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( مالسلا هیلع  اضر  ماما  شخب  ( ) مالسلامهیلع  ) ماما هدزاود  یگدنز  رب  یهاگن 

: هدنسیون

 ( هر  ) یّلح همالع 

: یپاچ رشان 

یمالسا تاراشتنا  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

مالسلا مهیلع  ماما  هدزاود  یگدنز  رب  6یهاگن 

باتک 6تاصخشم 

اضر ماما  یگدنز  6ياهیگژیو 

اضر ترضح  تماما  لیالد  زا  هنومن  6دنچ 

اضر ماما  لیاضف  زا  7ياهنومن 

اضر ترضح  تداهش  8يارجام 

ریشب نب  هللادبع  نابز  زا  اضر  ترضح  تداهش  8نایرج 

مهج نب  دمحم  تلصابا و  نابز  زا  تداهش  9نایرج 

اضر ترضح  تداهش  زا  دعب  نومأم  9يراکایر 

اضر ترضح  9نادنزرف 

9یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  10هرابرد 
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مالسلا مهیلع  ماما  هدزاود  یگدنز  رب  یهاگن 

باتک تاصخشم 

فیلات مالسلامهیلع / )  ) ماما هدزاود  یگدنز  رب  یهاگن  روآدیدپ : مان  ناونع و  یسراف ])  ) داشرالا باتک  نم  داجتـسملا  : ] يدادرارق ناونع 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  طوبرم  شخب  يدراهتشا . يدمحم  دمحم  همجرت  هدننک ؛ سابتقا  726 – 648 ق  فسوی ، نب  نسح  یلح ، همالع 

.1376 تاراـشتنا ، یمالـسا ، تاراـشتنا  رتـفد  مق ، هـیملع  هزوـح  نیـسردم  هعماـج  مـق : رـشن : تاصخـشم  [ 2 شیاریو : ] تساریو تیعـضو 
رز دـلج   ) لایر  7500 کباش :  343 یمالـسا ؛ تاراـشتنا  رتـفد  مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج  تسورف : 264ص  يرهاظ : تاصخـشم 

رـضاح باتک  تشاددای : مشـش ) پاچ   ) لاـیر  8000 متفه ؛) پاچ   ) لاـیر 19000 9644701887 ؛ : زیمـش ) دـلج   ) لایر  5500 بوک ؛)
: مشش پاچ  تشاددای : دشابیم  دیفم  خیـش  فیلات  دابعلا " یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا   " باتک زا  تارییغت  اب  ياهصالخ  هدیزگرب و 

تماـما عوضوم : رـشعانثا  همئا  عوضوم : سیونریز  تروصهب  هماـنباتک  تشادداـی : زییاپ 1385 . متفه : پاـچ  تشادداـی : . 1380 ناتسبات :
، يدراهتـشا يدـمحم  هدوزفا : هسانـش  دابعلا  یلع  هللا  جـجح  هفرعم  یف  داـشرالا  336ق   - 413 دـمحم ، نب  دـمحم  دـیفم ، هدوزفا : هسانش 
4017 فلا BP36/م7 هرگنک : يدنب  هدر  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  مق . هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هدوزفا : هسانش  مجرتم   -، 1323 دمحم ،

5250 م77 -  یلم : یسانشباتک  هرامش   297/95 ییوید : يدنب  هدر   1376

اضر ماما  یگدنز  ياهیگژیو 

رد وا  هک  ارچ  دیسر ، مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترضح  شرسپ  هب  تماما  ماقم  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  دعب 
يرترب رب  ینس  هعیش و  يهمه  تشاد و  يرترب  نارگید  رب  يراکزیهرپ  ملع و  رد  دوب و  شاهداوناخ  دارفا  ناردارب و  يهمه  دمآرـس  لیاضف 

شراوگرزب ردپ  هوالع  هب  دنـسانشیم . يونعم  لیاضف  ملع و  تهج  رد  نارگید  رب  قوفت  هب  ار  ترـضح  نآ  ناگمه  دنراد و  رظن  قافتا  وا 
يهداوناخ دارفا  ناردارب و  زا  کیچیه  يهرابرد  هک  هدومن  یتاراشا  هدومرف و  حیرـصت  شدوخ  زا  دعب  وا  تماما  رب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما 

نیا هب  مشچ  هنیدم  رد   … ای ) هدعقیذ  مهدزای   ) يرجه لاس 148  هب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تسا . هدومنن  یتاراشا  حیرـصت و  نینچ  وا ،
« نینبلا ما   » ترضح نآ  ردام  [. 2 . ] تفر ایند  زا  یگلاس  نس 55  رد  يرجه  لاس 203  [ 1  ] رفص هام  رد  ناسارخ  سوط  رد  و  دوشگ ، ناهج 

. دوب لاس  تسیب  شردپ  زا  دعب  تما ، زا  وا  یتسرپرس  هحفص 209 ]  ] تدم وا و  تماما  تدم  دوب . دلو  ما  هک  تشاد  مان 

اضر ترضح  تماما  لیالد  زا  هنومن  دنچ 

باحـصا هلمج  زا  دـناهدرک  لقن  يریثک  عمج  ار  بلطم  نیا  مالـسلاهیلع ، اضر  تماما  رب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماـما  تاراـشا  حیرـصت و   - 1
دوواد زا : دنترابع  دـناهتخادرپ ، نآ  لقن  هب  هک  مالـسلاهیلع ) مظاک  ماما   ) نایعیـش ياهقف  اوقت و  ملع و  نابحاص  نانیمطا و  دروم  کیدزن و 

« یقر دوواد  . » دـماجنایم لوط  هب  نانآ  رکذ  هک  رگید  دارفا  یـسوباق و  میعن  نیطقی ، نب  یلع  رامع ، نب  قاحـسا  نب  دـمحم  یقر ، ریثک  نب 
زا ریگب و  ار  متـسد  ماهدـش ، ریپ  هدـش و  دایز  ملاس  نس و  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع ) مظاک  ماـما   ) میهاربا اـبا  هب  دـیوگیم :
درک مالسلاهیلع  اضر  ماما  شرسپ  هب  هراشا  ترـضح  نآ  تسیک ؟ ام ) ماما  ینعی   ) ام رایتخا  بحاص  وت  زا  دعب  هدب ، تاجن  ارم  خزود  شتآ 
ماما  ) لوا نسحلاوبا  هب  دیوگیم : قاحـسا » نب  دمحم   - » 2 دشابیم .» مرـسپ  نیا  نم  زا  دعب  امـش  ماما  يِدَْعب  ْنِم  ْمُُکبِحاَص  اَذَه  : » دومرف و 
مرسپ نیا  امنهار ) نآ  : ») دومرف خساپ  رد  ینکیمن ؟ ییامنهار  مریگب ، وا  زا  ار  منید  هک  یسک  هب  ارم  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع ) مظاک 

هب درب و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ربق  رانک  رد  تفرگ و  ار  متسد  مالسلاهیلع ) قداص  ماما   ) مردپ يزور  تسا » مالسلاهیلع  یلع 
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نیـشناج و نیمز  يور  رد  نم   … ًۀَـفیلَخ ؛) ِضْرَأـْلا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ  : ) دـیامرفیم … نآرق ) رد   ) لاـعتم دـنوادخ  ناـج ! رـسپ  : » دوـمرف نم 
« فاحـص نب  میعن   - » 3 [. 4 «. ] دنکیم افو  نآ  هب  دـهدیم ، ياهدـعو  دـیوگیم و  ینخـس  یتقو  دـنوادخ  [ 5 ، ] داد مهاوخ  رارق  یمکاـح 

ماما  ) حـلاص دـبع  روضح  رد  تفگ : نیطقی  نب  یلع  میدوب ، هحفـص 210 ]  ] دادـغب رد  نیطقی  نب  یلع  مکح و  نب  ماشه  نم و  دـیوگیم :
ینعی  ) مدوـخ يهینک  نم  هک  نادـب  تسا ، نم  نادـنزرف  رورـس  یلع ، نیا  نیطقی ! نب  یلع  يا  : » دوـمرف نم  هـب  مدوـب ، مالـسلاهیلع ) مظاـک 

شتسد نیطقی ) نب  یلع  زا  نخس  نیا  ندینش  زا  سپ   ) مکح نب  ماشه  هک : تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  مدرک .» اطع  وا  هب  ار  نسحلاوبا )
ماما متفگ  هچنآ  ادخ ! هب  دـنگوس  : » تفگ خـساپ  رد  نیطقی  نب  یلع  دومرف .)!؟ هچ  وا  ( ؟ یتفگ هچ  یتسار  تفگ : دز و  دوخ  یناشیپ  رب  ار 
اـضر ترـضح  هب  هک   ) تسا نامه  متفه ) ماما   ) وا زا  دـعب  تماما  رما  ادـخ ! هب  دـنگوس  : » تفگ ماـشه  هاـگنآ  دومرف .» مالـسلاهیلع  مظاـک 

دـنزرف و نیرتـگرزب  یلع ، مرـسپ  : » دوـمرف مالـسلاهیلع  مظاـک  ماـما  دـیوگیم : یــسوباق » مـیعن   - » 4 تسا .») هدـش  راذـگاو  مالـسلاهیلع 
رفج هب  ربمایپ  یـصو  ای  ربماـیپ  زج  سک  چـیه  درگنیم و  [ 5  ] رفج هب  وا  دـشابیم و  مدزن  رد  نانآ  نیرتبوبحم  منادـنزرف و  نیرتهدـیزگرب 

«. درگنیمن

اضر ماما  لیاضف  زا  ياهنومن 

، دنتفگیم نالف »  » ار وا  مان  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يهدرک  دازآ  عفار » وبا   » نامدود زا  يدرم  دـیوگیم : يرافغ » »
ادا ار  مضرق  اـت  متـشادن  لوپ  نم  یلو   ) مزادرپب ار  شبلط  هک  درکیم  رارـصا  تساوخیم و  نم  زا  ار  نآ  تشاد و  بلط  نم  زا  لوپ  یغلبم 

روضح هب  هک  مدرک  تکرح  سپـس  مدـناوخ ، هنیدـم  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دجـسم  رد  ار  حبـص  زاـمن  [ 6 ( ] منک
رد کیدزن  هکنیمه  مورب ، تشاد ، هحفص 211 ]  ] فیرشت هنیدم ) یخسرف  کی  « ) ضیرع  » رد تقو  نآ  رد  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

، مدید ار  وا  ات  دورب ) ییاج  هب  دهاوخیم  و   ) تسا هدیـشوپ  ییادر  نهاریپ و  تسا و  یغالا  رب  راوس  وا  مدید  مدیـسر  ترـضح  نآ  يهناخ 
هب هجوت  اب  مدرک  مالـس  وا  رب  نم  درک و  هاـگن  نم  هب  داتـسیا و  دیـسر ، نم  هب  ترـضح  نآ  یتقو  میوگب .) ار  متجاـح  هک   ) مدـش نیگمرش 
ارم ادـخ  هب  دراد  بلط  نم  زا  یغلبم  نالف »  » امـش تسود  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  ترـضح  هب  مدوب ) هزور  نم  و   ) دوب ناضمر  هام  هکنیا 
هب مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هک  مدرکیم  رکف  دوخ  شیپ  نم  دـیوگیم : يراـفغ  مزادرپـب .) ار  وا  بلط  هک  مرادـن  یلاـم  نم  و   ) هدرک اوسر 

راکبلط نم  زا  ردقچ  وا  هک  متفگن  مالـسلاهیلع  ماما  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنکن ، هبلاطم  نم  زا  ار  دوخ  بلط  العف )  ) هک دـهد  روتـسد  نالف » »
نم مدرگزاب . ات  شاب ) هناخ  رد  و   ) نیـشنب دومرف  نم  هب  دوب ) ییاج  مزاع  هک   ) مالـسلاهیلع اضر  ماما  مدربن . یماـن  زین  رگید  زیچ  زا  تسا و 

ناهگان مدرگزاب ، ماهناخ  هب  متـساوخیم  دـش  گنت  ماهنیـس  مدوب ، هزور  نوچ  مدـناوخ و  ار  برغم  زامن  دـش و  برغم  ات  مدـنام  اـجنآ  رد 
هب ترـضح  نآ  دندرکیم و  راوگرزب  نآ  زا  کمک  تساوخرد  دندوب و  شفارطا  رد  مدرم  زا  ياهدع  دمآ و  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  مدـید 

کمک نانآ  هب  ترـضح  نآ  اب  متـساخرب و  دیبلط ، ارم  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  یکدنا  زا  سپ  دـش ، هناخ  دراو  سپـس  درکیم ، کمک  نانآ 
تسشن و وا  میدش ، هناخ  دراو  ترضح  نآ  اب  متساخرب و  دیبلط ، ارم  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  یکدنا  زا  سپ  دش ، هناخ  دراو  سپـس  درکیم ،

نآ دزن  بیسم  نبا  يهرابرد  نم  هک  دشیم  رایسب  مدروآ و  نایم  هب  نخس  هنیدم ) سیئر  « ) بیسم نبا   » زا نم  متسشن و  شرانک  رد  زین  نم 
. ماهدرکن راـطفا  يرآ  مدرک : ضرع  ياهدرکن .»؟ راـطفا  زونه  مناـمگ  هب  : » دومرف دـش ، ماـمت  منخـس  هک  یتـقو  متفگیم ، نخـس  ترـضح 
هک یتقو  میدروخ ، اذغ  نآ  زا  مالغ  نآ  نم و  میروخب ، ار  اذـغ  نآ  مه  اب  هک  داد  روتـسد  شمالغ  هب  دراذـگ و  نم  ولج  دـیبلط و  ییاذـغ 

، مدید ییاهرانید  مدرک و  دنلب  ار  کشت  رادرب .» دوخ  يارب  تسا  نآ  ریز  رد  هچنآ  نک و  دنلب  ار  کشت  : » دومرف میدیـشک ، اذـغ  زا  تسد 
زا رفن  راهچ  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  سپـس  مداـهن ) منیتسآ  بیج  رد  ینعی  [ ) هحفـص 212  ] مدراذگ دوخ  نیتسآ  رد  متـشادرب و  ار  اهنآ 
نبا  » نالوارق مدرگ ! تیادف  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هب  دنناسرب . ماهناخ  هب  ارم  ات  دنشاب  نم  هارمه  هک  داد  روتـسد  دوخ  نامالغ 

تسار هار  هب  ار  وت  ادخ  یتفگ ، تسار  : » دومرف دنرگنب . امش  نامالغ  اب  ارم  نانآ  مرادن  تسود  نم  دنتـسه و  هار  رد  هنیدم ) ریما  « ) بیـسم
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کیدزن هک  یتقو  دندمآ ، نم  هارمه  نامالغ  دـندرگرب » متـساوخ ، نم  هک  اجک  ره  دـنیایب و  نم  هارمه  : » دومرف نامالغ  هب  دـنک ،» تیادـه 
هاگن اهرانید  هب  دـندروآ  غارچ  متـساوخ ، غارچ  دوب ) بش   ) متفر ماهناخ  هب  سپـس  مدـنادرگرب ، ار  نانآ  متفای ، ناـنیمطا  مدیـسر و  ماهناـخ 

نآ دیشخردیم ، هک  دوب  رانید  کی  اهرانید ، نآ  نایم  رد  تشاد و  بلط  نم  زا  رانید   28 راکبلط ، درم  نآ  تسا و  رانید  مدید 48  مدرک ،
تدوخ لام  اهرانید  يهیقب  دراد ، بلط  وت  زا  راـنید   28 درم ، نآ  : » تسا هتـشون  نشور  طخ  اب  نآ  يور  مدـید  مدرب  غارچ  رون  کیدزن  ار 

هک تسا  رایسب  اتسار  نیا  رد  تایاور  دراد . بلط  نم  زا  ردقچ  وا  هک  مدوب ) هدرک  شومارف  و   ) متـسنادیمن مدوخ  ادخ ! هب  دنگوس  دشاب .»
[. 7 . ] دماجنایم لوط  هب  تسا  راصتخا  رب  شیانب  هک  باتک  نیا  رد  اهنآ  لقن  حرش و 

اضر ترضح  تداهش  يارجام 

رخآ لاس  هس  دودـح  دـمآ ، ناسارخ  هب  هنیدـم  زا  ریزگان  نومأم  توعد  هب  يرجه ، تسیود  لاـس  هب  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  هک  یتقو 
رایسب ار  نومأم  تولخ ، رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  دنارذگ .) یـسابع  هحفـص 213 ]  ] يهفیلخ نیمتفه   ) نومأم هاگتـسد  رد  ار  شرمع 

ماما راتفگ  رهاظ ، رد  نومأم  درمـشیم و  تشز  وا  زا  ار  فالخ  باکترا  دناسرتیم و  ادـخ  باذـع  زا  ار  وا  درکیم و  تحیـصن  هظعوم و 
دزن مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  يزور  دوب . راوشد  نیگنـس و  شیارب  دیدنـسپیمن و  ار  نآ  نطاب  رد  یلو  تفریذپیم  ار  مالـسلاهیلع  اضر 

مالسلاهیلع اضر  ماما  دنکیم . کمک  نتفرگ  وضو  رد  ار  وا  دزیریم و  وا  تسد  هب  بآ  شمالغ  یلو  دریگیم  وضو  وا  دید  دمآ و  نومأم 
نیا یلو  تفرگ ، وضو  تخیر و  بآ  شدوخ  درک و  در  ار  مالغ  نآ  نومأم  هدم .» رارق  کیرـش  ار  یـسک  ادخ  شتـسرپ  رد  : » دومرف وا  هب 

ربکتم و رـصنع  کی  نومأم  هک  ارچ   ) دوش دایز  ترـضح  نآ  هب  نومأم  يهنیک  مشخ و  هک  دـش  بجوم  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  نخس 
اـضر ترـضح  روضح  رد  نومأـم  هاـگره  رگید ، يوس  زا  وس و  کـی  زا  نیا  دروخیم ) رب  شغاـمد  هب  راـتفگ  هنوگنیا  دوب و  هاوـخ  دوـخ 

دزشوگ نومأم  هب  ار  ود  نآ  ياهيدب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دروآیم ، نایم  هب  نخـس  [ 8  ] لهس نب  نسح  لهس و  نب  لضف  زا  مالـسلاهیلع 
ترضح يریگعضوم  لهس ، هب  نسح  لهـس و  نب  لضف  دومنیم . یهن  نسح ، لضف و  ياهداهنـشیپ  هب  نداد  شوگ  زا  ار  نومأم  درکیم و 

مالــسلاهیلع اـضر  ماـما  دـض  رب  ار  وا  دـندناوخیم و  نومأـم  شوـگ  هـب  ررکم  سپ  نآ  هحفـص 214 ]  ] زا دـندیمهف ، ار  مالـسلاهیلع  اـضر 
دادـملق نومأم  تموکح  يزادـنارب  يارب  يدـج  رطخ  کی  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  ار  مدرم  یناگمه  هجوت  الثم  دـندناروشیم ،

سولاس  ) ود نآ  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دریگب و  هلصاف  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا  هک  دنتـشادیم  او  ار  هاوخدوخ )  ) نومأم دندرکیم و 
اضر ترضح  نتشک  هب  میمـصت  هک  دندرک  نانچنآ  ار  وا  دنتخاس و  نوگرگد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  تبـسن  ار  نومأم  يأر  نئاخ )
دوخ زین  نومأم  دش و  رامیب  اذغ  نآ  زا  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دندروخ ، ییاذغ  نومأم  اب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  يزور  ات  تفرگ . مالسلاهیلع 

. دز يرامیب  هب  ار 

ریشب نب  هللادبع  نابز  زا  اضر  ترضح  تداهش  نایرج 

مدوخ يارب  ار  راک  نیا  منک و  دنلب  ار  دوخ  ياه  نخان  هک  داد  روتسد  نم  هب  نومأم  دیوگیم : نومأم ) نامالغ  زا  یکی  « ) ریشب نب  هللادبع  »
نم هب  داد و  نم  هب  يدنه  رمت  هیبش  يزیچ  دیبلط ، ارم  نومأم  سپـس  مداد  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  میوگن  سک  چـیه  هب  ار  نآ  میامن و  يداع 

ترضح تدایع  هب  درک و  كرت  ارم  نومأم  سپـس  مدرک و  نینچ  نم  لامب و  تتـسد  يهمه  هب  نک و  ریمخ  تیاه  تسد  اب  ار  نیا  تفگ :
هللا دمحب  مه  نم  تفگ : نومأم  مراد .» یتمالـس  دـیما  : » دومرف مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تسا ؟ روطچ  تلاح  دیـسرپ  تفر ، مالـسلاهیلع  اضر 

، هن : » دومرف مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  دـناهدمآ ؟ امـش  دزن  زورما  ناراکتمدـخ  ناراتـسرپ و  زا  کـیچیه  اـیآ  تسا ، هدـش  بوخ  ملاـح  زورما 
رد ریـشب  نب  هللادبع  دیاهتخادرپن .) ترـضح  نآ  زا  يرازگتمدخ  هب  ارچ  هک   ) دز دایرف  نامالغ  رـس  رب  دش و  نیگمـشخ  نومأم  دـناهدماین .»

دوخ تسد  اب  نونکا  مه  تفگ  مدروآ ، رانا  دـنچ  روایب ، رانا  ام  يارب  تفگ : داد و  روتـسد  نم  هب  نومأم  سپـس  دـیوگیم : نخـس  يهمادا 
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هب دوخ  تسد  اب  ار  یناـنچنآ  راـنا  بآ  نآ  مدرک ، نینچ  نم  ریگب ، تسد  راـشف  اـب  ار  اـهرانا  نیا  بآ  دوب ) هدولآ  يدـنه  رمت  رهز  هب  هک  )
اـضر ماما  تیمومـسم  بجوم  ناـمه  دـیناروخ و  دوب ) هحفـص 215 ]  ] يدوبهب لاح  رد  يراـمیب  رتسب  رد  هک   ) مالـسلاهیلع اـضر  ترـضح 
. تفر ایند  زا  سپس  دنامن و  هدنز  رتشیب  زور  ود  رانا  بآ  نآ  ندروخ  زا  سپ  وا  دیدرگ ، ترضح  نآ  تداهش  ببس  هدش و  مالسلاهیلع 

مهج نب  دمحم  تلصابا و  نابز  زا  تداهش  نایرج 

ای : » دومرف نم  هب  مدیسر ، ترضح  نآ  روضح  هب  نم  تفر ، نوریب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دزن  نومأم  هک  یتقو  دیوگیم : يوره » تلـصابا  »
رکذ هب  ترـضح  نآ  نابز  ماگنه  نیا  رد  و  دنداد ،» ماجنا  ار ) ندرک  مومـسم  ینعی   ) ار دوخ  راک  اهنآ  تلـصابا ! يا  اهولعف ؛ دـق  تلـصابا !

روگنا زا  يرادقم  تشاد ، تسود  ار  روگنا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  دیوگیم : مهج » نب  دمحم  . » دوب ایوگ  ادخ ، دمح  رکش و  دیحوت و 
نآ دـش ، نیگآرهز  روگنا  ياههناد  هک  یتقو  دـندرک  دراو  دولآرهز ، ياهنزوس  روگنا ، ياههبح  ياج  رد  زور  دـنچ  دـندرک و  هدامآ  ار 

ار اه  روگنا  نآ  دوب ، يرامیب  رتسب  رد  هک  راوگرزب  نآ  دندراذگ ، ترضح  نآ  دزن  ار  روگنا  ياههناد  نامه  دندروآ و  نوریب  ار  اه  نزوس 
یـسک ات  دوب  يراک  ناهنپ  لامک  اـب   ) قیقد هناـکریز و  رایـسب  ترـضح  نآ  ندومن  مومـسم  دـنیوگ  و  دیـسر . تداهـش  هب  سپـس  دروخ و 

. تفرگ ماجنا  دمهفن )

اضر ترضح  تداهش  زا  دعب  نومأم  يراکایر 

يومع « ) رفعج نب  دـمحم   » سپـس درکن ، شاف  دـناشوپ و  ار  نآ  ربخ  زورهنابـش  کی  نومأـم  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
اـضر ترـضح  تافو  ربخ  دـیبلط و  دـندوب ، ناسارخ  رد  هک  ار  مالـسلاهیلع  بلاطوبا  ناـمدود  زا  یتعاـمج  و  مالـسلاهیلع ) اـضر  ترـضح 

ار ترضح  نآ  يهزانج  سپس  درک و  زاربا  ار  دوخ  دیدش  هودنا  دومن و  یبات  یب  رایسب  درک و  هیرگ  شدوخ  داد و  نانآ  هب  ار  مالـسلاهیلع 
وت هک  تسا  اسرف  تقاط  نم  يارب  مردارب ! [ » هحفص 216 : ] تفگ درک و  ور  هزانج  نآ  هب  هاگنآ  داد ، ناشن  نانآ  هب  ملاس  حیحص و  روط  هب 

ار ترضح  نآ  دسج  داد  روتـسد  سپـس  دوب .»! نیا  ادخ  تساوخ  یلو  مریمب ، وت  زا  لبق  هک  متـشاد  ار  نآ  دیما  نم  مرگنب ، لاح  نیا  رد  ار 
فیرـش ربق  لحم  نونکا  مه  هک  اجنامه  ات  ار  هزانج  داتفا و  هار  ترـضح  نآ  يهزاـنج  لاـبند  هب  دـندومن و  طونح  نفک و  دـنداد و  لـسغ 

لاجر زا  یکی  « ) هبطحق نب  دـیمح   » يهناخ لـحم ، نآ  درپس . كاـخ  هب  ار  نآ  اـجنامه  درک و  تعیاـشم  تسا  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 
نیمجنپ  ) دیـشرلا نوراـه  ربـق  و  تشاد ، رارق  سوط »  » نیمزرـس رد  ناـقون »  » کـیدزن دابانـس »  » ماـن هب  ياهیرق  رد  هک  دوـب  نوراـه ) راـبرد 

. دنداد رارق  نوراه ، ربق  يهلبق  بناج  رد  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رهطم  دقرم  دوب . اجنآ  رد  یسابع ) يهفیلخ 

اضر ترضح  نادنزرف 

رفعجوبا  » ینعی تسوا ؛ زا  دعب  ماما  نامه  هک  رـسپ  کی  زج  میرادن ، غارـس  وا  يارب  يدنزرف  یلو  تشذـگرد ، مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
[. 9 .« ] تشاد هام  دنچ  لاس و  تفه  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تافو  ماگنه  هک  مهن ) ماما   ) مالسلاهیلع یلع  نب  دمحم 

یقرواپ

[4 . ] يهیآ 30 هرقب ، يهروس  [ 3 . ] دوب زور  هدزون  هاـم و  هس  لاـس و   54 قیقد ، روط  هب  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  [ 2 . ] رفـص هام  رخآ  [ 1]
قداص ماما  زا  یتیاور  رد  [ 5 . ] تسا مدرم  رب  ماما  وا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ادخ  يهفیلخ  نیمز  رد  دیاب  هشیمه  یهلا ، تنـس  قبط  نیاربانب ،

« خرس رفج  : » دومرف دهد ، حیضوت  دش  هتساوخ  ترـضح  نآ  زا  یتقو  تسام . دزن  دیفـس  خرـس و  ْرفَج  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  مالـسلاهیلع 
تاروت و هک  تسا  یفرظ  دیفـس » رفج   » و دیآ ، نوریب  مالـسلاهیلع  مئاق  روهظ  ماگنه  تسا و  نآ  رد  ادخ  لوسر  يهحلـسا  هک  تسا  یفرظ 
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ياقآ هکنیا  هب  هجوت  اـب  [ 6 (. ] ص 180 ج 2 ، دـیفم ، داشرا  «. ) تسا نآ  نایم  رد  مالـسا  زا  لبق  ینامـسآ  ياهباتک  ریاـس  روبز و  لـیجنا و 
( يرجه ات 203  لاس 148  زا   ) درک رمع  لاـس  دودح 55  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  [ 7 . ] دوب مالسلاهیلع  اضر  ترضح  ناتـسود  زا  نالف » »

یگلاس رد 35  و  ات 203 ) لاس 183  زا   ) دوب تماما  ماقم  ياراد  لاس  تسیب  و  يرجه ) ات 183  زا 148   ) دوب شردپ  نامز  رد  نآ  لاس   35
لاس دودح 17  نیاربانب  دروآ ، ناسارخ  هب  هنیدـم  زا  ار  وا  یـسابع ) متفه  هفیلخ   ) نومأم يرجه ، تسیود  لاس  رد  دیـسر و  تماما  ماقم  هب 
دوب ناسارخ  رد  لاس  هس  دودح  نیاربانب ، دیسر ، تداهـش  هب  ناسارخ  رد  لاس 203  رفص  رد 29  ترـضح  نآ  دوب و  هنیدم  رد  ردپ  زا  دعب 

هب دعب  دوب و  یسوجم  نسح ، لضف و  ردپ  لهس » [ » 8 . ] دنارذگ سابع  نومأم  تفالخ  رصع  رد  ار  شرمع  رخآ ، لاس  جنپ  اب  عومجم  رد  و 
نب لضف   » مکمک داد و  رارق  نومأم  مداـخ  ار  لهـس  رـسپ  لـضف ، یکمرب ، ییحی  ادـعب  درک ، مالـسا  لوبق  یکمرب » دـلاخ  نب  ییحی   » تسد

نومأم صوصخم  یشنم  لهس » نب  نسح   » هک اجنآ  ات  دنتفرگ  رارق  وا  روشک  لاجر  نومأم و  صاخ  باحصا  ءزج  لهس » نب  نسح  لهس و 
هجوت اب  دش ، نومأم  گنج ) ریزو  روشک و  ریزو  « ) نیتسایرلا وذ  « » لهـس نب  لضف   » و دـیدرگ ، نومأم  فرط  زا  برع  مکاح  ینامز  دـش و 

هتخاس و يدـهع  تیالو  عوضوم  لهـس  نب  لضف  نیمه  دـندوب و  ناـیکمرب  يهدرورپ  تسد  هتخادرپ و  هتخاـس و  لـضف ، نسح و  هکنیا  هب 
، درک داهنشیپ  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  ار  يدهع  تیالو  عوضوم  لهـس  نب  لضف  نیمه  دندوب و  نایکمرب  يهدرورپ  تسد  هتخادرپ و 
هب هراب  نیا  رد  . ) دناسر لتق  هب  سخرـس  مامح  رد  لاس 203 ) نابعـش  رد   ) ار وا  نومأم ، یئاد  بلاغ » ، » درک بضغ  وا  رب  نومأم  ادـعب  یلو 

کی رسپ و  جنپ  ياراد  ترضح  نآ  دسیونیم : یـضعب  [ 9 (. ] دوش هعجارم  ص 159 و 165 -  ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  یهتنملا و  ۀـمتت 
هب هراب  نیا  رد   ) هشیاـع نیسح 6 -  میهاربا 5 -  رفعج 4 -  نسح 3 -  مالـسلاهیلع 2 -  یقتدمحم   - 1 زا : دـندوب  ترابع  هک  هدوب  رتخد 

(. دوش هعجارم  ص 346  همهملا ، لوصف  همغلا و  فشک 

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 

نگاهى بر زندگى دوازده امام عليه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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