  تلخد  تملع 120 27 76  دقل  هللاات  متیدتها 5 26 176  انب  ینا 182 25 51  سانلا 
لضفا 164 33 نأ  ملعأـف  دادبتـسالا 162 32 234  امأ  ملعأف  رتعلا 94 31 231  ریخ  هترتـع  هوقطنتـساف 158 30 139  نآرقلا  کلذ   223
یلوأل 118 37 119 ینا  هللاوف  هللا 156 36 175  لوسر  ای  تلقف  نوبهذت 87 35 220  نیاف  نیع 93 34 119-120  تأقف  یناف   137-138
ۀلیغلا 62 41 93 نم  فوخ  امل  ینأ 74 40 94  تملع  دقل  بعـص 189 39 102  انرما  هنا  ةرجهلا  مسا  عقیال  نداعم 87 38 280  نم  وهف 

ینیع ینتکلم  ۀفطنلا 59 45 99  نود  مهعراصم  دحأ 139 44 93  عرسی  نل  مکتعیب 136 43 196  نکت  مل  جراوخلا 60 42 194  لتق  امل 
اوملعا فیدر 205 و  هبطخ  ماما  نانخس  ع )  ) هحفص باحصالا 154 48  راعشلا و  نحن  ةوبنلا 109 47 215  ةرجش  نحن  انأ 70 46 162  و 

تئش ول  هللاو  بلاط 5 52 250  یبأ  نبـال  هللاو  نا 216 51 52  تهرک  دـق  لئاق 172 50 335 و  لاق  دـق  نل 147 49 247-246 و  مکنأ 
نیقی 22 57 یلعل  ینإ  تیبأ 224 56 64 و  نال  هللاو  تناک 205 55 346-347  ام  هللاو  یلع 137 54 322  اورکنأ  اـم  هللاو   194 53 175
هللا 20 61 175 و نع  غلبی  ام  نافنص 127 60 62 و  یف  کلهیس  تفلخ 1 59 184 و  اـم  مکیف  فلخ  نظـأل 25 58 44 و  هللاو  ینإ  67 و 
ملعأ 116 65 47 و ام  نوملعت  ول  نوظفحتسملا 197 64 173 و  ملع  دقل  مکنأ 71 63 311 و  ینغلب  دقل  نأ 119 62 100 و  یل  یغبنیال 
یسفن 45 نم  عنقأأ  دیری 240 69 419  ام  سابع  نبا  ای  هرس 2 68 358  عضوم  مه  ملعلا 239 67 47  شیع  مه  صیاصخ 3 66 357  مهل 

ياه یئوگشیپ  یسآ 62 74  یننکلو  مالِّسلا 62 73 452  هیلع  یضم  اّملف  کنع 28 72 451  عدف  هللا 25 71 386  دابع  لوقت  مث   380 70
حلاص یحبص  پاچ  هغالبلا » جهن   » ساسا رب  (ع ) يدهم ترضح  هرابرد  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ماما 

هبطخ 100

، ماَق اذإ  ٌعیرَـس  مایِقلا ، ُءیَِطب  مالَکلا ، ُثیکَم  اُهلیلد  قََحل ، اهمَِزل  نَم  و  قهَز ، اهنَع  فَّلَخت  نَم  و  قرَم ، اهمَّدـقَت  نَم  ِّقحلا ، َۀـیار  انیف  فَّلخ  «و 
و مکُعَمجَی ، نَم  مَکل  ُهللا  َِعلُطی  یَّتح  ُهللا ، َءاشام  هَدـَعب  ُمتِثبَلَف  ِهب  بَهَذـف  ُتوَملا  ُهَءاج  مکِِعباـصَِأب  هیلإ  مترَـشَأ  و  مَکباـقِر ، َهل  متَنلَأ  ُمتنأ  اذإـف 

یَّتح اَعِجرَتَف  يَرخُألا ، َُتبثَت  و  ِْهیَتَِمئاق ، يَدحِإ  ِِهب  َّلَِزت  نأ  یـسَع  َربْدُملا  َّنإف  ِربْدـُم ، نِم  اوُسَأیَتال  و  ِلبقُم ، ِریَغ  ِیف  اوعَمطَتالف  مکَرـشَن ، ُّمُضَی 
زا دـهن  شیپ  ياپ  مچرپ  نیا  هیاس  ریز  زا  هک  سک  نآ  دراذـگ ؛ راگدای  هب  ام  نایم  رد  تشارفارب و  ار  قح  مچرپ  ربماـیپ )  ) وا ًاـعیِمَج » اـُتْبثَت 

شیپ هب  مچرپ  نیا  هیاس  ریز  هک  یسک  ماجنارس  و  دسر ؛ تکاله  هب  دنز  زاب  رـس  شیوریپ  زا  هک  سک  نآ  و  ددرگ ؛ جراخ  مالـسا  تعیرش 
يارجا رد  ینأت  يدـنک و  اب  و  دـیوگ ؛ نخـس  شمارآ  یئابیکـش و  اـب  مچرپ  نیا  رادـمچرپ  دـبای . تسد  نآ  هب  هدومیپ و  تداعـس  هار  دور 

اب و  دـیداهن ، شنامرف  ورگ  رد  رـس  هک  هاگنآ  سپ  دـسر ؛ یئاهن  يزوریپ  هب  ات  دـنک  باتـش  یـسب  تساوخ  اپب  نوچ  اـّما  دزیخ ؛ اـپب  اـهراک 
رد دنک  ءاضتقا  یهلا  تیـشم  هک  یتدم  ریزگان  سپ  نآ  زا  دسر . ارف  شگرم  هدش و  يرپس  وا  نارود  دیدرک ، هراشا  شیوس  هب  تشگنارس 

ار امش  یگدنکارپ  دنک و  عمج  دیا ) هدیئارگ  یئادج  فالتخا و  هب  هک   ) ار امش  ات  دزیگنارب  ار  یتیصخش  دنوادخ  هاگنآ  دیرب ، رـسب  راظتنا 
لآ هک  دیشاب  هاگآ  [. 3] دیوشم دیماان  هدنادرگ  ور  هک  نآ  زا  و  دیدنبم ؛ لد  هدرکن  ور  هک ) يزیچ   ) هک یـسک  هب  سپ  دشخب . ناماس  رس و 

یئوگ دشخردب . يرگید  دـنک  بورغ  اهنآ  زا  یکی  هک  ماگنه  نآ  دنـشاب ؛ انیم  دـبنگ  نیا  ناگراتـس  دـننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یَّلـص  دّـمحم 
یم لد  رد  ار  شیوزرآ  هک  ار  هچنآ  و  منیب ؛ یم  هدـش  مامت  ناوارف و  امـش  رب  ار  یهلا  ياـهتمعن  (ص ) دـمحم لآ  وترپ  رد  هک  تسا  ناـنچ 
نآ نمـض  و  دومرف ؛ داریا  دوخ  يرادمامز  هعمج  نیموس  رد  ار  هبطخ  نیا  ماما  : دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  دیتفای . تسد  نادـب  دـیدنارورپ 
زا یئوگـشیپ  ار  هبطخ  نیا  داریا  زا  فدـه  ارچ  نوچ و  یب  ناـحراش ، رگید  نوچمه  سپـس  درک . هراـشا  دوخ  لاوحا  نوـماریپ  یبلاـطم  هب 

يدهم هب  هراشا  نخـس  نیا  و  تسا ؛ تیب  لها  زا  دزیگنا  یمرب  ادخ  هک  ار  یـصخش  دیوگ : یم  هتـسناد و  ترـضح  نآ  فیـصوت  يدهم و 
دوجوم نونکا  هیماما  هدیقع  هب  و  درک ؛ دهاوخ  ادیپ  دوجو  سپ  نیا  زا  تسا و  دوجوم  ریغ  ننـست ) لها   ) ام دزن  رد  دـشاب و  یم  نامزلارخآ 

هدـنادرگور هک  یـسک  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  هک  میهد  حیـضوت  ِربْدـُم » نِم  اوُسَأـیَتال  و   » هراـبرد هک  تسا  مزـال  نوـنکا  [. 4] دشاب یم 
، دشاب يرهاظ  تماعز  تسایر و  يّدصت  زا  ترـضح  نآ  ینادرگور  و  (ع ) يدهم ترـضح  تبیغ  نآ  قادصم  و  دیوشم ؛ دیماان  سویأم و 

هغالبلا جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) رظتنم زا 32يدهم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا هتـساوخ  و  هداتفا ، اپ  تسد و  هب  شتبیغ  راوگرزب و  نآ  تدالو  راب  ریز  نتفر  زا  رارف  رطاخ  هب  دیدحلا  یبا  نبا  یلو  روهظ . ماگنه  ات 
تسا و طلغ  ینادرگور  رابدا و  هب  ریبعت  ندوبن ، دوجوم  ّدلوت و  مدع  تروص  رد  و  تسا ، ندوب  دوجوم  ندوب ، ِربْدـُم »  » همزال دـنک  دومناو 
ار شنادنزرف  تفر و  ایند  زا  يدـهم  نیا  هاگره  هک  دـنک  یم  انعم  نینچ  نیا  ار  ِربْدـُم » نِم  اوُسَأیَتال  و   » هملک هاگنآ  درادـن . یلوقعم  موهفم 
رد ام  دیاش  دـیئوگن  دـیتفین و  ّکش  هب  دـیوشن و  سویأم  سپ  دـیئارگ ، يرادـیاپان  بارطـضا و  هب  اهنآ  زا  یکی  راک  دـیزگرب و  ینیـشناجب 

تایعقاو و اب  تفلاخم  هب  زج  ار ، (ع ) ماما نشور  مالک  ریـسفت  رد  يور  ههاریب  هنوگ  نیا  نونکا  اریز ... میا ، هدش  هابتـشا  راچد  نانیا  يوریپ 
. درادن حیضوت  هب  يزاین  تسا و  ناگدنناوخ  دوخ  هدهع  هب  شباوج  درک !؟ قیبطت  ناوت  یم  زیچ  هچ  رب  یبهذم ، بصعت 
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َموُقَت یَّتـح  يأَّرلا ، یلع  َنآرقلا  اوـُفَطَع  اذإ  ِنآرُقلا ، یَلَع  يأَّرلا  ُفِـطعَی  و  يوَـهلا ، یَلَع  يدُـهلا  اوـُفَطَع  اذإ  يدُـهلا ، یَلَع  يوَـهلا  ُفِـطعَی  »
رب یهلا  دومنهر  تیادـه و  هب  ار  سفن  ياوه  وا  اُهتَِبقاع » ًامَْقلَع  اهُعاضَر ، ًاْولُح  اُهفالْخَأ ، ًةَءُولمَم  اهُذِـجاَون ، ًاـیِداب  قاـس ، یلَع  مِکب  ُبرَحلا 

دننک يأر  هب  ریسفت  ار  نآرق  مدرم  هک  هاگنآ  و  دنا . هدنادرگ  رب  یناسفن  ياه  هتساوخ  هب  ار  یهلا  تیاده  مدرم  هک  ماگنه  نآ  دنادرگ ، یم 
یماما هب  هراشا  مالک  نیا  دیوگ : یم  (ع ) یلع ماما  نانخـس  زارف  نیا  نوماریپ  دیدحلا  یبا  نبا  دهد . شیارگ  نآرق  هب  ار  تایرظن  ءارآ و  وا 

زا دوصقم  و  تسا ؛  هدش  هداد  دـیون  وا  هب  راثآ  تایاور و  رد  هک  دـشاب  ومه  دروآ و  یم  دوجو  هب  نامزلارخآ  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا 
قبط رب  لـمع  ندرک  نیزگیاـج  و  نیمخت ، ناـمگ و  قبط  رب  لـمع  زا  عنم  و  ساـیق ، يأر و  يور  زا  هرداـص  ماـکحا  وغل  نآرق ، هب  شیارگ 

تیمکاـح رد  وا  شقن  و  (ع ،) يدـهم ترـضح  ماـیق  روـهظ و  زا  (ع ) ناـنمؤمریما یئوگـشیپ  هب  دـیدحلا  یبا  نبا  بیترت  نیدـب  تسا . نآرق 
دهد یم  لیکـشت  ار  یفنح  هقرف  هژیو  هب  ننـست  لها  یهقف  یتدیقع و  شور  هک  سایق  يأر و  سوه و  يوه و  ياجب  نآرق  یهلا و  تیاده 

همدـقم رد  اعدا  نیا  و  دـش . دـهاوخ  دـّلوتم  ًادـعب  هک  دـنک  یم  ناشن  رطاخ  و  هتفرن ، شیپ  زا  ترـضح  تدالو  راب  ریز  اـما  هدومن ، فارتعا 
راک و همانرب  میئوگ : یم  هاتوک  روط  هب  هک  تسا  نیا  میمهف  یم  (ع ) یلع نینمؤملاریما  مالک  زا  دوخ  اـم  هچنآ  اـما  دـیدرگ . دودرم  باـتک 
یئوگروز و يزاس و  نید  و  سوه ، يوه و  رب  یکتم  ناهج ، نارادـمامز  نوچمه  مالـسا ، دوعوم  راوگرزب و  ماـما  نآ  تموکح  ناـمزاس 

يربهر مالـسا و  هیلاع  میلاعت  نآرق و  تیادـه  هیاس  رد  هک  تسا ، یملع  ياهتفرـشیپ  یلقع و  دـشر  ساسا  رب  هکلب  تسین ؛ یلیمحت  نیناوق 
حور یهاتوک  تدم  رد  مالسا ، تاروتسد  نآرق و  وترپ  رد  (ص ،) مالسا ماقمیلاع  ربمایپ  هکیروط  نامه  دوش . یم  يراذگ  هیاپ  شترـضح 

، لطاب بهاذم  زیمآ  كرـش  دیاقع  نیزگیاج  ار  شناد  ملع و  و  هبناج ، همه  ّتینما  مظن و  هافر ، تلادـع ، یتسود ، عون  یتسرپاتکی ، نامیا ،
هـشیر زا  ار  یلهاج  یگدـنز  راب  تبکن  عضو  ماجنارـس  و  هدومن ، اهزیچ  رگید  و  یملع ، رقف  تازواجت ، تاضیعبت و  عاونا  یقالخا ، لـئاذر 

يور رب  ار  يونعم  يدام و  تورث  ياهرد  و  تخومآ ؛  مدرم  هب  ار  تداعـس  بسک  یگدـنز و  مسر  هار و  نیرتیلاـع  و  تخاـس ؛  نوگرگد 
هب ار  همه  گنج  هک  دوش  یم  یهتنم  اجنادب  ثداوح  اهدادـیور و  هک : دـیامرف  یم  ناشن  رطاخ  نینچ  دـعب  زارف  رد  (ع ) ماما و  دوشگ . نانآ 
هب دنک  یم  زاب  دح  نیرخآ  ات  نآ ، ندیعلب  راکـش و  ندیرد  يارب  ار  دوخ  ناهد  هلمح  عقوم  رد  هک  يا  هدنرد  ناویح  دننامه  و  دـنازیخ ، اپ 
هک روطنامه  يرآ ، نیگآرهز . سب  ماجنارس  و  تسا ، نیریش  سب  نآ  ریـش  ندیکم  [5 ؛] هتشگ رپ  ریش  زا  نآ  ياهناتسپ  دنز ؛ دنخـشین  امش 

يزوریپ رتشیب و  هرهب  دـیما  هب  و  دوش ؛ یم  نایوجگنج  بیـصن  یئاه  تیقفوم  یگنج و  مئانغ  ًاـعون  گـنج ، زاـغآ  رد  مینیب ، یم  میدـید و 
موش نایاپ  اـما  دریذـپ ؛ یمن  ار  رگید  فرط  سب  شتآ  حرط  نیفرط  زا  کـیره  هکناـنچنآ  دـیآ ، یم  نیریـش  اـهنآ  هقئاذ  هب  گـنج  لـماک 
ماک هک  تسا  اه  یتخبدب  عاونا  و  سیماون ، هب  زواجت  لاوما ، تراغ  یمسج ، یحور و  ياهیرامیب  ناوارف ، نیلولعم  یناریو ، راتشک ، گنج ،

مـشچ هب  ناریا  قارع و  یلیمحت  هنانئاخ و  گنج  رد  ار  نآ  راکـشآ  هنومن  نونکا  مه  دـنک . یم  خـلت  ار  هدز  گنج  للم  نازورفا و  گـنج 
، رصم فرط  زا  شا  هتخورف  دوخ  ناراکمه  يدوعـس و  ياهلوپ  اب  هک  تسا  یگنج  ياهحالـس  یماظن و  ياهکمک  عاونا  هک  مینیب  یم  دوخ 

همادا هب  ار  دـترم  یثعب و  هتخورف  دوخ  ای  هدروخ  بیرف  ناناملـسم  و  دوش ؛ یم  قارع  ریزارـس  هسنارف  يوروش و  اـکیرمآ ، لیئارـسا ، ندرا ،
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نیا ناناملسم  اب  نانبل  نایحیسم  گنج  ناضمر ، رد  لیئارسا  بارعا و  گنج  هکنانچ  دنک . یم  عیجشت  ناریا  ناناملسم  مالسا و  هیلع  گنج 
هنومن مه  نیمزرـس  نیا  ناناملـسم  باسح  دـح و  یب  هنامحر و  یب  راتـشک  و  نانبل ، هب  لیئارـسا  یلعف  هلمح  و  شیپ ، لاس  راهچ  رد  روشک 
یتْأیَس دَغ و  ِیف  َو  الَأ  : » هک دنهد  یم  همادا  ار  نخـس  نینچ  نیا  (ع ) ماما تسا . (ع ) یلع نینمؤملاریما  ماما  ياه  یئوگـشیپ  زا  يرگید  ياه 

، اهَدیلاقَم ًاملِـس  ِهَیلِإ  یِقُلت  و  اهِدـِبَک ، َذـِیلافَأ  ُضرَألا  َُهل  ُجِرُخت  و  اِهلاَمْعَأ ، ِءيِواسَم  یلَع  اِهلاَّمُع  اهِریَغ  نِم  ِیلاَْولا  ُذُـخأَی  نُوفِرعَت  اِمب ال  ٌدَـغ 
دیهاگآ ان  دراد  هارمه  هچنآ  شندـمآ و  زا  هک  یئادرف  ادرف  رد  دیـشاب ، هاـگآ  ِۀَّنُّسلا » ِباـتِکلا و  َتِّیَم  ِییُحی  َو  ِةریِّسلا ، ُلدَـع  َفیک  مکیُریَف 

ای تسار ، پچ و  بازحا  اـههورگ و  اـب  تسب  دـنب و  اـی  لـبق ، ياـه  تموـکح  زا  تثارو  ساـسا  رب  هک  یگژیو  نـیا  اـب   ) رادـمامز یلاو و 
یئاه تنایخ  تازواجت و  بسحب  ار  اهتموکح  نآ  لامع  نایامرفراک و  هدـماین ؛ ) راـک  يور  برغ  قرـش و  نارگرامعتـسا  هب  یگدرپسرس 

ینتورف میلـست و  يور  زا  و  دروآ ، نوریب  وا  يارب  ار  دوخ  رگج  ياه  هراپ  نیمز  و  دناسر ؛ رفیک  هب  هدومن ، همکاحم  دنا ، هدـش  بکترم  هک 
امـش هب  ار  ربمایپ  يرتسگداد  نیئآ  يرادـمامز و  شور  وا  هاگنآ  و  دزادـنا ؛ وا  يوس  هب  ار  ناـهج ) راـنک  هشوگ و  راـیتخا   ) دوخ ياهدـیلک 
نیا لیذ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دروآ . رد  شرتسگ  ءارجا و  هب  و  هدنز ، راب  رگد  ار  ّتنـس  باتک و  هدـش  شومارف  هدرم و  راثآ  و  دـهد ، ناشن 

تـسا یماما  ترابع  نیا  رد  یلاو  زا  دوصقم  کش  نودب  نامزلا » رخآ  یف  یلاعت  هللا  هقلخی  يذـلا  ماما  ینعی  یلاولا  نأ  : » تسا هتـشون  زارف 
جنگ زا  هیانک  نیا  و  تسا ، رگج  هراپ  ینعم  هب  ذلف »  » عمج ذالفا »  » عمج ذیلافأ »  » هملک درک . دهاوخ  قلخ  نامزلا  رخآ  رد  ار  وا  دنوادخ  هک 

زا یـضعب  رد  و  دش ؛ دهاوخ  راکـشآ  رادـمامز )  ) رما هب  مئاق  يارب  هک  تسا  هریغ  و  تفن ، ساملا ، هرقن ، الط ، لاثما  ینیمز  ریز  رئاخذ  اه و 
ریبعت اب  یتیاور  رد  بلطم  نیا  دیوگ : هاگنآ  تسا . هدـش  ریـسفت  عوضوم  نیمه  هب  [ 6 «] اَهلاَقثَأ ُضرَألا  ِتَجَرخَأ  َو  ، » دنوادخ مالک  ریـسافت 
دهاوخ باترپ  جراخ  هب  ار  دوخ  رئاخذ  رگج و  ياه  هراپ  نیمز  : » تسا نینچ  نآ  ياـنعم  هک  هدـمآ ، [ 7 «] اهدـبک ذالفأ  ضرالا  هل  تئاق  «و 

هک تسنآ  هلمج  نیا  يانعم  و  تسا ؛ اهدبک » ذالفأ  ضرالا  ءیقت  و   » هلمج تعاس  رابخا  زا  دـیوگ : ذـلف »  » تغل نوماریپ  ریثا  نبا  زین  درک ».
نیا زین  يزودنق  همالع  و  [. 8 «] اَهلاَقثَأ ُضرَألا  ِتَجَرخَأ  َو  : » هیآ تسا  مالک  نیا  دـننامه  و  دـنک ؛  یم  جراخ  ار  دوخ  هتفهن  ياهجنگ  نیمز 

باتک یف  يدـهملا  نأش  یف  اهرکذ  یتلا  ههجو ، هللا  مرک  یلعل  ۀیـسدقلا  تاملکلا  داریا  یف   » ناونع تحت  ار  (ع ) نینمؤملاریما مالک  زا  زارف 
یم رپ  هک  تسنآ  يدهم  اما  و  تفگ : هک  هدروآ  سابع  نبا  زا  دـهاجم  زا  لقن  هب  كردتـسم »  » رد مکاح  و  [. 9] تسا هدروآ  هغالبلا » جهن 

نیمز و  درب ؛ دنهاوخ  رـسب  تینما  رد  ناگدنرد  نایاپراهچ و  عقوم  نیا  رد  و  متـس ؛ زا  دشاب  هدـش  رپ  هکنانچمه  تلادـع ، زا  ار  نیمز  دـنک 
الط زا  یئاهنوتس  دننامه  یتاعطق  داد : خساپ  سابع  نبا  تسیچ ؟ نیمز  رگج  ياه  هراپ  دیسرپ : دهاجم  دزادنا . نوریب  ار  شرگج  ياه  هراپ 

هرقن و 
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یَلَع اَهِیف  وُذحَی  و  رِینُم ، جارِِـسب  اَهِیف  يِرـسَی  اَّنِم  اهَکردَأ  نَم  َّنِإ  الَأ و  نُوفرعَت . اَم َال  ِۀعلَط  نِم  ٍُّونُد  و  دوُعوَم ، ِّلُک  ِدورُو  ُنابِإ  اَذـه  ِموق  ای  »... 
ََعباَت َول  َو  ُهََرثَأ ، ُِفئاَقلا  ُرِـصُبی  َال  ساَّنلا ، ِنَع  ةِرتِس  ِیف  ًاعدَص ، َبَعـشَی  و  ًابْعَـش ، َعَدصَی  و  ًاَّقِر ، اَهِیف  َِقتُعی  و  ًاقبِر ، اَهِیف  َّلُحَِیل  نیِِحلاَّصلا ، ِلاثِم 

هک یئاهدادـیور  اب  دروخرب  تسا  کیدزن  و  هدـش ؛ هداد  هدـعو  امـش  هب  هک  تسا  یئاـه  هنتف  ندیـسر  ارف  ماـگنه  نونکا  مدرم  يا  ُهَرَظَن »...
درب و یپ  اه  هنتف  نیا  زار  هب  رظتنم ) دوعوم  يدهم   ) ام قیرط  زا  هک  سکنآ  دیشاب  هتسناد  دوب . دهاوخ  مهبم  هتخانشان و  امش  رب  نآ  تقیقح 
( مالـسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ربمایپ و   ) ناکین ناکاپ و  شور  هریـس و  هب  و  درپسب ، هر  تیادـه  نازورف  لعـشم  اب  دـبایرد ، ار  راگزور  نآ 
یگدرب و زا  ار  رامعتـسا  ریـسا  ياه  ّتلم  یهاوخدوخ و  ملظ و  دـنب  رد  ِناگدرب  و  دـیاشگب ، ار  اه  هرگ  راد  ریگ و  نآ  رد  ات  دـیامن ، راـتفر 

تراـبع رگید  هـب  و  دروآ ، مـهدرگ  ار  ناـبلط  قـح  و  دزاـس ، هدـنکارپ  یـشالتم و  ار  يرگمتــس  یهارمگ و  ياـه  هدوـت  دـناهرب ، تراـسا 
ربهر نیا  دـشخب . ناماس  هدومن و  یگچراـپکی  هب  لیدـبت  ار  ناناملـسم  مالـسا و  هقرفت  یئادـج و  دـنز و  مه  رب  ار  متـس  رفک و  تالیکـشت 
نیا رد  دنباین . شیاپ  در  زا  یناشن  دنبایب ، ار  شرثا  ات  دـننک  شـشوک  نارگید  دـنچ  ره  درب و  رـسب  مدرم  زا  یناهنپ  رد  اهنرق ) هکلب  اهتدـم  )
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. هدش هداد  لقیـص  رگنهآ  تسد  رد  هک  ریـشمش  ندش  هدامآ  نوچمه  دنوش ، هدامآ  اه  هنتف  ندیبوک  مهرد  يارب  نانمؤم  زا  یهورگ  ماگنه 
ناـهاگماش و دوش ، زادـنا  نینط  ناـشلد  شوگ  رد  نآرق  ریـسفت  هوکـش  اـب  جوم  ددرگ ، نشور  نآرق  غورف  روـن و  هب  ناشنامـشچ  ناـنیمه 

نِم ٍُّونُد  و   » هلمج دیوگ : یم  نخـس  نیا  نوماریپ  دـیدحلا  یبا  نبا  ددرگ . باریـس  یهلا  فراعم  تمکح و  همـشچ  زا  ناشناج  ناهاگحبص 
قراخ ياهراک  اـه و  هنتف  لاـجد ، [، 11] ضرالا ۀـباد  لیبق  زا  هقباس  یب  ياهدادـیور  مهم و  ياهدـمآ  شیپ  زا  هیانک  نُوفرعَت » اَـم َال  ِۀـعلَط 

« اهَکردَأ نَم  َّنِإ  الَأ و   » هلمج داریا  اب  ماـما  دـسیون : یم  هاـگنآ  تسا . مدرم  دـح  زا  شیب  راتـشک  و  ینایفـس ، روهظ  وا ، زیگنا  مهو  هداـعلا و 
یناـهنپ و عوضوم  رگناـیب  ساَّنلا » ِنَع  ةرتِس  ِیف   » هلمج و  دـنک . یم  يوریپ  ّتنـس  باـتک و  زا  هک  هتخادرپ  (ص ) دـمحم لآ  يدـهم  رکذـب 
(ع) يدهم ترضح  تدالو   ) یبهذم هدیقع  رد  ار  هیماما  عوضوم  نیا  دیوگ : یم  سپـس  تسا . هراشا  دروم  ماقم  الاو  تیـصخش  نیا  تبیغ 

نیا دنوادخ  هک  تسا  زیاج  اریز  تسا ؛ يدـهم  تبیغ  هرابرد  اهنآ  هتفگ  هب  حیرـصت  ماما  نخـس  دـنا  هتـشادنپ  هک  دـنچره  دـشخبن ؛ يدوس 
رد ارجا  هب  ار  وا  تاروتـسد  هک  دشاب  یناگدنیامن  نیغلبم و  ياراد  و  درب ، رـسب  یناهنپ  رد  یتدم  دنیرفایب و  نامزلا  رخآ  رد  ار  یماما  نینچ 

[12 .] دیامرف رخسم  ار  ناهج  دروآرد و  دوخ  هطلس  ریز  ار  اهتموکح  دریگ و  تسدب  ار  اهروشک  مامز  دیامن و  روهظ  سپ  نآ  زا  و  دنروآ ،
هعیـش هدیقع  رب  ار  (ع ) نینمؤملاریما مالک  قابطنا  وسکی  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  دـیامن  یم  بلج  هتکن  نیدـب  ار  ناگدـنناوخ  هجوت  نونکا 
رگید يوس  زا  و  دنک ؛ یم  در  هدرکن و  رواب  راوگرزب  نآ  ندوب  هدنز  تدالو و  و  (ع ) يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀجح  يدهم  ترـضح  هرابرد 

زا نیغلبم  ناگدنیامن و  و  درب ، رسب  یناهنپ  تبیغ و  لاح  رد  ار  یتدم  ندمآ ، ایندب  زا  سپ  (ع ) يدهم ترـضح  هک  دناد  یم  نکمم  زیاج و 
بّصعت و زج  هیرظن  نیا  ّکش  نودب  ددرگ . راک  هب  لوغشم  ًامسر  دنک و  روهظ  هاگنآ  دنزادرپ ؛  ینید  هلوحم  فئاظو  هب  شترـضح  فرط 

ددرگ بیاغ  ندمآ  ایندب  زا  دعب  ترضح  نآ  هک  دشاب  نکمم  رگا  هچ  دشاب ؛  هتـشاد  دناوت  یمن  يرگید  هیجوت  ندینادرگ ، رـس  رود  همقل 
تدالو هب  دقتعم  هعیش  هکنیا  نآ  و  یـساسا ؛  ریغ  فالتخا  کی  اب  اهتنم  دیوگ ، یم  هعیـش  هک  تسا  هداد  هئارا  ار  يا  هیرظن  نامه  سپ  و ...

زا شیب  تافارتعا  و  مالَّسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  هیحاـن  زا  ثیدـح  اـههد  رب  ینتبم  داـقتعا  نیا  و  تسا ، يرجه  لاس 256  رد  نامز  ماـما 
نیا ةّدوملا » عیبانی   » باب 74 رد  يزودنق  همالع  زین  دش . هراشا  اهنادب  همدقم  رد  هک  تسا  ننست  لها  نادنمـشناد  ناخروم و  زا  رفن  دصکی 

. تسا هدومن  داریا  هعیش  رظن  دروم  مالسا و  دوعوم  يدهم  ناونعب  ار  ماما  مالک  زا  زارف 
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َو َرَطَْملا . ِبِدجُْملا  َراَِظْتنإ  َرَیِْغلا  اَنْرَظَتنا  َو  ًاموَی ، موَِیب  َو  ًاموَق ، موَِقب  ُهللا  َلَدبَتـسا  َو  ٌِلئاَم ، َلَدَتعا  َو  ٌِحئَال ، َحَال  َو  ٌعِمَال ، َعََمل  َو  ٌِعلاَط ، َعَلَط  دَـق  َو  »
يا هدـننک  راکـشآ  و  دیـشخردب ؛ يا  هدنـشخرد  و  دـش ؛ علاط  يا  هدـننک  عولط  ِهِداَـبِع »... یلَع  ُهُؤاَـفَرُع  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهللا  ُماَّوَق  ُۀَِّمئَـألا  اَـمَّنِإ 

ربارب رد  ار  يزور  و  لیدبت ، یهورگ  هب  ار  یهورگ  دنوادخ  و  تشگرب ؛ لادتعا  قح و  هب  دوب  هدیئارگ  فارحنا  هب  هچنآ  و  دیدرگ ؛ راکشآ 
؛ شناگدـنب رب  وا  فرط  زا  بقارم  ناـهاگآ  و  دنتـسه ، ادـخ  قلخ  رب  یهلا  نارادـساپ  قـح ) رب   ) ناـماما هک  تسین  نیا  زج  داد . رارق  يزور 

راـکنا ار  قح ) رب   ) ناـیاوشیپ هکنآ  زج  تفر  دـهاوخن  خزود  هب  سکچیه  و  دسانـشب ؛ ار  ناـنآ  هکنیا  رگم  تفر  دـهاوخن  تشهب  هب  یـسک 
و ناماما ، تخانـش  ار  تشهب  هب  نتفر  طرـش  هک  نخـس  نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  ادیپ  هتفگان  دـننادن . دوخ  ناوریپ  وزج  ار  وا  اهنآ  و  دـنک ،

یهارمگ ملظ و  نایاوشیپ  نیغورد و  ناماما  نتخانـشن  نتخانـش و  هدومن  مالعا  نانآ  راـکنا  و  (ع ) ناـماما نتخانـشن  ار  منهج  هب  نتفر  هیاـم 
و هیما ، ینب  زا  اه  ماشه  اه و  کلملادـبع  اه و  ناورم  اهدـیزی و  اـه و  هیواـعم  و  (ع ،) یلع زا  لـبق  تفـالخ  رما  نایدـصتم  نیارباـنب  تسین .

تیب لها  راتشک  هب  ناشرمع  رـسارس  هک   ) سابعلا ینب  زا  نارگید  اهدمتعم و  اه و  لکوتم  اه و  نومأم  اه و  نوره  و  اهروصنم ، اه و  حافس 
کته انز و  رامق و  بارـش و  سلاجم  نتخادـنا  هار  و  هانگیب ، دارفا  زا  اهنادـنز  ندرک  رپ  و  تاداس ، نینمؤم و  تراغ  لتق و  و  (ص ،) ربماـیپ

دوصقم رگا  يرآ  دشاب . يراتفرگ  هیام  ناشنتخانشن  تداعس و  طرش  اهنآ  تخانش  هک  دندوبن  یناسک  دیدرگ ) یط  تیانج  عاونا  و  مالسا ،
زا یمک  تسد  زین  رامعتـسا  هتخورف  دوخ  نارکون  نیـشن و  ناملـسم  قطانم  اهروشک و  نئاخ  نارادمامز  دـشاب ، هدربمان  دارفا  مالک ، نیا  زا 
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یلقاع ناملـسم  چیه  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دـشاب ؛ منهج  هیام  ناشتخانـش  مدـع  تداعـس و  هیام  ناشتفرعم  مه  اهنآ  دـیاب  و  هتـشادن ، نانآ 
تدالو و خـیرات  رب  عالطا  ناشناردـپ و  مان  اهنآ و  مان  نتخانـش  اهنت  نیتسار ، ناماما  یئاسانـش  زا  فدـه  هکناـنچ  دور . یمن  اـهنآ  راـبریز 
، یعامتجا یقالخا ، هریس  یملع و  ياهیگژیو  اب  تسا  ماما  نتخانش  یمالسا  گرزب  هفیظو  نیا  زا  یلصا  فده  هکلب  تسین . ناشتـشذگرد 

نتخانـش ار ، مدرم  نانآ  تخانـش  زا  دوصقم  و  وا . تیالو  ماقمب  یلمع  یتدـیقع و  فارتعا  و  یتماما ، یـصخش و  نوؤش  رگید  و  یـسایس ،
مّنهج زا  یئاهر  تشهب و  هب  نتفر  هیام  ینیفرط  یئاسانـش  تفرعم و  نامه  تسرد  نیا  و  تسا ؛ ندوب  نانآ  يوریپ  طـخ  رد  هعیـش و  ناونعب 

ره رد  دـیاب  هک  درب  میهاوخ  یپ  هتکن  نیا  هب  هِداـبِع » یلع  ُهُؤاـفَرُع  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهللا  ُماَّوَق  ُۀَّمئ   َ ـالا اَـمَّنِإ   » تـالمج هب  هجوت  اـب  نونکا  تسا .
رب بقارم  ادخ و  قلخ  رب  مئاق  اوشیپ »  » و ماما »  » ناونع تحت  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یسک  یمالسا  ياهنارود  راصعا و  زا  يا  هرود  رـصع و 
رب مهدزاود ، ماما  تایح  دلوت و  ماما و  هدزاود  هرابرد  هعیـش  هدیقع  ساسا  رب  زج  هک  راکنا  لباق  ریغ  تسا  یتقیقح  نیا  دـشاب . وا  ناگدـنب 
مین نرق و  هد  دودح  لوط  رد  هک  یسک  اهنت  بیترت  نیدب  دش . دهاوخن  قبطنم  ینس ) هچ  هعیش و  هچ   ) یمالـسا قرف  رگید  زا  يا  هقرف  چیه 

نوچ و یب  قادـصم  یمالـسا ، فلتخم  ياه  هدوت  راشقا و  نیب  زا  دـناوت  یم  مالـسا  یناهج  بالقنا  رـصع  ات  مه  ًادـعب  نونک و  ات  هتـشذگ 
هک دـشاب ، جـع ) ) يرکـسعلا نسحلا  نب  ۀـجح  رظتنم ، يدـهم  مظعألا ، هللا  ۀـیقب  ترـضح  انامه  دـشاب  (ع ) نینمؤملاریما ماـما  نخـس  يارچ 
هب فارتعا  اهنآ  یبدا  و  یخیرات ، یثیدح ، لوا  هجرد  عجارم  تنس و  لها  ياملع  ناگرزب  زا  رفن  تسیب  دصکی و  زا  شیب  هعیش ، زا  هتشذگ 
قلخ رب  تیمئاق  هفیظو  هب  تسه  هک  اجک  ره  رد  نونکا  مه  وا  يرآ ، دـنا . هدومن  هدـنیآ  رد  شترـضح  یناهج  ماـیق  زین  تبیغ و  تدـالو و 

و تسا ، فطل  شدوجو  لصا  [ 13 «] اّنم همدع  و  رخآ ، فطل  هفرصت  و  فطل ، هدوجو  : » ۀمحرلا هیلع  یسوط  ققحم  هتفگ  هبو  لوغشم ، ادخ 
. تسام هیحان  زا  شتبیغ  ای  فرصت  مدع  و  رگید ، یفطل  روما  رد  شتلاخد 
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َو اُهُبلطَی ، ِیتَّلا  ُُهتَّلاَض  ِهِسفَن  َدـنِع  یِهَف  اَهل ، ِغُّرَفَّتلا  َو  اِهب ، ِۀَـفِرعَملا  َو  اَهیَلَع  ِلاَبقِإلا  َنِم  اِهبَدَأ  ِعیِمَِجب  اهَذَـخَأ  َو  اـهَتَّنُج ، ۀَـمکِحِلل  َسَِبل  دَـق  »... 
نِم ٌۀَـفِیلَخ  ِِهتَّجُح ، اَیاََقب  نِم  ُۀَّیَِقب  ِِهناَرِِجب ، َضرَألا  َقَصلَأ  َو  ِهبَنَذ  ِبیِـسَِعب  َبَرَـض  َو  ُمالـسِإلا ، َبَرَتْغا  اَذِإ  ٌبِرَتغُم  َوُهَف  اَهنَع . ُلَأسَی  ِیتَّلا  ُُهتَجاَح 
لاب تغارف  یئاسانـش و  هب  هجوت  نوچ  دیاب  یم  هک  یطئارـش  بادآ و  مامت  اب  ار  نآ  و  هدناشوپ ، نت  رب  ار  شناد  هرز  انامه  ِِهئاَِیبنَأ » ِِفئالَخ 

وج سرپ و  شبیقعت  رد  هک  تسوا  هتساوخ  تسا و  نآ  يوجتـسج  رد  هتـسویپ  هک  دشاب  وا  هدشمگ  تمکح  سپ  نآ  ریغ  هب  یمرگرـس  زا 
رب هنیـس  دهد و  تکرح  ار  دوخ  مد  هدنام  زاب  نتفر  هار  زا  روجنر و  هک  يرتش  دـننامه   ) دـیارگ و تبرغ  هب  مالـسا  هک  نامز  نآ  دـنک . یم 
زا هک  یعقوم  ات   ) درب رـس  هب  یناهنپ  تبرغ و  هب  (ع )) يدهم ترـضح   ) وا و  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یگدـنزاس  تکرح و  دنابـسچ ) نیمز 

ياهتجح زا  تسا  يا  هدـنامیقاب  وا  دـناهرب .) مدرم  یتوافت  یب  تلاح  یـشومارف و  تبرغ و  زا  ار  مالـسا  ددرگ و  مایق  هب  رومأم  ادـخ  فرط 
یهورگ ره  ار  راتفگ  نیا  تسا : هتشون  (ع ) نانمؤمریما نخس  زا  زارف  نیا  نوماریپ  دیدحلا  یبا  نبا  ناربمایپ . يافلخ  زا  تسیا  هفیلخ  ادخ و 

داریا هب  هاگنآ  دشاب . یم  رظتنم  يدهم  تیصخش ، نیا  زا  دوصقم  هک  دنا  هدرک  نامگ  هیماما  هعیـش  دنا . هدرک  ریـسفت  دوخ  هدیقع  ساسا  رب 
نخـس زا  زارف  نیا  نوماریپ  یلقن  هن  تسا  یلقع  لیلدب  دنتـسم  هن  کی  چـیه  هک  دوخ  نارکفمه  رگید  هفـسالف و  ننـست و  لها  هیفوص  رظن 

ار وا  دنوادخ  هکیماگنه  دـشاب ، تقو  رخآ  رد  دـمحم  لآ  مئاق  تیـصخش ، نیا  زا  دارم  هک  تسین  دـیعب  نم  رظن  هب  دـیوگ : هتخادرپ و  ماما 
هک تسا  نیا  رب  یمالـسا  قرف  همه  قافتا  و  دـشابن ؛ وا  دوجو  رب  یلیلد  مالک  نیا  رد  اریز  تسین ؛ دوجوم  نـآلأ  هک  دـنچ  ره  دروآ ، دوجوب 

، یلزتـعم حراـش  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت  نوـنکا  [ 14 .] تفای دـهاوخن  ناـیاپ  وا  ماـیق  روهظ و  اـب  زج  مدرم  فیلکت  اـیند و  رمع ) )
لیلد دوخ  باحصا  هفـسالف و  هیفوص و  ياه  هتفگرب  نوچ  نکیل  هدرک ، لقن  دیدرت  اب  ار  (ع ) نینمؤملاریما مالک  زا  هعیـش  تشادرب  تسخن 

نآ یئوگـشیپ  هب  فارتعا  ًاحیرـص  و  هداد ، (ع ) ماـما نخـس  زا  نآ  تشادرب  تحـص  هعیـش و  هدـیقع  هب  نت  ریزگاـن  هتفاـین ، يا  هدـننک  عناـق 
مالک نیا  رد  دیوگ : یم  هدومن ، کیکـشت  شترـضح  تایح  تدالو و  هرابرد  اما  تسا ؛ هدرک  وا  یناهج  مایق  يدهم و  دوجو  زا  ترـضح 
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یلـضف ماقم  اب  دیدحلا ، یبا  نبا  لثم  زا  نخـس  نیا  هک  تسا  یهیدب  دسر . یمن  رظن  هب  دـشاب  وا  دوجو  رب  لیلد  رـضاح  لاح  رد  هک  يزیچ 
لـصا یفرعم  ددصرد  (ع ) نانمؤمریما اریز  دوش . یمن  ریـسفت  زیچ  هب  هعیـش ، اب  بّصعت  يور  زا  تفلاخم  قیاقح و  راکنا  هب  زج  هتـشاد ، هک 

زا نداد  ربخ  ماقم  رد  هن  دـنا ، هدوب  یهلا  دوعوم  نآ  یتایح  لحارم  رگید  تدالو و  زا  سپ  وا  يدوجو  شقن  مالـسا و  رد  يدـهم  عوضوم 
نبا و  دشاب ، وا  تیدوجوم  هب  يا  هراشا  شمالک  رد  ات  هتفای ، تدالو  شترـضح  زا  دعب  نرق  ود  زا  شیب  هک  یـسک  ندوب  دوجوم  تدالو و 

الا و  تسا ، دوجوم  هدنز و  متفه  نرق  رد  يدهم  هک  دمهفب  هراشا  نآ  زا  (ع )) يدهم ترـضح  خیرات  تیعقاو  هب  هجوت  نودب   ) دیدحلا یبا 
[، 15] لـبنح نب  دـمحا  هبیـش ، یبا  نـبا  »ص126  يدروـلا فرع   » رد یطویــس  لـقن  هـب  هـک  یثیدـح  رد  ددرگ . وا  تاـیح  تدـالو و  رکنم 
هک هنوگنامه  (ع ) يدهم روهظ  اب  نامزمه  تامدقم  زا  یئوگـشیپ  نمـض  هک  دـنا  هدروآ  (ص ) ربمایپ زا  یناربط  و  [، 16] یلعیوبا دووادوبا ،

[17 «] ضرَألا َیلِإ  ِِهنارِِجب  َمَالـسِإلا  یِقُلی  : » دیامرف یم  هدومن و  یئوگـشیپ  ریبعت و  شیپ  زا  شترـضح  هدومن  ریبعت  مالـسا  زا  (ع ) نانمؤمریما
زا [ 18] سوواط نب  دیـس  لقن  هب  انب  نتف »  » رد دامح  نب  میعن  زین  دنک . یم  هدرتسگ  هدایپ و  داعبا  مامت  اب  شمارآ و  لامک  اب  ار  مالـسا  ینعی 

« ِِهنارِِجب َمَالسِإلا  یِقُلی  : » دومرف هاگنآ  میسقت ». ار  لاوما  دنک و  یم  جارختسا  ار  اهجنگ  يدهم  : » دومرف هک  هدروآ  ربمایپ 
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ِعاَطِقنا َو  مُکِرُومُأ ، ِرَابدِإ  نِم  ُنوُکَی  اَـم  اوُعَّقَوَتَف  َـالَأ  ٌۀـَلوُهجَم . ِضرَـألا  ِیف  َو  ٌۀَـفوُرعَم  ِءاـمَّسلا  ِیف  مُُهئامـسأ  ةَّدِـع  نِم  مُه  یّمُأ  َو  یبأـِب  ـالَأ  »
یَطعُملا ُنوکَی  ُثیَح  َكاَذ  ِهِّلِح ، نِم  مَهرِّدـلا  َنِم  ُنَوهَأ  ِنِمؤُملا  یَلَع  ِفـیَّسلا  َُۀبرَـض  ُنوُـکَت  ُثیَح  َكاَذ  مُکِراَغِـص . ِلاَمِعتـسا  َو  مُِکلَـصُو 

ِریَغ نِم  َنُوبِذـکَت  َو  راَرِطـضا ، ِریَغ  نِم  نُوِفلَحت  َو  میِعَّنلا ، َو  ِۀَـمعِّنلا  َنِم  َلب  بارَـش ، ِریَغ  نِم  َنوُرَکـسَت  ُثیَح  َكاَذ  یِطعُملا . َنِم  اًرجَأ  َمظعَأ 
ناشیادف هب  مردام  ردپ و  ناه ، َءاَجَّرلا » اَذـه  َدَـعبَأ  و  َءاَنَعلا ، اَذـه  َلَوطَأ  اَم  ِریِعَبلا . َبِراَغ  ُبَتَقلا  ُّضَعَی  اَمَک  ُءَالَبلا  ُمُکَّضَع  اَذِإ  َكاَذ  جاَرحِإ .

بقع هدامآ  امش  دیشاب  هاگآ  دنا ؛ هتخانشان  نیمز  رد  یلو  تسا  فورعم  ناگتشرف  دزن  نامسآ  رد  ناشیاهمان  هک  دنـشاب  یهورگ  اهنآ  داب ؛
یبا نبا  دیـشاب . نتـشیوخ  تمه ) نود  ناقیالان  نالاسدرخ ،  ) ناـکچوک ندـمآ  راـک  يور  اهدـنویپ و  یگتخیـسگ  شیوخ و  روما  یئارگ 

هللا ءایلوأ  مه  نیذلا  لادبالا  ینع  هنا  لوقی  مهریغ  و  (ع ؛ ) هدلو نم  رـشع  دحالا  ۀمئالا  مه  ةدعلا  هذه  لوقت  هیمامالا  : » دـسیون یم  دـیدحلا 
زا ترضح  دوصقم  دنیوگ : یم  نارگید  و  دنتـسه ؛ (ع ) ترـضح نآ  نادنزرف  زا  هناگ  هدزای  ناماما  هدع  نیا  دنیوگ : هیماما  ضرالا »... یف 

: دـیوگ یم  هاگنآ  میا . هتفگ  نخـس  حوضوب  لادـبا  بطق و  هرابرد  نیا  زا  شیپ  ام  و  دنتـسه ؛ نیمز  رد  ادـخ  ءایلوأ  هک  دـنلادبأ  مالک  نیا 
ءامسا دنوادخ  دنسانش و  یم  ار  اهنآ  موصعم  ناگتشرف  ینعی  تسا » فورعم  اهنامسآ  رد  نانآ  ياهمان  : » دیامرف یم  هک  ترضح  نآ  نخس 
ذوـفن ءـالیتسا و  رطاـخب  هک )  ) مدرم هدوـت  رظن  رد  ینعی  دـنا  هتخانـشان  نیمز  رد  هدوـمرف : هکنیا  و  تسا . هدوـمن  مـالعا  ناـشیا  هب  ار  ناـنآ 

هتکن نیا  هب  ار  ناگدـنناوخ  هجوت  اـجنیا  رد  دـنتوافت .) یب  اهنادـب  تبـسن  اـی  دنـسانش  یمن  ار  قـح  رب  ناـماما   ) ناـنآ تیرثـکا  رب  یهارمگ 
لادبا هب  نآ  ریسفت  و  هداد ، تبسن  هعیش  هب  ار  هناگ  هدزای  ناماما  هب  (ع ) نانمؤمریما ترابع  ریسفت  دیدحلا ، یبا  نبا  هک : میراد  یم  فوطعم 
هیحان زا  يریبعت  نینچ  نیا  هک  تسا  هتـشاد  هجوت  بلطم  نیدـب  ایوگ  اریز  هدرکن ؛ يرظن  راهظا  دوخ  یلو  نارگید ؛ هب  ار  نیمز  رد  ءایلوا  و 
تقیقح زا  رود  هب  یتیلوؤسم ، شقن و  هنوگچیه  نودب  ناشن و  مان و  یب  اما  دنشاب  ادخ  ءایلوا  دنچره  هدع  کی  هرابرد  (ع ) نانمؤمریما ماما 

تسا هنابیرف  ماوع  هنایفوص و  هدیقع  کی  و  یمالـسا ، هشیر  دقاف  یگتخاس و  باطقا ، لادبا و  عوضوم  هکنآ  هژیوب  تسا . لوبق  لباق  ریغ  و 
زا لبق  ناریا  يرگ  یتشدرز  نانوی و  تیحیسم  زا  یبیکرت  و  هتفرگ ، خنرـس  ننـست  لها  یتدیقع  ياه  هدیدپ  زا  فوصت ، لصا  نوچمه  هک 

یثیدـح یملع و  راثآ  بجوم  هب  هک  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دروم  رد  هعیـش  ریـسفت  هک  یلاـح  رد  دـشاب . یم  دـنه  یئادوب  مالـسا و 
تسا يرما  دنراد  هتشاد و  هدهع  رب  ار  یمالـسا  هعماج  یلمع  یملع و  یگدنزاس  و  مالـسا ، زا  تیامح  شقن  نیرتگرزب  نانآ ، زا  هدنامیقاب 
دهاوخ عوقو  هب  یماگنه  ارجام  نیا  دـیامرف : یم  هک  (ع ) ماما مالک  هیقب  همجرت  هب  میزادرپ  یم  نونکا  یمالـسا . قطنم  ساـسا  رب  لوقعم و 

دوب دهاوخ  یماگنه  و  لالح . هار  زا  یمهرد  ندروآ  تسدب  زا  دـشاب  رت  ناسآ  ریـشمش  تابرـض  ربارب  رد  نمؤم  ناسنا  لمحت  هک  تسویپ 
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رد دشخب ، یم  یجرخلو  یئامندوخ و  ایر و  يور  زا  ای  مارح و  دمآرد  لحم  زا  هدنهد  هچ  تسا ، رتشیب  هدنهد  زا  هدـنریگ  ِباوث  رجا و  هک 
دشاب یعقوم  رد  نیا  دنک . یم  فرصم  شا  هلئاع  دوخ و  ناج  ظفح  هار  رد  رارطضا  يور  زا  ای  یعرـش و  هفیظو  تهج  رد  هدنریگ  هکیلاح 
غورد يراچان ؛ يور  زا  هن  امأ  دیروخ  یم  دنگوس  و  تمعن ؛ یناوارف  تلعب  هکلب  بارـش ، اب  هن  اما  دیدرگ  یم  تسم  ناناملـسم ) امـش   ) هک
هداهن رتش  هدرگ  رب  هک  نارگ  يراب  دننامه  اه  تبیـصم  اهالب و  هک  دوب  دـهاوخ  یتقو  رد  نیا  يریزگان . جَرح و  يور  زا  هن  اما  دـییوگ  یم 

نآ زا  یئاهر  دیما  و  تسا ! ینالوط  هچ  یتخس  يراتفرگ و  نیا  هآ ، دروآ . راشف  امش  رب  دیامن  حورجم  ار  اهنآ  تشپ  زاهج  ینیگنس  هدش و 
ناحتما هیام  هک  دـشاب  یم  روهظ  زا  شیپ  یگدـنز  تالکـشم  و  یقالخا ، طاطحنا  ثداوح ، رگنایب  ماـما  مـالک  زا  زارف  نیا  نوچ  رود ! هچ 

اج نیا  رد  ار  نآ  نارگید  نوچ  مه  ام  تهج  نیدب  دشاب ، روهظ  رـصع  هب  هتـسویپ  دیاش  و  ع ،)  ) يدهم روهظ  یتامدقم  طئارـش  زا  و  مدرم ،
رکذ لماش  يدادعت  و  مومع ، روطب  رشع  ینثإ  همئا  هرابرد  هباحص  و  (ع ) نانمؤمریما و  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  ملسم  ثیدح  اه  هد  و  میدروآ .

يربهر و شقن  رب  هوالع  هک  دنتسه  هعیش  ناماما  نیا  يرآ ، دشاب . یم  هعیـش  ياعدم  رب  هاوگ  صوصخب  نانآ  زا  کیره  تاصخـشم  مان و 
نکل داب ». ناشیادـف  مردام  ردـپ و  : » دـیامرف یم  اهنآ  قح  رد  (ع ) ماما و  هدوب ، (ع ) نانمؤمریما ماما  نت  ياه  هراپ  همه  یمالـسا ، مولع  رـشن 

نبا یلزتعم ، حراش  نوچمه  بیترت  نیدـب  و  تسا ؛ ینید  تایعقاو  هب  یتح  نداهن  ندرگ  تقیقح و  راب  ریز  نتفر  زا  عنام  بصعت  هنافـسأتم 
ام ال  » ریـسفت ثحبم و  طلخ  یفاب و  لایخ  هب  راداو  (ع ) یلع نینمؤملاریما  ماما  نانخـس  دروم  رد  شـشناد ، لضف و  ماقم  اب  ار  دـیدحلا ، یبا 

دوخ هک  ار  هیفوص  زابلغد  ناربهر  اـهنآ  ياـجب  و  دـهدن ، هدـش  یفرعم  نیموصعم  همئا  تماـما  یلوبق  هب  نت  هک  دـنک  یم  هبحاـص » یـضری 
ار هبطخ  نیا  ینئادم  نسحلاوبا  [: 1] دسیون یم  ءارهزلادبع  دیـس  همالع  دزادنیب . اج  هدرک و  حرطم  دنا  هدـننک  هارمگ  ار  نارگید  و  هارمگ ،

لماش هک  نآ  نیـشیپ  زارف  رکذ  هب  هاگنآ  و  هدومرف . داریا  ناورهن  يارجام  نایاپ  زا  سپ  ارنآ  ماما  دـیوگ : یم  هدروآ و  نیفـص »  » باـتک رد 
رطاخب مه  هدنـسیون  و  هتخادرپ ؛ دیآ  یم  رامـشب  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ  مئالع  زا  تایاور  قبط  و  تسا ، هدـنیآ  ثداوح  زا  یئوگـشیپ 

مکیف ترثـک  اذإ  . » دزادرپ یم  نآ  زا  یـشخب  رکذ  هب  دـنمجرا ، ناگدـنناوخ  یهاـگآ  ياربو  هعیـش ، همئا  اـب  (ع ) ماـما مـالک  قاـبطنا  دـییأت 
، تاینبلا اهیف  دیش  و  راعسألا ، اهیف  تلغ  اذاف  راهنأ ، لثأ و  تاذ  ۀنیدم  تینب  اذا  كاذ  و  قارعلا ، بارخ  اند  و  طابنالا ، تلوتـسا  و  طالخالا ،

وه هللا و  رمأ  کلذ  خیرـصلا ، ةدـش  لیوعلا و  لیولا  لیوطلا و  ءاکبلا  میقعلا و  ءالبلا  نم  ذـئنیح  ۀبیـصم  نم  اهل  ایف  قاـسفلا ... اـهیف  مکح  و 
لتق نیدـصاحلا و  داصح  دـنع  نیربکتملل ، لیوف  الأ  میحر . بر  نم  بیرق  رـصنب  ریـشبلا  رظتنت  یتم  ءابآلا  ةریخ  نبایف  حـیرم ، ءانف  نئاـک و 

هرابرد یئوگـشیپ  لماش  (ع ) ماما نانخـس  زا  زارف  نیا  هصالخ  روطب  ةدـع »... نم  مه  یمأ  یبأب و  الأ  میظعلا ، شرعلا  يذ  ةاصع  نیقـسافلا ،
زیخ و هلاـن  روآ ، هیرگ  ثداوح  نآ  لابندـب  و  اـهخرن ، نتفر  ـالاب  قارع ، یبارخ  دادـغب ، رهـش  ندـمآ  دوـجوب  یقـالخا ، ياـه  جرم  جره و 

دنزرف  » ناونع هب  (ع ) يدهم ترضح  زا  هاگنآ  تسویپ . دهاوخ  عوقوب  ادخ  رما  هب  اه  یـشکرس  اه و  يراتفر  دب  مرج  هب  هک  تسا  یکاندرد 
تاروتسد زا  يوریپ  یهلا و  نامرف  زا  یچیپرس  رفیک  هب  هک  دهد  یم  يروآ  گرم  موش و  تشونرس  زا  ربخ  و  هدومرف ؛  دای  ناردپ » نیرتهب 

. تسا ناقساف  ناربکتسم و  راظتنا  رد  نید 
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ُهَّنِإَف مَُکل . ُهللا  ُْهلِّجَُعی  َمل  اَِمب  اُولِجعَتـسَتَال  َو  مِکتَنِـسلَأ ، يَوَه  ِیف  مِکفُویُـس  َو  مُکیِدیِأب  اوُکِّرَُحتَال  َو  ِءالَبلا ، یَلَع  اوِِربصا  و  َضرَألا ، اُومِزلأ  »... 
اَم َباََوث  َبَجْوَتْـسا  َو  ِهللا ، یَلَع  ُهُرجَأ  َعَقَو  َو  ًادیِهَـش ، َتاَم  ِِهتَیب  ِلـهَأ  َو  ِِهلوُسَر  ِّقَح  َو  ِهِّبَر  ِّقَح  ِۀَـفِرعَم  یلَع  وُه  َو  ِهِشاَِرف  یلَع  مُکنِم  َتاَـم  نَم 

باسح هزاجا و  نودب   ) هدوب راوتسا  دوخ  ياج  رب  ًالَجَأ ». َو  ًةَّدُم  ءیَـش  ِّلُِکل  َّنِإَف  ِهِفیَِـسل ، ِِهتَالـصِإ  َماَقَم  ُۀَّیِّنلا  ِتَماَق  َو  ِِهلَمَع ، ِِحلاَص  نِم  يََون 
زا هک  ینانخـس  سوه و  يوه و  هار  ردار  ناتیاهریـشمش  دیـشاب ، رادـیاپ  تالکـشم ، اـهالب و  ربارب  رد  دـینک ،) يراددوخ  دربن  هب  مادـقا  زا 
هک یسک  اریز  دینکن ؛ باتش  هتشادن ، اور  نآ  هب  تبسن  ار  هلجع  باتش و  دنوادخ ، هچنآ  هرابرد  و  [2 ؛] دیزادنین راک  هب  دنز  یم  رس  ناتنابز 

( دـنربمایپ ینیـشناج  تماما و  ماقم  لوؤسم   ) هک ار  شتیب  لها  ربماـیپ و  ادـخ و  تسا  هتـسیاش  هکناـنچنآ  اـما  دریمب ، دوخ  رتسب  رد  امـش  زا 
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رادروخرب هتشاد ، ار  نآ  ماجنا  دصق  هک  يا  هتـسیاش  ياهراک  باوث  زا  و  تسادخ ، رب  وا  شاداپ  و  تسا ، هتفر  ایند  زا  دیهـش  دشاب ، هتخانش 
و صخشم ، تقو  ار  زیچره  دیشاب  هتـشاد  هجوت  سپ  تسوا . هار  رد  نتخاب  ناج  ادخ و  يارب  ندز  ریـشمش  نیزگیاج  شتین  و  دوب ، دهاوخ 

جهن  » ياهزارف رگید  نمض  ار  هغالبلا » جهن   » هبطخ زا  زارف  نیا  باب 74 »  ةدوملا  عیبانی   » رد يزودنق  همالع  تسا . یماجنارس  ار  يراک  ره 
نیا داریا  اـب  (ع ) نینمؤملاریما ماـما  هک  دـنک  یم  فارتـعا  بیترت  نیدـب  و  هدومن ، داریا  تسا  (ع ) يدـهم ترـضح  هب  طوـبرم  هک  هغـالبلا »

نآ تبیغ  ماگنه  یگدـنز و  ياه  بیـشن  زارف و  رد  دوخ  هفیظو  هب  ار  مدرم  و  هدومن ، (ع ) يدـهم ترـضح  زا  یئوگـشیپ  هیـسدق ، تاـملک 
گنج و هب  مادقا  تاساسحا  يور  زا  یمالـسا ، حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  و  سفن ، ياوه  يور  زا  ادابم  هک  دـهد  یم  رادـشه  ترـضح 

رظن شیامرف  نیا  رد  (ع ) نینمؤملاریما ًانمض  دنزادنا . رطخ  هب  ار  نارگید  دوخ و  تداهـش ، ماقم  هب  ندیـسر  لایخ  هب  و  دننک ؛ ندز  ریـشمش 
رد نتفر  هب  اهنت  تداهـش ، يالعا  ضیف  هب  ندیدرگ  لئان  هک  دنک  یم  ناشن  رطاخ  و  هتـشاد ، فوطعم  هدـنزرا  رایـسب  هتکن  کی  هب  ار  مدرم 

روذعم ناوتان و  دارفا  و  فئاظو ، رگید  نالوؤسم  نانز ، ناریپ ، ات  تسین  گنج  رد  هدافتسا  دروم  ياهحالس  اب  ندش  هتشک  گنج و  نادیم 
ملاس و دارفا  ای  دارفا ، هنوگ  نیا  هکلب  دنوش . ترسح  راچد  مورحم و  تداهش ، يامظع  ضیف  هب  ندیـسر  يارب  گنج  ياهنادیم  هب  نتفر  زا 
ار یسانش  ماما  و  یسانش ، ربمایپ  یسانشادخ ، هفیظو  رگا  دنراد ، یمالـسا  هعماج  رد  دنمـشزرا  یتایح و  نوگانوگ  ياهـشقن  هک  يدنمناوت 

ایند زا  دیهـش  دنریمب ، مه  دنزرف  نز و  رانک  رد  مارآ و  رتسب  رد  هک  دـنچره  دنـشاب ، دـنبیاپ  نآ  مزاول  هب  المع  و  هداد ، ماجنا  دوخ  ّدـح  رد 
، یملع ياـهتیلوؤسم  عاونا  هک  یناـسک  تسا  یهیدـب  دوب . دـنهاوخ  رادروـخرب  تداهـش  ماـقم  شاداـپ  زا  یـسانش  هفیظو  ساـپ  هب  و  هتفر ؛

کیدزن رود و  زا  یمازعا ، ياهورین  قیوشت  يدام و  ياهکمک  اب  هشقن ، حرط و  اب  نایب ، ملق و  اب  ای  دنراد ، هدـهع  هب  ار  یعرـش  یعامتجا و 
فیعضت مالسا و  جیورت  هب  قرط  نیمه  زا  ای  دننک ؛ یم  گنت  نمـشد  رب  ار  هصرع  و  تیوقت ، ار  رامعتـسا  رفک و  هیلع  رب  گنج  ياه  ههبج 

همه و دـنزرویمن ؛ غیرد  هراب  نیا  رد  دوخ  يونعم  يدام و  تاناکما  فرـص  زا  و  دـنزادرپ ، یم  گنج  ههبج  ریغ  ياه  طـیحم  رد  نانمـشد 
ماقم زا  رادروخرب  دنورب  ایند  زا  باوخ  رتسب  رد  هک  دنچ  ره  و  دنوش ، دادـملق  (ع ) نینمؤملاریما ماما  شیامرف  هنومن  یعقاو و  قادـصم  همه 

زا دنک و  ریصقت  نآ  مزاول  هب  نداهن  ندرگ  ای  یسانش ، ماما  یسانش و  ربمایپ  یسانشادخ ، فئاظو  رد  هک  سکنآ  ره  و  دوب . دنهاوخ  دیهش 
یهاوگ رظن و  دروم  دیهـش  دوش ، هتـشک  دـنک و  تکرـش  هک  مه  گنج  نادـیم  رد  ترهـش ، ای  يدام  دوس  عمط  هب  و  سوه ، يوه و  يور 

گنج نادیم  رد  اهنآ  زا  رفن  اهدص  هک  دـندوب ، البرک  رد  دعـس  رمع  رکـشل  دارفا  جراوخ و  نآ  هنومن  يرآ ، دوب . دـهاوخن  مالـسا  نآرق و 
هنومن هچنانچ  دندیشک . نانآ  يور  رب  ریشمش  يریگ  ههبج  اب  و  دندوب ، هتخانش  ای  هتخانشن ، ار  دوخ  قحرب  ياهماما  هکیلاح  رد  دندش  هتشک 

ود مالـسا ، نانمـشد  موش  تایونم  عماطم و  رطاخب  هک  تسا  ناریا  هیلع  قارع  مدرم  زا  یهورگ  گنج  یئور و  رد  ور  رـضاح  لاـح  رد  نآ 
تسد زا  ار  دوخ  ناج  هلئاغ  نیا  رد  يرایتخا  تکرش  اب  هک  يرامشیب  نایقارع  نیاربانب  دندیشک . نوخ  كاخ و  هب  ار  نیشن  ناملـسم  روشک 

و هدوب ؛ تیانج  نیرتگرزب  لماع  ضرالا و  یف  دسفم  ناناملسم ، هیلع  هناحلسم  مایق  اب  هک  داهن ، اهنآ  رب  دیهـش  مان  ناوت  یمن  اهنت  هن  دنداد ،
. دوب دنهاوخ  يونعم  يدام و  ياهنایز  اهراتشک و  تازواجت و  همه  نآ  رفیک  راتفرگ  و  هایسور ، ْقلخ  ادخ و  هاگـشیپ  رد  ناشنابابرا  دوخ و 

نیا هاگنآ  و  هدومن ؛ هیبشت  هتـسویپ  عوقو  هب  هداد و  خر  هچنادـب  ار  تمایق  ندیـسر  ارف  تعرـس  نخـس ، نیا  داریا  اب  (ع ) ماـما هصـالخ  روطب 
روهظ لثم  تمایق )  ) نآ ياه  هناشن  هک  تسا  نانچ  دیوگیم : هدومن و  دیکأت  تسا ، قیقحت  رگنایب  حالطـصا  هب  هک  دق ،»  » فرح اب  ار  بلطم 

َو  » هلمج نوماریپ  مثیم  نبا  هدیشوپ . دوجو  سابل  عوقولا ) یمتح  ياهزیچ  رگید   ) اهنیا زج  و  مالّـسلاامهیلع ، یـسیع  يدهم و  روهظ  لاّجد ،
زا سپ  موصعم )  ) ناماما زا  یکی  نامرف  نودب  داهج  زا  یهن  نخـس  نیا  تسا : هتـشون  مِکتَنِـسلَأ » يَوَه  ِیف  مِکفُویُـس  َو  مُکیِدـیِأب  اوُکِّرُحتَال 

تموکح يرارقرب  روظنم  هب  ناماما  نآ  زا  یسک  هک  دوب  دهاوخ  یماگنه  هب  نیا  و  دنشاب ؛ یم  شترـضح  نادنزرف  زا  هک  تسا  نانمؤمریما 
... دوب دهاوخن  زیاج  تقو  ماما  هزاجا  اب  زج  اهشبنج  اهتکرح و  هنوگنیا  هچ  دشاب ؛ هتساوخن  اپب  ّقح 

تمکح 147
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َنیَأ َو  اَذ  مَک  َو  ُُهتاَنَِّیب . َو  ِهللا  ُجَـجُح  َلُطبَت  ـَّالِئل  اًروُمغَم ، اًِـفئاَخ  اَّمِإ  َو  اًروُهـشَم ، اًرِهاَـظ  اَّمِإ  ۀَّجُِحب ، ِمئاَـق ِهللا  نِم  ُضرَـألا  ُولَخت  َـال  یََلب ! َّمُهَّللا  »
ِیف اَهوُعَرزَی  َو  مُهَءاَرَُظن ، اَهوُعِدُوی  یَّتَح  ِِهتاَنَِّیب ، َو  ُهَجَجُح  مِِهب  ُهللا  ُظَفحَی  اًردَق . ِهللا  َدـنِع  َنوُمَظعَألا  َو  اًددَـع ، َنوُّلَقَألا  ِهللا  َو  َِکئلوُأ  َِکئلوُأ ؟
ُهنِم َشَحوَتسا  اَِمب  اُوسَنَأ  َو  َنُوفِرتُملا ، ُهَرَوعَتسا  اَم  اُونَالَتسا  َو  ِنیِقَیلا ، َحُور  اوُرَـشَاب  َو  ِةَریِـصَبلا ، ِۀَقیِقَح  یلَع  ُملِعلا  ُمِِهب  مَجَه  مِهِهاَبـشَأ . ِبُوُلق 
یلِإ اًقوَش  ِهآ  ِهآ  ِِهنیِد . یلِإ  ِةاَعُّدـلا  َو  ِهِضرَأ ، ِیف  ِهللا  ُءافَلُخ  َکئلوُأ  یَلعَـألا . ِّلَـحَملِاب  ٌۀَـقَّلَعُم  اَـهُحاَورَأ  ناَدـبَِأب  اَینُّدـلا  اُوبِحَـص  َو  َنُولِهاَـجلا ،
دنک مایق  قح  رماب  لیلد  تجح و  اب  هک  یسک  زا  وت  فطل  هب  نیمز  زگره  هک  تسا  نینچ  ایادخ  راب  َتئِش ». اَذِإ  ُلیَمُک  اَی  فِرَـصنا  مِِهتَیؤُر !

، یناهنپ سرت و  لاح  رد  هاوخ  موصعم ) هناگ  هدزای  ناماما  لثم   ) راکشآ دشاب و  رهاظ  هاوخ  دنام ، دهاوخن  یلاخ  دراد  اپ  رب  ار  یهلا  نید  و 
ماقم ثیح  زا  اما  كدنا ، ناشدادعت  دنگوس  ادخب  نانآ  دنیاجک ؟ دنرفن و  دـنچ  اهنآ  و  دورن . نیب  زا  وا  نازورف  ياهلعـشم  یهلا و  لئالد  ات 

یناسک هب  ارنآ  ات  دنک ، يرادساپ  ار  شنـشور  لئالد  اه و  تجح  نانآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـندنمجرا . گرزب و  یـسب  ادـخ  دزن  تلزنم  و 
اهنآ و  دروآ ؛ يور  اهنادب  راکشآ  یتقیقح  اب  شناد  ملع و  دنناشفیب . ناشدوخ  نوچ  يدارفا  ياهلد  رد  ار  نآ  رذب  دنراپـسب و  دوخ  دننامه 

ناسآ و شیوخ  يارب  اهنآ  دنرمـش ، راومهان  راوشد و  زاب  سوه  ناتـسرپایند  ار  هچنآ  دـنیامن ؛ سمل  كاپ  هدامآ و  يداهن  اب  ار  نیقی  حور 
الاب ناهجب  ناشحاورا  هک  دـننک  یهارمه  یئاه  نت  اـب  ار  اـیند  دـنریگ . سنا  نادـب  دنـشاب ، ناـساره  نآ  زا  ناـهلبا  ار  هچنآ  و  دـنناد ؛ اراوگ 

لیمک يا  متسه ، ناشرادید  دنموزرآ  قاتشم و  یسب  هآ  هآ  شنیدب . ناگدننک  توعد  دنـشاب و  یهلا  يافلخ  نیمز  رد  اهنآ  تسا . هتـسویپ 
و هدش ، رکذ  هغالبلا » جهن   » تاملک هرامش 147  تحت  (ع ) یلع نینمؤملاریما  ماما  نانخس  زا  زارف  نیا  درگزاب . یهاوخ  یم  رگا  نونکا  مه 

جهن  » ناحراش زا  يرایـسب  نوچمه  دـیدحلا  یبا  نبا  [ 4 .] دـنا هدروآ  ار  نآ  زین  ننـست  لها  زا  ثیدـح  خـیرات و  بدا و  مالعا  زا  يا  هّدـع 
نیا رد  هجردـنم  نئارق  تالمج و  رگید  و  هنید » یلا  ةاعدـلا   » و هضرا » یف  هللا  ءافلخ   » و ۀـجحب » مئاق هللا   » ياه هلمج  هب  هجوت  اـب  « ) هغـالبلا

تمسق نیا  تلالد  تسا  هتسناوتن  دوش ) یمن  قبطنم  یتیصخش  ماقم و  چیه  رب  وا ، زا  دعب  موصعم  ماما  ربمایپ و  رب  زج  هک  ماما  مالک  زا  زارف 
ماما تبیغ  اب  مأوت  تفالخ  تماما و  و  موصعم ، ماـما  هدزاـی  ینلع  تفـالخ  تماـما و  دروم  رد  هعیـش  هدـیقع  رب  ار  راوگرزب  نآ  نانخـس  زا 

ساسا رب  نکل  [ 5 .] تسا هیماما  بهذم  هب  تبسن  ماما  حیرص  فارتعا  هلمج  نیا  تسا : هتشون  دیامن و  راکنا  (ع ) يدهم ترـضح  مهدزاود 
یم لادبا  دوجو  رب  لمح  ار  نآ  ام  باحـصا  هکنآ  زج  دـیوگ : یم  هدز و  اج  رد  (ع )) يدـهم ترـضح  دـلوت  راکنا   ) شا یـصخش  هدـیقع 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  تسا  سکعب  قح و  رب  لطاب  سابل  ندـناشوپ  نامه  نیا  و  هدـیدرگ . دراو  نانآ  هرابرد  يوبن  رابخا  هک  دـنیامن 
تقیقح دیناد  یم  هکیلاح  رد  دـینک  نامتک  ار  نآ  ودـیناشوپم  لطابب  ار  قح  [ 6 «] نوُمَلعَت ُمتنَأ  َو  َّقَحلا  اوُُمتکَت  َو  ِلِطاَبلِاب  َّقَحلا  اوُِسبَلتَـال   َ «و
دیناشوپ یم  لطابب  ار  قح  ارچ  [ 7 «] نوُمَلعَت ُمتنَأ  َو  َّقَحلا  َنوُُمتکَت  َو  ِلِطاَبلِاب  َّقَحلا  َنوُِسبَلت  َِمل  : » دیامرف یم  زین  و  تسا . مادک  قح  تسیچ و 

زا لبق  دوخ ، مالک  زا  يوتحم  رپ  زارف  نیا  رد  (ع ) ماما تسا . مادک  قح  تسیچ و  تقیقح  دیناد  یم  هکیلاح  رد  دـینک  یم  نامتک  ار  نآ  و 
رد طئارش ، دجاو  ماما  دوجو  هب  یمالـسا  هعماج  يارچ  نوچ و  یب  زاین  مالـسا و  رد  يربهر  هلأسم  ترورـض  هب  ار  ناناملـسم  هجوت  زیچره 
یم ناشنرطاخ  ینید  تقیقح  کی  نایب  رد  دوخ  راتفگ  رب  ادخ  نتفرگ  دـهاش  ای  زاین ، زار و  بلاق  رد  هتـشاد و  فوطعم  ینامز  رـصع و  ره 
للخ یهلا  ياه  تجح  تروص  نیا  رد  هچ  دنامب ؛ یلاخ  دشاب  نآ  هدنراد  اپ  رب  قح و  رماب  مئاق  هک  یـسک  زا  نیمز  هنحـص  دیابن  هک : دـنک 

رد هک   ) مالسا يربهر  ماقم  نیتسار و  ناماما  ّتیعقوم  حیرشت  هب  (ع ) نینمؤملاریما ماما  سپ  نآ  زا  دش . دهاوخ  لطاب  وا  ياه  هناشن  و  ریذپ ،
راد هدهع  هک : دـنک  یم  هجوتم  هتکن  نیدـب  ار  ناناملـسم  رظن  ًاددـجم  دزادرپ و  یم  هدـیدرگ ) هصالخ  شموصعم  نادـنزرف  دوخ و  دوجو 

ماکحا جیورت  نآرق ، مولع  رشن  تهج  رد  يربهر  فئاظو  ماجنا  يدصت و  يارب  يدازآ  زا  ای  ناناملسم ، رب  تماعز  لوؤسم  يربهر و  ماقم 
زا يّدح  ات  کیره  رگید  ناماما  زا  رفن  هد  اب  شترـضح  هکنانچمه   ) تسا رادروخرب  داسف  اب  هزرابم  تالکـشم و  هب  یئوگ  باوج  مالـسا ،

يربهر هفیظو  ماجنا  يارب  هنیمز  ندوب  دعاسم  ان  و  رگمتـس ، هتخورف و  دوخ  نارادمامز  تیمکاح  رثا  رب  ای  و  دندوب ) رادروخرب  يدازآ  نیا 
یتیعقوم نینچ  اب  (ع ) يدهم ترضح  مهدزاود  ماما  هکنانچمه   ) درب یم  رسب  یناهنپ  یسانشان و  تلاح  رد  شنایعیـش  دوخ و  ناج  سرت  زا 

[8] هطوبرم ثیداحا  قبط  هک  درک  هیقت  نمشد و  زا  يافتخا  هب  راداو  ار  شنایعیش  ماما و  مکاح ، وج  اجنآ  ات  يرآ ، دیدرگ .) التبم  وربور و 
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رد و  دنتفگ . یم  نخس  شترضح  زا  هراشا  زمر و  اب  و  هدیدرگ ، عونمم  مهدزاود  ماما  مان  هب  حیرـصت  زا  یتح  یتینما  لئاسم  رطاخب  نایعیش 
؛ تسا هدومرف  دـیکأت  مالعا و  ار  اهنآ  تیدودـحم  یمک و  دـنگوس ، ءادا  اب  و  هدومن ، هراشا  ناماما  دادـعت  هب  (ع ) نینمؤملاریما موس  هلحرم 

یم هعیـش  لوبق  دروم  هناگهدزاود  همئا  اب  اهنت  رـشع  ینثا  يافلخ  هرابرد  (ص ) ربمایپ هیحان  زا  هدراو  ثیداحا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هکناـنچنآ 
هورگ نیا  يونعم  ياهیگژیو  اه و  يرترب  هلـسلس  کی  ندرمـشرب  زا  سپ  (ع ) ماما مراهچ  هلحرم  رد  سکچیه . رگید  ددرگ ، قبطنم  دـناوت 

نونکا دنتسه ». وا  نیدب  ناگدننک  توعد  نیمز و  رد  ادخ  يافلخ  نانیا  : » دیامرف یم  تساهنآ  نانیـشناج  ناربمایپ و  نأش  روخ  رد  اهنت  هک 
كاَنلَعَج اَّنِإ  ُدُوواَد  اَی  : » دـیوگ یم  هدرب و  ماـن  ادـخ  هفیلخ  ناونعب  دوواد  نوچمه  یهلا  ناربماـیپ  زا  دـیجم  نآرق  مینیب  یم  هک  یتروص  رد 

يرواد قح  هب  مدرم  نیب  سپ  میداد ؛ رارق  نیمز  يور  رد  دوخ  هفیلخ  ار  وت  اـم  دوواد ! يا  [ 9 «] ِّقحلِاب ِساَّنلا  َنَیب  مُکحاَف  ِضرَألا  ِیف  ًۀَفیلَخ 
یمن یـسک  دنراد ، هدهعب  ار  مدرم  تیبرت  میلعت و  يربهر و  شقن  هک  وا  قح  رب  نیـشناج  ربمایپ و  زج  هک  درب  میهاوخ  یپ  هتکن  نیدـب  امن .

تیلوؤسم هک  دشاب  یم  هعیـش  نیتسار  ناماما  نامه  ءافلخ ، هدع  نیا  زا  (ع ) نانمؤمریما دوصقم  نیاربانب  دشاب . نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ  دـناوت 
هکنیا ضرفب   ) ار مدرم  یباختنا  يافلخ  اما  و  تسا . هدش  هداهن  اهنآ  شود  هب  شربمایپ  هلیـسو  ادخ  فرط  زا  ناناملـسم  يربهر  یئامنهار و 
ناونعب ناوتیم  اهنت  درک و  ریبعت  ادـخ » هفیلخ   » هب نانآ  زا  ناوت  یمن  دـشاب ) هدـش  ماـجنا  شغ  بلق و  یب  حیحـص و  دـص  رد  دـص  باـختنا 

لیکـشت تیب  لها  ربارب  رد  رما  زاغآ  زا  هک  تفالخ  ماقم  نایدـصتم  یمالـسا و  نارادـمامز  هنافـسأتم  نکل  درب . ماـن  اـهنآ  زا  مدرم » هفیلخ  »
( دوب هدشن  هئارا  مالعا و  شلوسر  ادخ و  هیحان  زا  کیچیه  تفالخ  رب  یّصن  هنوگچیه  هکنآ  لیلدب   ) دندوب هللا  ۀفیلخ  هن  دندوب ، هداد  ههبج 

هظحالم ایند  یتاباختنا  مسارم  زا  يرایـسب  رد  دوخ  هک  يروطنامه  يرآ ، دوب .) هدـشن  هعجارم  یمومع  ءارآ  هب  نوچ   ) نیملـسم هفیلخ  هن  و 
نارگرامآ نانادرگراک و  اـی  دـننک ؛  یم  رپ  هدـش  هیهت  شیپ  زا  ءارآ  اـب  ار  اـهنآ  يأر ، ياهقودنـص  ياـپب  مدرم  نتفر  زا  لـبق  هک  مینک  یم 

یهورگ اب  یلبق  هئطوت  یناـبت و  ساـسا  رب  اـهنت  و  دـننک ؛  یم  مـالعا  ار  شتیقفوم  دـنناوخ و  یم  تسا  رارق  هک  ار  سکره  ماـن  اهقودـنص ،
هک دوـب  نیا  هن  رگم  تسا . هتـشادن  ینینچ  نیا  تاـباختنا  زا  یمک  تسد  مه  دارفا  نیا  تفـالخ  دوـش . یم  میـسقت  اهتـسپ  رامـش ، تـشگنا 

یئاهنآ هباحـص و  ياهتیـصخش  مشاه و  ینب  تقفاوم  تیاضر و  تکرـش و  نودب  (ص ) ربمایپ زا  دعب  تفالخ  يدصتم  نیتسخن  يرادمامز 
ُۀَفـالِخلا نوُکَتَأ  اَـبَجَعاَو ! : » دومرف هراـبنیا  رد  (ع ) نینمؤـملاریما و  تفرگ !؟ ماـجنا  دـندوب ، دـقع  لـح و  لـها  ننـست  لـها  حالطـصا  هب  هک 

ناونع اب  اما  ددرگ  یم  ررقم  ندوب  یباحـص  ناونعاب  تفالخرما  ایآ  تسا ! زیگنا  تفگـش  هچ  و  َِۀباَرِقلا » َو  ِۀـَباَحِّصلِاب  نوُکَت  َو َال  ِۀـَبَاحِّصلِاب 
َتنُک ْنِإ  َو  ُبَّیُغ  َنوُریِـشُملا  َو  اَذَِـهب  َفـیَکَف  *** مُهَروـُمُأ َتکَلَم  يَروُّشلاـِب  َتنُک  ْنِإَـف  دوـمرف : زین  و  هن !؟ يدـنواشیوخ  هفاـضاب  یباـحص 
نیفرط رارق  رکبوبا و  صخـش  لیم  اـب  اـهنت  رمع  هک  دوب  نیا  زج  رگم  و  [ 10] ُبَرقَأ َو  ِیبَّنلِاب  َیلوَأ  َكُریَغَف  *** مُهَمیِـصَخ َتجَجَح  َیبرُقلِاب 

زا نیخیـش  هریـس  هب  لـمع  زا  درمت  رثارب  ار  یلع  يو  زا  دـعب  رمع ، فرط  زا  تفـالخ  ياروش  هک  دوب  نیا  زا  ریغ  رگم  و  دـمآ !؟ راـک  يور 
هک دوب  يا  هشقن  نیا  و  دروآ ؛ راک  يور  نیخیـش  هریـس  رب  لمع  هب  دـهعت  ساسأ  رب  ار  نامثع  و  تخاس ، عونمم  لوزعم و  تفالخ  يدـصت 

ینب ناورم و  ینب  هیما ، ینب  نارادمامز  ایآ  و  دش . هدایپ  ارجا و  يرفن  شـش  ياروش  ياضعأ  زا  رفن  ود  ای  کی  تسدب  دوب و  نآ  حارط  رمع 
شزاس ینابت و  ای  یگداوناخ ،... يردپ و  تثارو  زج  یقالخا  یتدیقع و  ياهدوبمک  عاونا  تفالخ و  طئارش  مامت  زا  یتسد  یهت  اب  سابعلا 

نیب رد  ناقفخ  داجیا  قح و  لها  راتشک  ای  و  یی ، هرود  رصع و  ره  رد  تموکح  نانادرگ  هیزعت  تفالخ و  رابرد  نانیشن  هیشاح  رفن  دنچ  اب 
زیچ هچ  مدرم  یلام  يرکف و  هینب  فعض  یمالسا و  نیوانع  زا  هدافتسا  ءوس  ناناملسم و  ندناشک  فاعـضتسا  هب  هصالخ  و  ناملـسم ، مدرم 
دـش هداد  هک  یحیـضوت  ساـسا  رب  هک  نخـس  لـصا  هب  میدرگیم  رب  نونکا  دوب !!؟ رثؤـم  يرادـمامز  تفـالخ و  ماـقم  هب  ناـنآ  ندیـسر  رد 
نبا هکنانچنآ  ناوتیمن  تسا ) یمالسا  هشیر  هنوگ  ره  دقاف  ننست و  لها  هنایفوص  یفارخ و  راکفا  زا  یـشان  هک   ) ار باطقأ  لادبأ و  عوضوم 

، بیدا يدنمـشناد  هک  تسا  فسأت  بجعت و  یـسب  ياج  یتسار  دومن . قبطنم  نآ  رب  ار  ماما  شیاـمرف ، هدومن  ریـسفت  اـعدا و  دـیدحلا  یبا 
راب ریز  نتفر  زا  رارف  يارب  هنوگ  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  نوچمه  یمالـسا  ياه  تیعقاو  اب  انـشآ  و  سانـش ، ثیدح  يدح  ات  ملکتم و  خروم ،
لباق راکشآ و  مدرم  رب  اهنآ  يونعم  يدام و  نوؤش  همه  هک   ) ننست لها  مارتحا  دروم  هعیـش و  نیتسار  ناماما  و  (ص ) ربمایپ قح  رب  يافلخ 
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داـب هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ناـیقتم  يـالوم  نشور  حیرـص و  مـالک  تقیقح  رد  و  هداد ، تاـفارخ  نیدـب  نت  تسه ) هدوـب و  كرد 
هنوگ نیا  زا  دیجم  نآرق  هکیلاح  رد  تسا . هدوب  باطقا  لادـبا و  نانخـس  نیا  زا  ترـضح  نآ  دوصقم  دـیوگ  یم  و  تسا ، هتفرگ  هرخـسم 

یم نیقی  هب  ار  قح  هکیلاح  رد  نایارگ  فارحنا  [ 11 «] اًُولُع َو  اًملُظ  مُهُـسُفنَأ  اَهتَنَقیَتسا  َو  اَِهب  اوُدَحَج  َو  : » دنک یم  ریبعت  نینچ  ارگ  جک  دارفا 
. دندرک راکنا  ار  نآ  یشکرس  ملظ و  يور  زا  دنتخانش 

تمکح 209

ِیف اوُفِعـُضتسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  کـلذ ): بـیقع  ـالَت  َو  [ ) 12 ،] اَهَِدلَو یلَع  ِسوُرَّضلا  َفطَع  اَهِـسامَش  َدـَعب  اَنیَلَع  اَینُّدـلا  َّنَفِطعََتل  »
عانتما شا ) هچب  رطاخب   ) شریـش ندیـشود  زا  هک  يرتش  نوچمه  یـشومچ  زا  سپ  ایند  [«. 13] نِیثِراَولا ُمُهَلَعَجن  َو  ًۀَِّمئَأ  مُهَلَعَجن  َو  ِضرَـألا 

نیمز رد  هک  نانآ  رب  میهاوخ  یم  دومرف ): توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  . ) دروآ یم  ور  شا  هچب  هب  تبـسن  رداـم  دـننامه  یناـبرهم  اـب  دزرویم 
نانخـس زا  زارف  نیا  رد  (ع ) یلع نینمؤملاریما  میهد . رارق  نیمز  ناثراو  ناهج و  نایاوشیپ  ار  ناـنآ  هدومن و  لـضفت  دـندش  هدرمـش  ناوتاـن 

. دـنک ور  اهنادـب  هداد ، ناشن  فاطعنا  دوز  ای  رید  (ص ) ربمایپ تیب  لـها  زا  ندـینادرگور  زا  سپ  اـیند  هک  هدومرف  ناـشن  رطاـخ  نینچ  دوخ 
ای تسا ، قح  رارقتـسا  تموکح و  لکـش  هب  یناهج ، ملظ  رفک و  رب  رت  هتـسیاش  رترب و  دارفا  يزوریپ  ندرک ، ور  نیا  زا  دوصقم  اـیآ  نونکا 
!؟ یتیگ رسارس  رد  اهنآ  یقالخا  یملع و  راثآ  شرتسگ  يارب  هنیمز  ندش  هدامآ  هرخالاب  عناوم و  نتفر  نیب  زا  نانمـشد و  يدوبان  فعض و 

لها یقالخا  یملع و  راثآ  رـشن  هک  تسا  حضاو  رپ  یلو  هدیدرگ ؛ هئارا  هغالبلا  جـهن  ناحراش  فرط  زا  تسخن  هیرظن  هژیوب  هیرظن ، ود  ره 
نداد رارق  هاوگ  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  و  تسا ؛ نانمشد  مومع  رب  لماک  يزوریپ  هقلطم و  تّیمکاح  مزلتسم  هبناج ، همه  قلطم و  روطب  تیب 
طرش دیق و  یب  قلطم و  یبای  تسد  يربهر و  يزوریپ و  رگنایب  هفیرش  هیآ  اریز  یعطق . تسا  يرما  دوخ ، مالک  رب  ار  هفیرش  هیآ  ترـضح ،

زج يرما  نینچ  ققحت  و  هتفرگ ؛ رارق  رگزواجت  هارمگ و  نارادمامز  ذوفن  تحت  ناربکتـسم و  رایتخا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  تسا  نافعـضتسم 
نب ۀجح  ترضح  ، » مومع قافتا  هب  نآ  قادصم  و  ددرگن ؛ رّـسیم  يزیچ  هب  تیب ، لها  تسد  هب  تلادع  قح و  یناهج  تموکح  رارقتـسا  هب 

اب شترضح  هک  دنا  هتـشادنپ  هیماما  دیوگ : نخـس  نیا  نوماریپ  دیدحلا  یبا  نبا  تسا . فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  يرکـسعلا » نسحلا 
هدعو هلمج  نیا  دنیوگ : ام  باحـصا  و  دش . دهاوخ  لئان  نیمز  يرادمامز  هب  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هداد  هدعو  یبئاغ  ماما  هب  هلمج  نیا 

وا ندوب  بئاغ  ندوب و  دوجوم  هدعو  نیا  همزال  یلو  دـش ؛ دـهاوخ  ناهج  ياهروشک  رب  طلـسم  نیمز و  رایتخا  بحاص  هک  تسا  یماما  هب 
دیدحلا یبا  نبا  هک  دـینک  یم  هظحالم  بیترت  نیدـب  [ 14 .] دـیآ دوجوب  تقو  رخآ  رد  هک  تسا  یفاـک  ریبعت  نیا  تحـص  رد  هکلب  تسین ؛
هدـیزرو عانتما  راوگرزب  نآ  تایح  تدالو و  هب  فارتعا  زا  هشیمه  لثم  اما  هتفریذـپ ؛ (ع ) يدـهم ترـضح  هراـبرد  ار  (ع ) ماـما مـالک  داریا 

؛ تسین نخـس  ماگنه  هب  (ع ) يدـهم ماـما  ندوب  بئاـغ  ندوب و  دوجوم  هدـعو ، نیا  داریا  همزـال  هک  تسا  تسرد  میئوگ  یم  نونکا  تسا .
نینمؤملاریما ماما  نخس  قابطنا  زا  یعنام  رـضاح  لاح  رد  هن  يرمق ، يرجه  ای 256 )  ) لاس 255 رد  ترـضح  نآ  تدالو  هب  هجوت  اب  نکل 

یبا نبا  هچ  هتـشذگ ؛ یم  ترـضح  نآ  دلوت  زا  نرق  راهچ  دودح  هک  دیدحلا  یبا  نبا  رـصع  رد  هن  و  دراد ، دوجو  راوگرزب  نآ  رب  (ع ) یلع
مالک نیا  زا  دوصقم  هجیتن  رد  تسا و  هدیناسر  ماجنا  هب  رفص 649  رخآ  رد  و  زاغآ ، ار  « هغالبلا جهن  حرش   » فیلأت بجر 644  رد  دیدحلا 

. دیوگ یم  هتفگ و  هیماما  هعیش  هک  تسنامه 

مکی تمکح 

ياوشیپ دش ، نینچ  نیا  عضو  هک  هاگنآ  سپ  فیرخلا » عزق  عمتجی  امک  هیلإ  نوعمتجیف  هبنذب ، نیدلا  بوسعی  برـض  کلذ ، ناک  اذاف  »... 
مه هب  يزیئاپ  ياهربا  هک  هنوگنامه  دنوش ، عمج  شرود  باتـشاب  نینمؤم  عقوم  نیا  رد  دنک ؛ مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  دـیآ و  مشخ  هب  نید 
رپ اما  کچوک ، رهاظب  ناویح  نیا  یناگدـنز  شور  نوچ  و  دوش ؛ یم  هتفگ  لسع  روبنز  هکلم  هب  بوسعی »  » برع تغل  رد  دـنوش . هتـسویپ 
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اهدص و تسیز  شیادیپ و  تهج  رد  یتایح  شقن  ياراد  و  لالج ، هاج و  اب  هک  تسا  لسع  ناروبنز  يربهر  تیعقوم  زا  رادروخرب  تکرب 
شدـنزرف زا  (ع ) نانمؤمریما تسا ؛ تاـناویح  رهطأ  عفنأ و  تقیقح  رد  تسا ، اـهنآ  شخبافـش  هدـنزرا و  لوصحم  و  لـسع ، روبنز  اـهرازه 

و رشب ، تاجن  تداعس و  هیام  و  یناهج ، تینمأ  لدع و  اب  مأوت  هک  شترضح  یتموکح  شور  يربهر و  شقن  رطاخ  هب  ( ) (ع مئاق ترـضح 
: دـیوگ هدومرف و  بوسعی »  » هب ریبعت  دوب ) دـهاوخ  اـهزواجت  یگتـسباو و  یگدولآ و  عاونا  زا  ناـهج  ياـهتموکح  نیرت  هزنم  نیرتدـیفم و 
اب و  دهد ؛ ناشن  دوخ  زا  مشخ  تلاح  دشک  یم  هرعن  دنز و  یم  نیمز  رب  مد  بضغ  ماگنه  هب  هک  ریـش  نوچمه  روهظ  ماگنهب  نید  بوسعی 

تعرـس اب  يزیئاپ  ربا  ياه  هدوت  هکنانچنآ  نانمؤم ، عقوم  نیا  رد  دیامرف . مالعا  یناهج  مایق  يارب  ار  شیگدامآ  و  یفرعم ، ار  دوخ  تیعطاق 
(ص) مالسا ربمایپ  زین  دنوش . لمع  هنحـص  دراو  شترـضح  يربهر  اب  دنیآ و  درگ  وا  رود  هب  ناباتـش  ایند ، يوس  ره  زا  دندنویپ ، یم  مه  هب 
« بوسعی  » هب ریبعت  دوخ  زا  شتاملک ، رد  زین  (ع ) ماما صخـش  هکنانچ  هدرب ؛ مان  نید  بوسعی »  » ناونعب (ع ) یلع نینمؤملاریما  ماما  زا  ًارارک 

دهاوخ مدرم  رادـمامز  زور  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  ياقآ  بوسعی » : » دـیوگ یم  هغالبلا ،» جـهن   » فلؤم یـضر ، دیـس  [ 16 .] تسا هدومرف 
زا و  هدومن ؛ داریا  ماما  هک  دشاب  یم  یئاه  یئوگـشیپ  زا  ربخ  نیا  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  تسا . بآ  نودب  ربا  ياه  هدوت  عزق »  » و دوب .

« بوسعی  » هچ تسا . بارطـضا  زا  دعب  ندمآ  رد  شمارآ  رارقتـسا و  لاح  هب  ِهبنَِذب » بَرَـض   » يانعم و  تسا . هدومرف  دای  نامزلارخآ  يدهم 
دنز یم  نیمز  رب  ار  دوخ  مد  هک  یماگنه  و  دـشاب ؛ یم  دوخ  لاب  ود  اب  زاورپ  لاح  رد  شتاقوا  رتشیب  و  تسا ؛ نآ  ربهر  لسع و  روبنز  هکلم 

رد تسا  هیماما  هدـیقع  دـننامه  هیرظن  نیا  تفگ : دـیهاوخ  دـسیون : یم  هاـگنآ  دـیارگ . شمارآ  هب  هداتـسیا ، زاـب  تکرح  زاورپ و  زا  رگید 
دوخ تموکح  زکرم  رد  دـنک و  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  هاـگنآ  درب ؛ رـس  هب  نیمز  راـنک  هشوگ و  رد  یناـهنپ  سرت و  لاـح  هب  يدـهم  هکنیا 
روهظ نامزلا  رخآ  رد  هک  یسک  نامه  يدهم ، ماما  هک  تسین  دیعب  ننست ) لها   ) ام بهذم  قبط  میوگ  یم  نم  یلو  ددرگ . رقتـسم  تباث و 

شتموکح سپ  نآ  زا  و  دیامن ، تموکح  یگدنکارپ  بارطضا و  لاح  رد  تسا  هاگآ  نآ  زا  ادخ  هک  یتحلـصم  يور  زا  تسخن  دنک ، یم 
، ترضح نآ  تبیغ  تدالو و  راب  ریز  نتفر  زا  رارف  يارب  دیدحلا  یبا  نبا  مینیب  یم  زاب  اج  نیا  رد  [ 17 .] دبای ناماس  شیگدنکارپ  و  رقتسم ،

رـس رود  همقل  اـب  و  هداد ؛  رارق  زیواتـسد  ار  (ع ) نینمؤـملاریما یئوگـشیپ  اـب  قاـبطنا  لـباق  ریغ  تـالامتحا  و  هـتخادرپ ؛  هجوماـن  هیجوـت  هـب 
(ع) نینمؤملاریما زا  لقن  هب  ار  زارف  نیا  يورِه  زین  شدوخ . یصخش  هدیقع  بلاق  رد  اهتنم  دهد ، یم  هئارا  ار  هعیـش  هیرظن  نامه  ندینادرگ ،

شیانعم هک  « ) ِهبنَذ ِبیِسَِعب  بَرَض   » هلمج دیوگ : يرشخمز  و  [ 18 .] تسا هدرک  رظن  راهظا  نآ  نوماریپ  دیدحلا  یبا  نبا  نوچمه  و  هدروآ ،
یم هلمج  نیا  لقن  لابندب  ریثا  نبا  [ 19 .] تسا شیوخ  ناوریپ  اب  وا  يرادـیاپ  یگداتـسیا و  يانعم  هب  دروم  نیا  رد  تسا ) ندز  نیمز  رب  مد 

باب 74 رد  يزودنق  همالع  و  [ 20 .] دشابیم نیمز  رد  دوخ  عابتا  اب  ندرک  ریـس  ناباتـش  هنتف و  اب  دروخرب  زا  ندیزگ  يرود  دوصقم  دسیون :
راـهظا هب  هجوت  اـب  ناـیاپ ، رد  تسا . هتـسناد  (ع ) يدـهم ترـضح  نخـس ، نیا  زا  ار  (ع ) نینمؤملاریما ماـما  روـظنم  هدوـملا » عیباـنی   » باـتک

روهظ زا  (ع ) یلع نینمؤـملاریما  ماـما  یئوگـشیپ   1 دوشیم : هدافتـسا  نینچ  هدـمآ  لـمعب  (ع ) ماـما نخـس  زا  زارف  نیا  هراـبرد  هک  یئاـهرظن 
ناونعب و  ینید ، هدرتسگ  ماـیق  لکـشب  (ع ) يدـهم ترـضح  روهظ   2 یندش . ملـسم و  رما  کی  ناونع  هب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  شدـنزرف 
هعماـج يربـهر  تیزکرم و  شقن  وسکی  زا  لـسع ، روبنز  هکلم  دـننامه  شترـضح ،  3 مالـسا . ناـهج  يارچ  نوچ و  یب  قلطم و  رادـمامز 

، تسا رـشب  دارفا  تیدوجوم  تکرب و  ریخ و  هیاـم  یتـموکح  شور  رد  وا  سدـقم  دوجو  یئوس  زا  و  تشاد ؛ دـهاوخ  هدـهع  هب  ار  نینمؤم 
روهظ ماگنه   4 دـشاب . یم  زاس  لسع  لاعف و  رگراک ، روبنز  رازه  نارازه  تاـیح  همادا  شیادـیپ و  أـشنم  دوخ  لـسع  روبنز  هکلم  هکناـنچ 

و راپـسهر ، وا  يوس  هب  باتـش  قوش و  اب  يزیئاپ  ربا  ياه  هدوت  نوچمه  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  مدرم  هوبنا  ياه  هدوت  (ع ) يدهم ترـضح 
اب نایوج  هنتف  هیحان  زا  اه و  هنتف  اب  یشخب  نایز  دروخرب  هنوگچیه  نودب  (ع ) يدهم ترـضح   5 دنیآ . درگ  شدوجو  عمش  رود  راو  هناورپ 

اهنیا يرآ  دش . دنهاوخ  فرطرب  شهاررـس  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  عناوم  تالکـشم و  ماجنارـس  دـسریم و  قلطم  يزوریپ  هب  دوخ  ناوریپ 
هطوبرم رداصم  هب  ار  نادـنمقالع  راصتخا  رطاخب  تسنآ و  رگنایب  موصعم  ناماما  ربمایپ و  زا  تیاور  اهدـص  هکلب  اه  هد  هک  تسا  یقیاـقح 

. میهدیم عاجرا 
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هبطخ 93

رد ار  هنتف  مشچ  نم  مدرم ، يا  دنوادخ ، يانث  دـمح و  زا  دـعب  اما  ِۀَـنتِفلا »... َْنیَع  ُتأَقَف  یِّنِإَف  ُساَّنلا ، اَهُّیأ  هیلع ، ءانَّثلا  و  هللا ، ِدـمَح  دـعب  اّمأ  »
هبطخ نیا  ناورهن ، ناتـساد  ءاضقنا  زا  سپ  (ع ) یلع دیوگ : یم  هبطخ  نیا  یخیرات  شزرا  رابتعا و  دییأت  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا  مدروآ ...

زا و  هتخادرپ ؛ هدشن  داریا  ياهزارف  رکذب  هاگنآ  تسا . هدرکن  داریا  ار  اهنآ  یضر  دیـس  هک  هدوب  یئاهزارف  ياراد  هبطخ  و  هدومرف ؛ داریا  ار 
یبأب تیبلا . لهأ  انم  لجرب  ۀنتفلا  هللا  نجرفیلف  مهورصناف ، مکورـصنتسا  اذا  و  اودبلاف ، ودبل  ناف  مکیبن ، تیب  لهأ  اورظناف  : » تسا هلمج  نآ 

ۀمطاف دـلو  نم  اذـه  ناک  ول  شیرق : لوقت  یَّتح  رهـشأ ، ۀـینامث  ۀـقتاع  یلع  ًاعوضوم  ًاجره  ًاجره  فیـسلا ، الإ  مهیطعیال  ءاـمالا ، ةریخ  نبإ 
َنل َو  لبَق  نِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهللا  َۀَّنُـس  ًالِیتقَت  اُولُِّتق  َو  اوُذِـخُأ  اوُفُِقث  امَنیَأ  َنِینوُعلَم  ًاتاَفُر  َو  ًاماطُح  مُهَلَعجَی  یَّتح  ۀـیمأ  ینبب  هللا  هیرغی  اـنمحرل .
امش دنتساوخ  اپب  رگا  و  دینیشنب ؛ مه  امش  دنتسشن  دوخ  ياج  رب  نانآ  رگا  سپ  دیرگنب ؛ دوخ  ربمایپ  تیب  لها  هب  [ 21 «] ًالیِدبَت ِهللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت 
مه رد  اب  ربمایپ )  ) نادناخ ام  زا  يدرم  هلیسوب  دنوادخ  هک  تسین  یکش  دیهد . يرای  ار  اهنآ  دندیبلط  يرای  امش  زا  رگا  و  دیزیخ ؛ اپ  هب  مه 
زج هک  نازینک  نیرتهب  رـسپ  يادفب  مردپ  دنزاس .) ادج  تشوگ  زا  ار  ناویح  تسوپ  هکنانچنآ   ) دـنک رانکرب  نآ  زا  ار  مدرم  هنتف ، ندـیبوک 
هام تشه  دـنوش ؛ موکحم  نادـب  هک  تسا  يدوبان  راتـشک و  دـهدن ؛ تلاوح  ضرالا ) یف  نادـسفم  ناـیوج و  هنتف   ) اهنادـب يزیچ  ریـشمش 

يارب ار  وا  دنوادخ  درک . یم  محر  ام  رب  دوب  همطاف  نادنزرف  زا  يدهم )  ) صخـش نیا  رگا  دـنیوگ : شیرق  هکنآ  ات  دـهنن  شود  زا  ریـشمش 
ناگدـش هدـنار  اهنآ  تسا ): هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  هکنانچ  و  ( ؛ دزاس رام  رات و  ار  ناـنآ  هک  اـجنآ  اـت  دزیگنارب  هیما  ینب  اـب  نداـتفا  رد 

مه سپ  نیا  زا  و  هدمآ ، رد  ارجا  هب  ناینیـشیپ  قح  رد  هک  دشاب  یهلا  تنـس  نیا  دنیامن . گرم  هب  موکحم  دنبایب  ار  نانآ  اج  ره  هک  دنتـسه 
مردپ  » هلمج اب  (ع ) ماما هدش و  هداد  هدعو  نآ  هب  هک  یـصخش  نآ  دوش : لاؤس  رگا  دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  دوب . دـهاوخ  ریذـپان  للخ 

و تسا ؛ ناشیا  مهدزاود  ماما  يو  اهنآ  نامگ  هب  سپ  هیماما ، اما  دوش : یم  هتفگ  تسیک ؟ هدومن  ریبعت  يو  زا  نازینک » نیرتهب  رـسپ  يادـفب 
يزینک زا  هدـنیآ  رد  هک  تسا  یمطاف  وا  دـنا  هدرک  نامگ  سپ  ننـست ،) لها   ) ام باحـصا  اما  دـشاب . یم  سجرن  مان  هب  يزینک  دـنزرف  يو 
دوجوم تقو  نآ  رد  یسک  هچ  هیما  ینب  زا  دوش  هتفگ  رگا  و  تسین . دوجوم  دیدحلا ) یبا  نبا  رصع   ) رـضاح لاح  رد  و  دش ، دهاوخ  دلوتم 
یننوری ول  اهیف  ام  ایندـلاب و  شیرق  دوت  کلذ  دـنعف   » هلمج قبط  و )  ) هکیلاح رد  دریگب ، وا  زا  ار  هیما  ینب  ماقتنا  دوعوم  صخـش  نآ  ات  تسا 

اما میئوگ : یم  درک ؟ یم  تموکح  نانآ  رب  (ع ) یلع هک  دـنراد  شوخ  نانآ  تسا  هبطخ  نتم  رد  هک  روزج » رزج  ردـق  ول  و  ادـحاو . اـماقم 
ایند هب  نارگید  هیما و  ینب  دارفا  زا  یهورگ  ناشرظتنم ، ماما  روهظ  ماگنه  هب  هدنیآ  رد  اهنآ  نامگ  هب  و  دنتسه ؛ تعجر  هب  لئاق  سپ  هیماما ،

و دـشک ، رادـب  ار  رگید  هتـسد  و  درب ، ورف  ناشنامـشچ  رد  لیم  ار  يا  هتـسد  و  عطق ، ار  اهنآ  ياپ  تسد و  رظتنم  ماما  تشگ و  دـنهاوخ  زاب 
نامزلارخآ رد  سپ  نیا  زا  دنوادخ  هک  دنرادنپ  نینچ  ننست ) لها   ) ام باحصا  اما  و  دریگب . هدنیآ  نیشیپ و  نانمشد  زا  ار  دمحم  لآ  ماقتنا 

متس ملظ و  زا  هکنانچمه  دنک  تلادع  زا  راشرـس  ار  نیمز  وا  دنک و  قلخ  تسین ، دوجوم  رـضاح  لاح  رد  هک  همطاف ، نادنزرف  زا  ار  يدرم 
هکیروط نامه  و  دوب ؛  دهاوخ  يزینک  زا  وا  و  دهد ؛  رفیک  ار  نانآ  یلکش  نیرت  تخس  هب  دریگ و  ماقتنا  نارگمتـس  زا  و  هدیدرگ ؛  راشرس 
یماگنه و  دشاب ؛  یم  دّمحم » ، » هلآ هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  دننامه  شمان  هدش ، دراو  راثآ  رگید  و  (ع ) نانمؤمریما مالک  زا  زارف  نیارد 

زا و  حیحص ، ربخ  رد  دوعوم  ینایفـس  نامه  وا  و  دیامن ، تموکح  یمالـسا  ياهروشک  رتشیب  رب  هیما  ینب  نامدود  زا  یکلم  هک  دنک  روهظ 
نیا نایاپ  رد  ًانمـض  تشک . دهاوخ  ار  نارگید  هیما و  ینب  زا  شناوریپ  وا و  یمطاف  ماما  هک  دوب  دـهاوخ  هیما  نب  برح  نب  نایفـسوبا  دالوا 

هتشذگرد  ) يرماع سیق  نب  میلـس  هدروآ ، ار  هبطخ  نیا  یمالـسا  ناگدنـسیون  ناخروم و  زا  هک  یـسک  نیتسخن  میوش : یم  روآ  دای  لاقم 
[23 .] تسا هدرک  لقن  ارنآ  هتشذگ 283 ه ) رد   ) یناهفـصا یفوک  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  قاحـساوبأ ، وا  زا  دعب  و  [ 22 .] تسا هدوب  90 ه )
، ناگدربمان و  هدروآ ؛ هغالبلا  جهن  رد  یضر  دیس  هک  تسا  يرادقم  زا  شیب  هبطخ  لصا  تسا ، هتفگ  دیدحلا  یبا  نبا  هک  يروطنامه  هتبلا 
رح خیـش  زین  دـنا . هدرک  لقن  ریز  رداصم  رد  تالمج ، زا  یتمـسق  رخات  مدـقت و  ظافلا و  یـضعب  رد  فـالتخا  تاـفاضا و  اـب  ار  نآ  ود  ره 
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؛  هدروآ ار  يرگید  ياهتمسق  ج 5 ، ةادهلا » تابثا   » رد میدرک و  لقن  ام  تسا و  نامز  ماما  هژیو  هک  ار  یتمسق  هعیـشلا » لئاسو   » رد یلماع ،
نیا دوب  هتـسیاش  هبطخ ، نیا  لسلـسم  هرامـش  هب  هجوت  اب  نایاپ ، رد  دنا . هدرک  لقن  ار  نآ  راونالا » راحب   » متـشه دلجم  رد  یـسلجم  همالع  و 

یتهج زا  و  دوب ، هدـشن  رکذ  هغالبلا » جـهن   » نتم رد  نوچ  نکل  مینک ، حرطم  (ع ) يدـهم ترـضح  هب  طوبرم  ياهزارف  رگید  زا  لبق  ار  زارف 
يدهم یناثلا 1403  عیبر  ناهفـصا  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  نأ  اناوعَد  ُرخآ  و  میتخادرپ . نآ  رکذ  هب  اجنیا  رد  دوب ، باتک  عوضوم  زا  جراخ 

ینامیا هیقف 

باتک عبانم 

یفنح يرـسترما  بلاطملا  حجرا  ینامرق  سابعلاوبا  لودلا  رابخا  یلماع  رح  خیـش  ةادهلا  تابثا  ياوربش  هللادـبع  فارـشالا  بحب  فاحتالا 
یلکرز نیدلاریخ  مالعألا  يرـصم  نابـص  نیبغارلا  فاعـسا  يدـنه  نیـسح  دـماحریم  ماهفالا  ءاصقتـسا  يولهد  هللا  یلاو  هاش  ءافخلا  ۀـلازا 

نیما نسحم  دیس  نامزلا  بحاص  دوجو  یلع  ناهربلا  یسلجم  رقاب  دمحم  همالع  راونالا  راحب  یتاقبع  دیعس  دمحم  دیس  رـشع  یناثلا  مامالا 
خیرات يدادغب  بیطخ  دادغب  خـیرات  يروز  هنگنز  لولهب  یـضاق  دـمحم  لآ  خـیرات  یعفاش  یجنگ  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  یلماع 

طبس ۀمئالا  صاوخ  ةرکذت  يدرونبا  رصتخملا  ۀمتت  یبوقعی  حضاونبا  یبوقعی  خیرات  یفوتـسم  هللادمح  هدیزگ  خیرات  يرکب  راید  سیمخلا 
نبا لوصالا  عماج  ینابیش  عیبد  نبا  لوصولا  ریـسیت  يدنجخردص  نیدلا  لضفا  للعلا  ۀلدالا و  حیقنت  یقـشمد  ریثک  نبا  ریـسفت  يزوج  نبا 

یناهفصا میعنوبا  ظفاح  ءایلوالا  ۀیلح  ریم  دناوخ  ریسلا  بیبح  يدادغب  یلوغارق  مالکلا  ةرهوج  يراق  یلع  ّالم  ۀئیـضملا  رهاوج  يرزج  ریثا 
ینارهت گرزب  اغآ  خیش  جاح  ۀعیشلا  فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  یبهذ  نیدلا  سمش  مالسالا  لود  يرصم  لابرغ  قیفـش  دمحم  فراعملا  ةرئاد 

یبلح هنحش  نبا  رظانملا  ۀضور  دناوخ  ریم  افصلا  ۀضور  یفـشاک  نیـسحالم  ءادهـشلا  ۀضور  يزاریـش  نیدلا  لامج  دیـس  بابحالا  ۀضور 
ۀلـسلسلا ّرـس  یـسیفن  دیعـس  فوصت  همـشچرس  يدادغب  نیما  دمحم  بهذلا  کئابـس  دمحا  سنوی  يرجهلا  ثلاثلا  نرقلا  بدا  یف  ءارماس 

يردب رکاش  قازرلادبع  دیس  يداهلا  مامالا  ةریـس  یقهیب  يربکلا  ننـس  یماصع  کلملادبع  یلاوعلا  موجنلا  طمـس  يراخب  رـصنوبا  ۀیولعلا 
دیاقع حرش  يدزی  يدبیم  نینمؤملاریما  ناوید  حرش  یجـشوق  دیرجت  حرـش  یلح  همالع  دیرجت  حرـش  یقـشمد  دامع  نبا  بهذلا  تارذش 

نامیالا بعـش  مثیم  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  یعفاش  ینازاتفت  دـصاقملا  حرـش  یعفاش  ینازاتفت  یفـسن 
رجح نبا  ۀقرحملا  قعاوصلا  ملـسم  حیحـص  يراخب  حیحـص  یعافر  نیدلا  جارـس  رابخالا  حاحـص  یماج  نمحرلادبع  ةوبنلا  دهاوش  یقهیب 

قاحـساوبا تاراغلا  يرونید  هبیتق  نبا  رابخالا  نویع  یـسلدنا  هبردبع  نبا  دـیرفلا  دـقع  یبهذ  نیدـلا  سمـش  ربغ  نم  ربخ  یف  ربعلا  یمثیه 
دئارف یبرع  نبا  نیدلا  یحم  ۀیکم  تاحوتف  یقشمد  ینینم  دمحا  نانملا  حتف  يرشخمز  قئافلا  يوره  دیبعوبا  ثیدحلا  بیرغ  یفوک  یفقث 
يرزج ریثا  نبا  لماکلا  یکلام  غابـص  نبا  هّمهملا  لوصفلا  یفنح  يراخب  اسراپ  هجاوخ  باـطخلا  لـصف  یعفاـش  ینیوج  میهاربا  نیطمـسلا 

ینارعـش راونالا  حـقاول  یبالود  باقلالا  ینکلا و  يدـنه  یقتم  لاـمعلا  زنک  یعفاـش  یجنگ  بلاـطلا  ۀـیافک  يرون  یجاـح  راتـسالا  فشک 
یحیصف لمجم  تیاده  یلق  اضر  ءاحـصفلا  عمجم  یمثیه  نیدلارون  دئاوزلا  عمجم  یمور  يولوم  يونثم  یـسخرس  نیدلا  سمـش  طوسبم 

یف رـصتخملا  ینانبل  یناصمحم  دـمحا  ربلادـبع  نبا  ملعلا  نایب  عماج  رـصتخم  یقهیب  میهاربا  يواسملا  نساـحملا و  یفاوخ  حیـصف  دـمحا 
جورم يراق  یلع  ّالم  ةوکشملا  حرش  یف  ةاقرملا  یعفای  هللادبع  نانجلا  ةارم  یفوص  یتشچ  نمحرلادبع  رارـسالا  ةارم  ءادفلاوبا  رـشبلا  رابخا 

جهن رداصم  يوازمح  راونالا  قراشم  یسلایط  دنـسم  ینایور  دنـسم  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  يروباشین  مکاح  كردتـسم  يدوعـسم  بهذلا 
لوصولا جارعم  یناربط  ریبک  مجعم  یمومح  توقای  نادـلبلا  مجعم  یعفاش  ۀـحلط  نبا  لوئـسلا  بلاـطم  ینیـسح  ءارهزلادـبع  دیـس  ۀـغالبلا 
يدوروم ربکا  یلع  تافـشاکم  یمزراوخ  نیـسح  ماـما  لـتقم  يزار  رخف  بیغلا  حـیتافم  یمزراوخ  مولعلا  حـیتافم  يدـنرز  نیدـلا  سمش 

ینادمه یلع  دیـس  یبرقلا  ةدوم  يدادغب  جلث  یبا  نبا  ۀـمئالا  دـیلاوم  یمزراوخ  بطخا  بقانم  يدنبـشقن  یقوراف  دـمحا  تابوتکم  يدـنه 
( پاچ  ) هغالبلا جـهن  ریثا  نبا  ۀـیاهن  یناود  نیدـلا  لالج  ۀـیادهلا  رون  یجنلبـش  نمؤم  دیـس  راـصبالا  رون  یفاکـسا  ۀـینامثعلا  باـتک  ضقن 

هغالبلا جهن  رد  مالسلا ) هیلع  ) رظتنم زا 32يدهم  هحفص 29 
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باهولادـبع رهاوجلا  تیقاویلا و  یفنح  يزودـنق  ةدوملا  عیبانی  ناکلخ  نبا  نایعالا  تایفو  یلماع  رح  خیـش  ۀعیـشلا  لئاسو  حـلاص  یحبص 
ینارعش

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 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
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