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( راونالا راحب  هعرشم  باتک  دقن   ) تیودهم تایاور  زا  عافد 

: هدنسیون

یمقنا ینیسح  يدهم 

: یپاچ رشان 

راظتنا هلجم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

( راونالا راحب  هعرشم  باتک  دقن   ) تیودهم تایاور  زا  7عافد 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

تسین تایاور  رابتعا  تابثا  هار  اهنت  يدنس ، رابتعا  لوا ؛ 7شخب 

7هراشا

یناهبهب 8دیحو 

یلح 8ققحم 

ینادمه 9ققحم 

یناسارخ 9دنوخآ 

ینیئان 10ققحم 

یقارع 12ققحم 

یناهفصا 14ققحم 

میکح یمظعلا  هّللا  14هیآ 

تیودهم تایاور  اب  هعرشم  باتک  دیدش  دروخرب  دقن  مود ؛ 15شخب 

15هراشا

يوگ یم  نخس  روهظ  نامز  رد  هبوت  ندشن  هتفریذپ  زا  هک  يربتعم  17تیاور 

ناگدنرد مومع  یتشآ  زین  مدرم و  مومع  حالص  نامیا و  زا  هک  20یتیاور 

دنک یم  نییعت  ار  ترضح  روهظ  نامز  تدم  هک  21یتایاور 

دناد یم  بذک  يربک  تبیغ  نامز  رد  ار  هدهاشم  ياعدا  هک  23یتیاور 

دنس 23هرابرد 

تیاور ياوتحم  24هرابرد 

دراد تلالد  ءادهشلا  دیس  لتق  هب  نایضار  لتق  رب  هک  يربتعم  24تیاور 

تسرهف
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دراد ترضح  مان  رکذ  تیعونمم  يارب  یهیجوت  هک  يرمع  29تیاور 

29هراشا

ام 30عافد 

رهق 30رهم و 

30هراشا

رهم 31تایاور 

ناماما 31رهم 

رهق 33تایاور 

ماما هریس  ربمایپ و  هریس  37تایاور 

رهق تایاور  دنس  40هرابرد 

41مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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( راونالا راحب  هعرشم  باتک  دقن   ) تیودهم تایاور  زا  عافد 

باتک تاصخشم 

باــتک دــقن   ) تیودــهم تاــیاور  زا  عاــفد  ناوـنع :  يدــهم  یمقناینیــسح ، هسانــشرس :  29677-83 ناریا یلم : یــسانشباتک  هراــمش 
.355 ص 335 -  زییاپ 1382 :) ناتـسبات و  ، ) 9 ش 8 ، راظتنا ، هلجم ، هلاقم : اشنم  يدهم  یمقناینیـسح ، روآدیدپ : مان  ( راونالاراحبهعرـشم

ثیداحا رگفیصوت : عیشت  رگفیصوت : ناهیقف  رگفیصوت : ثیداحا  رگفیـصوت : تیودهم  رگفیـصوت : راونالاراحب  هعرـشم  باتک  رگفیـصوت :
حیحص

همدقم

دیابن تایاور ، رابتعا  تابثا  يارب  - 1 میاهدروآ : اجنآ  رد  میاهتخادرپ . زین  باتک  همدقم  هب  راونالاراحب » هعرـشم   » باتک رب  رگید  يدقن  رد 
رابتعا بابسا  اههار و  ِهمه  هب  دیاب  هکلب  دنرادن ؛ رابتعا  ییاور  ياههعومجم  تایاور  رثکا  هک  تفگ  تخاس و  حرطم  ار  يدنـس  رابتعا  اهنت 

-2 تسا . هب  قثوم  ربخ  تیّجح  نانآ ، قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هکلب  هعیش ، ناملاع  زا  يرایسب  يانبم  هک  تشاد  رظن  رد  درک و  هجوت  شخب 
هتفگ نخس  رتمک  اهنآ  زا  راونالاراحب  هعرشم  مرتحم  هدنسیون  هک  دیآ ؛ مهارف  ییاههنیمز  تامدقم و  دیاب  تایاور ، سونایقا  هب  دورو  يارب 

رب ام  شود  زا  ار  تایاور  مهف  تیلوؤسم  تسا و  لح  هار  نیرتهداس  نیرتتحار و  تاـیاور  فذـح  هک  دـناهدرک  رکف  اـیوگ  ناـشیا  تسا .
تابثا ياههار  فلا ) میزادرپب : ثحبم  ود  نیا  هب  هدـنیآ  رد  هک  میاهداد  هدـعو  ام  اجنآ  رد  تسین . حیحـص  رظن  نیا  هک  یلاح  رد  درادیم ؛

یپ رد  نونکا  (ع .) تیب لها  مولع  زا  تسرد  يدـنمهرهب  تایاور و  سونایقا  هب  دورو  يارب  مزال  تامدـقم  اههنیمز و  ب ) تاـیاور ؛ راـبتعا 
حرطم شخب  ود  رد  ار  نخـس  هک  میریزگان  یلو  مینک ؛ دـقن  ار  تیودـهم  تایاور  اب  راونالاراحب  هعرـشم  باـتک  دـیدش  دروخرب  هک  مینآ 

. تیودهم تایاور  اب  هعرشم  باتک  دیدش  دروخرب  دقن  ب ) تسین ؛ تایاور  رابتعا  تابثا  هار  اهنت  يدنس ، رابتعا  فلا ) مینک :

تسین تایاور  رابتعا  تابثا  هار  اهنت  يدنس ، رابتعا  لوا ؛ شخب 

هراشا

و دندقتعم ، هب  قوثوم  ربخ  تیّجح  هب  هعیش  ناملاع  قافتا  هب  بیرق  تّیرثکا  هک  دیآیم  تسد  هب  هعیـش  ناهیقف  ناملاع و  راتفگ  عومجم  زا 
رد ًاّدـج  دـننادیم ، تّجح  ار  هقث  ربخ  اهنت  هک  ییوخ ، یمظعلاهّللاهیآ  موحرم  نوچ  یناـملاع  نیارباـنب  دـننادیمن . تّجح  ار  هقث  ربخ  اـهنت 

نامه هعیـش ، ناملاع  لوبقم  يانبم  هک  دوش  نشور  ات  میروآیم ؛ ار  یناهبهب  دـیحو  نوچ  یناملاع  راتفگ  شخب ، نیا  رد  ام  دنتـسه . ّتیلقا 
تاـملک يـالبال  زا  هچرگ  میتـسین ؛ هب  قوثوم  ربـخ  تیّجح  ياـنبم  رب  لالدتـسا  ماـقم  رد  اـم  تسا ، ینتفگ  تسا . هب  قوـثوم  ربـخ  تیّجح 
هعرـشم باـتک  مرتـحم  هدنـسیون  دـیابن  هک  تسا  نیا  اـم  یلـصا  نخـس  ددرگیم . صخـشم  زین  اـنبم  نیا  لـیالد  میروآیم ، هـک  یناـملاع 

دون رابتعا  مدع  هک  دشاب  هتـشادن  ياهراشا  چیه  دنک و  یفرعم  ربتعم  ریغ  دصرد ) دون  دودـح  رد  يزیچ   ) ار راحب  تایاور  رثکا  راونالاراحب 
دنکیمن مالعا  ناشیا  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  نخس  تسین . هعیش  ناهیقف  ناملاع و  لوبق  دروم  هک  تسا  ییانبم  رب  اهنت  راحب ، تایاور  دصرد 

ناملاع تّیرثکا  ِهدـش  هتفریذـپ  يانبم  نیا  ِهیاپ  رب  هک  دـنکیمن  مالعا  ارچ  تسا و  هبقوثوم  ربخ  تیّجح  هعیـش ، ناـملاع  لوبقم  ياـنبم  هک 
ّتیرثکا هک  دوش  نشور  ات  میروآیم ؛ ار  هعیـش  ناملاع  راتفگ  زا  ییاه  هنومن  شخب  نیا  رد  ام  دـنکیم . ادـیپ  راـبتعا  تاـیاور  رثکا  هعیش ،

ار هار  كاـنبات ، تقیقح  نیا  اـت  دـیوش ؛ هارمه  اـم  اـب  دراد . راـبتعا  هعیـش  ناـملاع  هاگدـید  زا  هعیـش ، ییاور  ربـتعم  ياـههعومجم  تاـیاور 
. میزاسن دوبان  ار  هعیش  ناماما  گرزب  ثاریم  تهج  یب  دزاس و  نشور  نامیوسارف 
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یناهبهب دیحو 

همه هک  اهيرابخا ، ربارب  رد  فلا ) تسا : هدیگنج  ههبج  ود  رد  همه ، داتـسا  نادهتجم و  نایلوصا و  ِهلـسلس  رـس  یناهبهب ، دـیحو  ترـضح 
تّجح ار  هقث  ربخ  اهنت  و  دـنراد ، يریگتخـس  تایاور ، شریذـپ  رد  هک  نانآ  ربارب  رد  ب ) دـنریذپیم ؛ شواک  ّتقد و  نودـب  ار  تایاور 

هب اج  هس  رد  هیرئاحلادئاوفلا »  » باتک رد  هطبار  نیا  رد  یناهبهب  دیحو  دنریذپیم . ار  نایلاجر  قیثوت  اهنت  دنـس ، رابتعا  ماقم  رد  و  دننادیم ؛
هدئاف 10 ات 143 ، هحفـص 141  هیرئاحلا ، دئاوفلا  - 1 دوش : هدـید  ناـشیا  راـتفگ  عومجم  تسا  يرورـض  هک  تسا ؛ هتفگ  نخـس  لیـصفت 
، هیرئاحلا دئاوفلا  - 3 ربجنملا ) فیعـضلا  دحاولا  ربخلا  هیجح   ) هدئاف 31 ات 491 ، هحفص 487  هیرئاحلا ، دئاوفلا  - 2 دحاولا ) ربخلا  هیجح  )

رابتعا يارب  هار  کی  اهنت  هک  دـنکیم  ناـیب  رد ص 224  ناشیا  ءاـهقفلا )... اـهربتعا  یتلا  تاـحجرملا  یف   ) هدئاف 22 ات 232  هحفص 223 
( هر ) یناهبهب دـیحو  هک  تسا  بلاج  دـباییم . رابتعا  اهنآ  ِهیاس  رد  ثیدـح  هک  دوشیم ، روآدای  ار  ببـس  هکلب 47  تسین ؛ تیاور  يدـنس 
رد ریگتخـس  يانبم  نیا  و  هدش ، عیاش  كرادم  بحاص  ملاعم و  بحاص  زا  سپ  هک  ثیداحا ، شریذپ  رد  یطارفا  هویـش  نیا  دـسیونیم :

تیّجح هب  دقتعم  اهنآ  تیرثکا  هک  ارچ  تسا ؛ هعیـش  ناققحم  ناهیقف و  ناملاع و  ِهدش  هتفریذپ  يانبم  فالخ  رب  تسرد  تایاور ، شریذـپ 
دوشیم روآ  دای  ناشیا  رگید . نئارق  هار  زا  ای  دـیآ  تسد  هب  يوار  تقاثو  هار  زا  قوثو  نیا  هک  دـنکیمن  تواـفت  و  دنتـسه ؛ هبقوثوم  ربخ 

یبحاص دعب  عاش  دـق  ّهنا  ملعا  مث  دـسیونیم : ناشیا  دـینک ) تقد  . ) دـننامیم لیلد  نودـب  لئاسم  رثکا  رد  یطارفا ، يانبم  نیا  نابحاص  هک 
 - هقیلعتلا یف  هّتبثا  هتنیب و  امک  ًاضیا ، نورخأتملاو  لب  ءامدـقلا  اـنِواهقف  اـهربتعا  یتلا  هربتعملا  اـنرابخا  نوحرطی  مّهنا  كرادـملا  ملاـعملا و 

مههقف و عاضوا  لتخا  کلذ  ببـسب  نسحلا و  بابـسا  نم  لیلق  قیثوتلا و  يوس  هّیلاجرلا  تارامالا  نم  نوربتعیال  مّهنا  ببـسب  ًاریثک ؛ ًاحرط 
یف لاجرلا  لها  هیلالدتـسالا و  مهبتک  یف  ءاهقفلا  اهربتعا  بابـسالا  هذه  و  ًابلاغ ... هیهقفلا  لئاسملا  توبث  مدـع  یلع  مهِوانب  راصو  مهاواتف 

نیرخأتملا ءامدـقلا و  هعیـشلا  ءاهقف  هقیرط  فلاخیال  هریثکلا و  هربتعملا  رابخالا  حرطی  ـالئل  اـهتظحالم ؛ اـهتفرعم و  نم  دـبالف  لاـجرلا  ملع 
اهنآ هک  دش  عیاش  كرادم  بحاص  ملاعم و  بحاص  زا  سپ  نادـب ، [. 1 ... ] هّیهقفلا لئاسملا  مظعم  یف  دّدرتلا  ّریحتلا و  یف  یقبی  ـال  مهنم و 

زا یمک  قیثوت و  زج  هک  ببـس  نیا  هب  دندرکیم ؛ در  دنتـسنادیم ، ربتعم  ار  اهنآ  نانآ  نارخأتم  هکلب  ناهیقف و  يامدق  هک  ار  يربتعم  رابخا 
... دـنتفریذپیمن ار  یهقف  لئاسم  بلاغ  دـیدرگ و  لتخم  نانآ  ياواتف  هقف و  ّتیعـضو  لیلد  نیمه  هب  و  دـندیدیمن ؛ ربتعم  ار  نسح  بابـسا 
نظ بابسا  نیا  دیاب  نیاربانب  دناهتـسناد . ربتعم  لاجر  ملع  رد  نایلاجر  شیوخ و  یلالدتـسا  ياهباتک  رد  ناهیقف  ار  روآ  نظ  بابـسا  نیا 

نارخأتم هچ  امدـق و  هچ  هعیـش ، ناـهیقف  شور  اـب  دـننکن و  درط  یفن و  ار  ربتعم  رایـسب  راـبخا  اـت  تشاد ؛ هجوت  اـهنآ  هب  تخانـش و  ار  روآ 
نظ ببـس  تفه  لهچ و  هنیمز  نیا  رد  یناهبهب  دیحو  هاگ  نآ  دنریگن ... رارق  دـیدرت  تریح و  رد  یهقف  لئاسم  رثکا  رد  دـننکن و  تفلاخم 

ص 224. هیرئاحلا ، دئاوفلا  [ 1  ] یقرواپ دوشیم . روآ  دای  ار  روآ 

یلح ققحم 

نم ناف  ضقانتلا . نم  هتحت  ام  اونطف  ام  ربخ و  لّکل  اوداقنا  یتح  دحاولا  ربخب  لمعلا  یف  هّیوشحلا  طرفا  هلأسم : دـسیونیم : هر ) ) یّلح قّقحم 
اذه نع  ضعب  رصتقاو  هیلع » بذکی  لجر  اّنم  لجر  لکل  ّنا  ( » (ع قداصلا لوق  و  ّیلع » هلاقلا  يدعب  رثکتس  ( » (ص یبنلا لوق  رابخالا  هلمج 

هعیشلا و ءاملع  یف  نعط  َِکلذ  ّنا  هّبنتی  مل  و  قدصی ؛ دق  قسافلاو  قدصی  دق  بذاکلا  ّنا  ملع  ام  هب و  لمعی  دنسلا  میلس  لک  لاقف : طارفالا 
ربخلا ّدر  فرط  یف  نورخآ  طرفا  لّوعملا و  دـحاولا  ربخب  لمعی  امک  حورجملا  ربخب  لمعی  دـق  وه  ّالا و  فّنـصم  ذا ال  بهذـملا  یف  حدـق 

نع هفرحنم  لاوقالا  هذـه  ّلک  هب و  لمعلا  یف  نذأی  مل  عرـشلا  نکل  ًاعنام . لقعلا  ری  ملف  نورخآ  رـصتقا  ًالقن و  ًالقع و  هلامعتـسا  لاحا  یتح 
[. 1 ... ] هحارطا بجی  ّذـشوا  هنع  باحـصالا  ضرعا  ام  هب و  لمع  هتّحـص  یلع  نئارقلا  ّتلدوا  باحـصالا  هلبق  امف  برقا . طّـسوتلا  ننـسلا و 
ربخ ره  شریذـپ  هک  درادـن  هجوت  دـهدیم و  يربخ  ره  هب  نت  هک  اجنآ  ات  تسا ؛ هتفرگ  شیپ  ار  طارفا  هار  دـحاو  ربخ  هب  لـمع  رد  هیوشح 
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، دندنبیم غورد  نم  هب  هک  یناسک  نم  زا  سپ  : » دومرف هک  تسا  ربمایپ  ِهتفگ  اهربخ  نیمه  زا  هک  ارچ  تسا ؛ نیرفآ  ضقانت  طرـش ) نودب  )
نیا زا  یخرب  و  ددـنبیم » غورد  وا  رب  هک  تسا  يدرف  ناماما ،)  ) ام زا  يدرف  ره  يارب  : » هک تسا  (ع ) قداص ماما  ِهتفگ  زاب  و  دوشیم » دایز 

وگغورد هک  دناهتـسنادن  هورگ  نیا  و  دریگیم . رارق  لمع  دروم  دـشاب ، ملاـس  شدنـس  هک  یتیاور  ره  دـناهتفگ : دـناهدمآ و  هاـتوک  طارفا 
بجوم ملاس ) دنـس  اب  تیاور  اهنت  شریذـپ  ینعی   ) شور نیا  هک  دناهتـسنادن  نانیا  تسا . قداص  یهاگ  قساـف  دـیوگیم و  تسار  یهاـگ 

لداع ربخ  دننامه  فیعـض ، ربخ  هب  هاگ  هک  نیا  زج  دوشیمن ؛ تفای  ياهدنـسیون  هک  ارچ  تسا ؛ بهذم  فیعـضت  هعیـش و  ناملاع  هب  نعط 
ص 29. ج 1 ، ربتعم ، همدقم  [ 1  ] یقرواپ دنکیم ... لمع 

ینادمه ققحم 

ربخ دجوی  داکی  الف  ّالا  هحلطـصملا و  هحـصلاب  اهفاصتا  یلع  تایاورلاب  لمعلا  زاوج  یف  اندنع  رادملا  سیل  ذا  دـسیونیم : ینادـمه  قّقحم 
یلع و رادـملا  لب  هّیجحلا  هتباث  ریغ  نونظب  لمعلاو  اهقیرط  یف  هحماسملا  یلع  ءانبلا  الول  قیقحتلا  لیبس  یلع  اـهتاور  هلادـع  تاـبثا  اـننکمی 

نم هذوخأم  وا  هعبرالا  بتکلا  یف  هنّودـم  اهنوک  اهتدـمع  یّتلا  هیجراخلا  نئارقلا  هطـساوب  ناک  نا  هیاورلا و  رودـصب  قوثولاوا  يوارلا  هقاـث 
نم کلذریغ  وا  هقث  ًانالف  ّناب  نیّکزملا  ضعب  لوق  ّنا  یف  ههبـش  ـالو  اـهنع . مهـضارعا  مدـع  اـهب و  باحـصالا  ءاـنتعا  عم  هربتعملا  لوصـالا 

تمدقت ام  لجال  و  هزاجالا . خیاشم  نم  هنوکب  مهرابخا  نم  لصحی  امم  دیزا  قوثولا  یف  رثؤی  هاورلا ال  لیدعت  یف  اهب  اوفتکا  یّتلا  ظافلالا 
هنـسلا یف  اهب  هفوصوم  اهنوک  هحـصلاب  هیاورلا  فیـصوت  یف  ءافتکالا  لاـجرلا و  لاـح  نع  صحفلا  كرت  یلع  یتریـس  ترج  هیلا  هراـشالا 

حلطـصم تحـص  هب  تیاور  فاّصتا  تیاور ، هب  لمع  زاوج  ِهراـبرد  اـم  دزن  كـالم  [. 1 . ] مهلاح نع  اوصّحفت  نیذـلا  نیمدـقتملا  انخیاشم 
هب قوثو  اـی  يوار  تقاـثو  كـالم  هکلب  درادـن ؛ دوجو  مینک ، تاـبثا  عطق  روط  هب  ار  نآ  ناـیوار  تلادـع  میناوتب  هک  يربخ  هنرگو  تسین ؛

ندـش هتفرگ  ای  هعبرا و  بتک  رد  تیاور  نیودـت  نامه  ًاتدـمع  هک  دـشاب  ياهّیجراـخ  نئارق  هطـساو  هب  نیا  هچرگ  تسا ؛ تاـیاور  رودـص 
اب هطبار  رد  یضعب  هک  نیا  تسین ، یکـش  و  نآ . زا  ضارعا  مدع  تیاور و  هب  باحـصا  هجوت  طرـش  اب  هتبلا  تسا ؛ هربتعم  لوصا  زا  تیاور 

رتشیب ار  يوار  نآ  تقاثو  دـننکیم  افتکا  نادـب  يوار  لیدـعت  ماقم  رد  هک  یظافلا  زا  يرگید  ظفل  اـی  تسا » هقث  ینـالف  : » دـناهتفگ تاور 
صحف كرت  رب  نم  شور  دش ، هراشا  نآ  هب  هک  یلیلد  نیمه  هب  و  تسا . هزاجا  خیاشم  زا  صخـش  نآ  میوش  ربخ  اب  هکنیا  زج  هب  دنکیمن ؛

هب ًـالماک  ینادـمه  قّـقحم  موـحرم  تـسا . تحـص  فـصو  هـب  یلبق ، خـیاشم  يوـس  زا  تـیاور  فیــصوت  هـب  ياـفتکا  ناـیوار و  لاـح  زا 
( فلا تسا : هدـنامن  یفخم  وا  دـید  زا  تسا ، يریگتخـس  ِهیام  هک  یتهج  ود  ره  تسا و  هتـشاد  هجوت  تاـیاور  شریذـپ  رد  يریگتخس 

رظن هجیتن  رد  دنکیم . یفن  ار  تهج  ود  نیا  ًالماک  ناشیا  يوار . ِهرابرد  لدع  ای  هقث  ریبعت  موزل  رب  دـیکأت  ب ) ییاهنت ؛ هب  هقث  ربخ  تیّجح 
تیافک - 2 تسا . تیاور  رودـص  هب  قوثو  اـی  يوار و  تقاـثو  كـالم  هک  ناـیب  نیا  اـب  هبقوثوم ؛ ربخ  تیّجح  - 1 دوشیم : نینچ  ناـشیا 

يدنس ياهيریگتخس  ِهشیر  ّدج  هب  ینادمه  قّقحم  تسا .) قوثو  لوصح  یلـصا  كالم  هک  ارچ   ) يوار تقاثو  تابثا  يارب  رگید  ریباعت 
. دنتـسه دـنبیاپ  نادـب  لمع  لوق و  رد  هعیـش  ناـهیقف  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  یهار  تسا ؛ هتفرگ  شیپ  ار  لادـتعا  هار  هدناکـشخ و  ار 

ص 12. هالصلا ، باتک  هیقفلا ، حابصم  [ 1  ] یقرواپ

یناسارخ دنوخآ 

قوثولا لوصح  لـجال  وه  اـمنا  ربـخلا  یف  فصولااذـه  راـبتعا  ّنا  یف  هفئاـطلا  هذـه  روـهظ  یفخی  ـال  و  دـسیونیم ... : یناـسارخ  دـنوخآ 
قوثولا بابـسا  راصحنا  مدـع  مولعملا  نم  رابتعالا و  یف  هلثم  نوکی  اهریغ  نم  لـصح  ولف  اـهب ، ـال  هب  هربعلا  نوکی  هقیقحلا  یفف  رودـصلاب 

راصعالا و یف  رادـملا  اهیلع  یتلا  هعبرـالا  بتکلا  امیـس  هربتعملا  بتکلا  یف  هنّودـملا  راـبخالا  یف  نوکت  یه  لـب  يوارلا  هقاـثول  رودـصلاب 
هقباسلا راصعالا  یف  هلوادتملا  هربتعملا  لوصالا  نم  دـحاو  ریغ  یف  ربخلا  دوجو  اهنم  ًاّدـج . هریثک  رابتعالایف  اهوذـح  وذـحی  ام  راصمالا و 
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یلع عمجا  نم  یلا  باستنالا  فورعم  لصا  یف  هدوجو  اهنمو  هربتعم . هدـیدع  دـیناسا  هفلتخم و  قرطب  دـحاو  لـصا  یف  ول  هرّرکت و  اـهنمو 
نیب عاـش  یّتلا  بتکلا  نم  ًاذوخأـم  هنوک  اـهنم  و  ههابـشا . ییحی و  نب  ناوفـصک  هنع  حـصی  اـم  حیحـصت  یلع  هئارظن و  هرارزک و  هقیدـصت 

نوکیل تّفلا  یّتلا  بتکلا  اهرثکا  نع  ولخی  امم ال  کلذ  ریغ  یلا  هیمامالا  نم  اهوفلؤم  نکی  مل  ول  اـهیلع و  داـمتعالا  اـهب و  قوثولا  فلـسلا 
حرص ام  یلع  ءامدقلا  نیب  فراعتملا  ناک  ّهنا  ًاقلطم  رودصلاب  قوثولا  یلع  هربعلا  نوک  يا  کلذ  یلع  دهـشیلو  ماکحالا . یف  مانالل  ًاعجرم 

هب قوثولا  بجوی  امب  نرتقا  وا  هیلع  دامتعالا  یـضتقت  اـمب  دـضتعا  اـم  یلع  حیحـصلا  قـالطا  نیـسمشلا  قرـشم  یف  نیدـلا  ءاـهب  خیـشلا  هب 
نیا تسا  نشور  و  [. ... 1 . ] همالعلا نمز  نم  ناک  هنا  مهنیب و  ًافورعم  هروهشملا  هعبرالا  ماسقالا  یلا  ثیدحلا  میسقت  نکی  ملو  هیلا  نوکرلاو 

، يوار تقاـثو  ِهیاـس  رد  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  اـهنت  تیاور ، رد  تقاـثو  فصو  راـبتعا  هک  دراد  روهظ  تهج  نیا  رد  تاـیاور ) زا   ) هتـسد
هار زا  رودص  هبقوثو  رگا  هجیتن  رد  يوار ؛ تقاثو  هن  تسا ، رودص  هب  قوثو  كالم  تقیقح ، رد  نیاربانب  دیآیم ؛ دیدپ  رودـص  هب  قوثو 

يوار تقاثو  هب  رصحنم  رودص ، هب  قوثو  للع  هک  تسا  نشور  تشاد و  دهاوخ  رابتعا  يوار  تقاثو  دننامه  دیآ ، دیدپ  يوار  تقاثو  ریغ 
اهناکم اهنامز و  همه  رد  هک  هعبرا ، بتک  هژیو  هب  ربتعم ، بتک  تایاور  رد  رودـص  هب  قوثو  هدـنروآ  دـیدپ  لـلع  بابـسا و  هکلب  تسین ؛

دوجو نیرفآ ، قوثو  للع  بابـسا و  زا  یکی  تسا . ناوارف  رایـسب  تسا ، هعبرا  بتک  دـننام  رابتعا  رد  هک  يرگید  ياهباتک  تسا و  روحم 
لصا و کی  رد  هچرگ  تیاور ، کی  رارکت  هلمج ، زا  تسا . نیـشیپ  ياهنامز  رد  لوادتم  ربتعم و  لوصا  زا  لصا  کی  زا  شیب  رد  تیاور 
هب نآ  باـستنا  هک  تسا  یباـتک  لـصا و  رد  تیاور  دوجو  هلمج ، زا  تسا . ربـتعم  ددـعتم و  ياهدنـس  نوگاـنوگ و  ياـهقیرط  اـب  باـتک ،
زا هچنآ  حیحـصت  رب  هک  یناسک  نینچمه  تسا . فورعم  دنراد  عامجا  ناشقیدـصت  شریذـپ و  رب  همه  هک  وا ، لاثما  هرارز و  نوچ  یناسک 

نیب هک  دـشاب  ییاـهباتک  رد  تیاور  هک  نیا  هلمج ، زا  وا . لاـثما  ییحی و  نب  ناوفـص  دـننام  دراد ؛ دوجو  رظن  قاـفتا  تسا  هدیـسر  ناـنآ 
، نیرفآ قوثو  للع  بابسا و  رگید  روطنیمه  و  دنشابن . هیماما  زا  اهنآ  نافلؤم  هچرگ  تسا ؛ هدوب  عیاش  اهنآ  رب  دامتعا  قوثو و  ناگتـشذگ 

قبط هک  تسا  نیا  تسا ، رودـص  هب  قوثو  كـالم ، هک  نخـس  نیا  هاوگ  و  دراد . دوـجو  ماـکحا  رد  عـجرم  ياـهباتک  رد  اـهنآ  رثـکا  هک 
نآ رب  دامتعا  یلیلد  هب  هک  یتیاور  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  باحـصا  يامدق  نیب  فراعتم  نیـسمشلا ، قرـشم  باتک  رد  ییاهب  خیـش  حیرـصت 

عاونا هب  تیاور  میـسقت  و  دناهدرکیم ؛ قالطا  حیحـص  ددرگیم ، نآ  هب  دامتعا  قوثو و  بجوم  هک  تسا  يربخ  اب  هارمه  ای  دوشیم  دییأت 
بحاص موحرم  راتفگ  تسا . هدش  حرطم  یلح  همالع  نامز  زا  میسقت  نیا  هدوبن و  هدش  هتخانـش  باحـصا  يامدق  نیب  روهـشم ، هناگراهچ 

و هقث ؛ ربخ  هب  تیّجح  راـصحنا  مدـع  هب و  قوثوم  ربخ  تیّجح  - 1 تسا : تیمها  زیاح  رایـسب  تهج  دـنچ  زا  لئاسر ، رب  هیـشاح  رد  هیافک 
هعبرا و بتک  هژیو  هب  ربـتعم ، ییاور  ياـههعومجم  رد  رودـص  هبقوثو  بابـسا  روفو  - 2 دـحاو ؛ ربخ  تیّجح  تایاور  زا  انبم  نیا  ِهدافتـسا 

بتک هک  هتکن  نیا  هـب  هراـشا  - 4 يوار ؛ تقاـثو  زا  يادـج  رودـص ، هب  قوثو  لوصح  بابـسا  زا  یخرب  هب  هراـشا  - 3 نآ ؛ هباشم  ياـهباتک 
هجوت دروم  ماع  روط  هب  رودـص ، هبقوثو  هک  تهج  نیا  هب  هراشا  - 5 تساراد ؛ ار  رودص  هب  قوثو  بابـسا  رثکا  ماکحا ، رد  عجرم  ییاور 

ص 70. لئاسر ، رب  هیشاح  [ 1  ] یقرواپ تسا . هدوب  باحصا  يامدق 

ینیئان ققحم 

لّوـالا یلع  لّدـی  اـمک  ًانومـضم  وا  ًارودـص  هب  قوثوملا  ربخلا  هیجح  یلع  اـهتلالد  نقیتملا  ردـقلاو  دـسیونیم : لوصـالا  دـئاوف  رد  ناـشیا 
یلع هرودص و  قوثوملا  ربخلا  رابتعا  یلا  عجرت  اهّلک  تاحجرملا  هذـه  ّناف  هتلادـع  يوارلا و  هقاثو  وا  هاورلا  نیب  هیاورلا  راهتـشال  حـیجرتلا 

یف ضعب  یلا  هباحصلا  ضعب  مهیلع  هّللا  تاولـص  همئالا  عاجرا  یف  هدراولا  رابخالا  اهنم  هّماعلا و  هفلاخم  باتکلا و  هقفاومب  حیجرتلا  یناثلا 
هاور ام  و  (ع ) هلوق هرارز و  یلا  راـشا  سلاـجلا و  اذـهب  کـیلعف  ًاثیدـح  تدرا  اذا  (ع ) هلوقب هرارز  یلا  (ع ) هعاـجراک هیاورلاو  يوتفلا  ذـخا 

رابتعا اهنم  دافتـسی  یّتلا  راـبخالا  نم  کـلذ  ریغ  يدؤی و  یّنعف  یّنع  کـیلا  ّيدا  اـمف  هقث  يرمعلا  (ع ) هلوق ُّهدر و  زوجی  ـالف  یبا  نع  هرارز 
اما جاـجتحالا و  ربـخ  یف  (ع ) هلوقک ءاـملعلا  وا  هاورلا  یلا  عوجرلا  بوـجو  یلع  ّلداـم  اـهنم  هضیفتـسم و  هریثـک  یه  هب و  قوـثوملا  ربـخلا 
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دافتسی ّهنا  یف  لاکـشاال  لاّضف و  ینب  بتک  یلا  عوجرلا  یف  هدراولا  رابخالا  اهنم  و  ربخلا ]  ] انثیدح هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا 
یف ًازکترم  هباحـصلا  دـنع  هنع  ًاـغورفم  ناـک  هقثلا  ربـخ  یلع  داـمتعالا  ّنا  اهـضعب  نم  دافتـسی  لـب  هب  قوثوملا  ربـخلا  راـبتعا  عومجملا  نم 

. يرغـصلا نع  ناـک  لاؤسلاو  هملـسم  يربکلا  ّنا  اـهیف  رهظی  ثیحب  يوارلا  هقاـثو  نع  لاؤسلا  راـبخالا  نم  ریثک  یف  درو  کلذـلو  مهناـهذا 
الف ًینعم  هرتاوتم  فئاوطلا  بلغا  نکت  مل  ول  اّهناف  هلأسملا ؛ لثمل  اهب  لالدتـسالا  حـصی  داحالا و ال  راـبخا  نم  راـبخالا  هذـه  نا  مّهوتیـالو 

رابخالا هذـه  یف  عبتتلا  ّنا  فاصنالا  و  نیعمجا . مهیلع  هّللا  تاولـص  مهنع  اهـضعب  رودـصب  ملعلل  ًالامجا  هرتاوتم  اـهعومجم  ّنا  یف  لاکـشا 
هب قوثو  هچ  دراد ؛ هب  قوثوم  ربخ  تیّجح  رب  تلـالد  تاـیاور  نیا  هک  تسا  نیا  نقیتم  ردـق  [. 1 . ] هب قوثوملا  ربخلا  راـبتعاب  عطقلا  بجوی 

رابتعا رب  يوار ، تلادع  ای  يوار  تقاثو  ای  نایوار  نیب  تیاور  ندوب  حّجرم  هک  هنوگ  نامه  دشاب . نآ  نومـضم  هب  قوثو  هچ  نآ و  رودص 
زا دراد . تلالد  نومـضملا  قوثوم  ربخ  رابتعا  رب  هماع ، اب  تفلاخم  نآرق و  اـب  تقفاوم  ندوب  حّـجرم  دراد و  تلـالد  رودـصلا  قوثوم  ربخ 

ناراـی زا  یخرب  هب  تیاور  اوتف و  نتفرگ  يارب  ار  شیوخ  ناراـی  زا  یخرب  (ع ) ناـماما نآ  رد  هک  یتاـیاور  تسا ، تاـیاور  هعوـمجم  نیمه 
تـسا هتـسشن  هک  درف  نیا  هب  یتساوخ ، ار  یثیدـح  رگا  : » دومرف ترـضح  هرارز . هب  (ع ) قداـص ماـما  عاـجرا  دـننام  دـناهداد ؛ عاـجرا  دوخ 

در و  تفریذپ ؛ دیاب  دنکیم ، تیاور  مردپ  زا  هرارز  ار  هچره  : » هک (ع ) قداص ماما  شیامرف  زاب  و  هرارز » هب  دندومرف  هراشا  و  نک ؛ هعجارم 
و دـنکیم » لـقن  نم  زا  وا  دروآ ، تیارب  نم  زا  يرمع  ار  هچ  ره  و  : » تسا هـتفگ  يرمع  هـب  هـک  (ع ) ماـما لوـق  دـننام  و  تـسین » زیاـج  نآ 
هک یتاـیاور  هلمج ، زا  تسا . ناوارف  راـبخا  نیا  دـیآیم و  تسد  هب  هب ، قوـثوم  ربـخ  راـبتعا  تیّجح و  اـهنآ  ِهمه  زا  هـک  يرگید  تاـیاور 
ام ثیدـح  نایوار  هب  دـیآیم ، دـیدپ  هک  یثداوح  رد  : » جاجتحا ربخ  رد  (ع ) ماما هتفگ  دـننام  ناملاع ؛ ای  نایوار  هب  عوجر  رب  دراد  تلـالد 
ربخ رابتعا  تایاور  نیا  عومجم  زا  هک  تسین  یکـش  دزاسیم . حرطم  ار  لاـضف  ینب  بتک  هب  عوجر  هک  یتاـیاور  هلمج ، زا  دـینک » هعجارم 

هتفریذـپ فرح  نودـب  (ع ) ناماما نارای  دزن  هقث  ربخ  رب  دامتعا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  هکلب  دـیآیم ؛ تسد  هب  هب ، قوثوم 
، اربک هک  دیآیم  تسد  هب  نآ  زا  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ؛ لاؤس  يوار  کی  تقاثو  زا  تایاور  زا  يرایـسب  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  هدـش 

تایاور نیا  هک  دوشن  مهوت  زگره  هن . ای  تسا  هقث  يوار  نیا  ایآ  هک  هدوب ؛ ارغص  زا  لاؤس  اهنت  تسا و  هدوب  مّلـسم  هقث ، ربخ  شریذپ  ینعی 
رتاوتم رابخا  نیا  فیاوط  رثکا  رگا  هک  ارچ  تسین ؛ یفاک  دـحاو  ربخ  تیّجح  تابثا  يارب  تایاور  نیا  هب  لالدتـسا  تسا و  داحآ  راـبخا  زا 

فاصنا میراد . (ع ) موصعم ناماما  زا  تایاور  نیا  زا  یضعب  رودص  هب  ملع  نوچ  تسا ؛ یلامجا  رتاوتم  اهنآ  عومجم  لقاّدح  دشابن ، يونعم 
هبـسنلاب اما  و  دـسیونیم ... : نینچمه  مینک . ادـیپ  هب  قوثوم  ربخ  رابتعا  هب  نیقی  هک  دوشیم  بجوم  تایاور  نیا  رد  شاکنک  هک  تسا  نیا 

ءاوس ًارودـص ، ًاروهظ و  هب  قوثوملا  ربخلا  هیجح  یلع  هلادـلا  هلدـالا  نم  مدـقت  اـم  ّناـف  عساو ؛ لاـجم  هنع  عنمللف  یملعلا  باـب  دادـسنا  یلا 
اهعم ال هّیعطقلا و  هلدالا  نم  اهّدع  یغبنی  لب  هیف ؛ هشدخلا  یلا  لیبس  امم ال  رخالا ، تارامالا  رئاس  نم  وا  يوارلا  هقاثو  نم  هب  قوثولا  لصح 

نم مزلی  مل  ثیحب  ماـکحالا ؛ مظعمل  ٍفاو  هللا  دـمحب  هب  قوثوملا  ربـخلا  ّنـال  هقفلا ؛ مظعم  یف  یلمعلا  باـب  دادـسنا  يوعدـل  لاـجم  یقبی 
یلامجالا و ملعلا  هفلاخم  وا  نیدلا  نم  جورخلا  روذحم  هب  قوثوم  ربخ  اهقبط  یلع  نکی  مل  یتلا  تاهبشلا  یف  هیلمعلا  لوصالا  یلا  عوجرلا 
، ّمهم رثا  هیلع  بترتی  هدئافلا ال  لیلق  هثحابم  هرثک  هلوط و  یلع  دادسنالا  لیلد  نع  ثحبلا  نارهظی  انه  نم  و  هیتالا . ریذاحملا  نم  کلذ  ریغ 

نم هماهفادـصق  نمب  روصقم  تاروهظلا  راـبتعا  ّنا  نم  هر ) ) یمقلا ققحملا  هلاـقمب  اـنلق  ول  معن  یملعلا ؛ باـب  دادـسنا  وـه  هساـسا و  داـسفل 
دنع یئالعالا  حیحصلا  ربخلا  هّیجح  وه  امنا  همدقتملا  هلدالا  هیضقت  ام  یصقا  نا  انلق  وا  کلذ  یف  لاکشالا  نم  مدقت  اّمع  انضمغا  مالکلا و 

لاجم دادسنالا  لیلدل  ناک  تاقبطلا  عیمج  یف  نیل  دعب  هاورلا  نم  لک  لیدعت  عم  هیمامالا  نم  هدنس  هلـسلس  عیمج  ناک  ام  وه  نیرخأتملا و 
مظعمب یفی  لقا ال  هیعطقلا  نئارقلاب  فوفحملا  رتاوتملا و  ربخلاک  فاصوالا  هذـهب  یئالعالا  حیحـصلا  ربخلا  نا  ههادـب  هنم ، دـبال  اـمم  لـب 

هبونلا لصت  هعم ال  و  هلیصفت ؛ مدقت  امک  هب  قوثوملا  ربخلا  قلطم  وه  کلذ و  نم  عسوا  وه  ام  رابتعا  یلع  لدت  همدقتملا  هلدالا  نکلو  هقفلا 
تیّجح ِهلدا  هک  ارچ  تفریذپن ؛ یتحار  هب  ناوتیم  ار  یملع  باب  دادـسنا  ياعدا  اما  و  [. 2 . ] ّنظلا قلطم  هیجح  جاتنتسال  دادسنالا  لیلد  یلا 
تراـما قیرط  زا  هچ  دـیآ ، تسد  هب  يوار  تقاـثو  هار  زا  ربـخ  هب  قوثو  هچ  رودـص ؛ تهج  زا  هچ  روهظ ، تهج  زا  هچ  هب -  قوـثوم  ربـخ 

11 دفاع از روایات مهدویت (نقد کتاب مشروعه بحار االنوار)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هقف مظعم  رد  یملع  باـب  دادـسنا  ياـعدا  يارب  ییاـج  هلدا ، نیا  دوـجو  اـب  و  تسا ؛ هّیعطق  ّهلدا  زا  نیا  هکلب  تـسین ؛ هشدـخ  لـباق  رگید - 
ربخ هک  یتاهبـش  رد  هیلمع ، لوصا  هب  عوجر  زا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ یفاک  ماکحا  هدمع  يارب  هللادمحب  هبقوثوم  ربخ  هک  ارچ  دـنامیمن ؛

هک دوشیم  راکـشآ  اج  نیا  زا  دیآیمن . دیدپ  تسد  نیا  زا  يزیچ  ای  یلامجا  ملع  اب  تفلاخم  ای  نید  زا  جورخ  روذـحم  دـشابن ، هبقوثوم 
دادـسنا هک ، نآ  ساسا  هک  ارچ  دوشیمن ؛ بترتم  نآ  رب  یمهم  رثا  تسا و  هدـیاف  مک  شثحابم ، لیـصفت  لوط و  اب  دادـسنا ، لیلد  زا  ثحب 
دنادیم ماهفالاب  نیدوصقم  هب  رصحنم  ار  تاروهظ  رابتعا  هک  میوش ، یمق  ققحم  هتفگ  هب  لئاق  ام  رگا  هلب  تسا . لطاب  تسا ، یملع »  » باب

ینعی تسا ، ییالعا  حیحـص  ربخ  تیّجح  اهنت  دیآیم ، تسد  هب  مدقتم  هلدا  زا  هچنآ  تیاهن  هک  مییوگب  ای  میریگب  هدیدان  ار  نآ  لاکـشا  و 
نیا رد  دـشاب ، هدـش  ناشتلادـع  هب  مکح  لداع  ود  يوس  زا  تاقبط  همه  رد  نایوار  زا  مادـک  ره  یماـما و  شدنـس  هلـسلس  ِهمه  هک  يربخ 
نوچ فاصوا ، نیا  اب  ییالعا  حیحص  ربخ  هک  ارچ  تسین . دادسنا  هب  نداد  نت  زج  ياهراچ  هکلب  دنکیم ؛ ادیپ  نادیم  دادسنا  لیلد  تروص 

و دناسریم ؛ ار  نیا  زا  شیب  رابتعا  مدقتم ، ِهلدا  یلو  دـسریمن ؛ هقف  مظعم  هب  تسا و  رتمک  دـشاب ، هّیعطق  ِهنیرق  هب  فوفحم  هک  رتاوتم  ربخ 
؛ دسریمن دادسنا  لیلد  هب  تصرف  هب ، قوثوم  ربخ  تیّجح  دوجو  اب  تشذـگ و  لیـصفت  هب  هک  هنوگ  نآ  هب ، قوثوم  ربخ  قلطم  تیّجح  نآ 

نم مّدـقت  ام  هب  قوثوملا  ربخلا  هیجح  تاـبثال  یفکی  هنـال  دروآیم : لوصـالا  دـئاوف  رد  زاـب  و  دـیآ . تسد  هب  نآ  زا  نظ  قلطم  تیّجح  اـت 
تسا و یفاک  تشذـگ  هک  ياهلدا  هب ، قوثوم  ربخ  تیّجح  تابثا  يارب  اـهنع . عراـشلا  عدر  مدـع  عم  هیئـالقعلا  هّیقیرطلا  اهتدـمع  هلدـالا و 

ذاتسالا انخیش  تعمـس  و  دسیونیم : ییوخ  یمظعلا  هّللا  هیآ  [. 3 . ] تسا هدرکن  یعنم  نآ  زا  عراش  هک  تسا ، هیئالقع  هریـس  هلدا  نآ  ِهدمع 
هک مدینش  [. 4 .« ] زجاعلا هفرح  یفاکلا  تایاور  دانسا  یف  هشقانملا  ّنا  : » لوقی هثحب  سلجم  یف  هّرس -  سّدق  ینیئانلا -  نیسح  دمحم  خیشلا 

یناسک . ) تسا نازجاع  راک  یفاک ، باتک  تایاور  دنس  رد  هشقانم  دومرف : شثحب  ِهسلج  رد  ینییان ، نیسح  دمحم  خیش  ام ، راوگرزب  داتسا 
ص ج 3 ، نامه ، [ 2 . ] ص 67 ج 3 ، لوصالا ، دئاوف  [ 1  ] یقرواپ دننکیم ). يدنـس  هشقانم  دنیآ ، رب  ثیداحا  مهف  ِهدهع  زا  دـنناوتیمن  هک 

ص 81. ج 1 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 4 . ] ص 77 ج 3 ، نامه ، [ 3 . ] 83

یقارع ققحم 

دنسلل هتّینهوم  وا  نظلا  هیرباج  یف  هرات  عقی  کلذ  یف  مالکلا  لحم  و  : ... دسیونیم نظ ، هلیسو  هب  تیاور  یلالد  يدنـس و  ربج  هرابرد  يو 
یف هروکذملا  هوجولا  فالتخاب  کلذ  فلتخی  ّهنا  وه  هیف  لوقلا  لامجاف  ًادنـس ، هیاورلل  هتّینهوم  نظلا و  هیرباج  اما  لوقنف  هلالدلل ؛ يرخا  و 

سفن نم  لصاحلا  قوثولا  هنوک  وا  جراخلا  نم  ولو  (ع ) مامالا نع  هیاورلا  رودـصب  یـصخشلا  قوثولا  قلطم  هنوک  نم  هیاورلا ، هیجح  طانم 
هّیلاجرلا نونظلاک  هّیلخادـلا  رومالا  نع  یـشانلا  یعونلا  قوثولا  هنوک  وا  جراخلا  نم  ولو  قوثولا  قلطمـال  هیلخادـلا ، اـیازملا  راـبتعاب  هیاورلا 

مایق مدع  طرـشب  وا  ًاقلطم  اما  جراخلا ، نم  ول  یعونلا و  قوثولا  قلطم  وا  هتقاثو  يوارلا و  هلادع  لیـصحت  تاکرتشملا و  زییمت  یف  هلومعملا 
نهوم ندوب و  رباج  رد  هاگ  تسا و  دنس  يارب  نآ  ندوب  نهوم  ای  نظ  ندوب  رباج  رد  هاگ  نخس  عوضوم  و  [. 1 ... ] فالخلا یلع  یلعف  نظ 

اب تقیقح  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  رد  نخـس  لاـمجا  تیاور  دنـس  يارب  نظ  ندوب  نهوم  ندوب و  رباـج  هراـبرد  اـما  تلـالد . يارب  نآ  ندوب 
قلطم تیاور ، تیّجح  يانبم  - 1 تسا :) تسد  نیا  زا  ینابم   ) دـباییم توافت  تسا ، تیاور  تیّجح  باـب  رد  هک  یفلتخم  یناـبم  هب  هجوت 
یقوثو تیاور ، تیّجح  ياـنبم  - 2 دیآ ؛ دـیدپ  تیاور  زا  جراخ  زا  قوثو  نیا  هچرگ  دـشاب ؛ (ع ) ماما زا  تیاور  رودـص  هب  یـصخش  قوثو 
يانبم - 3 دـشاب ؛ تیاور  جراخ  زا  هچرگ  قوثو ؛ قلطم  هن  دـیآیم ، تسد  هب  تیاور  یلخاد  ياـیازم  هب  هجوت  اـب  تیاور  دوخ  زا  هک  دـشاب 

تلادع و لیـصحت  تاکرتشم و  زییمت  رد  هک  یلاجر ، نونظ  نوچ  دوشیم ؛ لصاح  یلخاد  روما  زا  هک  دشاب  یعون  قوثو  تیاور ، تیّجح 
هب هچ  دیآ ؛ دـیدپ  ثیدـح  زا  جراخ  زا  هچرگ  دـشاب ؛ یعون  قوثو  قلطم  تیاور ، تیّجح  يانبم  - 4 دوشیم ؛ هتفرگ  راک  هب  يوار  تقاـثو 

دنکیم و یسررب  هتشذگ  ینابم  کت  کت  ِهیاپ  رب  ار  ثحب  ناشیا  هاگنآ  نآ ... فالخ  رب  یلعف  نظ  مایق  مدع  هب  طورـشم  هچ  قلطم و  روط 
جراخلا نم  ولو  رودـصلاب  یعونلا  قوثولا  درجم  یلع  هّیجحلا  رادـم  نوک  وه  عبارلا و  لامتحالا  وه  قیقحتلا  نا  ثیح  و  دـیامرفیم : سپس 
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یلع یلعفلا  نظلا  مایق  هتیجح  یف  حدقی  الف  دحاولا ، ربخ  هیجح  ثحبم  یف  مدقت  امک  فالخلا  یلع  یلعفلا  نظلا  مایق  مدعب  هطانا  نود  نم 
هیلاجرلا دـعاوقلا  یلا  جاـیتحالا  مدـع  رهظ  ناـیبلا  اذـه  نم  و  یعونلا . قوثولا  عاـفترا  بجوی  هیف  لـلخ  نع  هفـشک  ضرف  اذا  ّـالا  فـالخلا 

ایازملا نم  یـشانلا  قوثولاب  یعونلا  وا  یلعفلا  قوثولا  صیـصختب  لوقلا  یلع  وه  امنا  اـهیلا  جاـیتحالا  ّناـف  راـبخالا . حیحـصت  یف  هلومعملا 
دعاوقلا لامعا  یلا  جاتحی  هیدانتـسالا ال  هیئاوتفلا  هرهـشلاک  جراخلا  نم  ول  یعونلا و  قوثولا  قلطم  هیافک  نم  راتخملا  یَلعف  ـالاو  هیلخادـلا 

ّنال نیلدعلا ؛ هیکزتب  هاّکزم  نم  ًاعیمج  هتاور  ناک  ًاحیحـص و  هسفن  یف  ناک  ول  هحرط و  نم  دـبال  هنع  روهـشملا  ضارعاب  هنا  امک  هیلاجرلا ؛
املک ربخلا  نأب  مهنیب  رهتشا  ههجلا  هذه  نم  هنع و  قوثولا  عافترال  بجوم  هدنس  یف  للخ  نع  هلاحم  فشکی ال  هلثم  نع  روهـشملا  ضارعا 

یعون قوثو  درجم  نامه  تیّجح  كالم  ینعی  تسا ؛ مراهچ  يانبم  نامه  قیقحت  نوچ  و  ًانهو ... هنع  روهشملا  ضارعاب  دادزا  هحـص  دادزا 
نامه تسین -  مه  فالخ  رب  یلعف  نظ  ماـیق  مدـع  هب  طورـشم  و  دـیآ ، تسد  هب  ثیدـح  زا  جراـخ  زا  قوثو  نیا  هچرگ  تسا ، رودـص  هب 

نیا رد  رگم  دـنزیمن ؛ تیاور  تیّجح  هب  يررـض  فالخ ، رب  یلعف  نظ  ماـیق  نیارباـنب  تشذـگ -  دـحاو  ربخ  تیّجح  ثحبم  رد  هک  هنوگ 
يزاین هک  تشگ  حضاو  نایب  نیا  اب  و  دربب . نیب  زا  ار  یعون  قوثو  هک  دشاب ، تیاور  رد  یـصقن  زا  فشاک  فالخ ، رب  یلعف  نظ  هک  ضرف 

قوثو نتخاس  دـیقم  ِهیاپ  رب  اهنت  یلاجر ، دـعاوق  هب  زاین  هک  ارچ  تسین ؛ دوشیم  هتفرگ  راک  هب  تیاور  حیحـصت  يارب  هک  یلاجر  دـعاوق  هب 
قوثو قلطم  تیافک  نامه  هک  ام ، راتخم  یناـبم  ِهیاـپ  رب  هنرگو  دـشاب ؛ هتفرگ  تأـشن  یلخاد  ياـیازم  زا  هک  تسا  یقوثو  هب  یعون  اـی  یلعف 
یلاجر دعاوق  لامعا  هب  يزاین  رگید  دشاب -  تیاور  هب  دنتـسم  هک  ییاوتف  ترهـش  نوچ  دـشاب -  ثیدـح  زا  جراخ  زا  هچرگ  تسا ، یعون 

دشاب و حیحص  ثیدح  دوخ  هچرگ  درک ؛ حرط  ار  ثیدح  تسا  مزال  ثیدح ، زا  روهشم  ضارعا  اب  تشگ ، نشور  هک  هنوگ  نامه  تسین .
ثیدح دنس  رد  یللخ  هک  دنکیم  فشک  یثیدح ، نینچ  زا  روهـشم  ضارعا  هک  ارچ  دنـشاب ؛ هدش  هیکزت  لداع  ود  يوس  زا  همه  شنایوار 

رتشیب شتحـص  هچره  ربخ  هک  تسا  هدـش  روهـشم  ناملاع  ناـیم  رد  ور  نیمه  زا  و  دورب . نیب  زا  ثیدـح  هب  قوثو  هدرک  باـجیا  هک  تسا 
نا رابخالا و  کلذ  یف  هقثلا  نا  مث  دسیونیم : یقارع  ققحم  نینچمه  ددرگیم ... رتشیب  شفعـض  نهو و  نآ ، زا  روهـشم  ضارعا  اب  دشاب ،

هیجحلا رادم  ّنا  هتیاور و  هیجح  یف  يوارلا  یف  هلادعلا  فصو  رابتعا  مدع  يوعد  نکمی  نکلو  اهتجرد  یلعا  لب  هلادـعلا  یف  هرهاظ  تناک 
نیدلا یف  هینومأملاب  ریبعتلا  ّنا  و  ءالقعلا . هب  ینتعی  ثیحب ال  بذکلا  لامتحا  هیف  فعضی  وحنب  هیاورلا  لقن  یف  قوثولا  ثیح  یلع  ناک  امنا 

هّیّجح یف  يوارلا  یف  نیدلا  یف  هتینومأملا  هیـصوصخل  هیلخدـم  ههج  نم  ال  ثیدـحلا ، یف  هقاثولل  ًاموزلم  هنوک  تهج  نم  وه  امنا  ایندـلا  و 
تـسا نکمم  یلو  دراد ، تلادـع  هجرد  نیرتالاب  هکلب  يوار ، تلادـع  رد  روهظ  هچرگ  دـحاو ، ربخ  تیّجح  تاـیاور  رد  هقث  [. 2 . ] هتیاور

هب تسا ؛ تیاور  لقن  رد  قوثو  ِهیاـپ  رب  اـهنت  تیّجح  كـالم  تسین و  ربتعم  وا  تیاور  تیّجح  يارب  يوار  رد  تلادـع  فصو  هک  مییوگب 
اهنت ایند ، نید و  رد  تینومأم  هب  ریبعت  زین  و  دننکن . یهجوت  نآ  هب  القع  هک  دشاب  فیعـض  ياهجرد  هب  تیاور  بذـک  لامتحا  هک  ياهنوگ 

هتـشاد تیـصوصخ  وا  تیاور  تیّجح  رد  يوار  تینومأـم  هک  تهج  نیا  زا  هن  تسا ، ثیدـح  هب  قوـثو  شاهمزـال  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
اوملع اذا  هقثلا  ریغ  نم  ولو  هب  قوثوملا  ربخلاب  لمعلا  یلع  مهیلع  هّللا  ناوضر  باحـصالا  ءانب  يرت  کلذ  نم  و  دسیونیم : نینچمه  دـشاب .

ریغ ًاـکلاس  هداـقتعا و  یف  ًاـئطخم  ناـک  نا  هتیاور و  یف  نعطی  ـال  نمم  ناـک  بذـکلا و  نع  زرحتم  هیاورلا و  لـقن  یف  دـیدس  يوارلا  نأـب 
(ص) یبنلا نع  رودصلا  قوثوم  ربخلا  نوک  درجم  وه  مهدنع  هیجحلا  رادم  نا  نم  انرکذ  امل  قدص  دهاش  کلذ  نأف  همیقتسملا ... هقیرطلا 

مهدنع هیجحلا  رادم  ّنال  ال  نیـساوسولا ؛ نم  هب  ینتعملا  دـعی  وحنب  ءالقعلا  هب  ینتعیال  ًافعـض  بذـکلا  لامتحا  هیف  فعـضی  وحنب  همئالا  وا 
لوالا یلع  لدـی  امک  ًانومـضم  وا  ًارودـص  هب  قوثوملا  ربخ  هیجح  یلع  رابخالا  کلت  هلالد  یف  لاکـشا  ـالف  ٍذـنئیح  و  يوارلا . هلادـع  یلع 

هک تسور  نـیا  زا  و  [. 3 . ] هماعلا هفلاخم  باتکلا و  هقفاومب  حیجرتلا  یناثلا  یلع  هتقاثو و  يوارلا و  هلادـعب  ذوذـشلا و  هرهـشلاب و  حـیجرتلا 
رد يوار  هک  دننادب  رگا  دشابن ؛ هعیـش  نآ  يوار  هچرگ  تسا ؛ هب  قوثوم  ربخ  هب  لمع  رب  مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  باحـصا  يانب  ینیبیم 

ار میقتـسم  هار  ریغ  دـشاب و  فرحنم  یتدـیقع  رظن  زا  هچرگ  درادـن ؛ هشدـخ  شتیاور  دراد و  زیهرپ  غورد  زا  تسا و  راوتـسا  تـیاور  لـقن 
ربخ ندوب  رودصلا  قوثوم  فرص  نامه  ناملاع ، دزن  تیّجح  كالم  هک  میدرک ، رکذ  هچنآ  يارب  تسا  یتسرد  دهاش  دوخ  نیا  دیامیپب ...

13 دفاع از روایات مهدویت (نقد کتاب مشروعه بحار االنوار)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـننکن ؛ ییاـنتعا  نآ  هب  ـالقع  هک  دـشاب  فیعـض  يّدـح  هب  نآ  رد  بذـک  لاـمتحا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ (ع ) ناـماما اـی  (ص ) ربماـیپ زا 
يوار تلادـع  كـالم  هک  نیا  هن  تسا ، ندوب  رودـصلا  قوثوم  كـالم ، دوش . بوسحم  هسوسو  بذـک ، لاـمتحا  هب  ياـنتعا  هک  ياهنوگ 
ثیح زا  هچ  دـشاب ، رودـص  ثیح  زا  قوثو  هچ  تسین ؛ یکـش  هب  قوثوم  ربـخ  تیّجح  رب  تاـیاور  ِهعوـمجم  تلـالد  رد  نیارباـنب  و  دـشاب .

باتک و تقفاوم  هب  حیجرت  يرودص و  قوثو  رب  يوار  تقاثو  تلادع و  هب  حیجرت  ذوذش و  ترهش و  هب  حیجرت  هک  هنوگ  نامه  نومضم ؛
، نامه [ 3 . ] ص 134 ج 3 ، نامه ، [ 2 . ] ات 186 ص 184  ج 3 ، راکفالاهیاهن ، [ 1  ] یقرواپ دراد . تلالد  ینومـضم  قوثو  رب  هماع  تفلاخم 

ص 135.

یناهفصا ققحم 

نابف هیرباجلا ، یف  اما  لوقلا  لمجمف  هّینهوملا : هیرباجلا و  ثیح  نم  مالکلا  اما  و  دسیونیم : یناپمک )  ) یناهفصا نیسح  دمحم  خیـش  جاح 
قّقحت دـقف  ربتعم ، ریغ  قیرط  نم  ولو  ربخلا  رودـصب  قوثولا  لصح  اذاف  هرودـصب . قوثوملا  ربخلا  هیجح  یلع  لد  ثیح  ربخلا  هیجح  لـیلد 

، ندوب رباج  ِهرابرد  اما  تسا : نینچ  لامجا  هب  تینهوم  تیرباج و  هراـبرد  نخـس  [. 1 ... ] هیجحلا لیلد  همعیف  ًارهق  ًانادـجو  مکحلا  عوضوم 
زا هچرگ  دیآ ، دیدپ  ربخ  رودـص  هب  قوثو  رگا  نیاربانب  دـنکیم ؛ رودـصلا  قوثوم  ربخ  تیّجح  رب  تلالد  دـحاو ، ربخ  تیّجح  لیلد  نوچ 
رد ناشیا  ددرگیم . نآ  لـماش  دـحاو  ربخ  تیّجح  لـیلد  هجیتن  رد  تسا ؛ هدـش  مهارف  ًارهق  ًانادـجو و  مکح  عوضوم  دـشاب ، ربتعم  ریغ  هار 

: تسا يرورـض  هتکن  نیا  رکذـت  یناهفـصا ، موحرم  راتفگ  اب  طابترا  رد  اندـنع . هب  قوثوملا  ربخلا  قّقحتب  رابتعالا  ّنا  عم  دـسیونیم : همادا 
رد یلو  دوش ؛) تقد   ) تسین یفاک  نارگید  يارب  لوصح  فرص  دیآ و  دیدپ  ام  دوخ  يارب  دیاب  ربخ  هب  قوثو  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناشیا 

ات 436. ص 433  ج 3 ، هیاردلا ، هیاهن  [ 1  ] یقرواپ دناهتفریذپ . ار  هب  قوثوم  ربخ  تیّجح  لاح  ره 

میکح یمظعلا  هّللا  هیآ 

هرودصب نونظملا  ربخلا  هیجح  لوالا : هثالث : روما  دحا  هّیجحلا  هلّدا  یف  ًاودب  لمتحملا  دسیونیم : هر ) ) میکح نسحم  دیس  یمظعلا  هّللا  هیآ 
لثم دنـسلا ؛ نع  جراخ  وه  ام  یلا  رظنلاب  ولو  رودـصلا  نونظم  هیجح  یناثلا : هقدـصب ؛ نظی  نمم  يوارلا  نوک  لثم  دنـسلا ؛ سفن  یلا  رظنلاب 
یلا رظنلاب  ولو  عقاولل  هاّدؤم  هقباطم  هحـصلا و  نونظم  وه  ام  کلذ و  نم  ّمعا  وه  ام  هیجح  ثلاثلا : هیلع ؛ مه  داـمتعا  هب و  باحـصالا  لـمع 

راهظتسا فّنـصملا  رهاظ  و  امهوحن . يوضرلا و  مئاعدلاربخک و  هیلع  اودمتعی  مل  نا  روهـشملا و  يوتفل  ًاقفاوم  ربخلا  ناک  ول  امک  جراخلا ؛
هب ادتبا  رد  دحاو  ربخ  تیّجح  ِهلدا  رد  هچنآ  [. 1 . ] رهظا یناثلا  ناک  نا  لّوالا و  وه  نقیتملا  لب  لّمأت . نم  ولخی  هیجحلا و ال  هلدا  نم  ثلاثلا 
هک دشاب  یناسک  زا  يوار  هک  نیا  لثم  تسا ؛ رودصلا  نونظم  دنس  هب  هجوت  اب  هک  يربخ  تیّجح  - 1 تسا : رما  هس  زا  یکی  دسریم ، نهذ 

؛ تسا نوریب  دنـس  زا  هک  دـشاب  يزیچ  هب  هجوت  اـب  رودـص  هب  نظ  نیا  هچرگ  رودـصلا ، نونظم  ربخ  تیّجح  - 2 دوریم ؛ وا  قدـص  هب  نظ 
دافم تقباطم  تّحـص و  هب  نظ  هک  يربخ  ـالاب و  مسق  ود  زا  معا  ربخ ، تیّجح  - 3 ربخ ؛ هب  باحصا  دامتعا  ربخ و  هب  باحـصا  لمع  دننام 
تباث ربخ  هب  روهـشم  دامتعا  هچرگ  دـشاب ، روهـشم  ياوتف  اب  قفاوم  ربخ  هک  نیا  لـثم  ینوریب ، نئارق  هب  هجوت  اـب  هچرگ  دـشاب ، عقاو  اـب  نآ 
دحاو ربخ  تیّجح  ِهلدا  زا  موس  لامتحا  راهظتسا  هیافک ) بحاص  ینعی   ) فنـصم رهاظ  و  نآ . دننام  اضرلا و  هقف  مئاعد و  ربخ  دننام  دشابن ،

رد ام  تسا ، ینتفگ  تسا . رترهاظ  مود  لامتحا  هچرگ  تسا ؛ لوا  لاـمتحا  نقیتم  ردـق  هکلب  تسین ؛ لـمأت  زا  یلاـخ  راهظتـسا  نیا  تسا و 
، دوش ترورـض  ساسحا  هک  یتروص  رد  هتبلا  میدرک . يراددوخ  نارگید  تاملک  لقن  زا  میدومیپ و  ار  راصتخا  هار  ناملاع ، تاملک  لـقن 
هب ار  هعیش  ناملاع  يانبم  یتسرد  میوشیم و  ثحب  دراو  یناهرب  یلالدتـسا و  مه  میروآیم و  ار  مالعا  تاملک  زا  يرگید  ياهشخب  مه 

ص 217. ج 2 ، لوصالا ، قئاقح  [ 1  ] یقرواپ میناسریم . تابثا 
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تیودهم تایاور  اب  هعرشم  باتک  دیدش  دروخرب  دقن  مود ؛ شخب 

هراشا

رد ار  و 53 ) و 52  ياهدـلج 51   ) تیودـهم دـلج  هس  تاـیاور  زا  هزادـنا  هچ  راونـالاراحب  هعرـشم  فـلؤم  هـک  مـینیبیم  شخب  نـیا  رد 
رد هچنآ  هب  هاتوک  هاگن  کی  هک  میرواب  نیا  رب  ام  میزادرپیم . ناشیا  ییاوتحم  ياههشقانم  زا  یخرب  هب  هاگنآ  دنادیم و  ربتعم  راونالاراحب 

دیناوخب و مه  امش  دناسریم . راونالاراحب  تایاور  رثکا  رابتعا  هب  ار  ام  میدروآ -  هعیـش  ناهیقف  ینابم  زا  هچنآ  هب  هجوت  اب  هدمآ -  هعرـشم 
زا زین  دـنادیم و  ربـتعم  ار  تیاور  دودـح 38  اهنت  راونالاراحب ، دـلج 51  زا  باب  هدـفه  رد  تیاور  عومجم 409  زا  ناـشیا  دـینک : يرواد 

تیاور عومجم 193  زا  دسانشیم و  ربتعم  ار  تیاور  دودح 49  اهنت  راونالاراحب ، دلج 52  زا  ات 37  ياهباب 18  رد  تیاور  عومجم 634 
یس تسیود و  رازه و  عومجم  زا  لکـش  نیدب  و  دنادیم ؛ ربتعم  ار  تیاور  هس  دودح  اهنت  راونالاراحب ، دلج 53  زا  ات 31  ياهباب 28  رد 

تاشقانم زین  تیاور  نیا 90  زا  یخرب  رد  هزات  دنکیم . یفرعم  دامتعا  لباق  ربتعم و  ار  تیاور  دون  دودـح  اهنت  تیودـهم ، تیاور  شـش  و 
هک دننکیم  هوکش  ناشیا  هاگنآ  دشاب . لوبقم  ناشیا  هاگدید  زا  تیاور  داتشه  ای  داتفه  دودح  دیاش  هجیتن  رد  هک  دراد ؛ ییاوتحم  یلالد و 

یفن و تسا ، تایاور  رد  هک  یلامجا  هب  هجوت  اب  دـنکیمن و  وگزاب  ار  ناشتموکح  ترـضح و  هب  طوبرم  لـئاسم  رثکا  ّتیودـهم  تاـیاور 
نا قحلاو  دـسیونیم : ناشیا  تسا ! زیگناتفگـش  ًاّدـج  دـیرگنب ! درک . راذـگاو  دـنوادخ  هب  ار  نآ  ملع  دـیاب  تسین و  نکمم  يزیچ  تابثا 

یفنلا و یلا  قیرط  اـهلامجا ال  عم  و  اـهرثکاال ؛ و  (ع ) هب ّقلعتی  اـم  عیمج  نّیبت  مل  هکلم  هجورخ و  و  (ع ) يدـهملا قح  یف  هدراولا  تاـیاورلا 
هّدـم ّنا  مالکلا  هصالخ  و  دـسیونیم : زاب  [. 1  -. ] هجرف یلاعت  هّللا  لجع  هعم و  انرـشح  یلاعت -  هّللا  یلا  اـهملع  لاـکیا  مزـاللا  و  تاـبثالا ؛
ءاقب هرودلا و  هذه  یف  سانلا  عضو  هرمع و  ءاقب  مامالا و  عوجر  هّیفیک  مهتالاح و  نیعجارلا و  ددع  نییعت  اه و  تّیفیک  يدـهملا و  هموکح 
دحا یلع  اندنع  لیلد  نکل ال  هّمهم ؛ روما  (ع ) هتافو دعب  مودـت  هعجرلا  له  مهماقم و  ام  همئالاریغ و  ءافلخ  هل  له  يدـهملا و  دـعب  ناسنالا 
اهنت ناشیا  رظن  رد  تسا ، مشچ  کشا  لثم  نآ  رثکا  هک  تیاور ، شش  یـس و  تسیود و  رازه و  کی  عومجم  زا  [. 2 . ] هیلا لیبس  اهنم و ال 

لکـشم مه  ربتعم  تایاور  نیا  زا  يدادـعت  ناشیا ، یـصخش  يدرف و  هاگدـید  زا  هک  نآ  رب  هوالع  دراد ؛ ار  مزال  يدنـس  راـبتعا  تیاور   90
تیودهم هب  طوبرم  لیاسم  میناوتیمن  تایاور  زا  مک  هعومجم  نیا  اب  و  تیاور ؛ دودح 80  مینامیم و  ام  نیاربانب  دراد . یلالد  ییاوتحم و 

هتسب همه  تایاور  یبای  رابتعا  ياههار  تسا و  يدنس  رابتعا  نامه  تایاور ، شریذپ  هار  اهنت  ایآ  مالسلا . مالسالا  یلعف  میروآ . تسد  هب  ار 
نیا ایآ  دز !؟ جارح  بوچ  هعیـش  تایاور  رب  دیاب  هنوگنیا  تسا و  هتفر  نیب  زا  همه  روآ  قوثو  نیارق  ییاور و  ياهتدضاعم  تسا ؛ هدـش 

ار هدش  کشخ  ناهایگ  داب  هک  هنوگ  نآ  میـشهلا . حیرلاورذ  تایاورلا  ورذی  : » دومرف هک  تسین  (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  راتفگ  قادصم 
نآ اب  یناهبهب  دیحو  موحرم  هک  تسین  نامه  تایاور ، شریذـپ  رد  يریگتخـس  نیا  ایآ  [. 3 [ ؟». دنکارپیم ار  تایاور  زین  وا  دـنکارپیم ،
هب طوـبرم  لـیاسم  رد  ار  اـم  لکـشم  مک ، دادـعت  نیا  هک  میریگب  ازع  هاـگنآ  مینک ؛ یفن  درط و  هنوـگنیا  ار  تاـیاور  تسا . هدرک  هزراـبم 
هب مه ، اـم  درک ؟ راذـگاو  دـنوادخ  هب  هتـسب  رد  دیـسوب و  ار  اـهنآ  دـیاب  هجیتن  رد  و  تسین ؛ اـشگهار  اـم  يارب  دـنکیمن و  لـح  ّتیودـهم 

، تسا نآ  هناوتـشپ  یـصخش  يدرف و  رظن  هک  ار ، تاـیاور  ییاوـتحم  درط  مه ، میهدیمن و  نت  تاـیاور  شریذـپ  رد  ناـشیا  يریگتـخس 
یفن هن  تسا ؛ نید  رد  هیقف  راک  نیا  تفای . هار  اهنآ  حیحـص  دافم  هب  درک و  لمأت  اـهنآ  رد  دز و  وناز  تاـیاور  ربارب  رد  دـیاب  میریذـپیمن .

رب جارح  بوچ  ندز  زا  سپ  هعرـشم ، مرتحم  هدنـسیون  زاب  هک  تساجنیا  رتبلاج  اهنآ . داـفم  یـصخش  یقوذ و  درط  تاـیاور و  ِهدرتسگ 
ترـضح صخـش  ریخا و  ناـماما  هژیو  هب  و  (ع ) ناـماما ربماـیپ و  دـنوادخ و  ارچ  هـک  دـنکیم  لاکـشا  اـهنآ ، رثـکا  راـبتعا  یفن  تاـیاور و 

نیا ناشیا  اب  ام  نخـس  نیرتمک  دـنک . وگزاب  ام  يارب  ار  ینید  ماـکحا  فراـعم و  لوصا و  هک  دـندرکن  نیودـت  ار  ياهعومجم  (ع ) يدـهم
ار تایاور  هعومجم  نیا  نانآ  دـینکیم . زاین  زاربا  هاگنآ  دـیریگیم ؛ هلـصاف  دناهتـشاذگ ، ام  يارب  ناماما  ربمایپ و  هچنآ  زا  امـش  هک : تسا 
، ار هعرشم  هدنـسیون  نخـس  نتم  دیرگنب  دنریگ . هرهب  هعومجم  نیا  زا  دیاب  نید  ناسانـشراک  ناهیقف و  و  دناهتخاس ، هدامآ  ام  ناهیقف  يارب 
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ینید روما  رد  عافتنا  هک  نیا  تسا و  یلکـش  هچ  هب  تبیغ ، نامز  رد  ماما  زا  ام  عافتنا  هک  هراب  نیا  رد  ناشیا  تسا . زیگناتفگـش  ًاّدـج  هک 
نوحـشملا هقفلا  لـیمکت  یف  هنم  عاـفتنالا  یف  (ع ) ماـمالا ءاـقل  یف  صاوـخلا  ضعبل  هّللا  نذأـی  َِمل  نکل  معن  تلق : ناـف  دـسیونیم : تـسین ،

( مالـسلامهیلع ) يرکـسعلا يداهلا و  داوجلا و   ) هلبق هثالثلا  همئالا  لب  (ع ؛) بئاغلا مامالا  صخی  داریالا ال  اذه  تلق : هئطاخلا . تاطابنتـسالاب 
عیمجل ًاعماج  ًاباتک  لزنی  مل  َِمل  نآرقلا  لزنا  امک  هنأب  هّللا  یلا  هجتی  لاؤسلا  اذـه  لـب  ساـنلا . نیب  مهنوک  عم  هقفلا  لاـمکاب  اوموقی  مل  ًاـضیا 

ریغ ًالوا : یهف  هعماجلا ، اّما  و  هئایـصوا . وا  کلذ  نیودتب  هّیبن  رمأی  مل  َِمل  وا  اهدـعاوق ؟ هیعرفلا و  ماکحالاو  هیمالـسالا  فراعملا  لوصالا و 
يرکسعلا توف  لبق  هنـس 260  یف  یتح  اهودؤی ، مل  مهدـنع و  یقب  هنا  ًایناث : شدـخلا و  شرا  اهیف  ناک  نا  ًامزج و  ماکحالا  عیمجل  هیواح 

نیوکتلا رما  هّیبوبرلا و  یف  یلاعت  هل  ءاکرش  انسلو  دوجوملا  عضولا  یلع  هیراج  یلاعت  هّللا  هیشم  نا  ملعی  کلذ  لک  نمف  هعیشلا . یلا  رهـشأب 
هزاجا هعیش  صاوخ  زا  یخرب  هب  دنوادخ  ارچ  ینک : لاکشا  رگا  [. 4 . ] ًالیلق الا  ملعلا  نم  انیتوا  ام  نوعیطم و  نوروهقم  دابع  لب  عیرـشتلا ، و 

رد دـندرگ . دـنمهرهب  تساطخ ، ياهطابنتـسا  زا  رپ  هک  هقف ، نیا  لیمکت  اب  طابترا  رد  (ع ) ماما زا  نانآ  ات  دادـن ، (ع ) يدـهم ماما  اـب  رادـید 
لماک ار  هقف  نیا  زین  (ع ) يدـهم ترـضح  زا  لبق  ماـما  هس  هکلب  تسین ؛ حرطم  (ع ) ناـمز ماـما  اـب  طاـبترا  رد  اـهنت  داریا  نیا  میوگ : باوج 

، دومرف لزان  ار  نآرق  هک  هنوگ  نامه  ارچ  دوشیم : هجوتم  دنوادخ  هب  لاؤس  نیا  هک ، نیا  رتالاب  دندوب . مدرم  نایم  رد  هک  نیا  اب  دـندرکن ؛
باتک نینچ  هک  تخاسن  رومأم  ار  شربمایپ  ارچ  ای  داتـسرفن ؟ ورف  دـشاب ، نآ  دـعاوق  ماـکحا و  فراـعم و  لوصا و  همه  عماـج  هک  یباـتک 
هدوب (ع ) ناماما دزن  هک  یباتک   ) هعماج اما  و  دادـن ؟ ار  یباتک  نینچ  نیودـت  روتـسد  ربمایپ  يایـصوا  هب  ارچ  زین  و  دـنک ؟ نیودـت  ار  یعماج 

لاس ات  ار  نآ  دنام و  (ع ) ناماما دوخ  دزن  مه  هعماج  نیا  ًایناث : دشاب و  نآ  رد  شدخ  شرا  هچرگ  درادـن ؛ ار  ماکحا  همه  ًاعطق  ًالوا : تسا )
عـضو رب  ادـخ  تساوخ  هک  میمهفیم  اهنیا  همه  زا  دـندادن . رارق  هعیـش  رایتخا  رد  (ع ،) يرکـسع ماما  تداهـش )  ) توف زا  لـبق  ینعی  260 ؛

میتسه و عیطم  موکحم و  ناگدنب  ام  میتسین . عیرـشت  نیوکت و  تیبرت ، رد  ادـخ  ياتمه  کیرـش و  هک  مهام  تسا و  هدوب  يراج  دوجوم و 
لاکـشا تلق » نا   » رد ناشیا  هک  دوش  تقد   ) میروآیم داریا  نیا  هب  خـساپ  رد  هلمج  کی  اـهنت  اـم  میراد . شناد  ملع و  زا  یمک  هرهب  اـهنت 

نیا تسا و  دودحم  نام  شناد  میاهدنب و  ام  هک  تسا  هدروآ  نایاپ  رد  هتبلا  تسا . هدرک  رتلماک  هتفریذپ و  ار  داریا  تلق »  » رد تسا و  هدرک 
مک ثحب  رد  تیاور  هک  یماگنه  دوشیم ، حرطم  هک  یعوضوم  فرح و  رد  ناملاع  زا  یـضعب  تفگیم : یتسود  میمهفیمن :). ار  اهفرح 

نیمه رظن  درکلمع و  یتقو  یلو  دیـسریم ! یتایاور  شاک  دـندومرفیم و  یبلطم  باب  نیا  رد  (ع ) هعیـش ناـماما  شاـک  دـنیوگیم : تسا ،
دنمهرهب بوخ  تاـیاور  زا  دـنناوتیمن  مه  اـجنآ  رد  مینیبیم  میرگنیم ، تسا  هدیـسر  رایـسب  تاـیاور  هک  یعورف  رد  ار  ناـملاع  زا  هتـسد 

ناملاع زا  هتـسد  نیا  شور  ًارهاظ  تفگیم : ام  تسود  نیا  دنزادنایم . راک  زا  ار  اهنآ  دنچیپیم و  تایاور  تلالد  ای  دنـس  ياپ  هب  دـنوش ؛
لثم نآ ، زا  امش  ِهدرتسگ  دییأت  لاکشا و  نیا  تیعضو  لاح  (ع .) ناماما راتفگ  راک و  هن  دراد ؛ لکشم  تایاور  زا  يدنم  هرهب  طابنتسا و  رد 

هاـگنآ دـیزادنایم ؛ راـبتعا  زا  ار  هعیـش  تاـیاور  تیرثـکا  ضحم ، يدنـس  راـبتعا  هب  هجوـت  اـب  امـش  تسا . ناـملاع  زا  هتـسد  نـیا  ناتـساد 
یب ار  (ع ) ناماما تایاور  هعیش و  یگنهرف  ثاریم  امش  ارچ  دنرادن ؟ یتایاور  ماکحا  لوصا و  فراعم ، نیا  باب  رد  ناماما  ارچ  دییامرفیم :

لاؤس ریز  ار  ماما  ربمایپ و  ادخ و  دـینکیم و  تیاور  هبلاطم  هاگنآ  دـینزیم ؛ هعیـش  هیامرـس  رب  جارح  بوچ  دـیزادنایم و  رابتعا  زا  تهج 
دیحو زا  هعیـش ، ناملاع  راتفگ  هب  رگا  دناهتـشاذگن ؟ امـش  رایتخا  رد  دنک ، لح  ار  امـش  لکـشم  هک  یعماج  باتک  نینچ  ارچ  هک  دیربیم ،

رادروخرب یبولطم  رابتعا  زا  هعیـش  تاـیاور  هعومجم  نیا  هک  دـینیبیم  دـینک ، روغ  تقد  هب  نآ  رد  دـیرگنب و  نارگید ، اـت  هتفرگ  یناـهبهب 
زا تسا ، ینتفگ  درک . دـهاوخ  لح  هعیـش  ناهیقف  ياناوت  تسد  هب  مه  هدـنیآ  رد  هدرک و  لح  نونک  ات  هللا  دـمح  هب  ار  هعیـش  زاـین  تسا و 

روضح يایوگ  هدمآ ، نآ  رد  شدخ  شرا  یتح  هکنیا  ریبعت  رگم  تسا ؟ هدماین  ماکحا  ِهمه  هعماج  باتک  رد  هک  دیاهدرک  ادـیپ  مزج  اجک 
رد ام  دراد . ثحب  ياج  دوخ  دنک ، طابنتـسا  نآ  زا  ار  ماکحا  همه  دـناوتیم  هنوگچ  یـسک و  هچ  هک  نیا  هتبلا  تسین ؟ نآ  رد  ماکحا  همه 

لئاسرلا  » و هیرئاحلا » دـئاوفلا   » باتک هعلاطم  دریگ . رارق  هّجوت  دروم  هّرـس -  سّدـق  یناهبهب -  دـیحو  مالک  هک  مینکیم  هیـصوت  زاب  ناـیاپ 
ربخ تیّجح  نارادـفرط  زا  و  مینکیم . لابقتـسا  هنیمز  نیا  رد  هناملاع  دـقن  هنوگ  ره  زا  نمـض  رد  تساـم . دـیکأت  دروم  ناـشیا  هیلوصـالا »
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دروم هک  يربتعم  تاـیاور  زا  دـقن ، ِهمادا  رد  دـننک . هفیظو  ساـسحا  نآ  زا  عاـفد  لوبقم و  ياـنبم  نیا  نییبـت  رد  هک  میهاوخیم  هب  قوثوم 
داعبتـسا ّدر  ب ) دربیم ؛ ریـشمش  هب  تسد  ماما  هک  یماگنه  هبوت ، شریذـپ  مدـع  زا  عافد  فلا ) مینکیم : عافد  هتفرگ ، رارق  یلالد  هشقاـنم 

ّدر ث ) ماـما ؛ تموکح  ناـمز  یهاـتوک  زا  داعبتـسا  ّدر  ت ) تاـناویح ؛ یتشآ  حلـص و  داعبتـسا  ّدر  پ ) مدرم ؛ همه  ندروآ  ناـمیا  ِهراـبرد 
یقرواپ ترضح . صوصخم  مان  رکذ  مدع  هوجو  یضعب  زا  عافد  ج ) دنتسه ؛ یضار  (ع ) نیـسح ماما  لتق  هب  هک  یناسک  نتـشک  زا  داعبتـسا 
ص 223. ج 2 ، راونالاراحب ، هعرشم  [ 4 . ] هبطخ 17 هغالبلا ، جهن  [ 3 . ] ص 245 نامه ، [ 2 . ] ص 224 ج 2 ، راونالاراحبهعرشم ، [ 1]

يوگ یم  نخس  روهظ  نامز  رد  هبوت  ندشن  هتفریذپ  زا  هک  يربتعم  تیاور 

کی اهنت  تسا ، هدمآ  باب  نیا  رد  هک  یتیاور  شش  تصـش و  زا  جنپ  باب  رد  دسیونیم : هحفص 210  مود ، دلج  راونالاراحب ، هعرشم  رد 
مکحلا ققحملل  رّسیتی  اهلئاق و ال  یلا  اهملع  ّدر  یلوالا  و  لوقا : دیوگیم : نآ  هرابرد  تسا و  بائر  نبا  هحیحـص  نآ  تسا و  ربتعم  تیاور 

ققحم میراذـگاو و  شاهدـنیوگ  هب  ار  تیاور  نیا  شناد  هک  تسا  نآ  رتراوازـس  هجرف  هللا  لّـجع  يدـهملا  روهظ  نیح  هبوتلا  لوـبق  مدـعب 
نبا نع  باّطخلا ، یبا  نبا  نع  دعس ، نع  یبا ، ثیدح  نتم  تسین . هتفریذپ  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  ماگنه  رد  هبوت  هک  دیوگب  دناوتیمن 
نم تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  ًاسفن  عفنی  ّکبر ال  تاـیآ  ضعب  یتأـی  موی  هّللا  لوق  یف  لاـق : ّهنا  (ع ) هّللادـبع یبا  نع  باـئر ، نبا  نع  بوبحم ،

تنمآ نا  فیـسلاب و  همایق  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  ًاسفن  عفنی  ٍذـئمویف ال  (ع ) مئاقلاوه رظتنملا  هیالا  همئالا و  مه  تاـیالا  لاـقف : لـبق 
، دریذـپ ققحت  تراگدرورپ  تایآ  زا  یـضعب  هک  يزور  : » ّلجوّزع دـنوادخ  ِهتفگ  ِهرابرد  (ع ) قداـص ماـما  [. 1 ( ] (ع هئابآ نم  همّدـقت  نمب 

تایآ دومرف : تشاد ». دـهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  دـناهدادن ، ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  ای  دـناهدرواین  ناـمیا  ًـالبق  هک  يدارفا  ناـمیا 
، ریـشمش اب  ترـضح  مایق  زا  لبق  هک  یناسک  نامیا  زور  نآ  رد  تسا ؛ (ع ) مئاق ماما  دوریم  وا  راظتنا  هک  ياهیآ  دنتـسه و  (ع ) ناماما نامه 

زین ییابطابط  همالع  تسا  ینتفگ  دشاب . هتشاد  نامیا  (ع ) ترضح ناردپ  ینعی  نیـشیپ  ناماما  هب  هچرگ  تشاد  دهاوخن  يدوس  تسا . هدوب 
هذه جوجأم و  جوجأی و  جورخ  ناخدلا و  ضرالا و  هباد  جورخ  تایالا  کلت  نم  تایاورلا  یف  تدع  دق  و  دسیونیم : نازیملا ، ریسفت  رد 

نا یه و  اهریغ و  لاجدـلا و  جورخ  میرم و  نب  یـسیع  لوزن  و  (ع ) يدـهملا جورخک  کلذ  ریغ  اهنم  ّدـع  میرکلا و  نآرقلا  اهب  قطنی  روما 
جورخ ناخد و  ضرالا و  هباد  جورخ  تاـیاور ، رد  [. 2 . ] حـضاو ریغ  هبوتلا  باب  اهب  قلغی  اّمم  اهنوک  نکل  نامزلا  رخآ  ثداوح  نم  تناـک 
یتایآ دوشیم  بوسحم  تایآ  نیمه  زا  و  تسا . هدـمآ  زین  نآرق  رد  تایآ  نیا  تسا و  هدـش  بوسحم  تایآ  نیمه  زا  جوجأـم  جوجأـی و 

بوسحم نامزلا  رخآ  ثداوح  زا  هچرگ  تایآ  نیا  و  تایآ . رگید  لاّجد و  جورخ  و  (ع ) یـسیع لوزن  و  (ع ) يدهم ترـضح  جورخ  نوچ 
نامز رد  هبوت  ندـشن  هتفریذـپ  هتکن  دـنچ  هب  هجوت  اب  ام  عافد  تسین . نشور  دوش  هتـسب  هبوت  باـب  اـهنیا  روضح  اـب  هک  نیا  یلو  دوشیم ،

نآ ات  هک  یناسک  فلا : تسا . یندـش  هیجوت  دربیم  ریـشمش  هب  تسد  ترـضح  هک  نامز  نآ  اهمایپ  غالبا  اهتجح و  مامتا  زا  سپ  روهظ 
ماـما تسا و  هناـقفانم  يروص و  ناـشنامیا  دـنروآیمن و  یعقاو  ناـمیا  رگید  دـناهدرواین  ناـمیا  دربیم ، ریـشمش  هب  تسد  ماـما  هک  ناـمز 

ره دوریم و  هفوک  هب  ماما  هاـگنآ  [. 3  ] باترم قفانم  لک  اهب  لتقیف  هفوکلا  لخدـی  مث  دـنارذگیم ... غیت  مد  زا  ار  یقفانم  ره  (ع ) يدـهم
سک چیه  هب  هک  تسا  ییایند  ياهقعاص  باذع و  نوچ  ماما  ندرب  ریشمش  هب  تسد  روهظ و  روضح ، ب : دشکیم . ار  هدننک  دیدرت  قفانم 

شریذپ هبوت و  رگید  باذع  زا  سپ  یلو  تسا ، دنمدوس  شریذـپ  هبوت و  دـسر  ارف  ایند  رد  یهلا  باذـع  هک  نآ  زا  لبق  ات  دـنکیمن . محر 
ندید اب  هک  تسا  یناسک  هبوت  نانوچ  تسا ، ماما  ندرب  ریشمش  هب  تسد  گنج و  عورش  زا  سپ  هک  یناسک  شریذپ  هبوت و  درادن . يدوس 

تقد اهنآ  لیذ  تایاور  ریـسفت و  رد  دیرگنب و  تایآ  نیا  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  تسین . هتفریذپ  هبوت  نیا  دـننکیم ؛ هبوت  ییایند  باذـع 
ًاـسفن عفنیال  ّکبر  تایآ  ضعب  یتأی  موی  ّکبر  تایآ  ضعب  یتأی  وا  ّکبر  یتأی  وا  هکئالملا  مهیتأت  نا  ّالا  نورظنی  لـه  -) 1 تایآ : دینک .

هب گرم )  ) ناگتـشرف هک  دـنراد  راظتنا  نیا  زج  ایآ  نورظتنم .) ّانا  اورظتنا  لق  ًاریخ  اـهنامیا  یف  تبـسک  وا  لـبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اـهنامیا 
هک زور  نآ  اّما  دیایب ؟ زیخاتـسر ) ياههناشن  و   ) تراگدرورپ تایآ  زا  یـضعب  ای  دیایب  اهنآ  يوس  هب  شدوخ )  ) دنوادخ ای  دنیآ  ناشغارس 
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، دـناهدادن ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  ای  دـندرواین  نامیا  ًالبق  هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  دریذـپ ، قّقحت  تراـگدرورپ  تاـیآ  زا  یـضعب 
( ار امـش  رفیک   ) راظتنا مه  ام  دیـشکب  راظتنا  دـیراد ) یتسردان  تاراـظتنا  نینچ  امـش  هک  نونکا   ) وگب تشاد . دـهاوخن  ناـشلاح  هب  يدوس 

تنمآ هیرق  تناک  ولف ال  میلالا  باذعلا  اوری  یّتح  هیآ  ّلک  مهت  ءاج  ول  نونموی و  ّکبر ال  هملک  مهیلع  تّقح  نیذلا  نا  -) 2 [. 4 . ] میشکیم
رب وت  راگدرورپ  نامرف  هک  نانآ  نیح . یلا  مه  انعّتم  ایندلا و  هویحلا  یف  يزخلا  باذع  مهنع  انفـشک  اونمآ  اّمل  سنوی  موق  ّالا  اهنامیا  اهعفنف 

ياههناشن و   ) تایآ مامت  دنچ  ره  دندروآیمن ؛ نامیا  زگره  تسا ، هتفرگ  اهنآ  زا  ار  تیادـه  قیفوت  ناشلامعا  مرج  هب  هتفای و  ققحت  نانآ 
عقوم هب  ناشنامیا   ) هک دندرواین  نامیا  اهيدابآ  اهرهـش و  زا  کی  چیه  ارچ  دـننیبب . ار  كاندرد  باذـع  هک  ینامز  ات  دـسرب  نانآ  هب  یهلا )
فرط رب  نانآ  زا  ایند  یگدنز  رد  ار  هدننک  اوسر  باذع  دندروآ  نامیا  اهنآ  هک  یماگنه  سنوی . موق  رگم  دتفا ؛ دیفم  ناشلاح  هب  دشاب و )
نیذلا عفنی  حـتفلا ال  موی  لق  نیقداص  متنک  نا  حـتفلا  اذـه  یتم  نولوقی  و  -) 3 [. 5 (. ] میتخاس دـنمهرهب  ار  اهنآ  ینیعم  تدـم  ات  میتخاس و 
دهاوخ یک  امش  يزوریپ  نیا  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگیم : نانآ  نورظتنم . مّهنا  رظتناو  مهنع  ضرعأف  نورظنی  مه  مهنامیا و ال  اورفک 
تـسا نینچ  هک  لاح  دوشیمن . هداد  تلهم  چـیه  اهنآ  هب  تشاد و  دـهاوخن  نارفاک  لاح  هب  يدوس  ندروآ  نامیا  يزوریپ  زور  وگب  دوب ؟

ام مهب  قاح  ملعلا و  نم  مهدنع  امب  اوحرف  تانّیبلاب  مهلسر  مهتءاج  امّلف  -) 4 [. 6 (. ] دنرظتنم زین  اهنآ  شاب  رظتنم  نادرگب و  يور  اهنآ  زا 
یتلا هّللا  هّنس  انسأب  اوار  اّمل  مهنامیا  مهعفنی  کی  ملف  نیکرشم  هب  اّنک  امب  انرفک  هدحو و  هّللاب  اّنمآ  اولاق  انساب  اوار  امّلف  نوئزهتـسی  هب  اوناک 

دنتـشاد دوخ  هک  یـشناد  هب  دـندروآ ، نانآ  يارب  نشور  لیالد  ناشنالوسر  هک  یماگنه  نورفاـکلا . کـلانه  رـسخ  هداـبع و  یف  تلخ  دـق 
هب نونکا  مه  دـنتفگ : دـندید ، ار  ام  باذـع  هک  یماگنه  تفرگ . ارف  ار  نانآ  دـنتفرگیم  رخـسمت  هب  هک  ار  هچنآ  یلو  دـندوب ، لاحـشوخ 

دندرک هدـهاشم  ار  ام  باذـع  هک  یماگنه  اّما  میدـش . رفاـک  میدرمـشیم  وا  ياـتمه  هک  ییاـهدوبعم  هب  میدروآ و  ناـمیا  هناـگی  دـنوادخ 
(. دندش راکنایز  نارفاک  اجنآ  هدش و  ارجا  شناگدنب  نایم  رد  هراومه  هک  تسا  دنوادخ  ّتنـس  نیا  تشادن . يدوس  اهنآ  يارب  ناشنامیا 

هاجنپ دصیس و  تیاور  هب  دیرگنب  دروآیم . ار  تیاور  نیا  هباشم  یتایاور  ماعنا  هروس  زا  هیآ 158  لیذ  رد  نیلقثلارون ، ریسفت  تایاور  [. 7]
تایآ ضعب  یتأی  موی   » ّلـجوزع هّللا  لوق  یف  (ع ) دـمحم نب  رفعج  قداـصلا  لاـق  : » دـنادیم تاـیآ  نیا  زا  ار  رظتنم  مئاـق  جورخ  هک  تفه 

ِهتفگ هرابرد  (ع ) قداص ماما  اّنم  رظتنملا  مئاقلا  جورخ  ینعی  ًاریخ » اهنامیا  یف  تبسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  ًاسفن  عفنی  ّکبر ال 
ای دناهدرواین  نامیا  ًالبق  هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  دریذپ  ققحت  تراگدرورپ  تایآ  زا  یـضعب  هک  زور  نآ  : » دـیوگیم لجوّزع ، دـنوادخ 
[. 8 (. ] تسام (ع ) رظتنم مئاق  ترـضح  جورخ  روظنم  دومرف : تشاد ،» دهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  دناهدادن ، ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد 

نامیا باذع  ندید  ماگنه  هب  نوچ  : » دیامرفیم ماما  دشن ، هتفریذـپ  نوعرف  نامیا  ارچ  هک  دوشیم  لاؤس  (ع ) اضر ماما  زا  رگید  یتیاور  رد 
اولاق انـسأب  اوار  امّلف  ) ِهیآ دیامرفیم و  هراشا  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  ّتنـس  نیا  تیوقت  هب  ماما  هاگ  نآ  تسین ». هتفریذپ  ینامیا  نینچ  دروآ و 
هاوگ ار  ّکبر ...) تایآ  ضعب  یتأی  موی  ِهیآ  انـسأب و  اوار  اّمل  مهنامیا ، مهعفنی  کی  ملف  نیکرـشم  هب  اـّنک  اـمب  اـنرفک  هدـحو و  هّللاـب  اـّنمآ 
رگید تفریذپن ، مایپ  غالبا  تّجح و  مامتا  ترـضح و  روهظ  زا  سپ  ار  تقیقح  یـسک  رگا  دراد  یلاکـشا  هچ  لکـش  نیدب  [. 9 . ] دریگیم
اولاق انسأب  اوار  امّلف   » ِهیآ هب  يدروم  رد  (ع ) يداه ماما  هک  هنوگ  نآ  دشابن . هتفریذپ  شاهبوت  فیسلاب ) مایق   ) ترضح یشک  ریشمش  زا  سپ 

ار وا  دندوب  هتـساوخ  هک  یماگنه  دوب و  هدرک  انز  ناملـسم  نز  اب  هک  دنداد  یحیـسم  يدرف  لتق  هب  مکح  دندرک و  دانتـسا  هدـحو » هّللابانما 
ملـسأف ّدحلا  هیلع  میقی  نا  دارأف  هملـسم  هارماب  رجف  ّینارـصن  لجر  لّکوتملا  یلا  مّدق   » دیرگنب دوب . هدـش  ناملـسم  هدروآ و  نامیا  دنـشکب 

ارق اّملف  هلأسی  یقنلا  دـمحم  نب  یلع  یلا  لکوتملا  بتکف  دودـح  هثالث  برـضی  مهـضعب  لاق  هلبق و  ام  وحمی  نامیالا  مثکا  نبا  ییحی  لاقف 
اّنمآ اولاق  انسأب  اوار  امّلف  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  لاقف : هّلعلا  نع  هلأسی  هیلا  بتکف  کلذ  ءاهقفلا  رکنأف  تومی  یتح  برضی  بتک  باتکلا 

؛ دوب هدرک  انز  ناملسم  نز  اب  هک  ار  یحیسم  يدرم  تام . یتح  برضف  لکوتملا  رمأف  لاق  هروسلا  نیکرـشم  هب  اّنک  امب  انرفک  هدحو و  هّللاب 
، نامیا تفگ : مثکا  نب  ییحی  دش . ناملسم  دید  نینچ  نوچ  یحیـسم  دزاس ، يراج  يو  رب  ار  دح  ات  تساوخ  لکوتم  دندروآ . لکوتم  دزن 

ياهمان (ع ) يداه ماما  هب  لکوتم  دروخب . هنایزات  دـح  هس  ِهزادـنا  هب  درف  نیا  دـیاب  دـنتفگ : رگید  یخرب  دربیم . نیب  زا  ار  درم  نیا  هتـشذگ 
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دوش هدز  ردقنآ )  ) دیاب یحیسم  درم  نیا  تشون : نآ  خساپ  رد  همان  ندناوخ  زا  سپ  ترضح  دیـسرپ . ماما  زا  ار  هیـضق  نیا  مکح  تشون و 
نمحرلا هللا  مسب  تشون : ترضح  دیسرپ . ار  اوتف  نیا  تلع  تشون و  همان  ماما  يارب  لکوتم  دندیدنسپن ، ار  ماما  ياوتف  نیا  ناهیقف  دریمب . ات 

يوار میدش ... رفاک  میدیزرویم  كرـش  هچ  نآ  هب  میدروآ و  نامیا  اتکی  دنوادخ  هب  هک  دـنتفگ  دـندید  ار  ام  باذـع  نانآ  نوچ  میحرلا .
یبال تلق  لاق  ینادـمهلا  دـمحم  نب  میهاربا   » دـیرگنب زین  تایاور  نیا  هب  [. 10 .« ] دریمب ات  دننزب  ردـقنآ )  ) ار وا  داد  روتـسد  لکوتم  دـیوگ 

سأبلا هیِور  دنع  نامیالا  سأبلا و  هیِور  دنع  نمآ  ّهنال  لاق  هدیحوتب ؟ ّرقا  هب و  نمآ  دـق  نوعرف و  یلاعت  هّللا  قرغ  هّلع  ّيال  (ع ) اضرلا نسحلا 
هب اّنک  امب  انرفک  هدحو و  هّللاب  انمآ  اولاق  انـسأب  اوار  اّملف  ّلجوّزع  هّللا  لاق  فلخلا  فلـسلا و  یف  هرکذ  یلاعت  هّللا  مکح  کلذ  لوبقم و  ریغ 

لبق نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  ًاسفن  عفنی  ّکبر ال  تایآ  ضعب  یتأی  موی  ّلجوّزع : لاق  انسأب و  اوار  امل  مهنامیا  مهعفنی  کی  ملف  نیکرـشم 
نیلسملا نم  انا  لیئارـساونب و  هب  تنمآ  يذلا  ّالا  هلا  هنا ال  تنمآ  لاق  قرغلا  هکردا  اّمل  هءالم  نوعرف و  اذکه  ًاریخ و  اهنامیا  یف  تبـسک  وا 

هارماب رجف  ّینارـصن  لجر  لکوتملا  یلا  مدـق  لاـق  هّللا  قزر  نبرفعج  نع  [. » 11 .« ] نیدـسفملا نم  تنک  لبق و  تیـصع  دـق  نالا و  هل  لیقف 
مهضعب لاق  دودح و  هثالث  برضی  مهضعب  لاق  هلعف و  هکرش و  هنامیا  مده  دق  مثکا  نب  ییحی  لاقف  ملسأف  دحلا  هیلع  میقی  نا  دارأف  هملـسم 

تومی یتح  برـضی  بتک : باتکلا  ارق  اّملف  کلذ  نع  هلاؤس  و  (ع ) ثلاثلا نسحلا  یبا  یلاباـتکلاب  لـکوتملا  رمأـف  اذـک  اذـک و  هب  لـعفی 
بتکف هّنـس  هب  یجت  مل  باتک و  هب  قطنی  مل  یـش  ّهنأف  اذـه  نع  نینمؤملاریما  ای  : اولاق کلذ و  رکـسعلا  ءاهقف  رکنا  مثکا و  نب  ییحی  رکنأـف 
بتکف تومی  یتح  برضلا  هیلع  تبجوا  مل  انل  نیبف  باتک  هب  قطنی  مل  هّنـس و  هب  یجت  مل  اولاق : اذه و  اورکنا  دق  نیملـسملا  ءاهقف  نا  هیلا :

هّنس انـسأب  اوار  اّمل  مهنامیا  مهعفنی  کی  ملف  نیکرـشم  هب  اّنک  امب  انرفک  هدحو و  هّللاب  اّنمآ  اولاق  انـسأب  اوّسحا  اّملف  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ماما هک  یماگنه  تسا  نکمم  نیاربانب ، [. 12 .« ] تام یتح  برضف  لکوتملا  هب  رمأف  نورفاکلا  کلانه  رسخ  هدابع و  یف  تلخ  دق  یّتلا  هّللا 

ریـشمش هب  تسد  ماما  هک  ارچ  تسین ؛ هتفریذـپ  وا  نامیا  رگید  درواین ، نامیا  یـسک  رگا  مایپ  غالبا  تّجح و  مامتا  زا  سپ  دـنکیم ، روهظ 
همالع ِهتفگ  اب  ام  هتبلا  دـتفایم ، اـج  تقیقح  نیا  تقد  یمک  اـب  دـسریم  رظن  هب  و  دـنیبیم . دوخ  مشچ  ربارب  رد  ار  گرم  نمـشد ، هدرب و 
تسا نآ  ِهدنهد  ناشن  هتفگ  نیا  تسین . نشور  تایآ  نیا  روضح  اب  هبوت  باب  ندش  هتسب  دسیونیم  اهنت  ناشیا  میرادن . یلکشم  ییابطابط 

نیگنـس دروخرب  و  (ع ) ناـمز ماـما  يریگماـقتنا  هب  هجوـت  اـب  ناوـتیم  هک  دـنکیم  مکح  نینچ  لـمأت  درک و  لـمأت  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  هک 
ریـشمش هب  تسد  تّجح و  ماـمتا  روهظ و  زا  سپ  هک  درک  هیجوت  ار  تقیقح  نیا  تسا -  تواـفتم  رگید  ياـیبنا  اـب  ًـالماک  هک  ترـضح - 

دوشیم و مامت  همه  رب  روهظ  کیدزن  رد  ترـضح  ندمآ  زا  لبق  تّجح ، هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  تسین . هتفریذـپ  یـسک  ِهبوت  رگید  ندرب ،
رب هیآ  هک  هنوگ  نامه  تسا  ءانثتـسا  نیا  و  دش ، هتفریذپ  نامز  نیا  رد  سنوی  موق  ِهبوت  هتبلا  تساهناسنا . ِهیفـصت  (ع ) ماما فادها  زا  یکی 

نوچ ترـضح  روهظ  نیاربانب ، دندرک . هبوت  باذع  لوزن  زا  شیپ  نانآ  نوچ  دشابن ، مه  ءانثتـسا  دـیاش  و  سنوی » موق  ّالا   » دراد تلالد  نآ 
هتفریذپ یسک  ِهبوت  فیس  هب  مایق  زا  سپ  رگید  دتفین ، ناشلوبقم  ترضح  نآ  نخس  رگا  هک  ددرگیم  یقلت  نانمشد  يارب  ینامسآ  یباذع 

ضعب یتأی  وا  ّکبر  یتأی  وا  هکئالملا  مهیتأت  نا  ّالا  نورظنی  له  ) یلاعت هلوق  و  تسا ...« : هدـمآ  نینچ  راونالاراحب ، رد  تقیقح  نیا  تسین .
ّالا نورظنی  له  لاقف : هلوسرل  هّلل و  اوبیجتسی  مل  نیذلا  نیقفانملا  نیکرشملا و  نع  مّلـسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ًادمحم  ربخی  ّکبر ) تایآ 

اذهف یلوالا  نورقلا  بّذـع  امک  ایندـلاراد  یف  مهیتأی  باذـعلا  کلذـب  ینعی  ّکبر  تایآ  ضعب  یتأی  وا  ّکبر  یتأی  وا  هکئالملا  مهیتأت  نا 
نکت مل  ینعی  هیالا  لـبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اـهنامیا  ًاـسفن  عفنی  ـال  کـّبر  تاـیآ  ضعب  یتأـی  موی  لاـق : ّمث  مهنع . (ص ) یبنلا هب  ربخی  ریخ 

زا یضعب  زا  روظنم  دیآیم : تسد  هب  تیاور  نیا  زا  [. 13 ...« ] اهبرغم نم  سمشلا  عولط  یه  هیالا  هذه  هیالا و  هذه  ِیجت  نا  لبق  نم  تنمآ 
تیاور رد  یلو  تسا ، هدش  هداد  قیبطت  برغم  زا  دیـشروخ  عولط  رب  هچ  رگ  تیاور  نیا  رد  تسا و  ییایند  باذع  نامه  راگدرورپ  تایآ 

 - تسا باذع  نانمشد  رگید  ناکرشم و  رافک و  يارب  ترضح  روهظ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدش  هداد  قیبطت  ترضح  رب  ثحب  دروم 
نایاپ رد  تسین . هتفریذپ  یـسک  ِهبوت  رگید  وا  ندش  ریـشمش  هب  تسد  تجح و  مامتا  روهظ و  زا  سپ  اذل  دهدیمن -  ناما  نانآ  هب  هک  ارچ 

نآ تفوطع  رهم و  ِهرهچ  درادن و  یلکشم  چیه  تسا ، نانمشد  يارب  ینامـسآ  ياهقعاص  نوچ  ترـضح  روضح  هک  نیا  میوشیم  روآدای 
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رادفرط هک  ینانآ  ربارب  رد  هنرگو  دنتسه  نآ  ِهتـسیاش  هک  تسا  یناسک  ربارب  رد  تنوشخ  مشخ و  نیا  دزاسیمن . رادهشدخ  ار  ترـضح 
ِهرهچ هک  تسا  هداتفا  اـهنابز  یخرب  رب  زورما  هچنآ  تسا  ینتفگ  تسا . حرطم  ترـضح  یناـبرهم  رهم و  دنتـسه ، قح  ياـیوج  اـی  قح و 

رهم و راـنک  رد  هک  ياهدرتـسگ  تاـیاور  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـنریگب و  هدـیدان  دـنهاوخیم  ار  ترـضح  يریگماـقتنا  تنوـشخ و  مـشخ و 
دودرم ًالماک  ام  رظن  زا  تسا ، لوعجم  فیعـض و  دیوگیم  نخـس  راتـشک  تشک و  يریگماقتنا و  مشخ و  تنوشخ و  زا  (ع ) ماما تفوطع 

رد مادک  ره  هک  تفگ  رهق  زا  مه  رهم و  زا  مه  دـیاب  هکلب  درک ، وگزاب  ار  ترـضح  رهق  اهنت  دـیابن  هک  میریذـپیم  هزادـنا  نیا  ات  ام  تسا .
ّدـشا همحرلا و  وفعلا و  عضوم  یف  نیمحارلا  محرا  کنا  دهـشا  و  : » تسا هدـمآ  حاتتفا  ياـعد  رد  دـنوادخ  هراـبرد  تسا ؛ هدـنبیز  شدروم 

زا تمقن  باذـع و  ياج  رد  يرتنابرهم و  تمحر  وفع و  ياج  رد  همه  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  همقنلا ؛ لاـکنلا و  عضوم  یف  نیبقاـعملا 
هک میوشیم  روآدای  یلو  تسا ، هنوگ  نیمه  تسا ، یهلا  تافص  ءامسا و  رهظم  هک  مه  وا  تجح  ِهرابرد  ینکیم ». باذع  رتتخـس  همه 

دـنوشیم و ریگرد  يو  اـب  هک  تسا  یناـسک  اـب  ترـضح  يریگرد  مشخ و  رهق و  دـنرهم و  ِهتـسیاش  هـک  تـسا  یناـسک  اـب  ترـضح  رهم 
هک تایاور  زا  يرایسب  رد  درادن . یحیحص  هیجوت  چیه  تسا و  لطاب  ًالماک  شدوخ  ِهژیو  هاگیاج  رد  رهق  ِهرهچ  یفن  نیاربانب ، دنگنجیم .

یناسک اب  وا  [ 14 « ] هلتاقملا لتقیف  « ؛ دنگنجیم وا  اب  هک  دگنجیم  یناسک  اب  ترضح  هک  دینیبیم  تسا ، هدش  میـسرت  ترـضح  رهق  ِهرهچ 
دننکیم و گنج  هب  عورش  هک  تسا  یناسک  يانعم  هب  لتاقم و  عمج  هلتاقملا  تسا  ینتفگ  دگنجیم . دناهدرک ، عورـش  ار  وا  اب  گنج  هک 
ار امش  دگنجیم و  امش  اب  وا  سپ  دیگنجیم  وا  اب  امش  [. 15 [ ؛ مکلتقیف مکلتاقیف  هنولتاقتف  تسا ...« : هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دنگنجیم .

دناهفئاط رهش و  هدزیس  [. 16 [ ؛... هنوبراحی اهلها و  مئاقلا  براحی  هفئاط  هنیدم و  رـشع  هثالث  : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  دـشکیم .»
هک مینک  هراشا  یتایاور  هب  تسین  دـب  شخب  نیا  نایاپ  رد  دـنگنجیم .» ترـضح  اب  زین  ناـنآ  دـگنجیم و  ناـنآ  اـب  (ع ) مئاـق ترـضح  هک 

ترـضح اب  دـهاوخب  هک  یـسک  رب  ياو  دـنکیمن و  یـسک  زا  هبوت  ياضاقت  تسا و  گنج  شراک  روهظ  زا  سپ  (ع ) نامز ماما  دـیوگیم :
... هاوان نمل  لیو  ًادـحا و  بتیتسی  لتقلاب و ال  ریـسی  نا  هعم  يذـّلا  باتکلا  یف  رما  کلذـب  لتقلاب  ریـسی  مئاقلاو   »... دـیرگنب دـنک . ینمـشد 

هبوـت ياـضاقت  یـسک  زا  وا  تسا . نیمه  دراد  شیوـخ  هارمه  هب  هک  یباـتک  رد  وا  تیرومأـم  تسا و  گـنج  شاهریـس  (ع ) مئاـق ترـضح 
دراد و تلالد  (ع ) ماما دروخ  رب  تبالـص  تّدش و  رب  هکیتایاور  تسا  ینتفگ  [. 17 .« ] دنک ینمشد  وا  اب  هک  یـسک  ره  رب  ياو  دنکیمن و 

یسک زا  رگید  ندرب  ریـشمش  هب  تسد  زا  سپ  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوگ  همه  دنکیم ، وگزاب  نانمـشد  اب  دروخرب  رد  ار  وا  يریگتخس 
. تسین هتفریذـپ  نیا  تسا و  رـضاح  ِباذـع  سرت  زا  ناشنامیا  دـنروآیم ، ناـمیا  یلاـح  نینچ  رد  هک  ناـنآ  ًاـساسا  تسین و  هتفریذـپ  هبوت 
رد وا  رهم  نوچ  دوخ  هاگیاج  رد  ترـضح  رهق  ًانئمطم  میراپـسیم . هدـنیآ  هب  ار  ترـضح  رهق  اب  طابترا  رد  تیاور  هاـجنپ  دودـح  یـسررب 

روهظ نامز  رد  راتشک  گنج و  تایاور  تفگ و  نخـس  دیاب  هناگادج  ياهلاقم  رد  یگدرتسگ  هب  هراب  نیا  رد  تسا . هنامیکح  شهاگیاج 
[3 . ] ص 391 ج 7 ، نازیملا ، ریــسفت  [ 2 . ] ح 25 ص 51 ، ج 51 ، راونـالاراحب ، [ 1  ] یقرواـپ دوـمن . عاـفد  اـهنآ  زا  درک و  یـسررب  ار 

ریسفت [ 8 . ] 85  - 83 رفاغ ، [ 7 . ] 30  - 28، هدجس [ 6 . ] 98  - 96 سنوی ، [ 5 . ] 158 ماـعنا ، [ 4 . ] ح 81 ص 338 ، ج 52 ، راونـالاراحب ،
ص ج 4 ، نیلقثلارون ، [ 11 . ] ص 172 ج 50 ، راونالاراحب ، [ 10 . ] ات 782 ص 780  ،ج 1 ، نیلقثلارون [ 9 . ] ِهیآ 158 لیذ  ج 1 ، نیلقثلارون ،
[15 . ] ح 83 ص 308 ، ج 52 ، راونــالاراحب ، [ 14 . ] ص 103 ج 93 ، راونــالاراحب ، [ 13 . ] ح 2 ص238 ، ج 7 ، یفاــک ، [ 12 . ] 537

ح 109. ص 353 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 17 . ] ح 136 ص 362 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 16 . ] ج 174 ص 375 ، ج 52 ، راونالاراحب ،

ناگدنرد مومع  یتشآ  زین  مدرم و  مومع  حالص  نامیا و  زا  هک  یتیاور 

یف حلطصت  حلـص و  الا  حلاطال  نمآ و  الا  رفاک  یقبی  جاجتحالا ال  هلـسرم  یف  : » تسا هدمآ  هحفص 230  دلج 2 ، راونالاراحب ، هعرشم ، رد 
امف انموی  یلا  (ع ) مدآ ندل  نم  هبرجتلا  بسح  ًامزج  عقاو  ریغ  وهف  مومعلا  حالصا  اّما  هبلغلا و  یلع  هلومحم  تّحص  نا  اهّلعل  عابسلا ... هکلم 
ریغ وهف  ّالا  وهف و  رخا  یش  نع  هیانک  ناک  ناف  اهنیب  عابسلا  حالطصا  اما  هیرـشبلا و  هعیبطلا  بسح  فلختلا  نم  ّدبالف  ًاضورفم  رایتخالا  ماد 
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حـلاص و هکنیا  رگم  تسین  يراکدـب  دوشیم و  نمؤم  هکنیا  زج  دـنامیمن  يرفاک  هک  تسا  هدـمآ  حاجتحا  باـتک  هلـسرم  رد  لـمتحم .
هنوگ نیا  ثیدـح  نیا  دافم  ِهرابرد  ناـشیا  سپـس  دـننکیم »... یتشآ  مه  اـب  ناگدـنرد  ترـضح  تموکح  ناـمز  رد  و  دوشیم . هتـسیاش 
مدرم مومع  هکنیا  اّما  و  دـنروآیم ) نامیا  مدرم  بلاغ  ینعی   ) تسا بلاـغ  رب  لومحم  دـشاب  تسرد  تیاور  نیا  رگا  هک  دـنکیم  يرواد 

هک ینامز  ات  نوچ  میاهدرک ؛ هبرجت  زورما  هب  ات  (ع ) مدآ ترـضح  ناـمز  زا  هک  هنوگ  نآ  تفاـی ؛ دـهاوخن  ققحت  ًاـعطق  نیا  دـنوش  حالـصا 
حلص زا  هیانک  ًالثم   ) دشاب يرگید  زیچ  زا  هیانک  رگا  ناگدنرد  ندرک  یتشآ  اّما  و  تسه . مه  فالخ  رـشب  تعیبط  قبط  ًاعطق  دشاب ، رایتخا 
هداد هیارا  يداعبتسا  اهنت  ناشیا  دسریم  رظن  هب  ام : عافد  دوریمن . نآ  لامتحا  ناگدنرد  نیب  یتشآ  هنرگو  نامه ، هک  مدرم ) نیب  يافص  و 

زا هک  میراد  يایلقع  لیلد  هچ  تسا . هدادن  هیارا  ینعم  نیا  نالطب  رب  یناهرب  ناشیا  نوچ  درادن ؛ مزال  باوج  یتح  ناشیا  داعبتسا  تسا و 
نامز نآ  رد  ناگدنرد  شزاس  نتفاین  ققحت  رب  یناهرب  لیلد و  هچ  زین  و  دـنک ؟ عنم  همه  حالـص  ققحت  نامز و  نآ  مدرم  ِهمه  نامیا  ققحت 

تیاور هک  یتقو  تسین  لیلد  هک  داعبتـسا  فرـص  دراد  یپ  رد  ار  اهنیا  زا  شیب  دیآیم ، دـیدپ  روهظ  نامز  رد  هک  یتّالوحت  دراد ؟ دوجو 
( تسا مرتحم  ِهدنسیون  یلالد  ِهشقانم  اب  طابترا  رد  اهنت  ام  لاکشا  دوش  تقد   ) دیریذپب دیاب  دیرادن  نآ  یفن  رب  یلیلد  امـش  دنکیم و  تابثا 

تموکح نامز  رد  یبیجع  لّوحت  ندـمآ  دـیدپ  زا  تاـیاور  نیا  مینک . هراـشا  تیاور  نیا  هباـشم  تاـیاور  هب  هک  تسا  بساـنم  اـج  نیا  رد 
یتشآ شزاس و  مه  اـب  تاـناویح  ناگدـنرد و  مئاـهبلاو ؛ عابـسلا  تحلطـصاو   » تسا هدـمآ  هأـمعبرا  ثیدـح  رد  دراد . تیاـکح  ترـضح 

نیا زا  يرگید  رایـسب  ياهزیچ  میریذپن ، ار  تاناویح  یتشآ  هجیتن  رد  دوشن و  هتفریذـپ  تفگـش  لوحت  نیا  دـشاب  انب  رگا  و  [. 1 «. ] دننکیم
نامز رد  یلوحت  نانچ  هک  تسا  نآ  قح  یلو  ناضیرم و ... همه  نتفای  يدوبهب  اههنیک و  نتفر  نیب  زا  دننام  دوش . هتفریذـپ  دـیابن  زین  تسد 

یـسررب تسا . لکـشم  نودب  یعیبط و  ًالماک  روما  نیا  شریذپ  نآ  ِهیاس  رد  هک  تسا  هدش  نییبت  دوخ  ياج  رد  دیآیم و  دـیدپ  ترـضح 
روهظ میالع  هب  هک  یتیاور  رد  نینچمه  تسا . زیگناتفگـش  بلاج و  رایـسب  تایاور  هاگدـید  زا  نآ  ياهدـمایپ  روهظ و  ناـمز  تـالوحت 

دجنملا رد  [. 2 «. ] دـنردیم ار  رگیدـکی  تاناویح  هک  ینیبیم  و  ًاضعب ؛... اهـضعب  سرفت  مئاهبلا  تیار  و  تسا ...« : هدـمآ  دـنکیم  هراـشا 
ره هب  تسا  میاهب  شعمج  هک  همیهب  رویطلا . عابـسلا و  ادعام  ءاملا  ربلا و  باود  نم  مئاوق  عبرا  تاذ  لک  مئاهب  عمج  همیهبلا  : » تسا هدـمآ 

ام ال همیهبلا  تسا : هدـمآ  نینچ  زین  تادرفم  رد  دوشیم ». هتفگ  ناگدـنرپ  ناگدـنرد و  زج  هب  ینابایب  ییایرد و  تاـناویح  زا  ییاـپ  راـهچ 
ناویح همیهب  ماعنالا  همیهب  مکل  تلحا  یلاعت  لاقف  ریطلا  عابسلا و  ادعامب  فراعتلایف  ّصخ  نکل  ماهبالا  نم  هتوص  یف  امل  کلذ  هل و  قطن 

هدومرف لاعتم  دـنوادخ  تسا  هدـنرپ  هدـنرد و  ریغ  تاناویح  هژیو  فرع ، رد  یلو  تسا  ماـهبا  وا  يادـص  رد  هک  ارچ  درادـن  قطن  هک  تسا 
اهنت روهظ  زا  شیپ  تاناویح  یگدـنرد  هک  تسا  نشور  تغل  هب  هجوت  اب  لمأت و  یمک  اب  تسا . هدـش  لالح  امـش  يارب  ناـیاپراهچ  تسا :

زا هچنآ  تسین ؛ ياهزات  زیچ  ناگدنرد  یگدـنرد  هوالع ، هب  دوریم . راک  هب  ناگدـنرد  ریغ  يارب  میاهب  ِهژاو  تسین . ناگدـنرد  هب  طوبرم 
رگیدکی مه  تاناویح  نآ  دسریم و  جوا  هب  مه  هدنرد  ریغ  تاناویح  رد  يرگیشحو  یگدنرد و  يوخ  هک  تسا  نیا  تسا  روهظ  میالع 

لوحت نآ  ندمآ  دیدپ  اب  روهظ  زا  سپ  دماجنایم و  هدنرد  ریغ  تاناویح  یگدنرد  هب  روهظ ، زا  لبق  تاناویح  یگدنرد  جوا  دـنردیم . ار 
ص ج 52 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] ح 11 ص 316 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 1  ] یقرواپ دـننکیم . شزاس  یتشآ و  مه  اب  یتح  ناگدـنرد  فرژ ،

ح 147. ، 258

دنک یم  نییعت  ار  ترضح  روهظ  نامز  تدم  هک  یتایاور 

هذهل نینـسلا  فالا  یلا  ّدتمی  امبر  يذلا  لیوطلا  ریثکلا  راظتنالا  اذه  لک  یلع  و  : » دـسیونیم هحفص 231  دلج 2 ، راونالاراحب ، هعرشم  رد 
اهرازه هب  اسب  هچ  هک  ینالوط  راظتنا  نیا  لاح  ره  رد  تایاورلا ؛ ضعب  نم  رهظی  امک  هتافو  دـعب  باّون  هل  نوکی  نا  ّالا  هدـیعب  هلیلقلا  هّدـملا 
ناشیا ار  لاکشا  نیا  دنشخب ». رارمتسا  ار  قح  تموکح  وا  زا  سپ  ترضح  نابئان  هکنیا  رگم  تسا ؛ دیعب  مک  تدم  نیا  يارب  دسرب ، لاس 

یف امک  تاونـس  عست  نع  ًالـضف  هنـس  نیعبرا  هروهظ  دـعب  (ع ) رظتنملا ماـمالا  رمع  انـضرف  اذا  : » دـسیونیم دوب  هدروآ  مه  هحفص 212  رد 
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لهال هلیلق  هدم  یف  (ع ) هروهظل نینـسلا  فالآ  نم  رثکا  اّمبر  هنـس و  فلا  نم  رثکا  راظتنا  ناف  هبارغ  نم  ولخیال  رمالاف  بابلا  تایاور  ضعب 
لاثما یف  هتیار  وا  لیق  ام  لک  هایحلا و  ضرف  یف  ریقفلا  فلوملا  مالعا  هنم  ءاجرلاف  هباوجب  يراـقلا  رفظ  نا  بیرغ و  بیجع و  دـحاو  رـصع 

یـضعب رد  هک  نآ  هب  دسرب  هچ  دشاب -  لاس  لهچ  روهظ ، زا  سپ  (ع ) يدهم ماما  رمع  هک  مینک  ضرف  رگا  تاملک ؛ دّرجم  هعقعق و  ماقملا 
ندیـشک راظتنا  لاس  اهرازه  زا  شیب  اسب  هچ  لاس و  رازه  زا  شیب  هک  ارچ  تسین ؛ تبارغ  زا  یلاخ  هّیـضق  تسا -  هدمآ  لاس  هن  تایاور  زا 

دیما تفاـی  تسد  هطبار  نیا  رد  یباوج  هب  هدـنناوخ  رگا  و  تسا . بیرغ  بیجع و  ناـمز ، کـی  مدرم  يارب  مه  نآ  مک ، تدـم  کـی  يارب 
هدوب ییاوتحم  یب  تـالمج  ماهدـید  دراوم  نینچ  رد  نم  هچنآ  هدـش و  هتفگ  هچ  ره  یلو  دزاـس  ربخ  اـب  دوب  هدـنز  رگا  ار  فلؤم  هک  تسا 

ریغ لاـمتحا  هّنکل  باوجلا  معن  وهف  هباّون  طّـسوتب  (ع ) هتموـکح هلمع و  رارمتـسا  ضرف  اذا  معن  : » دـسیونیم لاکـشا  زا  سپ  هاـگنآ  تسا ».
تـسا یلامتحا  مه  نیا  یلو  تسا ، یبوخ  باوج  نیا  دشاب  ینیقی  شناگدنیامن  طّسوت  ترـضح  تموکح  رارمتـسا  رگا  هلب  ًاّیعطق ؛ للدـم 
ناشیا دوخ  لثم  مه  ام  ام 1 - عافد  مینک . يرذگ  ثحب  نیا  هب  تعجر  ثحبم  رد  دیاش  هک  دنهدیم  هدعو  هاگنآ  درادن ». یعطق  لیلد  هک 

امـش هب  یـسک  هچ  تسا ؟ هاتوک  تموکح  نامز  هک  دیراد  يربتعم  لیلد  هچ  یـسک و  هچ  مییوگیم  باوج  ماقم  رد  ناشیا  هب  میوشیم و 
دینکیم لاکـشا  هاگنآ  دـیریذپیم و  ناتدوخ ) هتفگ  هب  هتبلا   ) ار ربتعم  ریغ  تیاور  روط  هچ  درادـن ؟ يرابتعا  هک  تایاور  نیا  تسا  هتفگ 

چیه ایوگ  دـنکیم و  هراشا  تایاور  هب  هحفـص 231-230  رد  ناشیا  دـینک  تقد  . ) تسا مک  تدـم  نیا  لاس ؟ هن  ای  لاس و  لـهچ  ارچ  هک 
همه ددرگ و  هبرجت  دوـش و  هدـید  قـح  تموـکح  هک  تسا  نـیا  امـش  روـظنم  رگا  - 2 دنکیم ) لاکـشا  ناشیا  یلو  درادـن ، رابتعا  مادـک 

ققحت روظنم  نیا  دـننیبب ؛ ار  قح  تموکح  دـناهدرک ، هبرجت  هدـید و  ار  ّقحاـن  تموکح  دـناهدمآ و  اـیند  هب  هک  ییاـهناسنا  ناگتـشذگ و 
نیا دنسرب  لامک  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  . 3 درک . دنهاوخ  هدهاشم  ار  قح  تموکح  روضح  اهناسنا  ِهدرم  ای  هدنز و  دـباییم و 

رد ار  مدرم  اهتموکح  لاس  اهرازه  امـش  ریبعت  هب  دـناسریم . لامک  جوا  هب  ار  مدرم  هاتوک  ياهلاس  رد  هک  تسا  قح  تموکح  نسح  زا 
نادـنچ هن  ياهرود  رد  هک  تسا  (ع ) يدـهم ترـضح  تموکح  تمظع  زا  نیا  دـنهد و  دـشر  ار  مدرم  دناهتـسناوتن  یلو  دناهتـشاد ، رایتخا 

قلخ يدیدج  ياهناسنا  هک  تسا  نیا  ناتروظنم  رگا  . 4. دننکیم یط  هبـش  کی  ار  هلاس  دص  هر  دربیم و  لامک  جوا  هب  ار  مدرم  ینالوط 
نآ زا  سپ  دیآیم  ایند  رمع  نایاپ  رد  يدهم  تموکح  هک  تفگ  دیاب  خساپ  رد  دـنوش ؛ تیادـه  تموکح  نیا  ِهیاس  رد  زین  نانآ  دـنوش و 
هک دـننک  رکف  نانآ  تسا  نکمم  دـنیایب ، زاب  يدـیدج  ياـهناسنا  هک  دـشاب  اـنب  رگا  دـنزاس . ریگارف  ار  قح  دنتـسناوتن  دـندمآ و  همه  هک 

ناشن دناهدمآ  هک  ییاهناسنا  هب  ار  تقیقح  دهاوخیم  دنوادخ  ًاساسا  دنزاس و  اپ  هب  ياهتـسیاش  تموکح  زاب  یحو و ... نودـب  دـنناوتیم 
لاس دنچ  نیا  یگتسیاش  یّتح  اهناسنا  ام  هک  تفگ  دیاب  نایاپ  رد  دنیرفایب . يرگید  ياهرصع  رد  ار  يرگید  ياهناسنا  هک  نیا  هن  دهدب ؛

تموکح لاس  دنچ  نیا  یگتـسیاش  یلو  میاهدوبن ، نادردق  هک  ارچ  میراد ؛ ار  ماما  زا  يرود  لاس  اهرازه  یگتـسیاش  يرآ ، میرادن . مه  ار 
زاغآ زا  یهلا  ياـیلوا  دنمـشزرا  دوجو  رطاـخ  هب  مه  نآ  دوشیم  مدرم  لاـح  لـماش  هک  تسا  یهلا  لـضف  نیا  میرادـن . ار  (ع ) يدـهم قح 

بجعت زاب  نایاپ  رد  درادن . یلکـشم  هک  ءادب  دوش ؛ رتینالوط  روهظ  نامز  دیاش  دننک  ینادردـق  مدرم  رگا  يرآ ، روهظ . نامز  ات  شنیرفآ 
دریگیم راک  هب  دوخ ) هاگدید  زا  هتبلا   ) ار يربتعم  ریغ  تیاور  وس  کی  زا  میرادیم ؛ زاربا  مرتحم  ِهدنـسیون  ِهناگود  دروخرب  زا  ار  شیوخ 
تموکح رمع  هک  یتاـیاور  دـید  دـیاب  رتـشیب  حیـضوت  دراد . دادمتـسا  ياـضاقت  مدرم  زا  دـنکیم و  لاکـشا  نآ  داـفم  هب  رگید  يوس  زا  و 
ياهدیقع هیلع  ار  نآ  دیابن  تسین  ربتعم  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  ربتعم  هعرـشم  ِهدنـسیون  هاگدید  زا  دنادیم ، لاس  لهچ  ای  لاس و  هن  ار  ترـضح 

شخب هب  هحفص 230 و 231  دـلج 2  رد  دوخ  مرتحم  هدنـسیون  یلو  میرادـن ، ار  تاـیاور  نیا  هب  هعجارم  تصرف  نونکا  مه  دربب . راـک  هب 
لیذ رد  زاب  یلو  دـینک ، هعجارم  هحفـص  ود  نیا  هب  امـش  تسا . هتـسناد  ربتعم  ریغ  ار  همه  ًارهاـظ  هدرک و  هراـشا  تاـیاور  نیا  زا  يا  هدـمع 

ِهدنـسیون دیاش  هتبلا  هدیعب .»... هلیلقلا  هدملا  هذهل  نینـسلا  فالا  یلا  ّدتمی  امبر  يذلا  لیوطلا  ریثکلا  راظتنالا  اذـه  لک  یلع  و   » تسا هدروآ 
نیا عومجم  زا  هک  دنک  اعدا  دهاوخیم  ای  تسین و  راگزاس  زین  رابتعا  اب  دنس  فعض  رب  هوالع  تایاور  نیا  هک  دیوگب  دهاوخیم  راوگرزب 

: تسا ینتفگ  دنکیم . لاکـشا  هاگنآ  تسا و  تجح  كرتشم  ردـق  نآ  تسا و  روهظ  نامز  یمک  نآ  میریگیم و  یکرتشم  ردـق  تایاور 
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رظن هب  تسا . نیتـم  یخـساپ  دوخ  ترـضح  يارب  رگید  ینانیـشناج  ندـمآ  اـب  زین  و  (ع ) ناـماما تعجر  اـب  ترـضح  تموکح  نتفاـی  همادا 
. دیآیم تسد  هب  هراب  نیا  رد  يرگید  ياهباوج  روهظ  تقیقح  رد  تقد  اب  هک  دسریم 

دناد یم  بذک  يربک  تبیغ  نامز  رد  ار  هدهاشم  ياعدا  هک  یتیاور 

(ع)و هلوق یلع  لمتـشت  اـمهیلوا  تاـیاور  هیف   » يربـکلا هبیغلا  یف  هیِورلا  یعّدا  نم  بابلا 23  دـسیونیم : هحفص 227  دلج 2 ، هعرـشم ، رد 
هلاهجب هیاورلا  نا  تلق : رتفم  باذک  وهف  هحیـصلا  ینایفـسلا و  جورخ  لبق  هدهاشملا  یعّدا  نم  الا  هدهاشملا  یعّدی  نم  یتعیـش  نم  یتأیس 

باب 23 رد  اهب . هربع  الف  هیِورلا  یلع  هلادـلا  هریثکلا  تایاورلل  هفلاخم  ّهنا  یلع  هربتعم  ریغ  قودـصلا  خیـش  بّتکملا  دـمحا  نب  نسح  لاـح 
ياـعدا ینامـسآ  ِهحیـص  زا  شیپ  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  دـیوگیم : تسا و  تیاور  نیمه  اـهنآ  نیتسخن  هک  تسا  یتاـیاور 

دمحا نب  نسح  تلاهج  لیلد  هب  تیاور  نیا  دیوگیم  رظن  راهظا  کی  رد  هدنسیون  هاگنآ  تسا . يرتفم  وگغورد و  رایـسب  دنک ، هدهاشم 
نیا لیلد  نیدـب  دراد ؛ تافانم  دراد ، تلالد  ماما  تیِور  رب  هک  يرایـسب  تاـیاور  اـب  تیاور  نیا  هوـالع  هب  تسا  راـبتعا  یب  قودـص  داتـسا 

تیاور ياوتحم  دنس و  ِهرابرد  مرتحم  ِهدنـسیون  لاکـشا  ود  هب  هاگ  نآ  میروآیم ، ار  تیاور  نتم  ادتبا  ام  ام : عافد  درادن ». يرابتعا  تیاور 
ام تّیم  ّکنأف  کیف  کناوخا  رجا  هللا  مظعا  عمـسا  يرمـسلا  دـمحم  نب  یلع  ای  يرمـسلا  نسحلا  یبا  یلا  عیقوتلا  جرخ  . » مییوگیم خـساپ 

هّللا نذا  دـعب  ّالا  روهظ  الف  هّماتلا  هبیغلا  تعقو  دـقف  کتافو  دـعب  کماقم  موقی  دـحا  یلا  صوت  كرما و ال  عمجاف  ماـّیا  هّتـس  نیب  کـنیب و 
یعّدا نمف  الا  هدـهاشملا  یعدـی  نم  یتعیـش  نم  یتأیـس  ًاروج و  ضرالا  ءالتما  بولقلا و  هوسق  دـمالا و  لوط  دـعب  کـلذ  هرکذ و  یلاـعت 
يرمـس نسحلاوبا  تسد  هب  یعیقوت  میظعلا . یلعلا  هّللاب  الا  هوق  لوح و ال  رتفم و ال  باّذک  وهف  هحیـصلا  ینایفـسلا و  جورخ  لبق  هدهاشملا 

زور شش  وت  گرم  دراد . گرزب  وت  هرابرد  ار  تناردارب  شاداپ  دنوادخ  هد  ارف  شوگ  يرمس  دمحم  نب  یلع  يا  نومـضم : نیا  هب  دیـسر 
دش و عقاو  ّمات  تبیغ  هک  ارچ  نکم ؛ تیـصو  تدوخ  يارب  نیـشناج  ناونع  هب  یـسک  هب  نک و  روج  عمج و  ار  تروما  دـسریم . ارف  رگید 
اهلد و ندش  تخـس  تدم و  ندـش  ینالوط  زا  سپ  نذا  روهظ و  نیا  و  لاعتم . دـنوادخ  ِهزاجا  نذا و  زا  سپ  رگم  دوب ، دـهاوخن  يروهظ 

ینایفس جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  هاگآ  دننکیم ؛ هدهاشم  يوعد  یناسک  نم  نایعیـش  زا  هدنیآ  رد  دوب و  دهاوخ  روج  زا  نیمز  ندشرپ 
هبترم دنلب  دنوادخ  ِهطساو  هب  زج  تسین  ياهوق  لوح و  تسا و  يرتفم  وگغورد و  رایسب  وا  دنک ، هدهاشم  ياعدا  ینامسآ  هحیـص  زا  لبق  و 

جاجتحا باتک  رد  لاسرا  روط  هب  هدمآ و  یـسوط  خیـش  تبیغ  قودص و  خیـش  نیدلالامک  رد  دنـسم  روط  هب  تیاور  نیا  [. 1 .« ] گرزب و 
ص 151. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 1  ] یقرواپ تسا . هدش  رکذ  یسربط  موحرم 

دنس هرابرد 

لاع حیحـص  ثیدحلا  اذه  نا  دیرگنب : تسا . هدـش  یفرعم  دنـسلا  یلاع  حیحـص و  تیاور  ناونع  هب  تیاور  نیا  مراکملا  لایکم  باتک  رد 
هدـش لقن  هطـساو  هس  اب  (ع ) يدـهم ترـضح  زا  تیاور  نیا  صاخـشا  هثالث  طّسوتب  (ع ) نامزلا بحاص  اـنالوم  نع  يّورم  هنـال  ًاحالطـصا 

يرمس دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  موحرم  قودص 3 - خیش  داتـسا  ّبتکم ، دمحا  نب  نسح  موحرم  - 2 (ع ) قودص خیش  موحرم  - 1 تسا :
نب میهاربا  نب  نیـسحلا  نب  نسحلا  دمحم  وبا  : » هک دـنکیم  لقن  لاجرلاعمجم  فلؤم  یئاپهق  هللا  هیانع  یلوم  زا  مراکملالایکم  رد  هاگنآ 

( هر ) قودص خیش  داتسا  ّبتکم  هقاثولا . هحصلا و  تاراما  نم  اذه  ًامّحرتم و  ًاّیضرتم  ًارّرکم  قودصلا  هنع  يوری  ّبتکملا و  ماشه  نب  دمحا 
تیاکح داتسا  رب  محرت  یضرت و  نیا  دیوگیم و  هللاهمحر »  » و هنعهللایـضر »  » يو ِهرابرد  دنکیم و  تیاور  يو  زا  قودص  ًارّرکم  تسا و 
تقاـثو رب  یلیلد  ار  محرت  یـضرت و  ثیدـحلا  لاـجر  مـجعم  رد  هر ) ) ییوـخ هللا  تـیآ  هـچ  رگ  هـک  تـسا  ینتفگ  دراد ». داتـسا  قـیثوت  زا 

باتک رد  تیاور  نیا  روضح  هک  هدمآ  مراکملا  لایکم  رد  دراد . صخش  تقاثو  زا  تیاکح  ًاعطق  رّرکم ، محرت  یـضرت و  یلو  دریگیمن ،
رب ام  لیلد  تسا : هدومرف  جاجتحا  باتک  يادتبا  رد  یسربط  موحرم  هک  ارچ  تسا ؛ ثیدح  رابتعا  یتسرد و  رب  یلیلد  زین  یـسربط  جاجتحا 
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تقفاوم قفاوم ج ) فلاخم و  نیب  ثیداحا  راهتشا  عامجا ب ) اب  ثیداحا  تقفاوم  فلا ) تسا : رما  هس  زا  یکی  ثیداحا  دنـس  ندرکن  رکذ 
رد ناملاع  زا  یـسک  زورما  ات  قودص  نامز  زا  هک  هدمآ  مراکملالایکم  رد  ثیدـح  نیا  رابتعا  یتسرد و  رب  يرگید  لیلد  لقع  اب  ثیداحا 

ثیدحلا و اذه  هحـص  یلع  لدی  امم  و  مکی . داتفه و  رما  متـشه ، باب  مراکملا ، لایکم  هب  دیرگنب  تسا . هدرکن  هشقانم  ثیدح  نیا  رابتعا 
باتکلا و لوا  یف  مزتلا  دنـسلا و  رکذ  نود  نم  ًالـسرم  هرکذ  جاجتحالا  باتک  بحاص  هر )  ) یـسربطلا خیـشلا  نا  ًاضیا  مامالا  نع  هرودص 
وا فلؤملا  فلاخملا و  نیب  اهراهتـشا  وا  عامجالل  اهتقفاوم  ببـسب  اما  اهدـیناسا  رکذـی  مل  یتلا  ثیداـحالا  دنـس  هیف  رکذـی  ـال  هنأـب  حرّص 
مل هیلع و  اودـمتعا  هیلا و  اودنتـسا  اذـه  اننامز  یلا  قودـصلا ؛ نمز  نم  انئاملع  نا  هتحـص  یلع  ًاضیا  لدـی  امم  و  لـقعلا ... مکحل  اـهتقفاوم 

نیبتف دسیونیم : ینایاپ  يریگهجیتن  رد  مراکملا  لایکم  مرتحم  ِهدنـسیون  هاگنآ  یفخی ... امک ال  هرابتعا  یف  مهنم  دحا  لمأتی  مل  شقانی و 
ّناف (ع ) مامالا هیف  لاق  اّمم  وه  اهیرتعت و  ههبـشال  اـهیف و  بیر  ـال  یتلا  هیعطقلا  تاـیاورلا  نم  روکذـملا  ثیدـحلا  نا  هاـنرکذ  اـم  عیمج  نم 

. هیف بیر  هیلع ال  عمجملا 

تیاور ياوتحم  هرابرد 

دراد تلالد  ءادهشلا  دیس  لتق  هب  نایضار  لتق  رب  هک  يربتعم  تیاور 

یـضارلا لتق  زاوج  یلع  لّدـی  اهنتم  نکل  ًادنـس  هربتعم  تناک  نا  هسداسلا و  هیاورلا  : » تسا هدـمآ  ص234 ، ، 2 دلج ، راونالاراحب هعرشم  رد 
یلو دراد ، رابتعا  دنس  رظن  زا  هچرگ  مشـش  تیاور  يورهلا . مالـسلادبع  يا  لّوالا  يوارلا  یلا  ّهدر  نم  دبال  هقفلا و  یف  هل  لئاق  لتقلاب و ال 
نیا هب  یسک  هقف  رد  هک  یلاح  رد  دوشیم ؛ یضار  یسک  نتـشک  هب  هک  یـسک  نتـشک  تسا  زیاج  هک  تسا  نیا  ِهدننک  وگزاب  تیاور  نتم 
ینعی لّوا ؛ يوار  هب  ار  تیاور  نیا  هک  تسا  مزـال  و  دـشاب ) لـتق  هب  یـضار  هک  یـسک  هـن  دنـشکیم ، ار  لـتاق  اـهنت   ) تـسین لـئاق  بـلطم 

دلج راونالاراحب ، رد  میزادرپیم : نآ  زا  عافد  هب  هاگنآ  میروآیم ، ار  تیاور  نتم  لیذ  رد  ام  ام  عافد  [. 1 .« ] مینادرگرب يوره  مالسلادبع 
یبال تلق  لاق  يورهلا  نع  هیبا ، نع  یلع ، نع  ینادـمهلا ، : » تسا هدـمآ  (ع ) اـضرلارابخانویع عیارـشلاللع و  زا  لـقن  هب  هحفص 313  ، 52

لاعفب (ع ) نیـسحلا هلتق  يرارذ  لتق  مئاقلا  جرخ  اذا  لاق : ّهنا  (ع ) قداصلا نع  يور  ثیدـح  یف  لوقت  ام  هّللا  لوسر  نبای  (ع ) اـضرلا نسحلا 
يرارذ نکل  هلاوقا و  عیمج  یف  هّللا  قدص  لاق  هانعم ؟ ام  يرخا » رزو  هرزاو  رزت  و ال   » ّلجوزع هللا  لوق  تلقف و  کلذک  وه  (ع ) لاقف اهئابآ 

لجر هلتقب  یـضرف  قرـشملاب  لتق  ًالجر  ّنا  ول  هاتا و  نمک  ناک  ًائیـش  یـضر  نم  اهب و  نورختفی  مهئاـبا و  لاـعفب  نوضری  (ع ) نیـسحلا هلتق 
يوره مالـسلادبع  مهئابآ »... لعفب  مهاضرل  جرخ  اذا  (ع ) مئاقلا مهلتقی  اّمنا  لتاقلا و  کیرـش  ّلـجوزع  هّللادـنع  یـضارلا  ناـکل  برغملاـب 

ترـضح نامز  ره  هک  هدـش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  هک  یثیدـح  ِهرابرد  ناـترظن  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  مدیـسرپ  (ع ) اـضر ماـما  زا  : » دـیوگ
ِهتفگ متفگ  تسا . تسرد  دومرف  ترضح  تسیچ ؟ دشکیم  ناشناردپ  راک  رطاخ  هب  ار  (ع ) نیـسح ماما  نالتاق  لسن  دنک ، روهظ  (ع ) مئاق
همه رد  دـنوادخ  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ شیاـنعم  دریگیمن ، شود  هب  ار  يرگید  هاـنگ  راـب  سک  چـیه  هـک  تـسا  ّلـجوزع  دـنوادخ 

هب هک  سک  ره  دننکیم و  راختفا  نادب  دنا و  یضار  دنسرخ و  ناشناردپ  راک  زا  (ع ) نیـسح ماما  نالتاق  لسن  یلو  تسا ، قداص  شراتفگ 
لتق هب  برغم  رد  يدرم  دوش و  هتـشک  ملاع  قرـشم  رد  يدرم  رگا  و  تسا . هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دشاب  یـضار  يراک 
لیلد هب  اهنت  دنکیم  روهظ  یتقو  مه  (ع ) مئاق ترـضح  دوشیم . بوسحم  لتاق  کیرـش  ادخ  دزن  یـضار  صخـش  نیا  دـشاب ، یـضار  نآ 

هب یضار  سک  ره   » هک هراب  نیا  رد  باب 2  هحفص 94 ، دلج 100 ، راونالاراحب ، رد  دشکیم .»... ار  نانآ  ناشناردـپ  راک  هب  نانیا  تیاضر 
زین باب 5  هحفص 408  دـلج 11 ، هعیـشلالئاسو  رد  تسا . هدـمآ  یتایاور  هداد ،» ماجنا  ار  راک  نآ  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دـشاب  يراـک 

رمالا و بوجو  باب 3  رد  هحفص 360 و 361  میدق  دلج 2  كردتـسم  رد  مینکیم . هراشا  یخرب  هب  هدـنیآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  یتایاور 
. تسا هدـمآ  یتایاور  فورعملاب  اضرلا  بوجو  وهب  اضرلا  میرحت  لاح و  لک  یلع  بلقلاب  رکنملا  راکنا  بوجو  باب 4  و  بلقلاب ... یهنلا 
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کغلب دق  ام  مهب ، لعفف  رصن  تخب  مهیلع  طلـس  هورکنت و  ملف  رکنملا  متیار  مّکنا  مهل  لق  نا  یحوا  مث   »... هدمآ یتیاور  رد  لاثم  ناونع  هب 
تخاس و طلسم  نانآ  رب  ار  رصن  تخب  دنوادخ  ودیدرکن  راکنا  یلو  دیدید ، ار  رکنم  امـش  وگب : نانآ  هب  هک  درک  یحو  دنوادخ  سپـس  ... 

مهیلع ترکنا  هقرف  رکنملا و  ترـشاب  هقرف  قرف  ثالث  اوناک  مّهنا  : »... هدمآ رگید  تیاور  رد  و  ینادیم ». وت  هک  ار  هچ  نآ  درک  نانآ  اب  وا 
هرـشابملا هقرفلا  خسم  ًاّرذ و  هنهاوملا  هقرفلا  لعج  اورکنا و  نیذلا  هّللا  یّجنف  هیـصعملا  رـشابت  مل  رکنت و  ملف  یـصاعملا  لها  تنهاو  هقرف  و 

یمرن تیصعم  لها  اب  هک  ياهتـسد  دندرک و  راکنا  هک  ياهتـسد  دنداد و  ماجنا  ار  رکنم  راک  هک  ياهتـسد  دندوب ؛ هتـسد  هس  نانآ  ... ... ًهدرق
ارچ هک  دنتفگ  تیصعم  لها  هب  ینعی   ) دندوب هدرک  راکنا  هک  ار  نانآ  دنوادخ  دندادن . ماجنا  مه  ار  تیصعم  یلو  دندرکن ، راکنا  دندرک و 
هب دـندوب ، هداد  ماجنا  تیـصعم  هک  ار  ياهتـسد  درک و  هچروم  لکـش  هب  دـندوب ، هدرک  یمرن  هک  ار  ياهتـسد  داد و  تاـجن  دـیدرک ) نینچ 

دحاو لجر  حـلاص  هقان  رقع  اّمنا  سانلا  اهّیا  بضغلا  اضرلا و  سانلا  عمجی  اّمنا  : »... هدـمآ رگید  یتیاور  رد  و  درک »... خـسم  هنیزوب  لـکش 
اهورقعف لاق  رذـن و  یباذـع و  ناک  فیکف  رقعف  یطاعتف  مهبحاـص  اوداـنتف  ّلـجوزع  هلوق  کـلذ  هیآ  هلعفل و  اـضرلاب  هباذـعب  هّللا  مهباـصأف 

اهنت ار  حلاص  رتش  مدرم  يا  دهدیم . رارق  هورگ  کیرد  بضغ  اضر و  ار  مدرم  اهیبقع ... فاخی  اهیّوسف و ال  مهبنذـب  مّهبر  مهیلع  مدـمدف 
تسا هیآ  نیا  ناشتیاضر  ِهناشن  دندوب و  یـضار  راک  نآ  هب  همه  هک  ارچ  داتـسرف ؛ همه  يارب  ار  شباذع  دنوادخ  یلو  درک ، یپ  رفن  کی 

همه : » هک رگید  ياهیآ  و  نم » یهد  میب  باذع و  دوب  هنوگچ  لاح  درک . یپ  ار  هقان  وا  دندرک و  ادص  دندناوخ و  ار  ناشتسود  همه  : » هک
نیا ماجرف  زا  زگره  وا  درک و  فاص  ناسکی و  كاخ  اب  دیبوک و  مه  رد  ناشهانگ  رطاخ  هب  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دنوادخ  دـندرک  یپ  ار  رتش 
لتق دح  لثم  تسا  رـشابم  لعاف  يارب  اهنت  یهلا  ّدـح  هچرگ  هک  مینکیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  عومجم  زا  ام  لّوا : باوج  درادـن .» میب  راک 

قحتسم . ) یهلا باذع  قحتسم  تسا و  راکهانگ  رشابم  دننام  هب  مه  یضار  یلو  روط ، نیمه  زین  رگید  دودح  تسا و  رشابم  لتاق  يارب  هک 
، ّدح یلو  تسا ، هدش  بکترم  هانگ  نوچ  دراد ؛ باذع  قاقحتسا  رـشابم  رانک  رد  مه  یـضار  نیاربانب ، یهلا ) ّدح  قحتـسم  هن  یهلا  باذع 

باذع نوچ  ناراکهبت  يارب  ترـضح  نآ  روهظ  يدهم و  ترـضح  روضح  مییوگب  دیاب  همّدـقم  نیازا  سپ  تسا . رـشابم  لعاف  صوصخم 
ارف یهلا  باذـع  ترـضح  روهظ  اب  هک  یماـگنه  هب  تسا و  تمقن  ناراـک  هبت  نانمـشد و  يارب  وا  تسا . یهلا  ماـقتنا  تسد  وا  تسا . یهلا 

. دربیم ورف  دوخ  رد  ار  ود  ره  یهلا  مشخ  دنوشیم و  باذع  مه  اب  ود  ره  رشابم  لعاف  یضار و  رگید  دوش ، هدیشک  ماقتنا  ریـشمش  دسر و 
روهظ اب  نیاربانب ، دندیدرگ . دوبان  مه  رانک  رد  یضار  رشابم و  دندش و  یهلا  باذع  لومشم  رگید  ماوقا  یخرب  حلاص و  موق  هک  هنوگ  نآ 

رد ام  تقیقح  نیا  رتشیب  ندش  نشور  يارب  دنازوسیم . مه  اب  ار  یضار  رشابم و  دریگیم و  ار  همه  وا  ریشمش  هقعاص  (ع ) يدهم ترضح 
يارب ترـضح  روهظ  ب ) دریگیم . رب  رد  زین  ار  یـضار  تسین و  رـشابم  صوصخم  یهلا  باذـع  فلا ) مینک : راـک  رتـشیب  دـیاب  تهج  ود 

معن تلق  هفوکلا ؟ لزنت  یل : لاق  (ع ) هّللادبع یبا  نع  : » میروآیم ار  یتایاور  لوا  تهج  رد  تسا . یهلا  یباذع  نوچ  ناراک  هبت  نانمـشد و 
یلو نم  وا  لتق  نم  الا  لتاقلا  يرتال  تنا  اذأف  لاـق  دـحا  مهنم  یقب  اـم  كادـف  تلعج  تلق : لاـق : مکرهظا ؟ نیب  نیـسحلا  هلتق  نورتف  لاـق :
لتق هللا  لوسر  ّياف  نیقداص » متنک  نا  مهومتلتق  ملف  متلق  يذـّلاب  تانّیبلاب و  یلبق  نم  لسر  مکءاج  دـق  لـق   » هللا لوق  یلا  عمـست  ملا  لـتقلا 
ماـما دـیوگ : يوار  نیلتاـق  اوّمـسف  کـئلوا  لـتق  اوـضر  اـّمنا  لوـسر  یـسیع  نیب  هنیب و  نکی  مل  مهرهظا و  نـیب  (ص ) دـمحم ناـک  نیذـلا 
مدرگ تیادف  : متفگ دینیبیم ؟ ور  شیپ  رد  ار  (ع ) نیسح ماما  نالتاق  دیسرپ : ترـضح  يرآ . متفگ  یتسه ؟ هفوک  دومرف : نم  هب  (ع ) قداص
نخس ایآ  ینادیم ، لتاق  هتشاد  هدهع  هب  ار  راک  هک  یسک  ای  هدنشک و  اهنت  وت  نیاربانب  دومرف : ترـضح  تسا . هدنامن  یقاب  نانآ  زا  يدحا 

رگا دیتشک  ار  نانآ  ارچ  سپ  دـمآ  دـییوگیم  هک  هچ  نامه  اب  تانیب و  اب  هارمه  یناربمایپ  نم  زا  شیپ  : » دـیوگیم هک  ياهدینـشن  ار  ادـخ 
نیب هکنیا  اب  دـندوب  هتـشک  ار  ربماـیپ  مادـک  دوب ، ناـشنایم  رد  (ص ) دـمحم هک  یناـسک  دـیازفایم ) (ع ) ماـما هاـگنآ  « ) دـییوگیم تسار 
یبا نع  [. 2 .« ] دندش هدیمان  لتاق  هجیتن  رد  دندوب و  هدش  نانآ  لتق  هب  یـضار  نانیا  اهنتو  دوبن  يربمایپ  (ع ) یـسیع ترـضح  و  (ص ) ربمایپ
اولاق نا  ملع  دق  و  نیقداص » متنک  نا  مهومتلتق  ملف  متلق  يذلاب  تانیبلاب و  یلبق  نم  لسر  مکءاج  دق  لق   » هیالا هذـه  تلزن  اّمل  لاق  هّللادـبع 

تانیب و اب  هارمه  یناربمایپ  نم  زا  شیپ  وگب   » هک دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  اوبأف . مهتلتق  نم  اِوربا  مهل  لیق  اّمنا  لاق و  اندهـشالو  انلتق  ام  هّللاو 
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ترـضح میدوبن  ام  میتشکن و  ام  دـنتفگ  هک  یلاح  رد  دـییوگیم » تسار  رگا  دـیتشک  ار  نانآ  ارچ  سپ  دـمآ  دـییوگیم  هک  هچ  نامه  اـب 
هانگ زا  هک  تسا  نیا  هفیظو  نیاربانب ، دندوب . هتـسجن  يّربت  نانآ  دییوجب و  يّربت  ناربمایپ  نالتاق  زا  هک  دوب  هدـش  هتفگ  نانآ  هب  اهنت  دومرف 
زاب هیآ ، نیا  نشور  نایب  دوجو  اب  دش . میهاوخ  نانآ  باذع  لومـشم  هنرگو  مییوجب  يرازیب  ًادی  ًاناسل و  میناوتب  رگا  ًابلق و  ناراکهانگ ، و 

شیوخ ناردـپ  راـک  زا  (ع ) ءادهـشلادّیس نـالتاق  لـسن  تسا . بجعت  ياـج  هتفرگ ، رارق  هعرـشم  مرتحم  هدنـسیون  راـکنا  دروم  تیاور  مه 
باذع لومـشم  دنوشیم و  بوسحم  راکهانگ  لکـش  نیدب  دننکیم و  راختفا  نادب  دنراد و  مه  تیاضر  چـیه ، دـنیوجیمن  هک  يرازیب 

نمک ناک  ههرکف  ًارما  دهـش  نم  ص )  ) هللا لوسر  لاق  لاـق  (ع ) یلع نع  . » دوشیم هداد  تبـسن  زین  ناـنآ  هب  هاـنگ  لـعف  دـندرگیم و  یهلا 
شوخ ار  نآ  دـشاب و  يراک  دـهاش  هک  سک  ره  دومرف : (ص ) ادـخ ربماـیپ  [. 3 . ] هدهـش نمک  ناک  هیـضرف  رما  نع  باغ  نم  هنع و  باـغ 
نانوچ تسا ؛ هدوب  یـضار  نادـب  یلو  هتـشادن ، روضح  هک  سک  نآ  تسا و  هتـشادن  روضح  راک  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  ناـنوچ  درادـن ،

مهیف و  (ع ) حوـن نمز  یف  اـهّلک  ایندـلا  ّلـجوزع  هّللا  قرغا  هّلع  ّيـال  هل : تلق  لاـق  (ع ) اـضرلا نع  .« » تسا هتـشاد  روـضح  هک  تسا  یـسک 
عطقناف ًاماع  نیعبرا  مهئاسن  ماحرا  حون و  موق  بالـصا  مقعا  ّلجوزع  هّللا  ّنال  لافطالا  نم  مهیف  ناـک  اـم  لاـقف : هل  بنذـال  نم  لاـفطالا و 

و ع )  ) حون هّللا  ّیبنل  مهبیذـکتب  اوقرغُاف  حون  موق  نم  نوقابلا  اّما  هل و  بنذال  نم  هباذـعب  کلهیل  هّللا  ناک  ام  مهیف  لـفطال  اوقرغف و  مهلـسن 
هچ هب  متفگ  (ع ) اضر ترـضح  هب  هاتا . هدـهاش و  نمک  ناک  هب  یـضرف  رما  نع  باغ  نم  نیبّذـکملا و  بیذـکتب  مهاـضرب  اوقرُغا  مهرئاـس 
رد دومرف : ترـضح  دـندوب ؟ ناهانگ  یب  اههّچب و  مدرم  نایم  رد  هکنیا  اب  درک ، قرغ  ار  ایند  مدرم  همه  (ع ) حون ناـمز  رد  دـنوادخ  لـیلد 

، دوب هدش  عطقنم  نانآ  لسن  هجیتن  رد  درک . میقع  لاس  لهچ  ار  نانز  محر  ار و  نادرم  بلـص  دـنوادخ  هک  ارچ  دـندوبن ؛ اههچب  مدرم  نایم 
موق زا  هک  یناسک  رگید  دـنک . باذـع  ار  ناهانگیب  هک  تسین  نینچ  دـنوادخ  دوبن  ناشنایم  رد  یلفط  هک  یلاح  رد  دـندش  قرغ  نیارباـنب 

. دندیدرگ قرغ  زین  موق  بیذکت  زا  ناشتیاضر  لیلد  هب  هدـنامیقاب  دـندش و  قرغ  (ع ) ربمایپ حون  بیذـکت  لیلد  هب  نانیا  دـندوب  هدـنام  حون 
راک و نآ  دهاش  هک  تسا  یـسک  نانوچ  دشاب  یـضار  نادب  یلو  دـشاب ، هتـشادن  روضح  يراک  رد  هک  سک  ره  دومرف ): (ع ) ماما هاگنآ  )

یندوشخبان هانگ  تیاضر ، دریگیم و  ارف  ار  (ع ) حون بیذکت  هب  نایـضار  یهلا  باذـع  هنوگچ  دـینک  تقد  [. 4 .« ] تسا نآ  هدـنهد  ماجنا 
هعرـشم ِهدنـسیون  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  ياـج  دـنریگیم . رارق  بیذـکت  نارـشابم  راـنک  رد  بیذـکت  هب  نایـضار  دوـشیم و  بوـسحم 

لوبقم ریغ  هقف و  فلاخم  ار  تیاور  يدرف ، یـسررب  کی  ِهیاس  رد  اـهنت  هتفرگ و  هدـیدان  ار  تاـیاور  زا  هدرتسگ  هعومجم  نیا  راونـالاراحب 
ناـشیا اـیآ  دناهتـشادن و  هجوـت  تسا ، هداد  رارق  راـک  ماـجنا  راـنک  رد  ار  يراـک  هب  تیاـضر  هـک  یتاـیاور  هـب  ناـشیا  اـیآ  تـسا . هتـسناد 

باذع لومـشم  بیذـکت ، نارـشابم  اهنت  هتفرگیم و  ارف  زین  ار  نایـضار  تسا ، هدـمآیم  اهتلم  يارب  هک  ییاهباذـع  هک  دناهتـسنادیمن 
یسک دومرف  (ع ) یلع ماما  هثالث . ءاکرش  هیلع  نیعملاو  هب  یـضارلاو  ملظلاب  لماعلا  لاق : ّیلع : نع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  نع  . » دناهدوبن

(ع) نینمؤملاریما لاق  : » زین و  [. 5 .« ] دنکیرـش هس  ره  دـنکیم ، کمک  ملاظ  هب  هک  نآ  دراد و  نآ  هب  تیاضر  هک  يدرف  دـنکیم و  ملظ  هک 
نتشاد و تیاضر  دومرف : (ع ) نینمؤملاریما هنم . جرخ  دقف  هطخـس  نم  هیف و  لخد  دقف  ًارما  یـضر  نمف  طخـسلا  اضرلا و  سانلا  عمجی  امنا 

دریگ مشخ  يراک  رب  سک  ره  تسا و  هتـشاد  تلاخد  نآ  رد  دـهد  تیاضر  يراک  هب  هک  سک  ره  دزاسیم ؛ مه  اب  ار  مدرم  ندرک ، مشخ 
ّالا نیملـسملانم  اوبیـصی  مل  ول  هّللاوف  لمجلا : باحـصا  رکذـی  هل  هبطخ  یف  لاـق  ّهنا  (ع ) نینمؤملاریما نع  [. » 6 .« ] تـسا نوریب  راـک  نآ  زا 

مهنا ام  عد  دیال  ناسلب و  هنع  اوعفدی  مل  اورکنی و  مل  هورـضح و  ذا  هّلک  شیجلا  کلذ  لتق  یل  ّلحل  مرج  الب  هلتقل  نیدـمتعم  ًادـحاو  ًالجر 
ناملـسم رفن  کی  هب  اهنت  لمج  رکـشل  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : (ع ) یلع ماما  مهیلع . اهب  اولخد  یّتلا  هّدعلا  لثم  نیملـسملا  نم  اولتق  دـق 

راکنا دناهدوب و  رـضاح  همه  هک  ارچ  دشیم ؛ لالح  نم  يارب  رکـشل  نآ  ِهمه  نتـشک  دـندزیم ، بیـسآ  يو  نتـشک  دـصق  هب  مرج  نودـب 
لعفب یضارلا  (ع ) لاق [. » 7 .« ] دناهتـشک مدرم  زا  ناشدوخ  دادعت  هب  نانآ  هک  میرذگب  دناهدرکن . عافد  يو  زا  تسد  نابز و  اب  دـناهدرکن و 

یهورگ راک  هب  هک  یـسک  دومرف : (ع ) یلع ماما  هب . اضرلا  مثاو  هب  لمعلا  مثا  نامثا  لـطاب  یف  لـخاد  لـک  یلع  هیف و  مهعم  لخادـلاک  موق 
. تسوا رب  هانگ  ود  دـشاب  یلطاب  راـک  رد  هک  سک  ره  تسا و  هدوب  راـک  نآ  رد  هورگ  نآ  هارمه  هک  تسا  یـسک  ناـنوچ  دراد ، تیاـضر 
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نیا یهلا و  باذع  لومـشم  تسا و  راک  هنگ  یـضار  هک  دش  نشور  اجنیا  ات  [. 8 « ] راک نآ  هب  تیاضر  هانگ  ود : راک و  ماجنا  هانگ  کـی :
رد تسا و  باذـع  ناراک  هنگ  نانمـشد و  يارب  ترـضح  روضح  هک  نیا  اما  و  دریگیم . ارف  ار  نانآ  ییاـیند  باذـع  هک  تسا  یهلا  ّتنس 

ثعب یلاـعت  كراـبت و  هّللا  ّنا  دـیرگنب ...« : دوشیم . نشور  تاـیاور  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنریگیم  رارق  مه  راـنک  رد  رـشابم  یـضار و  هجیتن 
باذـع و يارب  ار  (ع ) مئاق ترـضح  تمحر و  يارب  ار  (ص ) ربمایپ یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ًهمقن ؛ (ع ) مئاقلا ثعب  ًهمحر و  (ص ) ًادّـمحم
زا درادن  راکریشمش  اب  زج  ترضح  مئال  همول  هّللا  یف  هذخأی  ًادحا و ال  بیتتسی  فیسلاب ال  ّالا  هنأش  سیل  [. »... 9 .« ] تخیگنارب يریگماقتنا 

هیفاع یف  هّنمتیلف  مئاقلا  مکدحا  یّنمت  اذا  [. » 10 .« ] دریگیمن ار  وا  نارگ  شنزرس  شنزرس  ادخ  هار  رد  دنک و  هبوت  هک  دهاوخیمن  یـسک 
وزرآ تیفاع  اب  ار  نیا  دراد  ار  (ع ) مئاق ترضح  روضح  يوزرآ  امش  زا  یـسک  رگا  همقن . مئاقلا  ثعبی  همحر و  (ص ) ًادمحم ثعب  هّللا  ّناف 

. نیرفاکلل ًاباذـع  نینمؤملل و  همحر  نوکی  [. »... 11 .« ] دتـسرفیم باذع  يارب  ار  مئاق  ترـضح  تمحر و  ار  ربمایپ  دنوادخ  هک  ارچ  دـنک 
نمل لیولا  لک  لیولا  هراصنا و  نم  ناـک  هکردا و  نمل  یبوطاـیف  [. »... 12 .« ] تسا باذـع  نارفاک  يارب  تمحر و  نانمؤم  يارب  ترـضح 
لتقلا ّالا  هنأش  سیل  دیدش و  برعلا  یلع  دیدج  ءاضق  هدیدج و  هّنـس  دیدج و  رمأی  موقی  لاق ... مث  هئادـعا  نم  ناک  هرما و  فلاخ  هفلاخ و 

ياو و دنـشاب و  شنارای  زا  دـننک و  كرد  ار  وا  هک  ینانآ  لاح  هب  اشوخ  مئال . همول  هّللا  یف  هذـخأت  ًادـحا و ال  بیتتـسیال ]  ] بینتـسی ـال  و 
دیدج ّتنس  دیدج ، يراک  هب  وا  دیدج  يراک  هب  وا  [. 13 ...« ] دشاب يو  نانمشد  زا  دنک و  تفلاخم  وا  روتسد  وا و  اب  هک  یـسک  رب  باذع 

رد نارگ  شنزرس  شنزرس  دهدیمن و  هبوت  ار  يدحا  دنکنیمن و  راتشک  زج  دنکیم و  مایق  تسا  تخـس  اهبرع  رب  هک  دیدج  يرواد  و 
لوسر ّنا  لاق : ؟ َمل كادف  تلعج  تلق  هتریـسب  ریـسی  ام  هرارزای  تاهیه  تاهیه  لاق  (ص ) دـمحم هریـسب  ریـسیا  تلق : . »... درادـن يریثأت  وا 

بتیتسی لتقلاب و ال  ریـسی  نا  هعم  يذـلا  باتکلا  یف  رُما  کلذـب  لتقلاب  ریـسی  (ع ) مئاقلا سانلا و  ّفلأتی  ناک  نیّللاب  هتّما  یف  راـس  (ص ) هّللا
. دـنکیمن تکرح  ربمایپ  شور  هب  وا  هرارز ، يا  زگره  دومرف : ترـضح  دراد ؟ ار  ربمایپ  شور  نانوچ  ایآ  مدیـسرپ  هاواـن . نمل  لـیو  ًادـحا 

ترـضح یلو  تفرگیم ، سنا  مدرم  اب  درک و  تکرح  شتّما  نایم  رد  یمرن  اـب  ادـخ  لوسر  دومرف : ترـضح  ارچ ؟ موش  تیادـف  مدیـسرپ 
ره رب  ياو  دهدیمن و  هبوت  ار  يدحا  دنکیم و  تکرح  راتشک  اب  وا  دراد ، یتیرومأم  نینچ  دنکیم و  تکرح  راتـشک  گنج و  اب  (ع ) مئاق

ثیداحا نیا  عومجم  زا  هناگادـج  ياهلاقم  رد  هللاءاـشنا  هک  تسه  زین  هنیمز  نیا  رد  يرگید  ثیداـحا  [. 14 .« ] دنک ینمـشد  وا  اب  هک  سک 
زا عاـفد  هلاـقم  دـیاش  دـندنمزاین و  ياهبناـج  همه  عاـفد  هب  زین  تاـیاور  نیا  . ) تفگ میهاوخ  نخـس  تسا  ترـضح  رهق  هدـننک  وگزاـب  هک 

نایـضار (ع ) يدهم ترـضح  هک  میرادن  ار  تیاور  کت  نیا  اهنت  ام  هک  دش  نشور  اجنیا  ات  دزادرپب ). ثحب  نیا  هب  ( 3  ) تّیودهم تایاور 
هک هنوگنامه  تسا و  هتسناد  لتق  دننامه  یهانگ  ار  لتق  هب  تیاضر  هک  میراد  يرایـسب  تایاور  هکلب  دشکیم ، ار  (ع ) نیـسح ماما  لتق  هب 

باوج نیا  رد  دینک ، تقد  تسا . یهلا  باذع  لومشم  میهس و  يو  هانگ  رد  زین  لتق  هب  یـضار  دوشیم ، راچد  یهلا  باذع  هب  رـشابم  لتاق 
ِهعومجم نیا  تسه . زین  یضار  يارب  يویند  باذع  هانگ و  یلو  تسا ، لتق  رشابم  يارب  اهنت  ّدح  تسین . یهلا  دح  زا  نخـس  هک  دش  نشور 

. تفای ار  نآ  هیجوت  ات  درک  لمات  دـیاب  دریگب ؛ هدـیدان  ار  نآ  دـنک و  ّدر  باتـش  اب  لمأت و  نودـب  دـناوتیمن  یـسک  ار  تاـیاور  زا  هدرتسگ 
دقن ياهیشاح  (ع ) حون ترـضح  نامز  رد  قرغ  تیاور  رب  هحفص 154 و 155  هعرشم  دلج 1  رد  مرتحم  هدنـسیون  هک  تسا  زیگناتفگش 

مه اب  دب  بوخ و  رت و  کشخ و  يویند  باذـع  رد  هک  دـنیوگب  دـنهاوخیم  اجنآ  رد  ناشیا  ناش . هیـشاح  نیا  سکع  ًابیرقت  دـنراد  هنوگ 
ترـضح حیـضوت  و  هّصاخ » مکنم  اوملظ  نیذلا  نبیـصتال  هنتف  اوقتاو  : » دـیوگیم هک  لافنا  هروس  ِهیآ 25  هب  دننکیم  دانتـسا  دنزوسیم و 

نامز رد  هک  دناهدومرف  ياهدننک  لاؤس  هب  خساپ  رد  تیاور  نآ  رد  (ع ) اضر ماما  دننادیم . هیآ  نیا  فالخ  رب  قرغ  تیاور  رد  ار  (ع ) اضر
و حون . بیذکت  هب  یـضار  ای  دندوب و  حون  ِهدننک  بیذـکت  دوخ  ای  دـندش  قرغ  هک  یناسک  ِهمه  ناهانگ و  یب  هن  دـندوب و  لافطا  هن  قرغ 
: تسا هدمآ  هیآ  نآ  رد  هک  دـش  هراشا  هک  دـنادیم  ياهیآ  فالخرب  ار  تیاور  نیا  ناشیا  تخاسن . دوبان  ار  یهانگیب  باذـع ، نآ  زگره 

لک یلع  و  :... لوقا  » ناشیا هیشاح  رد  دیرگنب  دربیم .») ورف  دوخ  رد  زین  ار  نارگید  ینعی   ) دسریمن ناملاظ  هب  اهنت  هک  دیـسرتب  یباذع  زا  »
هحّصلا رما  یف  دارفالا  ضعب  ریصقت  نا  يرن  نحن  هصاخ و  مکنم  اوملظ  نیذلا  نبیـصتال  هنتف  اوقتا  و  یلاعت : هلوقل  فلاخم  اهرهاظب  هیاورلا 
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رثکا رقف  بجوی  داصتقالا  یف  مهضعب  ریصقت  هیذوم و  ضارماب  بابشلا  خویشلا و  لافطالا و  نم  ناریجلا  نم  هریثک  تاعامج  ءالتبا  بّبـسی 
نم هّدـع  ءاـمع  زک  مهیقفاوم و  ناـغفالا و  دواد  دـیرب و  لوـغملا و  زیگنچ  مادـص و  رتـله و  لـثم  یقمحلا  ءاـمعزلا  ضعب  طارفا  بعـشلا و 

هعنـصلا و ثرحلاءانف و  اهداسف و  مهکاله و  دالبلا و  دابعلاراوب و  بجوا  ناتـسکابلاو  نییناـغفالا  ناـبلاطلا  هیناـغفالا و  هیداـهجلا  بازحـالا 
اّهناف ایندلا  یف  هیعـضولا  راثالا  ریغ  هّنکل  متیدتها  اذا  ّلض  نم  مکّرـضیال  ّقحتـسملا  ّالا  هب  یلتبی  يورخالا ال  باذـعلا  معن  هایحلا ... بابـسا 
ياهیآ اب  فلاخم  تیاور  رهاظ  تروص  ره  رد  هیلدـعلا ... نیناوقلا  بسح  هضوع  مولظملا  قحتـسی  ناـک  نا  مولظملا و  ملاـظلا و  یلا  لـصت 

رد دارفا  زا  یـضعب  ریـصقت  مینیبیم  ام  هک  یلاح  رد  دسریمن ». امـش  ناملاظ  هب  اهنت  هک  یباذع )  ) ياهنتف زا  دیـسرتب  : » دـیوگیم هک  تسا 
دزاس و التبم  هدـنهد  رازآ  ضارما  هب  ناوج  ریپ و  كدوک و  زا  ار  ناگیاسمه  زا  يدایز  ِهدـع  هک  دوشیم  ثعاب  یتشادـهب  روما  اب  طاـبترا 

نوچ قمحا  ناربهر  زا  یخرب  يوردـنت  طارفا و  ای  ددرگ . تلم  زا  يرایـسب  رقف  بجوم  يداصتقا  لیاسم  اـب  طاـبترا  رد  یـضعب  ریـصقت  زین 
زین ناتـسناغفا و  يداهج  بازحا  زا  يدادـعت  ناربهر  نوچ  نانآ و  ناقفاوم  یناـغفا و  دواد  فنژرب و  لوغم و  ناـخزیگنچ  مادـص و  رلتیه و 

رگید تعنص و  يزرواشک ، نتفر  نیب  زا  اهنآ و  داسف  نانآ و  يدوبان  اهروشک و  ادخ و  ناگدنب  كاله  ثعاب  یناتسکاپ  یناغفا و  نابلاط 
هب يررـض  تسا  هدش  هارمگ  هک  یـسک  دیبای ، تیاده  امـش  رگا  دریگیم . ارف  ار  نآ  لها  اهنت  يورخا  باذع  يرآ ، دش . یگدـنز  لیاسو 

مولظم هچ  رگا  دسریم . مولظم  ملاظ و  هب  يویند  یعضو  راثآ  نیا  تسا ؛ يویند  یعضو  راثآ  زا  ریغ  يورخا  باذع  یلو  دناسریمن ، امش 
داضتم يدودـح  ات  (ع ) اضر ماما  ثیدـح  ود  هرابرد  ناشیا  رظن  هک  نیا  نخـس  هاتوک  دراد »... قاقحتـسا  ار  نآ  ناربج  هنالداع  نوناـق  قبط 

دناهتفریذپ یّتح  ناشیا  تساشگهار . میداد  ام  هک  یلوا  باوج  و  (ع ) اضر ماما  لوا  ثیدـح  لح  يارب  ناشرظن  نیا  تروص  ره  رد  تسا و 
دیابن رگید  باذع ، لومشم  دنراکهانگ و  لتق  هب  نایـضار  میتفگ  هک  ام  باوج  هجیتن  رد  دریگیم ؛ ارف  زین  ار  ناکاپ  يویند  ياهباذع  هک 

هـسیاقم لباق  يداع  درف  کی  ّقحان  لتق  هب  تیاضر  اب  (ع ) نیـسح ماما  لتق  هب  تیاضر  نینچمه  مود  باوج  دـشابن . ینتفریذـپ  ناشیا  يارب 
. دـنکیم لتقلابجاو  ار  وا  دزاسیم و  صخـشم  ار  درف  یتدـیقع  ینامیا و  فص  (ع ) ماما نآ  لتق  هب  تیاضر  ادهـشلا و  دیـس  لـتق  تسین .

نخـس نیا  تسا . لتق  یهلا و  باذـع  قحتـسم  دوشیم و  بوسحم  (ع ) نیـسح ماما  نمـشد  دریگیم و  رارق  لتاق  فص  رد  لتق  هب  یـضار 
نیا رد  (ع ) ماما هک  تسا  ینتفگ  دنک . یفن  دریذپن و  ار  نآ  هعرشم  مرتحم  ِهدنسیون  هنوگ  نیا  هک  تسین  فاصنا  لدع و  زا  رود  هب  نادنچ 

ار نآ  هدمآرب و  (ع ) ادهشلا دیس  لتق  هب  یضار  درف  لتق  زا  عافد  ماقم  رد  هتشاد  رظن  رد  مرتحم  ِهدنسیون  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  ربتعم  تیاور 
گرزب ثاریم  نیا  دنامیمن و  گنس  رب  گنس  هنرگو  دش  هارمه  يرتنوزف  تقد  اب  درک و  لمأت  رتشیب  دیاب  تسا . هدومرف  تابثا  ییابیز  هب 

دَضاعم و رایـسب  تایاور  اب  ربتعم و  هک  ینارون  یتیاور  يدرف  ییادـتبا و  هاگن  کی  اب  هعرـشم  مرتحم  ِهدنـسیون  دـیاب  ارچ  دوریم . تسد  زا 
هک اهنآ  راک  هن  دراذگاو . تیاور  لوا  يوار  هب  ار  نآ  ملع  دـنک و  یفن  درط و  هدز  باتـش  نینچ  نیا  ار  تسا  ناملاع  ِهمه  شریذـپ  دروم 

ناشیا راک  هن  و  تسا -  هتفریذپ  دـشابن  نآرق  فلاخم  شدافم  ات  دـننکیمن -  لمأت  نآ  دافم  رد  زگره  دـنریذپیم و  ار  یتیاور  گنرد  یب 
ردـقنآ ام  ِهدـیقع  هب  تسین . هتفریذـپ  مادـکچیه  . دـنکیمن لمأت  نآ  تفایرد  مهف و  رد  دـنکیم و  یفن  ار  تیاور  گنردیب  هنوگنیا  هک 

رارق يرهم  یب  دروم  هک  یتایاور  دشابن . ناتسود  يوس  زا  يرهمیب  نینچ  ِهتـسیاش  هک  تسا  هتـساریپ  صلاخ و  هرـس ، بان ، هعیـش  تایاور 
درط و هب  هدزباتـش  دـننکیمن و  ّتقد  تیاور  مهف  رد  نازیزع  نیا  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  نیا  تسا و  نداد  باوج  لباق  یگداـس  هب  هتفرگ 

دوخ هک  هنوگ  نامه  تساجب . هدوب  لعج  فیرحت و  ضرعم  رد  رتشیب  هک  ّتنـس  لها  تاـیاور  هب  تبـسن  ینیبدـب  يرآ ، دـنزادرپیم . یفن 
هدش شیاریپ  شیالاپ و  خـیرات  لوط  رد  هک  هعیـش  تایاور  یلو  دـنراد ، دوخ  تایاور  هب  تبـسن  ار  ینیبدـب  نینچ  ّتنـس  لها  نارکفنـشور 

هن درک ؛ هجوت  ثیدح  تیارد  مهف و  هب  دیاب  رتشیب  دشاب و  دیاب  ینیبدب  دروم  رتمک  رگید  دناهتساریپ ، ار  اهنآ  (ع ) تیب لها  ناماما  تسا و 
ج 11، لئاسو ، [ 3 . ] ح 4 ص 95 ، ج 100 ، راونالاراحب ، [ 2 . ] هحفص 234 ج 2 ، راونالاراحب ، هعرشم  [ 1  ] یقرواپ ثیدـح . درط  یفن و  هب 
[9 . ] ح 12 نامه ، [ 8 . ] ح 11 نامه ، [ 7 . ] ح 9 نامه ، [ 6 . ] ح 6 نامه ، [ 5 . ] ح 2 ص 409 ، ج 11 ، هعیشلالئاسو ، [ 4 . ] ح 2 ص 409 ،
[12 . ] ج 176 ص 376 ، ج 52 ، راونـالاراحب ، [ 11 . ] ح 114 ص 354 ، ج 52 ، راونـالاراحب ، [ 10 . ] ح 9 ص 315 ، ج 52 ، راونالاراحب ،
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ح 109. ص 353 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 14 . ] ح 99 ص 349 ، ج 52 ، راونالاراحب ، [ 13 . ] ح 30 ص 322 ، ج 52 ، راونالاراحب ،

دراد ترضح  مان  رکذ  تیعونمم  يارب  یهیجوت  هک  يرمع  تیاور 

عطقنا دق  لسنلااذه  ّنا  موقلا  دنع  ّناف  مسالانع  عنملا  هجو  یف  هنع  هّللا  یضر  يرمعلا  نع  و   » تسا هدمآ  هحفص 210  دلج 2 ، هعرشم ، رد 
یلع تایاورلا  یف  دـیکاتلا  هلمجلاب  و  هبربخا . دـق  وه  یّمـسملا و  دوجو  یلع  لب  مسالایلع  عقی  بلطلا ال  ناف  یل  موهفم  ریغ  هجولا  اذـه  و 
لجر رمالا  اذه  بحاص  (ع ) قداصلا نع  بائر  نب  یلع  حیحص  یفف  انراصعا  یلا  هبسنلاب  ًاهجو  هل  مهفنال  همیرحت  هدش  مسالا و  نع  عنملا 

رصعلا ّیلو  صخـش  یلع  وا  (ع ) همئالا یلع  هنم  فوخلا  ضرف  وه  دیدشتلا  اذه  نم  موهفملا  ّناب  دحا  یتفا  ول  و  رفاک » ّالا  همـساب  هیّمـسیال 
یکی  ) يرمع بانج  زا  دمحم . یبأب  تایاورلا  ضعب  یف  (ع ) يرکـسعلا یّنک  دق  مولمب و  يدـنع  نکی  مل  انراصعا  لثم  یف  همـسا  مرحی  الف 

. تسا هدـش  عطقنم  لـسن  نیا  هک  دـنرادنپیم  نانمـشد  هک : تسا  هدـش  لـقن  (ع ) ماـما ماـن  رکذ  تیعونمم  تلع  ِهراـبرد  صاـخ ) باون  زا 
، تسین ماما  زا  ندرب  مان  دمایپ  بیقعت ، وجوتسج و  هک  ارچ  تسین  موهفم  ام  يارب  تلع  نیا  یلو  دـسیونیم ): هعرـشم  هدنـسیون  هاگنآ  )
ود رب  لمتـشم  هدنـسیون  مـالک  زا  زارف  نیا  تسا ». هداد  ربـخ  نآ  زا  ير  مَع هک  تسا  ترـضح  دوـجو  رثا  بیقعت  وـجوتسج و  نیا  هکلب 
هب نانمـشد  هک  ارچ  دیربن  ار  ماما  مان  دیوگیم  نوچ  درادـن ؛ یلوبقم  موهفم و  يانعم  تسا  هدیـسر  يرمع  زا  هک  یتیاور  - 1 تسا : تهج 

تهج نیا  رد  هدنـسیون  تسا . هدنامن  اج  هب  يدنزرف  ناشیا  زا  تسا و  هدش  عطقنم  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  لسن  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا 
بیقعت وجوتسج و  يریگیپ و  هک  نآ  لاح  دینکیمن و  هیقت  تهج  نیا  رد  دیهدیم و  ربخ  ترضح  دوجو  زا  امـش  هک  دنکیم  لاکـشا 

تمرح هجو  دیوگیم  یلک  روط  هب  ناشیا  هاگنآ  - 2 ترضح . مان  رکذ  ِهدییاز  هن  دشاب ، هتشاد  دوجو  ترـضح  هک  تسا  رکف  نیا  ِهدییاز 
رد تسین ؛ مارح  (ع ) ماما مان  ندرب  سپ  درادـن . یلیلد  هیقت  رگید  زورما  تسا و  هدوب  اهنامز  نامه  رد  نآ  تسا و  هیقت  (ع ) ماـما ماـن  رکذ 

یبا هب  مهدزاـی  ماـما  نتـشاد  هینک  زا  تمرح  مدـع  نییبـت  يارب  هاـگنآ  تسین . مارح  نونکا  مه  یلو  تسا ، مارح  ماـن  رکذ  فوـخ ، ضرف 
. دننکیم دای  (ع ) دمحم

هراشا

. تسا سوملم  دوهـشم و  تیعقاو  نیا  درادیم و  او  وجوتسج  هب  ار  نانمـشد  ماما  مان  ندرب  هک : تسا  ینتفگ  يرمع  تیاور  اب  طابترا  رد 
يارب ماما  مان  ندرب  یلو  تسا ، عجرم  تسا و  هدـنز  هر ) ) ینیمخ ماما  هک  دنتـسنادیم  همه  ناـقفخ  نارود  رد  بـالقنا  يزوریپ  زا  لـبق  رد 

بیقعت ار  هدنیوگ  تفرگیمن و  مارآ  نمشد  دشیم ، هدرب  داتفایم و  اهنابز  رـس  رب  ماما  مان  رگا  دوب . زیمآرطخ  ماما  دوخ  یتح  هدنیوگ و 
تهج نیا  زا  دزاـسیم و  حرطم  دزاـسیم و  هدـنز  ار  صخـش  اـیوگ  ماـن ، ندرب  دادیم . رارق  رازآ  تـیذا و  دروـم  ار  ماـما  یتـح  درکیم ،
نسح ماما  لسن  درادن و  دوجو  (ع ) ماما هک  دناهتفریذپ  ایوگ  نانمشد  دیوگیم  تیاور  نیا  رد  يرمع  دزیگنایم . رب  ار  نمـشد  تاساسحا 
نیدب دنزادرپب و  بیقعت  وجوتسج و  يریگیپ و  هب  ات  دینکیم  کیرحت  ار  نانآ  ترـضح  مان  ندرب  اب  امـش  تسا و  هدش  عطقنم  يرکـسع 

هدرب مان  رگا  یلو  درادیم ، او  بیقعت  هب  ار  وا  دـنکیم و  کیرحت  ار  نمـشد  تاساسحا  ماـن  ندرب  دـتفایم . رطخ  رد  (ع ) ماـما ناـج  هنوگ 
ِهدنـسیون ارچ  منادیمن  نم  تسا . نشور  رایـسب  لـیلد  نیا  و  تسا . ناـما  رد  ناـنآ  رازآ  بیقعت و  زا  اذـل  تسا و  هدـشن  حرطم  ماـما  دوشن 

روآدای يدرب و  مان  رگا  تسین  نینچ  هن  تفگ : دـیاب  ناشیا  هب  یمّـسملا » دوجو  یلع  لب  مسالا  یلع  عقی  بلطلا ال  ناف  : » دـسیونیم مرتحم 
طابترا رد  اما  و  ددرگیم . وا  بیقعت  وجوتسج و  بجوم  هجیتن  رد  نمـشد و  کیرحت  بجوم  نیا  ياهدرک و  حرطم  هدنز و  ار  وا  يدش 

ای تشاد و  قالطا  ام  تایاور  رگا  هک  مییوگیم  میباییمن ، راصعا  نیا  رد  ماـما  ماـن  رکذ  تیعونمم  يارب  یهجو  اـم  دـسیونیم  هکنیا  اـب 
دانتـسا دروم  هک  یتیاور  میمهفن . ار  نآ  لیلد  هچرگ  مینکیم ؛ طایتحا  مکتسد  میهدیم و  نت  نادب  ام  دوب ، رادروخرب  تحارـص  زا  یتح 

مهل لحی  ال  : » تسا هدـمآ  هنوگنیا  يرگید  تایاور  رد  یلو  دـنربیم ، ار  ماـما  ماـن  نارفاـک  اـهنت  دـیوگیم  تسا ؛ قلطم  تسا ، هدنـسیون 
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یبیبح و ّنا  : »... تسا هدـمآ  راحب  رد  لاثم  ناونع  هب  دراد  بولطم  رد  تحارـص  تایاور  هتـسد  نیا  هک  لـجوزع » هّللا  هرهظی  یتح  هتیمـست 
دومرف (ع ) نینموملاریما هملع . یف  هلوسر  لجوزع  هّللا  عدوتـسا  اـمم  وه  ّلـجوزع و  هّللا  هثعبی  یتح  همـساب  ثّدـحا  ـال  نا  ّیلا  دـهع  یلیلخ 

...« منکن وگزاب  ار  وا  مان  دزیگنارب  ار  (ع ) يدهم ترضح  دنوادخ  هک  ینامز  ات  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  (ع » دمحم ترضح   ) مبیبح تسود و 
یتح همـساب  هرکذ  لحی  هصخـش و ال  يری  ّهنال ال  تسا ...« : هدمآ  (ع ) ینـسح میظعلادبع  ترـضح  نید  ضرع  فورعم  تیاور  رد  و  [. 1]

، تسین لالح  وا  مان  رکذ  دوشیمن و  هدید  (ع ) يدهم ترضح  صخـش  نوچ  ًاروج . ًاملظ و  تئلم  امک  ًالدع  ًاطـسق و  ضرالا  المیف  جرخی 
ام تایاور  نیا  هیاـپ  رب  و  تسا ». هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نآ  دزاـس  رپ  لدـع  طـسق و  زا  ار  نیمز  دـنک و  روهظ  هک  ناـمز  نآ  اـت 
هچ میناوتن . اـی  مینک و  هیجوت  ار  نآ  میناوتب  اـم  هچ  تسا  مارح  ترـضح  صوصخم  ماـن  رکذ  مینک و  رکذ  ار  ترـضح  نآ  ماـن  میناوتیمن 
رد هدرپ و  تشپ  هشیمه  ار  ترـضح  هک  هنوگنامه  دنوادخ  تسا ؛ ناسآ  زین  نآ  هیجوت  هک  میرذـگب  مینکن . هچ  مینک و  كرد  ار  شلیلد 
مان رکذ  رد  لاوقا  هتبلا  تسا . یقیاقح  يایوگ  ترـضح  یگژیو  نیاو  دـشاب  وا  تبیغ  زا  يدومن  زین  وا  مان  ات  هتـساوخ  تسا ، هتـشاد  تبیغ 
لوق فـالخ  رب  تفر  هراـشا  نآ  هب  هک  یتاـیاور  یلو  تسا ، هلئـسم  رد  لاوقا  زا  یکی  مرتـحم  هدنـسیون  ِهتفگ  تسا و  نوگاـنوگ  ترـضح 
لیلد رگا  تسین . تسرد  ًاهجو » هل  مهفنال   » نینچمه تسا . روهظ  نامز  ات  ندرب  مان  تمرح  رد  طایتحا  اهنآ  هب  هجوت  اـب  تسا و  هدنـسیون 

مرتـحم هدنـسیون  رظن  دروـم  تیاور  هک  مینک  هراـشا  تسین  دـب  اـجنیا  رد  تسا . ماـمت  میمهفن  هچ  مـیمهفب و  ار  شهجو  هـچ  دـشاب  ماـمت 
تیار تنا  هل  تلقف  تسا ...« : اشگهار  زین  نآ  نتم  رد  تقد  هک  تسا  هدمآ  فیرـش  یفاک  رد  لماک  روط  هب  يرمع  تیاور  ینعی  هعرـشم ؛

لاق مسالاف  تلق : تاه  یل : لاقف  هدـحاو  تیقبف  هل  تلقف  هدـیب -  أم  وا  و  اذ -  لثم  هتبقر  هّللاو و  يا  لاـقف  (ع ) دّـمحم یبا  دـعب  نم  فلخلا 
ابا ّنا  ناطلـسلادنع  رمالا  ّناف  (ع ) هنع نکل  مّرُحا و  لـّلحا و ال  نا  یل  سیلف  يدـنع  نم  اذـه  لوقاـال  کـلذ و  نع  اولأـست  نا  مکیلع  مّرحم 

مهلینی وا  مهیلا  فرعتی  نارـسجی  ٌدحا  سیل  نولوجی  هلایع  اذ  وه  هیف و  هل  قح  نم ال  هذخا  هثاریم و  مسق  ًادلو و  فلخی  مل  یـضم و  دـمحم 
زا سپ  ماما  وت  ایآ  مدیـسرپ  يرمع )  ) ورمع وبازا  : ) دـیوگیم رجح  کلذ ... ... نع  اوکـسما  هّللااوقتاف و  بلطلا  عقو  مسالا  عقو  اذا  ًاـئیش و 

. درک هراشا  تسد  اب  تسا و  هزادنا  نیا  شندرگ  ماهدید و  ار  وا  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ  داد : خـساپ  وا  ياهدـید  ار  (ع ) يرکـسع نسح  ماما 
نیا تفگ : يرمع )  ) ورمع وبا  تسیچ »؟ ترـضح  مسا  مدیـسرپ  وگب ، تفگ : وا  تسا  هدنام  رگید  لاؤس  کی  متفگ : وا  هب  دیوگیم  رجح 
دوخ يوس  زا  یلو  منک ، مارح  ار  لالح  هک  دـسریمن  ارم  هک  ارچ  میوگیمن ؛ مدوخ  شیپ  زا  نم  ار  نیا  دیـسرپب و  مسا  زا  هک  تسا  مارح 

میسقت ترضح  ثاریم  تشاذگن . اج  يدنزرف  تفر و  (ع ) يرکسع نسح  ماما  هک  تسا  نیا  ناطلس  دزن  هیضق  هک  ارچ  میوگیم ؛ ترضح 
دوش و انشآ  نانآ  اب  هک  دنکیمن  تارج  يدحا  دندرگیم و  هک  تسا  ترـضح  لایع  نیا  دندرب و  ثرا  هب  دوبن  ناشقح  هک  یناسک  دش و 
. دینک يراددوخ  نیا  زا  دیـسرتب و  دنوادخ  زا  دوب . دهاوخ  زین  بیقعت  يریگیپ و  دوش ، حرطم  مسا  هک  یماگنه  دهدب و  نانآ  هب  يزیچ  ای 

نم يارب  هجو  نیا  دـیوگیم  هعرـشم  مرتـحم  هدنـسیون  ارچ  منادیمن  نم  تسا و  هدروآ  ار  تقیقح  ناـمه  رتنشور  ناـیب  اـب  تـیاور  نـیا 
ار دوخ  بیقعت  يریگیپ و  دوش و  کیرحت  نمشد  هک  دوشیمن  ثعاب  نتخادنا  اهنابز  رب  ار  ترـضح  مسا  ندرب و  مان  ایآ  تسین . موهفم 

ح 13. ص 34 ، ج 51 ، راونالاراحب ، [ 1  ] یقرواپ دنک . عورش 

ام عافد 

رهق رهم و 

هراشا

تّیـصخش ترـضح و  تموکح  روهظ و  نامز  زا  هک  ياهرهچ  رد  دوش و  حرطم  مه  رانک  رد  رهق  رهم و  دـیاب  هک  تسا  هدـش  هتفریذـپ  نی 
یناسک رگا  دوشن . ریوصت  مقتنم  روآگنج و  زیمآرهق ، ياهرهچ  اهنت  دنیشنب و  مه  رانک  رهق  رهم و  ددرگیم ، میـسرت  (ع ) ماما نآ  دننامیب 
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تـسه هک  هنوگ  نآ  ترـضح  تموکح  يامیـس  دـیاب  میهدیم . ّقح  نانآ  هب  ام  تسا  نیا  ناشروظنم  دـنفلاخم ، ترـضح  رهق  حرط  اب  هک 
یفّرعم بلط  تنوشخ  ماـما ، دارفا ، یخرب  نهذ  رد  هجیتن  رد  میربب و  داـی  زا  ار  ترـضح  رهم  مییوگب و  رهق  زا  اـهنت  هکنیا  هن  دوش  میـسرت 
شاهژیو هاگیاج  رد  ار  مادک  ره  رهم و  رانک  رد  ار  رهق  رهق و  رانک  رد  ار  رهم  هتـشون  نیا  رد  ام  اذل  تسا ؛ حیحـص  ًالماک  نخـس  نیا  دوش .

. میاهتخاس حرطم 

رهم تایاور 

رد هک  یتاـیاور  هچ  دـنکیم و  وگزاـب  مومع  روط  هب  ار  ناـماما  رهم  هک  یتاـیاور  هچ  تفگ ؛ ناوتیم  رایـسب  نخـس  ترـضح  رهم  هراـبرد 
. تخانش ار  ماما  رهم  يافرژ  ات  درک  لّمأت  شخب  ود  نیا  رد  دیاب  تسا . هدیسر  هادف -  انحاورا  يدهم –  ترضح  صخش  رهم  اب  طابترا 

ناماما رهم 

سینالا مامالا  میناوخیم : اجنآ  رد  تسا  هدیسر  (ع ) ناماما ياهتلصخ  ِهرابرد  (ع ) اضر ترضح  زا  هک  یتیاور  هب  دیرگنب  لّوا  شخب  رد 
، نابرهم يردپ  راگزاس ، یمدمه  ماما  [. 1 . ] دانلا هیهادلا  یف  دابعلا  عزفم  ریغصلا و  دلولاب  هّربلا  ّمُالاو  قیقـشلا  خالاو  قیفـشلادلاولاو  قیفرلا 

نیا رد  هدـمآ  ریباعت  رد  تّقد  تسا . گرزب  ياهراک  اهدـمآشیپ و  رد  مدرم  هانپ  لاسدرخ و  كدوک  اـب  راـتفرشوخ  رداـم  ینت ، يردارب 
يردارب نابرهم ، يردپ  راگزاس ، یمدمه  دینک : هاگن  دـناسریم . مدرم  هب  تبـسن  ار  ماما  تّبحم  يزوسلد و  رهم ، تفار ، قمع  هاتوک ، نتم 

(ص) ربماـیپ رهم  یتـیاور  رد  اهدـمآشیپ . گرزب و  روـما  رد  مدرم  هاـگهانپ  أـجلم و  لاـسدرخ و  كدوـک  اـب  راـتفر  شوـخ  يرداـم  ینت ،
مدرم هب  تبـسن  درف  نیرترهم  رپ  نیرتتّبحم و  اب  سانلاب ؛... سانلا  فارا  سانلا و  یلع  سانلا  قفـشا  ناک  و  : » تسا هدـش  وگزاـب  هنوگنیا 
یتیب لهال  یل و  هّللا  عدا  (ع ) اضرلل تلق  لاق : (ع ) اضرلادـنع ًانیکم  ناک  تاـیّزلا و  ناـبا  نب  هّللادـبع  نع  میناوخیم : یتیاور  رد  [. 2 .« ] دوب

لقو ( ّلجوّزع هّللا  باتک  ءرقت  اما  یل : لاقف  لذ  تمظعتـساف  لاـق  هلیلو  موی  ّلـک  یف  ّیلع  ضرعتل  مکلاـمعا  ّنا  هّللاو  لـعفا ؟ تسلوا  لاـقف :
دزن ياهژیو  ّتیعقوم  هک  تاّیز  نابا  نب  هّللادبع  [. 3 (. ] (ع بلاط یبا  نب  ّیلع  هّللاو  وه  لاق : ) نونموملاو هلوسر  مکلمع و  هّللا  يریسف  اولمعا 

هب منکیمن ؟ اعد  رگم  ایآ  دومرف : ترضح  دینک ، اعد  متیب  لها  نم و  يارب  هک  متساوخ  (ع ) اضر ماما  زا  دیوگ : تشاد ، (ع ) اضر ترـضح 
ماما درک ، هولج  گرزب  میارب  ماـما  ِهتفگ  نیا  دـیوگ : يوار  دوشیم . هضرع  نم  رب  بش  زور و  ره  رد  امـش  راـتفر  لاـمعا و  دـنگوس  ادـخ 

هب هک  دوزفا  ماما  دننیبیم .» ار  امـش  لامعا  نانمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  دینک . لمع  وگب  : » دیوگیم هکیناوخیمن  ار  ادخ  باتک  ایآ  دومرف :
مدرم يارب  (ع ) ماما (ع ،) ماما هب  لامعا  ِهئارا  ماگنه  هب  هک  دیآیم  تسد  هب  تیاور  نیا  زا  تسا . (ع ) بلاطیبا نب  ّیلع  روظنم  دنگوس  ادخ 
مدرم تایح  هیام  ار  ناماما  دنوادخ  مالظلل ؛ حیباصم  مانالل و  هایح  هّللا  مهلعج  : » تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دنکیم . اعد  بش  زور و  ره 

عرو لاصخ  ثالث  هیف  لجرل  ّـِالا  حلـصتال  هماـمالا  ّنا  تسا : هدـمآ  تیاور  رگید  رد  [. 4 «. ] تسا هداد  رارق  اـهیکیرات  يارب  ییاـهغارچ  و 
يدرف يارب  زج  تماما  [. 5 . ] میحرلا دلاولاک  هل  نوکی  یتح  هیلع  ّیلو  نم  یلع  هفالخلا  نسح  هبـضغ و  هب  لمی  ملحو  مراحملا  نع  هزجحی 
شیوخ بضغ  رب  نآ  اب  هک  يايراـبدرب  دراد و  زاـب  اـهمارح  همه  زا  ار  وا  هک  ادـخ  زا  سرت  تسین : هتـسیاش  دـشاب  وا  رد  تلـصخ  هس  هک 

رد دشاب . وا  يارب  نابرهم  يردپ  نوچ  هک  هزادنا  نآ  ات  تسوا ، تیالو  یتسرپرس و  ریز  رد  هک  یسک  رب  ندرک  تماما  وکین  دشاب و  طّلسم 
نیا زا  يریباعت  و  اراوگ ) بآ  « ) نیعم ءام   » قادصم (ع ) ماما وس  رگید  زا  تسا و  هدـش  هداد  قیبطت  (ع ) ماما ربمایپ و  رب  نیدـلاو  ام ، تایاور 

شخب رد  (ع ) نامز ماما  رهم  دنکیم . وگزاب  مدرم  عفانم  ياتـسار  رد  ار  يو  يدنمدوس  ماما و  رهم  همه  اهنیا ، هک  تسا  هتفرگ  رارق  تسد 
یف ریطلاو  ءامـسلا  لها  ضرالا و  لها  هتفالخ  یف  یـضری  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  دزاسیم . اـپرب  یتموکح  هنوگچ  ماـما  هک  دـیرگنب  مّود 

: تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دنوشیم . داش  اضف  ناگدنرپ  دـندرگیم و  دونـشخ  يو  تموکح  نامز  رد  ناینامـسآ  ناینیمز و  [. 6 . ] ّوجلا
ار ماما  نیا  تموکح  نامز  هک  نآ  لاح  هب  اـشوخ  [. 7 ... ] ًالدـع ًاطـسق و  اهالمی  یّتح  هّمالا  نع  هّللا  جّرفی  هب  هماّیا و  كردا  نمل  یبوطف  ...
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زاب و  دزاسیم . رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  اجنآ  ات  دروآیم  دیدپ  یـشیاشگ  جرف و  تّما  يارب  يو  ِهطـساو  هب  دـنوادخ  دـنک . كرد 
ضرالا رخّدتالو  ًاراردم  مهیلع  ءامـسلا  لسری  رجافلاو  ّربلا  طق  هلثم  اومّعنتی  مل  ًامیعن  هنامز  یف  یتّما  مّعنتی  دیوگیم : ربمایپ  هک  تسا  هدمآ 

هن نابوخ و  هن  تسا  هدیدن  سکچیه  ار  شدننام  هک  دندرگیم  دنمهرهب  یتمعن  نانچ  زا  (ع ) يدهم نامز  رد  نم  تّما  [. 8 . ] اهتابن نم  ًائیش 
(ص) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  نـیمه  يارب  و  دـنایوریم . دراد  هـچ  ره  نـیمز  دزیریم و  ورف  ناـنآ  رب  روـفو  هـب  ینامـسآ  ياـهتمعن  نادـب .

دنکیم رارکت  راب  هس  هاگ  و  [ 9 « ] يدهملاب مکرّشبا   » دیوگیم هاگ  دهدیم . تراشب  هدنیآ  رد  (ع ) يدهم ترضح  روهظ  هب  ار  ناناملـسم 
ًاملظ تئلم  امک  ًالدع  ًاطسق و  ضرالا  المی  دیدش . لازلز  سانلا و  نم  فالتخا  نیح  یلع  جرخی  دیازفایم : و  [ 10 « ] يدهملاب اورشبا  : » هک

ار نیمز  يدیدش  ِهلزلز  دنربیم و  رـس  هب  يدـیدش  فالتخا  رد  مدرم  هک  یماگنه  [. 11 . ] هلدع مهعـسی  هدابع و  هدابع  بولق  المی  ًاروج  و 
ار مدرم  ياهلد  تسا . هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نآ  دزاـسیم ؛ رپ  لدـع  طـسق و  زا  ار  نیمز  دـسریم و  هار  زا  وا  تسا ، هتفرگارف 
: تـسا هدـمآ  يرگید  تـیاور  رد  دـهدیم . رارق  شیاـشگ  رد  ار  مدرم  ددرگیم و  ریگارف  شتلادـع  دـنکیم و  ادـخ  یگدـنب  زا  لاـمالام 
رد [. 12 «. ] دنايدونـشخ تیاضر و  رد  (ع ) يدهم ماما  زا  نامـسآ  نانکاس  نیمز و  نانکاس  ضرالا ؛ نکاس  ءامـسلا و  نکاس  هنع  یـضری  »

رگا یتخـس  نامز  نینچ  رد  هک  دوشیم  روآدای  نایعیـش  هب  دـنکیم ، وگزاب  ار  تبیغ  نامز  شزرا  (ع ) ماما هک  نآ  زا  سپ  يرگید  تیاور 
هک مینکیمن  وزرآ  ام  نیاربانب ، دیوگیم : يوار  دنباییم . تسد  يرایـسب  ياهشزرا  هب  دنرادرب  ماگ  ادخ  هار  رد  دـننامب و  یقاب  دـنب  ياپ 

يرتشیب تلیـضف  ندوب  امـش  نامز  رد  هک  ارچ  میـشاب ؛ (ع ) مئاق ترـضح  باحـصا  زا  قح و  روهظ  نامز  رد  ددرگ و  يرپس  تبیغ  ناـمز 
نـسحی دابعلا و  یف  لدعلا  قحلا و  ّلجوّزع  هّللا  رهظی  نا  نوّبحت  اما  هّللا  ناحبـس  دیامرفیم : بجعت  اب  خـساپ  رد  ترـضح  تشاد . دـهاوخ 

یلا قحلا  ّدری  هقلخ و  یف  هّللادودـح  ماقی  هضرا و  یف  هّللا  یـصعیال  هفلتخملا و  بولقلا  نیب  ّفلؤی  هملکلا و  هّللا  عمجی  سانلا و  هّماع  لاح 
، دندرگ دحتم  مدرم  دبای و  دوبهب  مدرم  مومع  لاح  دزاس و  راکشآ  ار  لدع  ّقح و  دنوادخ  هک  دیرادیمن  تسود  ایآ  هّللا ، ناحبـس  هلها ...

... ددرگرب شلها  هب  ّقـح  ددرگ و  ارجا  مدرم  ناـیم  رد  یهلا  دودـح  دوـشن و  ادـخ  تیـصعم  نیمز  يور  رد  دروـخ و  دـنویپ  مه  هـب  اـهلد 
هک ارچ  تساـج ؛ هب  ترـضح  يریگرد  دـیآیم ، دـیدپ  مدرم  مومع  يارب  یتیاـضر  یتـحار و  هاـفر و  هچ  دوـشیم و  یناـمز  هچ  دـیرگنب ،

يوقاچ يدرف  هک  یماگنه  هب  تسا . مدرم  مومع  لاح  يزاسهب  هار  رد  هک  ارچ  دـنکیم ؛ لمع  تسرد  وا  ریـشمش  تسا . بولطم  شاهجیتن 
هک یتقو  یلو  دزودیم ، دربیم و  نینچ  هک  تسا  تفوطع  رهم و  یب  حارج  نیا  هک  دنک  لایخ  دیاش  دـنیبیم ، حارج  تسد  رد  ار  یحاّرج 
رهم يارب  ترضح  رهق  دوب . هتفرگ  ار  حارج  رتکد  نیا  دوجو  يرهم  هچ  هک  دمهفیم  درگنیم ، دعب  یتاظحل  رد  ار  رامیب  هتفای  ناماس  ناج 

همـالع هتفگ  هب  دراد . یپ  رد  ار  ناـمدرم  رهم  هـک  تـسوا  رهق  دزاـسیم و  زیمآرهق  نـینچ  ار  وا  هـک  تـسوا  رهم  رهم . هـب  هتـشغآ  تـسا و 
يدهم ترـضح  اب  طابترا  رد  اههنیمز . رد  رهق  ياضتقا  تسا و  دنوادخ  سّدقم  دوجو  رد  تمحر  ياضتقا  دنوادخ ، هرابرد  هر ) ) ییابطابط

دنروآیم و مهارف  ار  ترـضح  رهق  هنیمز  نادّرمتم  ناشکرـس و  ناضراعم و  نادناعم و  تسا . لباق  رد  صقن  تسا ؛ نینچ  زین  هادـف  انحاورا 
رهم نامرجم  يارب  نارگید . يارب  مه  مرجم و  يارب  مه  تسا ؛ تمحر  زین  ترـضح  رهق  تسین . رهم  زج  ترـضح  سّدـقم  دوجو  رد  هنرگ 

يارب شرورپ  یلاـعت و  هنیمز  مرجم  یفن  اـب  نوـچ  تـسا ؛ رهم  نارگید  يارب  دـنکیم و  يریگوـلج  ناـشمرج  رارمتـسا  زا  هـک  ارچ  تـسا ؛
لیوط ءالب  دیدش و  کنظ  دعب  هتعیـش  نع  برکلل  جّرفملاوه  میهاربا  ابا  ای  دومرف : نم  هب  ماما  دـیوگ : يوار  ددرگیم . مهارف  رتهب  نامدرم 
ییالب تخس و  ِهرود  کی  زا  سپ  ار  هعیش  مغ  جنر و  (ع ) يدهم ترضح  میهاربا ، ابا  يا  [. 13 ... ] نامزلا کلذ  كردا  نمل  یبوطف  روجو 

هنامز و كردا  نمل  یبوط  ، » يرآ دـننک ... كرد  ار  نامز  نآ  هک  نانآ  اشوخ  دـنیرفآیم . شیاـشگ  دـیادزیم و  زارد  یمتـس  ینـالوط و 
هک یفّرشت  رد  [. 14 «. ] دنشاب اهزور  نآ  دهاش  دنبای و  تسد  نامز  نآ  هب  دننک ، كرد  ار  شنامز  هک  نانآ  اشوخ  هماّیا ؛ دهش  هناوا و  قحل 

ياقل یندـعت و ش  ماّیالا  تناک  دـقل  قاحـِسا  ابا  ای  باـبحرم  دـیوگیم : وا  هب  ماـما  وگوتفگ  زاـغآ  رد  تسا ، هتـشاد  راـیزهم  نب  میهاربا 
لایخ هثداـحملا و  بیط  نم  نیع  هفرط  لـخن  مل  نأـک  یّتح  تروص  یل  لٍّیخت  رازملا  یخارت  رادـلا و  طـحاشت  یلع  نیب  ینیب و  بتاـعملاو 

اهمّدقتم و یناوِخا  نع  ینلأس  ّمث  فارـشتسالاو  عزانتلا  هبرک  نم  هّفر  یقالتلا و  نم  ضّیقام  یلع  دمحلا  ّیلو  ّیبر  هّللادمحا  انا  هدهاشملا و 
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نیا اب  وت  نم و  نایم  شخب  تیاضر  روما  دادیم و  دیون  نم  هب  ار  ترادید  یکیدزن  اهزور  قاحـسا . ابا  يا  يدـمآ  شوخ  [. 15 . ] اهرخأتم
ياهظحل ایوگ  هک  اجنآ  ات  دیـشکیم  ریوصت  هب  میارب  لاـیخ  رد  ار  تیامیـس  یلو  دوب ، هداـتفا  ریخأـت  هب  ترادـید  میدوب و  رود  مه  زا  هک 

شیاشگ ترادـید و  يزاس  مهارف  يارب  تسا  دـمح  ّیلو  هک  ار  میادـخ  نم  ماهدوبن و  وت  رادـید  رّوصت  وت و  اب  يوگوتفگ  تّذـل  نودـب 
. دیسرپ لاح  هتشذگ و  رد  مناردارب  ناتسود و  زا  (ع ) ماما هاگنآ  دیوگ : رایزهم  نبا  میوگیم . ساپس  متـس  يریگرد و  یتخـس  زا  یـشخب 

رهم تسا  نیا  [. 16 «. ] میدوب ترادید  راظتنا  رد  زور  بش و  ام  ًاراهن ؛ ًالیل و  عّقوتن  اّنک  : » دومرف وا  هب  ماما  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  لقن  رد 
حلص يارب  وا  گنج  دریگیم و  تأشن  شرهم  زا  وا  رهق  ادخ ؛ تّجح  ّتبحم  يزوسلد و  تسا  هنوگنیا  تماما و  تفار  تسا  نینچ  ماما و 
مارآ يارب  شبیهن  يزوسلد ، يور  زا  شاییور  شرت  ّتبحم و  ناشن  شايدنت  هعماج ، رد  یگدنز  تایح و  داجیا  يارب  يو  راتـشک  تسا .

مکرکذل نیـسانال  مکتاعارمل و  نیلمهم  ریغ  ّانا  تسا : هدـمآ  دـیفم  خیـش  هب  ترـضح  همان  رد  تسا . یهد  شمارآ  يارب  شدایرف  يزاس و 
جنر دوبن ، نینچ  رگا  میاهدربن و  دای  زا  ار  امش  میتسین و  هجوتیب  امش  هب  تبـسن  ام  [. 17 . ] ءادعالا مکملطصاو  ءاواللا  مکب  لزنل  لذ  الولو 

، تسا حرطم  ترـضح  لیدب  یب  رهق  تایاور ، رد  رگا  نیاربانب ، دندروآیم . رد  هشیر  زا  ار  امـش  نانمـشد  دمآیم و  شیپ  ناتیارب  یتخـس  و 
نیا هک  میرادنپ  مینک و  باتـش  ترـضح  رهق  تایاور  یفن  رد  دـیابن  ام  تسا . رهم  یفن  رهق  یفن  تسوا . لیدـب  یب  رهم  زا  یناشن  دوخ  نیا 
هّکس کی  يور  ود  دوخ  ِهژیو  هاگیاج  رد  مه  رانک  رد  ود  نیا  دنکیم . یفن  ار  ترضح  رهم  دزاسیم و  ترضح  زا  ینشخ  ِهرهچ  تایاور 

تّبحم رهم و  اب  نآ  دـننام  یهلا و  دـح  يارجا  صاـصق و  دـنرادنپیم  هک  ار  یناـسک  دـینک  اـهر  تسین . راـک  رد  یـضراعت  ًالـصا  تسا و 
، نالقاع يا  [ » 18 [ ؛) بابلالا یلوا  ای  هویح  صاصقلا  یف  مکلو  : ) دزاسیم حرطم  ار  صاصق  هنوگچ  دنوادخ  هک  دـیرگنب  تسا . راگزاسان 
ص 200. هتافص ، مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب 15  هجحلا ، باتک  ج 1 ، یفاک ، [ 1  ] یقرواپ تسامش .» تایح  یگدنز و  ِهیام  صاصق 
[6 . ] ص 250 ح 10 ، ج 27 ، راحب ، [ 5 . ] ص 204 ح 2 ، ج 1 ، ناـمه ، [ 4 . ] ص220 ح 4 ، ج 1 ، یفاـک ، [ 3 . ] ص 5 ج 10 ، راـحب ، [ 2]
ج نامه ، [ 10 . ] ص 74 ح 23 ، ج 51 ، نامه ، [ 9 . ] ص 78 ج 51 ، نامه ، [ 8 . ] ص 76 ح 31 ، ج 51 ، نامه ، [ 7 . ] ص 80 ج 51 ، نامه ،
، نامه [ 14 . ] ص 129 ح 24 ، ج 52 ، نامه ، [ 13 . ] ص 81 ج 51 ، نامه ، [ 12 . ] ص 74 ح 24 ، ج 51 ، نامه ، [ 11 . ] ص 74 ح 24 ، ، 51
: هرقب [ 18 . ] ص 175 ج 53 ، راحب ، [ 17 . ] ص 541 همامالا ، لئالد  [ 16 . ] ص 34 ش 28 ، ج 52 ، نامه ، [ 15 . ] ص 236 ح 104 ، ج 52 ،

.179

رهق تایاور 

دیاش هک  مینکیمن  راکنا  ام  هتبلا  میرگنب . تایاور  نیا  زا  یـشخب  هب  میهد و  هئارا  رهق  تایاور  زا  يرامآ  ات  دـیوش  هارمه  اـم  اـب  نونکا  مه 
مینک و راکنا  ار  ترـضح  رهق  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  یلو  دشاب ، یعقاوریغ  یلعج و  دوش  تباث  رگا  یهّجوم  لیلد  هب  تایاور  زا  یخرب 

هراشا ییاههنومن  هب  هلاقم  نیا  رد  اـم  دوب . ناوارف  زین  رهم  تاـیاور  هک  هنوگ  نآ  تسا  رایـسب  رهق  تاـیاور  میوش . اـنتعایب  رهق  تاـیاور  هب 
نمل لیولا  ّلک  لیولاو  هراصنا  نم  ناک  هکردا و  نمل  یبوطاـیف  تسا  هدـناشن  رهم  راـنک  رد  ار  ترـضح  رهق  هک  یتاـیاور  فلا ) مینکیم .

رب ياو  رایـسب  ياو و  دـندرگ و  يو  نارای  زا  دـننک و  كرد  ار  ترـضح  هک  نانآ  اشوخ  هئادـعا . نم  ناک  هرما و  فلاخ  هفلاـخ و  هاواـن و 
روهظ و ناهاوخ  رگا  دهدیم  رادشه  هک  یتایاور  ب ) دنشاب . يو  نانمشد  زا  دنهنن و  رس  ار  يو  روتسد  دننک ، ینمـشد  يو  اب  هک  یناسک 

ربارب رد  دریگ ، ماقتنا  ادخ  نانمـشد  زا  دهاوخیم  ترـضح  هک  ارچ  دینیبب ؛ ار  وا  تیفاع  اب  هک  دیهاوخب  ادـخ  زا  دـیتسه ، ترـضح  روضح 
: دیرگنب تسا . كاندرد  یباذع  نانمشد  يارب  وا  دهدیمن . ناما  ار  نانآ  دنکیم و  یگداتسیا  هّیقت  نودب  اباهمیب و  نانکشراک  نانمشد و 

ریخأت هب  خـساپ  رد  يرگید  تیاور  رد  همقن . مئاقلا  ثعبی  همحر و  (ص ) ًادّـمحم ثعب  هّللا  ّنِاف  هیفاـع  یف  هّنمتیلف  مئاـقلا  مکدـحا  ینمت  اذِا 
پ) همقن . (ع ) مئاقلا ثعب  وهمحر  (ص ) ًادّـمحم ثعب  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنِا  : ... تسا هدـمآ  ترـضح  ناـمز  اـت  دودـح  زا  یـضعب  يارجا 

رهق ناشن  زین  تایاور  نیا  دیوگیم ؛ نخس  مئاق  مان  مچرپ و  بسا ، هرز ، رکـشل ، زیمآرهق ،) بالقنا   ) فیـس هب  مایق  جورخ ، زا  هک  یتایاور 

33 دفاع از روایات مهدویت (نقد کتاب مشروعه بحار االنوار)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هسفن و نم  ملعلا  لذ  رـشتنا  هجورخ  تقو  ناح  اذِا  ٌمَلَع  هل  لاق : هّللا  لوسر  ای  هتامالع  هلئالد و  اـم  ّیبُا و  هل  لاـقف  دـیرگنب : تسا . ترـضح 
علتقا هجورخ  تقو  ناح  اذِاف  دـمغم  فیـس  هل  ناتمالع و  ناتیآ و  امه  هّللا و  ءادـعا  لتقاف  هّللا  ّیلو  ای  جرخا  ملعلا : هادانف  ّلجوّزع  هّللا  هقطنا 

هّللا ءادعا  لتقیو  جرخیف  هّللا  ءادعا  نع  دعقت  نا  کل  ّلحی  الف  هّللا  ّیلو  ای  جرخا  فیـسلا  هادانف  ّلجوّزع  هّللا  هقطناو  هدمغ  نم  فیـسلا  لذ 
(ص) ادـخ ربمایپ  زا  ّیبا  [. 1 ... ] هترـسی نع  لـیئاکیم  هنیمی و  نع  لـیئربج  جرخی و  هّللا  مکحب  مکحی  هّللا و  دودـح  مـیقی  مـهفقث و  ثـیح 

زاـب دوـخ  هب  دوـخ  مچرپ  نآ  ددرگ  کـیدزن  جورخ  تقو  هک  ناـمز  نآ  دراد  یمچرپ  دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ ماـما  ياـههناشن  دیـسرپ 
ود نیا  شکب ». ار  ادـخ  نانمـشد  نک و  جورخ  ادـخ  ّیلو  يا  : » هک دـهدیم  ادـن  ار  ماما  دروآیم و  ناـبز  هب  ار  مچرپ  دـنوادخ  دوشیم و 

ایوگ ار  ریـشمش  دـنوادخ  دـیآ و  رد  فالغ  زا  دوش ، کیدزن  جورخ  نامز  ات  هک  دراد  فالغ  رد  يریـشمش  زاب  و  تسا . تمالع  هناـشن و 
ادخ نانمـشد  هک  اج  ره  دنکیم و  جورخ  ماما  ینیـشنب . هک  تسین  زیاج  نک  جورخ  ادخ  ّیلو  يا  هک  دهد  ادن  (ع ) ماما هب  ریـشمش  دزاس و 

تمـس لیئربج  هک  یلاـح  رد  دـنکیم  جورخ  وا  دـنکیم . يرواد  ادـخ  مکح  قبط  رب  درادیم و  اـپ  هب  ار  یهلا  دودـح  دـشکیم ، دـبایب  ار 
ًالجر رـشع  هثالث  هأمثالث و  هیِلا  عمتجی  جرخ  اذِا  انمئاق  ّنِا  ّیلع  ای  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  و  تسوا ... پچ  تمـس  رد  لیئاکیم  وا و  تسار 

نآ ام  مئاق  ناج ، یلع  [. 2 . ] هّللا ءادعا  لتقاف  هّللا  ّیلو  ای  مق  فیـسلا : هادان  دومغم  فیـس  هل  نوکی  هجورخ  تقو  ناح  اذاف  ردب  لاجر  ددع 
هدش فالغ  ریشمش  دسر  ارف  شروهظ  هک  نامز  نآ  دنوشیم و  هارمه  وا  اب  ردب  رکشل  دادعت  هب  رفن  هدزیس  دصیس و  دنک  جورخ  هک  نامز 

نآ راـنک  رد  ندـش  هتـشک  نتـشک و  باوث  زا  هک  یتاـیاور  ت ) شکب . ار  ادـخ  نانمـشد  زیخ و  اـپ  هب  ادـخ  ّیلو  ياهک  دـهدیم  ادـن  وا  هب 
ره ًادیهش . نیرـشع  رجا  هل  ناک  انل  ًاّودع  هیدی  نیب  لتق  نم  نیدیهـش و  رجا  هل  ناک  هعم  لتقف  انمئاق  كردا  نم  دیوگیم : نخـس  ترـضح 

، دشکب ار  ام  نمـشد  ترـضح  يور  شیپ  رد  هک  سک  ره  دیهـش و  ود  شاداپ  دوش ، هتـشک  وا  رانک  رد  دـنک و  كرد  ار  ام  مئاق  هک  سک 
زا ار  ترـضح  باـکر  رد  تداهـش  تساوـخرد  هک  ییاـهاعد  هب  مینک  هراـشا  تسا  بساـنم  اـج  نیمه  رد  دراد . ار  دیهـش  تـسیب  شاداـپ 
هب ترـضح  يور  شیپ  رد  هک  دـهد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  میهاوخیم  ادـخ  زا  هک  اـجنآ  رد  دـهع  ياـعد  هب  دـیرگنب  دـیامنیم . دـنوادخ 

ًارزتؤم يربق  نم  ینجرخأف  ًاّیـضتقم  ًامتح  كداـبع  یلع  هتلعج  يذـّلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاـح  نِا  مهّللا  میهدیم : همادا  میـسرب و  تداـهش 
نم و نیب  ياهدرک  متح  تناگدنب  رب  هک  یگرم  رگا  اراگدرورپ  يدابلاو  رـضاحلا  یف  یعادلا  هوعد  ًاّیبلم  یتانق  ًادّرجم  یفیـس  ًارهاش  ینفک 

ماهتفرگ دوخ  رب  يرازا  نوچ  ار  منفک  هک  یلاح  رد  روآ  نوریب  نک و  هدنز  ربق  زا  ترضح  روهظ  نامز  رد  ارم  دش ، هلصاف  ترـضح  رادید 
یتایاور ث ) مهدیم . تبثم  خساپ  (ع ) ماما توعد  هب  اتسور  رهـش و  رد  ماهدرک و  تخل  ار  ماهزین  ماهدیـشک و  نوریب  ماین  زا  ار  مریـشمش  و 

زا دـندز و  هّجـض  ناگتـشرف  هک  هاگ  نآ  دریگیم ؛ ار  وا  ماقتنا  مئاق  اب  هک  داد  هدـعو  دـنوادخ  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  دـیوگیم  هک 
ار ادخ  ِهدیزگرب  دنتـشادن و  هگن  ار  ادخ  تمرح  مدرم  هک  ارچ  دنزاس ؛ كاپ  نامدرم  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  ِهحفـص  ات  دنتـساوخ  دنوادخ 

وگزاب تایاور  نیا  مریگیم . ماقتنا  (ع ) مئاق نیا  اب  هک  درک  هراشا  داد و  ناشن  ار  (ع ) ناماما يامیس  دز و  رانک  ار  ياهدرپ  دنوادخ  دنتشک ،
نیمه ترـضح ، فورعم  باقلا  زا  یکی  ًاساسا  تسا و  (ع ) ماما زیمآرهق  ِهرهچ  ِهدـنهد  ناشن  دوخ  نیا  تسا و  مقتنم  (ع ) مئاـق هک  دـنکیم 

اذه لعفی  ّبر  ای  تلاق : یلاعت و  هّللا  یِلا  هکئالملا  تّجـض  ناک  ام  (ع ) ّیلع نب  نیـسحلارما  نم  ناک  اّمل  هّللادـبعوبا  لاق  تسا : مقتنم  بقل 
، دیسر تداهش  هب  ادهـشلادّیس  نوچ  [. 3 . ] هیملاظ نم  هل  مقتنا  اذـهب  لاق  و  (ع ) مئاقلا ّلـظ  مهل  هّللا  ماـقأف  لاـق : ّیبن  نبا  ّیفـص و  نیـسحلاب 
. دننکیم نینچ  (ع ) نیـسح تربمایپ ، دنزرف  وت و  هدـیزگرب  اب  ایادـخ  دنتـشاد : هضرع  دـندیلان و  دـندز و  هّجـض  ادـخ  هاگرد  هب  ناگتـشرف 

دناهدرک ملظ  (ع ) نیـسح ماما  هب  هک  یناسک  زا  درف  نیا  اب  دومرف : تخاس و  اپرب  ناشیارب  ار  (ع ) مئاق ّلظ  دنوادخ  هاگ  نآ  دومرف : ترـضح 
یلب لاق  قحلاب  نیمئاق  مکّلک  متـسلا  هّللا  لوسر  نبای  (ع ) رفعج یبال  تلق  لاق  یلامثلا : نع  تسا : هدـمآ  رگید  تیاور  رد  مریگیم . ماـقتنا 

لفغتا اندّیـس  انهلا و  اولاق : بیحنلاو و  ءاکبلاب  ّلجوّزع  هّللا  یِلا  هکئالملا  تّجـض  نیـسحلا  يّدج  لتق  اّمل  لاق : ًامئاق  مئاقلا  یّمـس  ملف  تلق 
دعب ولو  مهنم  نمقتنال  یلالج  یتّزعوف و  یتکئالم  اوّرق  مهیلا  ّلجوّزع  هّللا  یحوأف  قلخ  نم  کتریخ  کتوفص و  نباو  کتوفص  لتق  نّمع 

: ّلجوّزع هّللا  لاقف  یّلصی  مئاق  مهدحا  اذاف  کلذب  هکئالملا  تّرسف  هکئالملل  (ع ) نیـسحلا دلو  نم  همئالا  نع  ّلجوّزع  هّللا  فشک  ّمث  نیح 
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ای اولاقف : هکئالملاو  امهیلع  نم  ضرالاو و  تاوامـسلا  تّجع  لتق  اّمل  (ع ) نیـسحلا ّنِاف  دـیرگنب ...: مه  زاب  [. 4 . ] مهنم مقتنا  مئاقلا  کلذـب 
ای یتکئالم و  ای  مهیِلا : هّللا  یحوأف  کتوفص  اولتق  کتمرح و  اولحتسا  امب  ضرالا  دیدج  نم  مهدجن  یّتح  قلخلا  كاله  یف  انل  نذِئا  اّنبر 

مهنیب نم  مئاقلا  نالف  دیب  ذخا  مث  (ع ) هل ًاّیصو  رـشع  ینثا  دّمحم و  هفلخ  اذِاف  بجحلا  نم  ًاباجح  فشک  ّمث  اونکـسا  یـضرا  ای  یتاوامس و 
يریگماقتنا و زا  هک  میراد  يرگید  تاـیاور  زین  و  [. 5 . ] تآرم ثالث  اهلاق  اذهل  رـصتنا  اذهب  یـضرا  ای  یتاوامـس و  ای  یتکئالم و  ای  لاقف :
ادـخ و يارب  وا  دـنک  مایق  مئاق ، هک  نامز  نآ  نیعمجا ؛ انل  هلوسرلو و  هّللا  مقتنا  انمئاق  ماق  اذِا  : » دـیرگنب دـیوگیم . نخـس  ترـضح  طلـست 
؛ دـنادیم ناشکرـس ) نانمـشد و  يارب  هتبلا   ) ماقتنا باذـع و  ار  ترـضح  روضح  هک  یتایاور  ج ) [. 6 «. ] دریگیم ماـقتنا  اـم  يارب  لوسر و 
: لاق ) ربکالا باذعلا  نود  یندالا  باذـعلا  نم  مهّنقیذـنلو  ّلجّوزع ): هّللا  لوق  نع  (ع ) هّللادـبع ابا  تلأس  لاق : رمع  نب  لّضفم  نع  دـیرگنب :

شیپ رتمک  باذع  زا  نانآ  هب  هک  هیآ  نیا  هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  دیوگ : رمع  نب  لضفم  فیـسلاب . يدهملا  ربکالاو  رعـسلا  ءالغ  یندالا 
اب (ع ) يدـهم روضح  رتگرزب  باذـع  تساـهتمیق و  ینارگ  رتمک  باذـع  دوـمرف : ترـضح  مدیـسرپ  میناـشچیم ، رتگرزب  باذـع  زا 

هّللا هّرخا  فیکف  تسا : هدـمآ  (ع ) مئاق ترـضح  نامز  اـت  دودـح  زا  یـضعب  يارجا  ریخأـت  هب  خـساپ  رد  يرگید  تیاور  رد  تسا . ریـشمش 
ماما تسا و  تمحر  ربمایپ  (ص ) ربمایپ نوچ  همقن . (ع ) مئاقلا ثعب  همحر و  (ص ) ًادّـمحم ثعب  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنِا  هل : لاقف  (ع ) مئاقلل

مهیتأت نا  ِّالا  نورظنی  له  یلاعت ) هلوق  تسا ... : هدـمآ  تیاور  رگید  رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  ریخأت  نیا  دـیآیم  يریگماقتنا  يارب  (ع ) مئاـق
له لاقف : ) هلوسرل هّلل و  اوبیجتـسی  مل  نیذلا  نیقفانملاو  نیکرـشملا  نع  (ص ) ًادّمحم ربخی  ّبر  تایآ  ضعب  یتأی  وا  ّبر  یتأی  وا  هکئالملا 

نورقلا بّذـع  امک  ایندـلا  راد  یف  مهیتأت  باذـعلا  کلذـب  ینعی  ّبر  تایآ  ضعب  یتأـی  وا  ّبر  یتأـی  وا  هکئـالملا  مهیتأـت  نا  ّـالا  نورظنی 
مل ینعی  هیالا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامِیا  ًاسفن  عفنیال  ّبر  تایآ  ضعب  یتأی  موی  لاـق : مث  مهنع  (ص ) یبنلا هب  ربخی  ربخ  اذـهف  یلوـالا 

عولط دـعب  میناوـخیم : رگید  تیاور  رد  و  [. 7 . ] اهبرغم نم  سمـشلا  عولط  یه  هیـالا  هذـه  هیـالا و  هذـه  ءییجت  نا  لـبق  نم  تنمآ  نکت 
... ًاریخ اهنامِیایف  تبسکوالبق  نم  تنمآنکتمل  اهنامِیا  ًاسفن  عفنیالو  عفری  لمعالو  لبقت  هبوت  الف  هبوتلا  عفرت  کلذ  دنعف  اهبرغم  نم  سمش 
هک برغم  زا  دیـشروخ  عولط  رب  زین  نآ  تسا و  يویند  باذع  تایآ ، زا  یـضعب  زا  روظنم  زین  تایاور  نیا  رد  دینیبیم  هک  هنوگنامه  [. 8]

یِلا مق )  ) هنم ملعلا  ضیفیف  : ... تسا هدـمآ  یفورعم  تیاور  رد  زاب  تسا . هدـیدرگ  قیبطت  تسا  هادـفانحاورا  يدـهم  ترـضح  روهظ  نامه 
ریصی و  (ع ) مئاقلا رهظی  ّمث  ملعلاو  نیدلا  هیِلا  غلبی  مل  ضرالا  یلع  دحا  یقبیال  قلخلا  یلع  هّللاهجح  متیف  برغملاو  قرشملا  یف  دالبلا  رئاس 
برغ قرـش و  رد  دـالب  رگید  هب  مق  زا  مـلع  [. 9 . ] هّجح مهراکنا  دـعب  ِّالا  دابعلا  نم  مقتنیال  هّللا  ّنـال  داـبعلا  یلع  هطخـس  هّللا و  همقنل  ًاـیبس 

وا هب  ملع  نید و  هک  دـنامیمن  یـسک  نیمز  هنهپ  يور  رب  هک  اج  نآ  ات  دوشیم  مامت  شقلخ  رب  ادـخ  تّجح  هجیتن  رد  ددرگیم و  يراـج 
نامدرم زا  دنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛ نامدرم  رب  يو  مشخ  ادخ و  ماقتنا  ببس  وا  ددرگیم . راکشآ  (ع ) مئاق ترـضح  هاگ  نآ  دشاب . هدیـسرن 

هدش رگا  یّتح  دیوش و  هدامآ  ترضح  مایق  يارب  دهدیم  روتـسد  هک  یتایاور  چ ) دنریذپن . ار  تجح  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دریگیمن  ماقتنا 
«. دینک هدامآ  ریت  کی  یّتح  هدش  رگا  (ع ) مئاق ترـضح  جورخ  يارب  ًامهـس ؛ ول  مئاقلا و  جورخل  مکدـحا  ّنّدـعیل  . » دـیزاس مهارف  ریت  کی 

دیاب دیسر و  ناوتیمن  گرزب  فده  نیا  هب  هافر  اب  دیآیمن و  دیدپ  ترـضح  یناهج  تموکح  یتحار  هب  دیوگیم  هک  یتایاور  ح ) [. 10]
: لاقف مد  همجحم  قرهی  الف  رومالا  هل  تماقتـسا  کلذ  ناـک  اذِا  ّهنِا  نولوقی  مّهنِا  تلق  دـیرگنب ... : داد . نوخ  تخیر و  قرع  دیـشک ، جـنر 

نامز نآ  رد  دنیوگیم  متفگ : ماما  هب  دـیوگ  يوار  [. 11 . ] هتهبج یِلا  هدیب  أموا  قلعلاو و  قرعلا  متناو  حسمن  یّتح  هدیب  یـسفن  يذلاو  ّالک 
ترـضح دوشیمن ؟ هتخیر  ینوخمه  تماـجح  کـی  هزادـنا  هب  دریگیم و  اـپ  دـیآیم و  تسار  ترـضح  عفن  هب  ترـضح و  يارب  اـهراک 

رد مینک . كاپ  یناشیپ  زا  نوخ  قرع و  امـش  ام و  هک  نآ  ات  دریگیمن  اپ  اـهراک  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  هن ، دومرف :
هب یتحار  هب  دـناعم  ناـسنا  دوب  اـنب  رگا  يرآ ، دوشیم . دـیکأت  تقیقح  نیمه  رب  هتـسویپ  زین  و 126   124 ثیداحا 123 ، رد  راونـالاراحب ،

. داتفایم قافتا  زورما  هب  ات  رما  نیا  درادرب ، تسد  متـس  ملظ و  زا  دورب و  تلادع  قح و  فرح  قح و  تموکح  راب  ریز  دهد و  نت  تلادـع 
راب ریز  دنتفریذپ و  ناشکرـس  اجک  یلو  دندرک ، توعد  دودـحم  تردـق  نابز و  اب  ار  مدرم  دـندرک و  دایرف  دـندمآ و  ناربمایپ  هزادـنا  هچ 
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رهق زین  تایاور  زا  هتـسد  نیا  دنکیم ؛ نایب  ار  يو  باحـصا  ترـضح و  فرگـش  تردق  هک  یتایاور  خ ) دندیـشک . تسد  ملظ  زا  دنتفر و 
ربز نم  ّدـشال  هبلق  ّنِا  ًالجر و  نیعبرا  هّوق  یطعی  مهنم  لجّرلا  ّنِاف  دـیرگنب : دزاسیم . ناونع  ار  ترـضح  ياجهب  بضغ  مشخ و  ترـضح ،

ار رفن  لهچ  تردق  ترضح  نارای  زا  درف  ره  [. 12 . ] ّلجوّزع هّللا  یضری  یّتح  مهفویس  نوّفکیال  اهوعطقل  دیدحلا  لابجب  اوّرمولو  دیدحلا 
هکت هکت  ار  نآ  دـننک ، رذـگ  نهآ  ياـههوک  هب  ناـنآ  رگا  تسا و  نهآ  تشرد  ياـههراپ  زا  رتمـکحم  رتتخـس و  شلد  دـنکیم و  ادـیپ 

قح تموکح  روهظ و  هب  ندیـسر  رد  دـیوگیم  هک  یتایاور  د ) دوش . یـضار  دـنوادخ  ات  دـنریگیمن  زاب  ار  شیوخ  ریـشمش  دـنزاسیم و 
دیوش و هتـشک  دیگنجب ، دیرب و  جنر  دیروخب  لد  نوخ  دیاب  هک  دینادیم  ایآ  دیآیمن . تسد  هب  مه  تحار  نادنچ  هک  ارچ  دـینکن ؛ باتش 

لظ تحت  توملاو  فیـسلا  ِّالا  وه  ام  ظیلغلا و  ِّالا  هساـبلالو  بشجلا  ریعـشلا  ّـِالا  هماـعط  اـم  هّللاو  مئاـقلا  جورخب  نولجعتـسی  اـم  و  دیـشکب .
سابل زج  يو  سابل  تخـس و  يوج  نان  زج  وا  ياذغ  دنگوس  ادخ  هب  دننکیم ؟ باتـش  (ع ) مئاق ترـضح  جورخ  يارب  ارچ  [. 13 . ] فیسلا

اب ترضح  ياهيریگرد  اهگنج و  زا  هک  یتایاور  ذ ) تسین . ریشمش  ِهیاس  رد  گرم  ریـشمش و  زج  يزیچ  ترـضح  جورخ  تسین . نشخ 
دیاب هراب  نیا  رد  دـنزیخیم و ... رب  ماما  اب  گنج  هب  هک  ییاههورگ  دـنوشیم و  ریگرد  هک  یماوقا  دـیوگیم ؛ نخـس  نادـناعم  نانمـشد و 

. دوشیم ریگرد  شکرس  نافلاخم  اب  دنکیم . گنج  دنگنجیم ، وا  اب  هک  یناسک  اب  ماما  هک  تسا  هدمآ  ام  تایاور  زا  يرایـسب  رد  تفگ :
ناشکرـس و ِهدـننک  كاله  تساجک  داحلِالاو ؟ لیلـضتلاو  داـنعلا  لـها  لصأتـسم  نیا  هدرملاو  هاتعلادـیبم  نیا  میناوخیم : هبدـن  ياـعد  رد 

گنج هک  یهورگ  اب  هلتاقملا ؛ لتقیف  : » هدمآ تایاور  زا  یخرب  رد  نادـحلم ؟ نازاس و  هارمگ  نادـناعم و  نکرب  نب  زا  تساجک  نادرمتم ؟
وا اب  هفوک  رد  هک  ار  یناسک  العوّزع ؛ هّللا  یضری  یتح  اهیلتاقم  لتقیف  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  [. 14 «. ] دگنجیم دننکیم  زاغآ  ار 

هجیتن رد  دیگنجیم  وا  اب  امش  مکلتقیف ؛ مکلتاقیف  هنولتاقتف  : » هدمآ تایاور  زا  یـضعب  رد  ددرگ .» دونـشخ  دنوادخ  ات  دشکیم  دنگنجیم ،
[. 16 ... ] هنوبراحی اهلها و  مئاقلا  براحی  هفئاط  هنیدم و  رـشع  هثالث  هدمآ : یتیاور  رد  [. 15 «. ] دشکیم ار  امش  دنکیم و  گنج  امـش  اب  وا 
ِّالا اهنم  ذخأی  الف  شیرقب  ّالا  ادبیال  ّهنِا  اما  تسا : هدمآ  تیاور  رگید  رد  دنگنجیم . ماما  اب  نانآ  دـگنجیم و  هفیاط  رهـش و  هدزیـس  اب  ماما 

. درادن نانآ  يارب  ریشمش  زج  مه  وا  دسریمن و  وا  هب  نانآ  زا  ریشمش  زج  دنکیم و  زاغآ  شیرق  زا  وا  [. 17 . ] فیسلا ِّالا  اهیطعیالو  فیسلا 
هک تسا  نشور  و  [. 18 . ] فیـسلاب ِّالا  اهیطعیالو  فیـسلاب  ِّالا  اهذـخأیال  فیـسلا  ِّالا  سرفلا  برعلا و  نیب  هنیب و  نکی  مل  میناوخیم : زاب  و 

سیل و  « ؛ درادن راتـشک  گنج و  زج  يراک  ماما  دیوگیم  یفاضا  رـصح  کی  رد  هک  یتایاور  ر : دوب . دهاوخ  ریـشمش  اهنت  ریـشمش  خـساپ 
ار ترضح  رهق  هک  یتایاور  [. 20 «. ] درادن يراک  ریشمش  اب  زج  فیسلاب ؛ ِّالا  هنأش  سیل  و  [. » 19 «. ] درادن گنج  زج  يراک  لتقلا ؛ ِّالا  هنأش 

ناشن ناوتیم  ار  رهم  زا  هدمآ  رب  رهق  نیا  تایاور ، ياج  ياج  رد  دنیآیمنرد . شرامـش  هب  هک  دندایز  هدرتسگ و  نانچ  دهدیم ، حیـضوت 
دیاب ار  رهق  نیا  تقیقح  درک . تفایرد  دـیمهف و  دـیاب  ار  هدرتسگ  هعومجم  نیا  اـهنت ، تسا ، هتخادرپ  تقیقح  نیا  هب  هریـس  تاـیاور  داد و 

هدرتسگ هعومجم  نیا  دیناوتیم  ایآ  دراد ؟ يدوس  هچ  عیرس  یفن  هنرگو  دیمهف  تخومآ و  درک ، ّتقد  درک ، لمأت  دیاب  تسا . رهم  هک  دید 
ماقتنا ایآ  دـگنجیمن ؟ ایآ  دزاسیمن ؟ مهارف  رکـشل  ایآ  دـنکیم ؟ مایق  ریـشمش  نودـب  ایآ  دـینک ؟ یفن  دـسریم ، تیاور  اهدـص  هب  هک  ار 

ایآ دنتـسین ؟ هارمه  زیمآرهق  یمزر  تردـق  نآ  اب  شنارای  ایآ  تسین و  نانچ  نینچ و  شایگنج  تردـق  ایآ  درادـن ؟ مچرپ  ایآ  دریگیمن ؟
ضراعت رد  ار  هعومجم  نیا  ای  دنـشابیمن  ینتفریذپ  دنمامتان و  تلالد  تهج  زا  تایاور  نیا  تفگ : تفرگ و  هدـیدان  ار  همه  نیا  ناوتیم 

ناشیا تموکح  لّوا  ياههام  هب  ًالوصا  تسا ، تایاور  زا  هدرتسگ  هعومجم  نیا  لولدم  هک  ترضح  رهق  تسا ، ینتفگ  دید . رهم  تایاور  اب 
گنج و رگید  هرود ، نیا  تشذگ  زا  سپ  یلو  دنکیم ، بوکرس  ار  نافلاخم  ياهتمواقم  دراد و  يریگرد  اههام  نیا  رد  وا  ددرگیمرب .

ياههام رد  ار  رهق  گنج و  هک  یتایاور  دراد ؛ تلالد  يرایـسب  تایاور  عمج  هجو  نیا  رب  تسین و  راک  رد  راتـشک  يریگرد و  يزیرنوخ ،
هچ روـهظ  یکیدزن  رد  هک  دـنادیم  هـچ  یـسک  هوـالع ، هـب  دـهدیم . ربـخ  یتدـم  زا  سپ  نآ  نتفاـی  ناـیاپ  زا  دزاـسیم و  حرطم  تـسخن 
نآ دینیبب -  مشچ  هب  ار  نامز  نآ  رگا  دـننکب ؟ دـنهاوخیم  هچ  دـننکیم و  هچ  لاّعف . یبازحا  هچ  دـنراک و  رـس  رب  یماوقا  هچ  درذـگیم ؟
زا دهدن و  ناما  نانآ  هب  دنک ، راتفر  نانآ  اب  هنوگنیا  دیاب  ماما  هک  دـیهدیم  ّقح  دوشیم -  هدـید  ییاههراشا  تایاور  یخرب  رد  هک  هنوگ 
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هناش تایاور  نیا  زا  هنوگنیا  دـیاب  ارچ  نیاربانب ، مینکیمن . كرد  تسرد  ام  ار  روهظ  نامز  ياهدـمایپ  تالوحت و  دریذـپن . يرذـع  نانآ 
گنهرف و کی  هئارا  يارب  اـهنت  دـیوگیم ، نخـس  تیمکاـح  تموکح و  ییاـپرب  زا  هک  ياهلدا  ًـالوصا  میریذـپن . ار  اـهنآ  مینک و  یلاـخ 

نید يدـهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـلاوه  دـیرگنب : تسین ، یندـش  نافلاخم  اب  يریگرد  نودـب  تموکح  تیمکاح و  ًامّلـسم  تسین و  بتکم 
همه رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  [. 21 (. ] نوکرـشملا هرک  ولو  هّلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا 

، اهگنج اهيریگرد ، هب  قیمع  ياهراشا  نوکرـشملا » هرکولو   » هلمج دنـشاب . هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگ ، بلاـغ  اـهنییآ 
هک مییوگب  ًاحیرـص  دـیاب  داتفا . قافتا  نآ  زا  ياهشوگ  (ص ) مرکا ربماـیپ  ناـمز  رد  هک  هنوگ  نآ  دراد  اـهيزیرنوخ  اهراتـشک و  تشک و 

تّبحم رهم و  شیانعم  ندش  نمشد  میلست  تسین و  تنوشخ  شیانعم  نداتسیا ، شکرـس  نمـشد  ربارب  رد  ندرب و  ریـشمش  هب  تسد  زگره 
. تسا هدیدرگ  نوگژاو  اهتقیقح  هدـش و  ضوع  میهافم  ارچ  دوشیم ؟ هدـید  رانک  هشوگ و  رد  زونه  هک  تسا  یهابتـشا  هچ  نیا  تسین .
هک ياههبـش  نامه  دـنکیم ؟ لیمحت  مدرم  هب  دزاسیم و  اپ  رب  ار  شیوخ  تموکح  گنج ، اـب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ماـما  ندـیگنج  اـیآ 

ریشمش ترضح  تسد  کی  رد  هک  تسا  نشور  نیا  دنتفرگیم . هدرخ  وا  یتموکح  هویش  هب  دندرکیم و  حرطم  (ص ) ربمایپ ِهرابرد  یخرب 
، ود ره  اب  تیادـه و  داشرا و  توعد ، ّتبحم ، رهم و  رگید ، تسد  رد  تسا و  يزیرنوخ  يریگرد و  گـنج ، تمواـقم ، لبمـس  هک  تسا 

روهظ زا  سپ  روهظ و  اب  نامز  مه  روهظ و  زا  شیپ  هک  میرذگب  دیآیم . مهارف  يرتسگ  تلادع  ياههنیمز  دریگیم و  اپ  شتموکح  يانبم 
دـنهدیمن و نت  قح  هب  هک  یناسک  اب  اـهنت  ترـضح  عقاو ، رد  ددرگیم . راکـشآ  قح  دوشیم و  تّجح  ماـمتا  ناـمدرم  همه  رب  ترـضح ،
اب زین  تسا و  یناهج  هک  تموکح  هرتسگ  هب  هجوت  اب  نینچ  مه  دنکیم . دروخرب  تدش  هب  دگنجیم و  دنریذپیمن  ار  قح  راکشآ  تجح 
هک میتسه  نئمطم  میزادرپیمن و  هلئسم  نیا  هب  نیا  زا  شیب  ام  تسا . ناوارف  رایـسب  اهيریگرد  لّوا ، لاس  رد  رگید  رایـسب  تاهج  هب  هجوت 

، يرآ دیآیمن . دیدپ  وا  يارب  ياههبـش  نینچ  درگنب ، اهنآ  رد  تیاور  مهف  ِهژیو  تیارد  اب  دـنک و  هعلاطم  لّمأت  اب  ار  تایاور  نیا  سک  ره 
زاین نیا  زا  شیب  رگا  هک  تفگ  دیاب  شخب  نیا  نایاپ  رد  دنریگیم . ارف  ار  شنوماریپ  اهههبش  دشاب ، هتشاد  شتآ  رب  یتسد  رود  زا  اهنت  رگا 

دـشابیم هب  قوثوم  ربخ  رابتعا  تیجح و  ام  يانبم  تایاور  رابتعا  اب  طابترا  رد  تخادرپ . عوضوم  نیا  هب  رتیـساسا  ناوتیم  دشاب ، عافد  هب 
دـشابن رتاوتم  رگا  تایاور  نیا  میقفاوم . هعیـش  ناهیقف  ناملاع و  عطاق  تیرثکا  اب  انبم  نیا  رد  مینادیمن و  تّجح  ار  هقث  دـحاو  ربخ  اـهنت  و 

[2 . ] ص 311 ح 4 ، ج 52 ، راحب ، [ 1  ] یقرواـپ تسا . فرحیب  نآ  راـبتعا  تیجح و  تسین و  یفرح  نآ  ندوـب  هب  قوـثوم  رد  تسه ، هک 
ص ح 23 ، ج 45 ، نامه ، [ 5 . ] ص 221 ح 4 ، ج 45 ، نامه ، [ 4 . ] ص 221 ح 3 ، ج 45 ، نامه ، [ 3 . ] ص 303 ح 72 ، ج 52 ، نامه ،
ح 23، ج 60 ، نامه ، [ 9 . ] ص 194 ح 26 ، ج 52 ، نامه ، [ 8 . ] ص 103 ج 93 ، نامه ، [ 7 . ] ص 376 ح 177 ، ج 52 ، نامه ، [ 6 . ] 228
[13 . ] ص 327 ح 44 ، ج 52 ، نامه ، [ 12 . ] ص 357 ح 122 ، ج 52 ، نامه ، [ 11 . ] ص 346 ح 146 ، ج 52 ، ناـمه ، [ 10 . ] ص 213
ح ج 52 ، نامه ، [ 16 . ] ص 375 ح 174 ، ج 52 ، نامه ، [ 15 . ] ص 308 ح 83 ، ج 52 ، نامه ، [ 14 . ] ص 355 ح 116 ، ج 52 ، نامه ،
ص 349. ح 99 ، ج 52 ، نامه ، [ 19 . ] ص 389 ح 310 ، ج 52 ، نامه ، [ 18 . ] ص 354 ح 113 ، ج 52 ، نامه ، [ 17 . ] ص 363 ، 136

.9 فص : 33 و  هبوت : [ 21 . ] ص 354 ح 114 ، ج 52 ، نامه ، [ 20]

ماما هریس  ربمایپ و  هریس  تایاور 

دیاب یسررب  يارب  تسا و  عونتم  ددعتم و  رایسب  تایاور  هک  تفگ  دیاب  دنکیم ، وگزاب  هنیمز  نیا  رد  ار  (ع ) ماما هریـس  هک  یتایاور  ِهرابرد 
تایاور 108، دننام : . دنادیم (ص ) ربمایپ هریس  نامه  ار  ترضح  هریـس  تایاور  زا  ياهتـسد  فلا ) میرگنب . فلتخم  ياههتـسد  رد  تّقد  هب 
زا ياهتسد  پ ) [. 1 . ] تسا (ص ) ربمایپ ّتنس  وا  ّتنس  هک  دیوگیم  تایاور  زا  ياهتسد  ب ) هریـس . باب  ج 52  راونالاراحب ، زا   192 ، 112

ج 52، راونالاراحب ، زا  111 و 7  ، 110 ح 109 ، دننام : دنکیم ؛ یفرعم  (ع ) یلع ماما  و  (ص ) ربمایپ هریس  زا  ریغ  ار  ترضح  هریـس  تایاور 
راثآ نّیبی  ّهنا  ّالا  دنکیم : حرطم  ار  انثتسا  کی  اهنت  تسا و  (ص ) ربمایپ ِهریس  شاهریس  دیوگیم : تایاور  زا  يرگید  هتسد  ت ) هریـس . باب 
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هک تسا  ینتفگ  دوشیم . نشور  ماما  هریـس  تقیقح  نآ ، هب  هّجوت  اب  تسا و  تایاور  عمج  هجو  مراـهچ  هتـسد  نیا  تسا  نشور  دّـمحم ...
توافتم طیارـش  هک  ارچ  تسا ؛ توافتم  هاگ  هریـس ، یلو  دـنکیم ، راتفر  ربمایپ  ّتنـس  قبط  رب  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  هنوگ  نآ  ماـما 

هب نیا  دراد و  ییاهتوافت  يرگید  اب  مادک  ره  هریس  یلو  دننکیم ، تکرح  (ص ) ربمایپ تّنـس  ِهیاپ  رب  ناماما  همه  نخـس ، رگید  هب  تسا .
شاهریـس زین  (ص ) ربمایپ دوخ  دناهتـشاد . ینوگانوگ  ياههریـس  ناماما  دزاـسیم . نوگرگد  ار  هریـس  نیا  هک  تسا  فلتخم  طیارـش  لـیلد 

توافت ِهیاپ  رب  هریـس  توافت  نیاربانب ، هّیقت و ... طیارـش  رد  هنیدـم ، رد  هکم ، رد  داهج  تایآ  زا  دـعب  داهج و  تایآ  زا  لبق  تسا ؛ تواـفتم 
رد تسا . هدش  هدید  فلتخم  ياههریـس  فلتخم و  طیارـش  ّتنـس  رد  هک  ارچ  دزاسیمن ؛ ادج  (ص ) ربمایپ تّنـس  زا  ار  ام  هاگچیه  طیارش ،

یـسررب نوچ  مینکن ؛ هدنـسب  یهد  سردآ  هب  میروایب و  ار  نآ  تایاور  زا  یخرب  میزادرپب و  هدش  هراشا  ياههتـسد  هب  تسا  بسانم  اجنیا 
نب هّللادبع  نع  لّوا  هتـسد  تایاور  دنـشاب . تیارد  لها  دننک و  تّقد  هک  نانآ  يارب  هتبلا  دـنکیم . وگزاب  رتهب  ار  تقیقح  تایاور  دوخ  رد 

مدهی و  (ص ) هّللا لوسر  عنص  ام  عنصی  لاق : هتریس ؟ فیک  يدهملا  هریـس  نع  هتلأس  لاق : (ع ) هّللادبع ابا  ینعی  ءاهقفلا  نم  خیـش  نع  ءاطع ،
هرابرد ع )  ) قداص ماما  زا  دـیوگ : اطع  نب  هّللادـبع  [. 2 . ] ًادـیدج مالـسِالا  فنأتـسی  هیلهاجلارما و  (ص ) هّللا لوسر  مدـه  امک  هلبق  ناک  ام 

. درک (ص ) ادخ ربمایپ  هک  دنکیم  ار  يراک  نامه  دومرف : (ع ) ماما ترضح ؟ نآ  هریس  تسا  هنوگچ  هک  مدیسرپ  (ع ) يدهم ترضح  ِهریس 
نیب زا  ار  تّیلهاج  (ص ) ادـخ لوسر  هک  هنوگ  نآ  دربیم ؛ نیب  زا  هدوب  هتـشذگ  رد  ار  هچنآ  دومرف ) نخـس  نیا  حیـضوت  رد  ماما  هاگنآ  )

تیاور نیا  رد  هک  توافت  نیا  اـب  میراد . ح 112  ص 354 ، ج 52 ، راحب ، رد  ار  تیاور  نیمه  دـننام  دـنکیم . زاغآ  ون  زا  ار  مالـسا  درب و 
هنوگ نیا  (ص ) ادـخ ربمایپ  اب  ار  (ع ) نامز ماما  هریـس  يدـننامه  تایاور  نیا  دراد . ار  باوج  لاؤس و  نیا  (ع ) رقاب ماما  زا  اـطع  نب  هّللادـبع 

رد یمّوس  تیاور  دنکیم . عورـش  ار  مالـسا  ون  زا  دبوکیم و  مه  رد  هدوب  هک  ار  هچنآ  ادخ ، ربمایپ  نوچ  ترـضح  هک  دـهدیم  حیـضوت 
ّيأب ماق  اذِا  مئاقلا  نع  (ع ) رفعج ابا  تلأس  لاق : دّـمحم  نع  العلا ، نع  دـیرگنب : تسا  هارمه  ایوگ  رتشیب  حیـضوت  اـب  هک  میراد  هتـسد  نیمه 

ام لطبا  لاق : (ص ) هّللا لوسر  هریـس  تناک  ام  و  تلق : مالـسِالا  رهظی  یّتح  (ص ) هّللا لوسر  هب  راس  ام  هریـسب  لاـقف : ساـنلا  یف  ریـسی  هریس 
مهب لبقتـسی  سانلا و  يدیا  یف  ناک  ام  هندـهلا  یف  ناک  ام  لطبی  ماق  اذِا  (ع ) مئاقلا کلذـک  لدـعلاب و  سانلا  لبقتـساو  هیلهاجلا  یف  تناک 

اب حلـص  نامز  رد  هچنآ  هک  تسا  هدوزفا  ار  هتکن  نیا  یلو  دراد ، هتـشذگ  تیاور  ود  اب  یلماک  يدننامه  دنچ  ره  تیاور  نیا  [. 3 . ] لدعلا
رد هک  تسا  ینتفگ  دربیم . یعقاو  تلادع  يوس  هب  ار  مدرم  دـنکیم و  لطاب  ار  هندُـه  نامز  يراج  ماکحا  رگید  دوشیم و  ارجا  نافلاخم 

ار یعقاو  تلادـع  مالـسا و  دـبوکیم و  مهرد  ار  نآ  ماما  هک  هدـمآ  دـیدپ  یتیعـضو  نافلاخم  تیمکاح  هعیـش و  تیموکحم  هیقت و  ناـمز 
یتّنس هّنس  یلئامش و  هلئامـش  یتینک و  هتینک  یمـسا و  همـسا  يدلو  نم  مئاقلا  (ص :) هّللا لوسر  لاق  مود  هتـسد  تایاور  دنادرگیم . مکاح 

. تسا نم  لسن  زا  (ع ) مئاق ترـضح  دومرف : (ص ) ادخ ربمایپ  [. 4 ... ] ّلجوّزع هّللا  باتک  یِلا  مهوعدـی  یتعیرـش و  یتّلم و  یلع  سانلا  میقی 
دزاسیم و راوتسا  نم  تعیرـش  نید و  رب  ار  مدرم  تسا . نم  ّتنـس  وا  ّتنـس  نم و  لیامـش  شلیامـش  نم و  ِهینک  شاهینک  نم و  مان  شمان 

نم تیب  لها  زا  يدرم  یتّنـسب ؛ لمعی  یتیب  لها  نم  لجر  جرخی  (: » (ص هّللا لوسر  لاـق  دـنکیم ... توعد  ادـخ  باـتک  يوس  هب  ار  ناـنآ 
نیحلاصلا نم  حـلاص  هل  تلق  لاق : (ع ) رفعج یبا  نع  هرارز  نع  موس  هتـسد  تاـیاور  [. 5 «. ] دنکیم لمع  نم  تّنـس  هب  هک  دـنکیم  روهظ 

كالف تلعج  تلق   ] هتریسب ریسی  ام  هرارز  ای  تاهیه  تاهیه  لاق  (ص ) دّمحم هریسب  ریسیا  تلق : یمسا  همسا  لاقف  (ع ) مئاقلا دیُرا  یل  هّمس 
ریـسی نا  هعم  يذـّلا  باتکلا  یف  رما  کلذـب  لتقلاب  ریـسی  (ع ) مئاقلاو سانلا  فلأتی  ناک  نیّللاب  هتّما  یف  راس  (ص ) هّللا لوسر  ّنِا  لاـق : َِمل ]؟

مروظنم نک و  رکذ  میارب  ار  ناحلاص  زا  حلاص  نآ  مان  متفگ : (ع ) رقاب ماما  هب  دـیوگ : هرارز  [. 6 . ] هاوان نمل  لیو  ًادحا  بیتتسی  الو  لتقلاب 
ترـضح دنکیم ؟ راتفر  ربمایپ  ِهریـس  دننامه  (ع ) مئاق ماما  ایآ  مدیـسرپ  تسا . نم  مان  نوچ  شمان  دومرف : ترـضح  دوب  (ع ) مئاق ترـضح 

نایم رد  (ص ) ادخ لوسر  دومرف : ترـضح  ارچ ؟ موش ، تیادف  مدیـسرپ : دـنکیمن ؟ راتفر  ربمایپ  ِهریـس  هب  هرارز ! يا  زگره  زگره ، دومرف :
ار تیرومأم  نیا  دـنکیم و  تکرح  راتـشک  گنج و  اب  مئاق  ترـضح  یلو  درکیم ، بولق  فیلأت  درکیم ، تکرح  یمرن  اـب  شیوخ  تما 

نع دنک . ینمشد  وا  اب  هک  سک  ره  رب  ياو  دهدیمن و  هبوت  ار  سک  چیه  دنک و  لمع  راتـشک  گنج و  اب  دیاب  هک  دراد  دوخ  اب  یباتک  رد 

38 دفاع از روایات مهدویت (نقد کتاب مشروعه بحار االنوار)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


: لاقف (ع ) ّیلع هریس  فالخب  راس  اذِا  (ع ) مئاقلا ریـسیا  سینخ : نب  یّلعملا  هلأسف  ًاسلاج  (ص ) هّللادبع یبا  دنع  تنک  لاق : نوراه  نب  نسحلا 
کلذ یبسلاو و  فیسلاب  مهیف  راس  ماق  اذِا  مئاقلا  ّنِا  هدعب و  نم  مهیلع  رهظیـس  هتعیـش  ّنا  ملع  ّهنال  ّفکلاو  ّنملاب  راس  ًاّیلع  ّنِا  كاذ  معن و 

ماما هریس  فالخ  رب  (ع ) مئاق ترضح  ایآ  دیسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  سینخ  نب  یلعم  [. 7 . ] ًادبا هدعب  نم  مهیلع  رهظی  مل  هتعیش  ّنا  ملعی  ّهنا 
ندـیگنجن و  ناریـسا ) يزاس  دازآ  ینعی   ) ّنم اب  (ع ) یلع ماما  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  يرآ و  دومرف : ترـضح  دـنکیم ؟ راتفر  (ع ) یلع

نانآ اب  شراتفر  مایق ، زا  سپ  (ع ) مئاق ترضح  یلو  دندرگیم ، روهقم  بولغم و  شنایعیـش  وا  زا  سپ  هک  تسنادیم  نوچ  درکیم ؛ راتفر 
: لاق ّهنا  هّللادبع  یبا  نع  دنوشیمن . روهقم  بولغم و  شنایعیش  وا  زا  سپ  دنادیم  هک  تسا  لیلد  نادب  نیا  تسا و  يزاسریسا  ریشمش و  اب 

نا هل  مئاقلاو  اولتقی  مل  اوحرُج  نِا  یباحصا  نم  هبقاعلل  کلذ  تکرت  نکل  حیرجلا و  یلع  زّهُجا  یتوملا و  لتقا  نا  یل  ناک  لاق : (ع ) ًاّیلع ّنِا 
مشکب و ار  يرارف  نمشد  هک  دوب  میارب  قح  نیا  دومرف : (ع ) یلع ترضح  دومرف : (ع ) قداص ماما  [. 8 . ] حیرجلا یلع  زّهجی  ّیلوملا و  لتقی 
(ع) مئاق ترضح  یلو  دنوشن ، هتشک  دندش  حورجم  رگا  ات  مدرکن  نینچ  منارای  هدنیآ  رطاخ  هب  یلو  منک ، مامت  ار  حورجم  نمـشد  راک  زین 

كادف تلعج  (ع ) هّللادبع یبال  تلق  لاق : هریبه  نبا  یلوم  دیفر  نع  دنک . صالخ  ار  یگنج  حورجم  دـشکب و  ار  يرارف  نمـشد  دـناوتیم 
یف امب  داوسلا  لها  یف  راس  بلاط  یبا  نب  یّلع  ّنِا  دیفر  ای  ال . لاقف : داوسلا  لها  یف  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هریسب  مئاقلا  ریـسیا  هّللا  لوسر  نبای 
هقلح یلع  هعبـِصا  ّرمأف  لاق : رمحالا  رفجلاام  كادف و  تلعج  تلقف : لاق  رمحالا  رفجلا  یف  امب  برعلا  یف  ریـسی  مئاقلا  ّنِا  ضیبالا و  رفجلا 

مدیسرپ (ع ) قداص ماما  زا  دیوگ : دیفر  [. 9 . ] مهلاثمال ًاعفاش  مهیلع  ًادهاش  ًابیجن  تیب  لها  ّلکل  ّنِا  دیفر  ای  لاق  ّمث  حبذلا  ینعی  اذـکه  لاقف 
ترضح دنکیم ؟ لمع  داوس  لها  هرابرد  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  هریس  هب  (ع ) مئاق ترضح  ایآ  موش ، تیادف  ادخ  لوسر  رـسپ  يا 

خرس رفج  قبط  برع  ِهرابرد  (ع ) مئاق ترضح  درک و  راتفر  دیفس  رفج  قبط  داوس  لها  هرابرد  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  دیفر ! يا  هن ، دومرف :
نینچ و نیا  دومرف  دیلام و  شقلح  هب  شیوخ  تشگنا  ترضح  تسیچ ؟ خرس  رفج  موش ، تیادف  مدیسرپ  دیوگ : دیفر  درک . دهاوخ  راتفر 

هریس اب  (ع ) مئاق ماما  ِهریس  راتفر و  ارچ  هک  دهدیم  حیضوت  ًالماک  ماما  تسا . لدتسم  نشور و  رایـسب  تایاور  نیا  دوب ... نتـشک  شروظنم 
نامز اب  (ع ) نامز ماـما  ناـمز  طیارـش  هدرک و  رییغت  طیارـش  هک  دـهدیم  حیـضوت  ماـما  دـنکیم . تواـفت  (ع ) ریما ترـضح  و  (ص ) ربماـیپ

دوشیم نشور  تایاور  نیا  رد  تقد  اب  دوشیم . هدـید  یلوحت  رییغت و  وا  راتفر  رد  هجیتن  رد  تسین ؛ ناـسکی  (ع ) یلع ماـما  و  (ص ) ربماـیپ
هک ناکم  نامز و  ریثأت  دوخ ، ياـج  رد  تسین . لکـشم  نادـنچ  نآ  مهف  تسا و  هداد  حیـضوت  هدرک و  وگزاـب  ار  تقیقح  ًـالماک  ماـما  هک 

هتشاد توافت  رگید  ماما  اب  ماما  کی  طیارش  رگا  هک  دننادیم  همه  هدش و  ثحب  لصفم  روط  هب  تسا ، یناکم  ینامز و  طیارش  ریثأت  نامه 
ره ار و  حلص  (ع ) یبتجم نسح  ماما  طیارش  دیبلطیم و  ار  گنج  (ع ) ادهشلادّیس طیارش  دوب . دهاوخن  ناسکی  شور  هریـس و  زگره  دشاب ،

طیارش یخرب  ِهیاپ  رب  ینامز  رد  (ص ) ربمایپ دوخ  تسا . نوگانوگ  شور  ود  گنج  حلص و  هک  نیا  اب  دناهدرک ؛ لمع  ربمایپ  تّنس  قبط  ود 
یعقاو توافت  هیاپ  رب  اهشور  اههریس و  رد  توافت  نیا  رگید . ياهنوگ  هب  رگید  طیارـش  اب  رگید  نامز  رد  تسا و  هدرک  لمع  ياهویـش  هب 

نآ نتفریذپ  هدش و  هداد  حیضوت  نامه  مه  تایاور  نیا  رد  تسا . هدش  هتفریذپ  ًالماک  یناکم  ینامز و  طیارـش  ناکم و  نامز و  نیتسار  و 
زا یتشادرب  نینچ  تسین ؟ هیجوت  لباق  هجو  چیه  هب  دراد و  ضراعت  تعیرـش  بهذـم و  تایرورـض  اب  تایاور  نیا  ایآ  تسا . یعیبط  ًالماک 

تسا و هدیچیپ  بلطم  هاگ  تسین . هتفریذپ  سکچیه  زا  اهنآ  لیلدیب  یفن  درط و  تایاور و  یسررب  هنوگنیا  تساروآتفگش و  تایاور 
ادیپ یلکـشم  چیه  دراد  هارمه  هک  یتاحیـضوت  هب  هجوت  اب  تایاور  نیا  یلو  دیآیم ، دیدپ  رظن  فالتخا  دروم  نآ  رد  درادن ، یعیبط  لاور 

هتـشادرب مراهچ  ِهتـسد  هب  هجوت  اب  دشاب ، مه  یـضراعت  نیرتمک  رگا  هدش و  هداد  حیـضوت  رتابیز  مراهچ  هتـسد  رد  هک  میرذگب  دـنکیمن .
لوسر هریسب  راس  ماق  اذا  لاق  (ص ) دمحم هبش  ام  تلق و  لوقی : (ع ) رقابلارفعج ابا  تعمس  لاق  ریصب  یبا  نع  مراهچ  هتسد  تایاور  دوشیم .

هبلق یف  هّللا  یقلی  لاق  هّللااضر  ملعی  فیکف  تلق  هّللا  یـضری  یّتح  ًاجره  ًاجره  رهـشا  هینامث  فیـسلا  عنـصی  دـمحم و  راثآ  نّیبی  ّهنا  ّـالا  هّللا 
ربمایپ هریس  هب  دنک ، مایق  هک  یماگنه  دومرف  ترـضح  دراد ؟ ربمایپ  هب  یتهابـش  هچ  (ع ) نامز ماما  مدیـسرپ  دیوگ : ریـصبوبا  [. 10 . ] همحرلا
دونـشخ ادخ  ات  دشکیم  نانچمه  دشکیم و  ریـشمش  هام  تشه  دزاسیم و  راکـشآ  ار  ربمایپ  راثآ  هک  توافت  نیا  اب  دـنکیم ، راتفر  ادـخ 

39 دفاع از روایات مهدویت (نقد کتاب مشروعه بحار االنوار)

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


راتفر هریس و  تیاور  نیا  دنکفایم . شلد  رد  ار  تمحر  دنوادخ  دومرف : ترـضح  دباییم ؟ رد  ار  ادخ  يدونـشخ  هنوگچ  مدیـسرپ  ددرگ .
یفن و درط و  ياج  هب  هکنیا  نخـس  هاتوک  دـنکیم . نایب  یبوخ  هب  ار  اهتوافت  اههریـس و  یگنهامه  دـهدیم و  حیـضوت  ار  يدـهم  ماـما 

تیاور هاجنپ  زا  شیب  اهنت  هن  هعومجم  نیا  تسا ، ینتفگ  درک . تقد  روغ و  تایاور  زا  هدرتسگ  هعومجم  نیا  رد  دیاب  ندز  لعج  بسچرب 
نیا ناوتیم  تسا و  تیاور  اهدـص  زا  شیب  تفگ  ناوتیم  نانیمطا  هب  هکلب  تسا -  هدـمآ  تمحر  میمـش  هوزج  رد  هک  هنوگ  نآ  تسا - 

: هک تسا  هدمآ  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  تیاور  رد  ًالثم  داد . ناشن  راحب  رد  هریـس  باب  رد  اهنت  هن  اهباتک  ياج  ياج  رد  ار  تایاور 
[. 11 ... ] همحرلا هبلق  یف  یقلی  لاق  یضر  دق  هّللا  ّنا  ملعی  فیکف  يدّیس  ای  هل  تلقف  میظعلادبع  لاق  هّللا  یضری  یّتح  هّللا  ءادعا  لتقی  لازیال 

مرورس مدیسرپ  دیوگ : میظعلادبع  ددرگ . دونشخ  ادخ  ات  دشکیم  ار  ادخ  نانمشد  هتسویپ  دیآیم  مهارف  شرکشل  هک  نآ  زا  سپ  (ع ) ماما
ح 19، ص 73 ، ج 51 ، راحب ، [ 1  ] یقرواپ دتفایم . تمحر  شلد  رد  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدش  یـضار  دنوادخ  هک  دـمهفیم  هنوگچ 
ج نامه ، [ 5 . ] ص 73 ح 19 ، ج 51 ، نامه ، [ 4 . ] ص 381 ح 192 ، ج 52 ، نامه ، [ 3 . ] ص 352 ح 108 ، ج 52 ، نامه ، [ 2 . ] ص 82
ج 52، نامه ، [ 9 . ] ص 353 ح 110 ، ج 52 ، نامه ، [ 8 . ] ص 353 ج 52 ، نامه ، [ 7 . ] ص 353 ح 109 ، ج 52 ، نامه ، [ 6 . ] ص 82 ، 51

ص 150. ح 27 ، (ع ،) ینسح میظعلادبع  ترضح  دنسم  [ 11 . ] ص 347 ح 97 ، ج 52 ، نامه ، [ 10 . ] ص 313 ح 7 ،

رهق تایاور  دنس  هرابرد 

یبأب یّنکملا  ّیلع  نب  دّمحم  ریغ  اذه  ّنِا  رهاظلا  لوقا  دسیونیم : یفوکلا  یلع  نبدـمحم  ِهرابرد  ص 58  ثیدحلا ج 18 ، لاجر  مجعم  رد 
هّللاهیآ ترـضح  ترابع  زا  دوشیم . هتخانـش  هنیمـسوبا  ِهینک  اب  هک  تسا  یلع  نبدـمحم  زا  ریغ  یفوکلا  یلع  نب  دّـمحم  نیا  ًارهاظ  هنیمس .

مه وا  هچرگ  تسا ؛ هنیمـسوبا  یلع  نبدـمحم  زا  ریغ  یفوـکلا  یلع  نبدـمحم  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  لاـجر  رد  هر ،) ) ییوـخ یمظعلا 
نینچ و ناذاشنبلضف  شاهرابرد  هک  تسوا  تسا ، هنیمسوبا  یلع  نبدّمحم  هب  طوبرم  هدیـسر  تافیعـضت  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا . یفوک 

رتشیب نانیمطا  يارب  دوشیمن . تباث  تسام  ثیداحا  يوار  هک  یفوکلا  یلع  نبدمحم  قح  رد  تافیعضت  نیا  هجیتن  رد  تسا ، هتفگ  نانچ 
ترـضح دـیرگنب . تسا ، هنیمـسوبا  نامه  هک  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یلع  نبدـمحم  هراـبرد  ص 319  ج 17 ، ثیدـحلا ، لاـجر  مجعم  هب 

هک تسا  نیا  لیلد  نآ  دـهدیم ؛ خـساپ  ار  ههبـش  ود  دروآیم و  لیلد  کـی  رفن  ود  نیا  دّدـعت  تواـفت و  تاـبثا  يارب  هر ) ) ییوخ هّللاتیآ 
نم باـتک  یگژیو  قودـص و  تیعقوـم  هب  هجوـت  اـب  دراد و  تیاور  یفوـکلا  یلع  نبدـمحم  زا  هیقفلا  هرـضحیال  نـم  رد  قودـص  موـحرم 

میهاربا نبا  یلع  نبدمحم  نامه  رگا  یفوکلا  یلع  نبدمحم  تیاور  هب  قودص  ًاعطق  تسا ، قودص  دوخ  ياوتف  دروم  هک  هیقفلا  هرضحیال 
تسا و هدرک  تیاور  یفوکلا  یلع  نبدمحم  زا  مساقلا  یبا  نب  دّمحم  دنیوگیم : فلا ) ههبش  ود  دنکیمن . هیکت  دشاب  هنیمسوبا  یسوم  نب 

تدـحو لـیلد  نیا  مییوـگیم  خـساپ  رد  دراد . تیاور  هنیمـس  نبا  یـسوم  نب  میهاربا  نب  یلع  نبدـمحم  زا  مساـقلا  یبا  نبدّـمحم  نـیمه 
یلع نبدمحم  هرابرد  یشرق  یفوک و  ریبعت  دنیوگیم  ب ) تسا . هدرک  تیاور  ود  ره  زا  مساقلایبا  نبدّمحم  دنرفن و  ود  اهنیا  دوشیمن .

مه یفوک  یلع  نبدمحم  یلو  تسا ، یفوک  یشرق و  وا  هک  تسا  تسرد  مییوگیم  تسا . یفوک  یشرق و  وا  تسا و  هنیمـسوبا  میهاربا  نب 
هنیمـسوبا ِهرابرد  تافیعـضت  تساجرب و  اپ  ود  نیا  ندوبن  یکی  لامتحا  تروص  ره  رد  درادن . یلاکـشا  نیا  دشاب و  يرگید  درف  دـناوتیم 

زا ام  هک  یعافد  اب  هوـالع  هب  درادـنپیم . تمحر  میمـش  هوزج  هک  تسین  فیعـض  مه  ناـنچ  نآ  یفوکلا  یلع  نب  دّـمحم  نیارباـنب ، تسا .
هاجنپ زا  هعومجم  نیا  هک  دوشیم  مولعم  تفرگ ، رارق  هجوت  دروم  هنیمز  نیا  رد  هک  تایاور  زا  يرایـسب  ياههتـسد  میدرک و  رهق  تایاور 

هب رـصحنم  رهق  تایاور  یلو  تسا ، هدمآ  زیمآرهق  تیاور  هاجنپ  زا  شیب  دودح  ج 52  راحب ، هریـس  باب  رد  هنومن  يارب  درذگیم . تیاور 
دص دنچ  هعومجم  نیا  هک  میراد  غارـس  ترـضح  رهق  اب  طابترا  رد  يرایـسب  تایاور  مه  باوبا  رگید  رد  تسین . راحب  ِهریـس  باب  تایاور 
رب دـش -  هراشا  هک  هنوگنامه  تایاور -  شریذـپ  رد  اـم  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسین . اـهیتحار  نیا  هب  تاـیاور  نیا  یفن  دوشیم و  تیاور 

اهنت هک  یتیلقا  يانبم  اب  شزاس  رـس  مینادیم و  تجح  ار  هب  قوثوم  ربخ  میتسه و  هعیـش  ناهیقف  ناـملاع و  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  ياـنبم 
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تجح ییارچ  نوچ و  چیه  نودب  هدرتسگ  هعومجم  نیا  هعیـش  ناهیقف  ناملاع و  لوبقم  يانبم  هیاپ  رب  میرادن . دـننادیم  تجح  ار  هقث  ربخ 
دحاو ربـخ  مینک  لزنت  رگا  تسا و  هیعطق  ِهنیرق  هب  فوفحم  دـحاو  مک  تسد  تسا ، رتاوتم  هعومجم  نیا  میوـگن  رگا  دراد . راـبتعا  تسا و 

نیا رب  ام  دـهد . حیـضوت  دـیاب  دوخ  تسا  هدرک  کیکـشت  هرابنیا  رد  لـیلد  همه  نیا  دوجو  اـب  راوگرزب  یملاـع  هک  نیا  تسا . هب  قوثوم 
چیه دزاسیم و  انـشآ  رهق  تایاور  لوقعم  نشور و  موهفم  اب  دـناسریم و  تقیقح  هب  ار  هدـنناوخ  ام  عافد  زا  یـشخب  رد  لمأت  هک  میرواـب 

. دنامیمن یقاب  تایاور  نیا  شریذپ  رد  وا  يارب  یماهبا 
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