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دوهی اب  ص)  ) ربمایپ زیمآ  تملاسم  ياهدروخرب 

باتک تاصخشم 

یفطصم یقداص ، هسانشرس : 
یقداص یفطصم  / دوهی اب  ص )  ) ربمایپ زیمآتملاسم  ياهدروخرب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

164 ص 141 -   : 1385 ش 28 ،   ، مالسا خیرات  هلاقم :  اشنم 
مالسا ربمایپ  ص ،)  ) دمحم رگفیصوت : 

لضفنبنسح یسربط ، رگفیصوت : 
يدهلا مالعاب  يرولا  مالعا  باتک  رگفیصوت : 

نایدوهی  رگفیصوت : 
اه داحتا  اه و  نامیپ  رگفیصوت : 
تایبدا   ) اه گنج  رگفیصوت : 

ریاشع ماوقا و  رگفیصوت : 
هظیرقینب هلیبق  رگفیصوت : 

ریضن ینب  هلیبق  رگفیصوت : 
عاقینق ینب  هلیبق  رگفیصوت : 
ربیخ گنج  رگفیصوت : 

راتفگشیپ

هتفای ترهـش  دوهی )) هعداوم   )) هب هک  تسا  ینامیپ  هب  رـصحنم  دوش  یم  هتفگ  نخـس  هچ  ره  هنیدم  دوهی  و  (ص ) ربمایپ همان  حلـص  هرابرد 
و (ص ) ربمایپ نایم  یلـصا  ناـمیپ  ناونع  هب  تسا  هدـمآ  يرولا )) مـالعا   )) باـتک رد  اـهنت  هک  يرگید  داد  رارق  هلاـقم  نیا  رد  نکیل  تسا .
, روهشم همان  نامیپ  هک  هدمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  نینچ  مه  دوش . یم  هئارا  نتم  نآ  یتسرد  رب  يدهاوش  لیالد و  ددرگ و  یم  یفرعم  دوهی 

یـسررب هب  راتـشون  نیا  مود  شخب  . دادرارق کـی  هن  تسا  دادرارق  دـنچ  زا  يا  هعومجم  نآ  هوـالع , هب  تسا و  راـصنا  ناـیدوهی  هب  طوبرم 
, تسین هیرـس  هتفای  ترهـش  هچ  نآ  فالخرب  تکرح  نیا  هک  تسا  هتفرگ  هجیتن  نینچ  هتخادرپ و  (ص ) ربماـیپ ناـمز  ياـه  هیرـس  زا  یکی 
هب تکرح  نیا  نایاپ  دنچ  ره  تسا . هدـش  ماجنا  ربیخ  دوهی  اب  حلـص  روظنم  هب  (ص ) ادـخ لوسر  يوس  زا  هک  تسا  یـسایس  یتکرح  هکلب 

. تسا هدش  هدیشک  يریگرد 

همدقم

ترضح نآ  ياه  گنج  نایم , نیا  زا  هک  هتشاد  رهـش  نیا  نایدوهی  اب  ینوگانوگ  ياهدروخرب  هنیدم , هب  ترجه  زا  سپ  (ص ) مرکا ربمایپ 
دسفم ياه  هرهچ  یخرب  نتشک  يارب  ار  ییاه  هیرس  ترضح  نآ  نینچ  مه  تسا . هتفای  ترهش  ربیخ  هظیرق و  ینب  ریضن , ینب  عاقنیق , ینب  اب 

اج نیا  رد  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخـس  رتمک  نایدوهی  ادخ و  لوسر  نایم  زیمآتملاسم  ياهدروخرب  هرابرد  نکیل  دـنا , هدومن  مازعا  يدوهی 
يرگید هنیدـم و  يدوهی  ياه  هورگ  ترـضح و  نآ  نایم  حلـص  دادرارق  داقعنا  یکی  ددرگ : یم  یـسررب  اـهدروخرب  نیا  زا  مهم  دروم  ود 
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نیا یلـصا  عبانم  . تسا هدیـسرن  هجیتن  هب  شالت  نیا  دـنچره  نایربیخ , اب  گنج  زا  شیپ  ربیخ  دوهی  اـب  حلـص  يرارقرب  يارب  ناـشیا  شـالت 
نبا هریـس  عقاو  رد  دراد  ترهـش  ماشه  نبا  هریـس  هب  هک  هیوبنلا  هریـسلا  يزاغملا .))  )) و هیوبنلا )) هریـسلا   )) باتک ود  زا  دـنا  ترابع  قیقحت 

. تسا هدوزفا  نآرب  ار  یبلاطم  هاگ  هتساک و  نآ  زا  هاگ  هدرک و  يروآعمج  ار  نآ  يافوتم 213ق )  ) ماشه نب  کلملادبع  هک  تسا  قاحسا 
ياهراک وا  دراد . يا  هژیو  هاگیاج  مالـسا  خیرات  رد  وا  تایاور  هک  تسا  یـسیون  هریـس  نیرت  یمیدـق  يافوتم 150ق )  ) قاحـسا نبدمحم 

طباور هراـبرد  خروـم  نیا  هک  یبلاـطم  همه  نآ  دوـجو  اـب  تسا . هداد  تسد  هب  ار  یمظنم  هریـس  هدرک و  عـمج  ار  دوـخ  زا  شیپ  هدـنکارپ 
نامیپ زا  وا  شرازگ  هکلب  تسا , هدرواین  ناـیم  هب  ینخـس  هنیدـم  يدوهی  هورگ  هس  اـب  ترـضح  نآ  ناـمیپ  زا  هدروآ , دوهی  و  (ص ) ربماـیپ

نیا دسر  یم  رظن  هب  دـنا و  هتـسناد  میهـس  داد  رارق  نیا  رد  مه  ار  دوهی  یلـصا  ياه  هورگ  يدـعب , ناخروم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یمومع 
تسا ناوارف  رظن  فالتخا  قاحـسا  نبا  تقاثو  هرابرد  . تسا هدرب  راک  هب  شرازگ  نیا  رد  قاحـسا  نبا  هک  تسا  ییاه  هژاو  زا  یـشان  مهوت 

ياه یـسررب  رد  نیا , زا  هتـشذگ  دـشاب . وا  تقاـثو  رب  يدـهاش  يدـعب  ناـخروم  يوس  زا  وا  ياـه  شرازگ  شریذـپ  دـسر  یم  رظن  هب  اـما 
رتشیب تروص  نیا  رد  اریز  درک , در  تسا , دـییإت  لباق  يدـهاوش  نیارق و  اب  هک  ار  قاحـسا  نبا  ياـه  هتفگ  ناوت  یمن  یناـسآ  هب  یخیراـت 

رد میریذپب . مه  ار  یکوکشم  لقن  ره  هک  تسین  انعم  نادب  نخس  نیا  هتبلا  دش , دهاوخ  ور  هبور  لکشم  اب  مالـسا  ردص  یخیرات  تاعالطا 
يافوتم  ) يدـقاو رمع  نبدـمحم  زا  يزاغملا )  ) رگید عبنم  . تسا هدـش  يداـیز  ياـه  هدافتـسا  ماـشه  نبا  تاـفاضا  زا  نینچ  مه  راتـشون  نیا 

هدرک تبث  لیـصفت  هب  ار  ادـخ  لوسر  نارود  ياـه  هیرـس  اـه و  گـنج  همه  هب  طوبرم  ياـهربخ  هک  تسا  یخروم  اـهنت  وا  تسا . 207ق )
اهدادیور تایئزج  هئارا  هدیـشخب و  باتک  نیا  هب  يا  هژیو  رابتعا  اه  هیرـس  اه و  گنج  هنیمز  رد  شا  یـسانشراک  وا و  ندوب  یمیدق  تسا .

, ربحملا لاومالا , هفیلخلا , خیرات  يربکلا , تاقبطلا  ياه : باتک  یلصا , عبنم  ود  نیا  زا  سپ  . تسا هداد  يرترب  قاحـسا  نبا  هریـس  رب  ار  نآ 
. تسا هدوب  هجوت  دروم  يزاغم  هریس و  هب  طوبرم  عبانم  رگید  يرولا و  مالعا  هوبنلا , لئالد  يربط , خیرات  یبوقعی , خیرات  فارشالا , باسنا 

نب مساق  دیبعوبا  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  رتشیب  دوهی  ربمایپ و  ياه  نامیپ  عوضوم  رد  يرولا  مالعا  لاومالا و  باتک  نایم , نیا  رد 
هدرک و هئارا  هنیدـم  همان  نامیپ  زا  یلماک  نتم  قاحـسا  نبا  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نیمود  لاومالا , باتک  فلوم  يافوتم 224 ق )  ) مالس
زا یکی  لاح  نیع  رد  دراد . يرترب  تسا ـ  هدرکن  هراشا  داد  رارق  نیا  دنـس  هب  هک  قاحـسا ـ  نبا  شرازگرب  یتح  نایوار , مان  رکذ  رطاخ  هب 

هابتـشا إشنم  وا  نخـس  هک  دـشاب  یم  دـیبعوبا  دـنک  یم  داجیا  ماهبا  نامیپ , نیا  رد  هنیدـم  فورعم  نایدوهی  تکرـش  هرابرد  هک  یناـخروم 
مالعا خـیرات  باتک  هدنـسیون  نایبلا , عمجم  ریـسفت  بحاـص  يافوتم 548 ق )  ) یـسربط یلعوبا  همالع  تسا . هدـش  ناـسیون  خـیرات  یخرب 

زا دراد . صاصتخا  ربمایپ  هریـس  هب  نآ  زا  يدایز  شخب  تسا , مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم هدراهچ  خـیرات  رد  هچرگ  باتک  نیا  تسا . يرولا 
هب رصحنم  هکلب  دور و  یم  رامش  هب  هظیرق ) ینب  ریـضن و  ینب  عاقنیق , ینب   ) هنیدم یلـصا  نایدوهی  اب  نامیپ  عوضوم  رد  یمهم  عبنم  ور , نیا 

هدروآ دـهاش  وا  شرازگ  یتسرد  رب  نهک  عباـنم  زا  نوچ  دـنز  یمن  لـقن  نیا  راـبتعا  هب  يررـض  عبنم  نیا  ندوب  مود  تسد  هتبلا  تسا . درف 
, مازر نبریـسا  نتـشک  يارب  ار , هحاور  نب  هللادـبع  هیرـس  ناـخروم  همه  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  راتـشون  نیا  مود  شخب  هراـبرد  . میا

هدوب ربیخ  اب  حلـص  يرارقرب  روظنم  هب  تکرح  نیا  هک  میا  هتفای  تسد  هجیتن  نیا  هب  فلتخم  ياه  شرازگ  یـسررب  اب  اما  دـنا  هدرک  ناونع 
. تسا هدش  هدیشک  يریگرد  هب  یمازعا , تئیه  تشگزاب  ماگنه  رد  یلو  تسا 

دوهی اب  نامیپ 

هراشا

هنیدم نایدوهی  هک  تسا  ییاه  نامیپ  تسام  رظن  دروم  هچ  نآ  دنتسب . نامیپ  يدایز  ياه  هورگ  اب  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  (ص ) مرکا ربمایپ 
نآ نتم  هب  اما  دنا  هدرک  هراشا  دوهی  اب  (ص ) ربمایپ ياهدادرارق  هب  فلتخم  ياه  تبسانم  هب  ناخروم  هک  نیا  اب  دنا . هتشاد  تکرـش  نآ  رد 
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تـشاد ینامیپ  نانآ  اب  ربمایپ  دنیوگ : یم  دوهی  هورگ  هس  اب  ترـضح  نآ  ياه  گنج  شرازگ  ماگنه  الثم  تسا ; هدشن  یهجوت  نادنچ  اه 
همه هب  طوبرم  یکی  هک  هدـش  تبث  لماک  روط  هب  اهدادرارق  نیا  زا  دروم  ود  اهنت  دـنا . هدرکن  نایب  ار  نآ  داوم  یلو  [ 1  ] دنتفرگ هدیدان  هک 
ینب هظیرق و  ینب  ریـضن و  ینب  هفیاط  هس  صوصخم  يرگید  هدـش و  فورعم  دوهی  هعداوم  یمومع و  نامیپ  هب  تسا و  هنیدـم  ياـه  هورگ 

. دش دهاوخ  یسررب  نآ  هدننک  اضما  ياه  فرط  دادرارق و  ود  نیا  داوم  لصف  نیا  رد  تسا . عاقنیق 

یمومع نامیپ 

هدش دای  ناوارف  مه  دوهی  زا  نآ  رد  هک  دوب  راصنا  نیرجاهم و  نایم  يدادرارق  داقعنا  ترجه , زاغآ  رد  (ص ) ادخ لوسر  تامادقا  زا  یکی 
, دنناد یم  هنیدـم  تلود  ياهراک  هاش  زا  ار  نآ  دـنا و  لئاق  همان  نامیپ  نیا  يارب  رخإتم  ناسیون  خـیرات  هک  یناوارف  تیمها  دوجو  اب  تسا .
هدرک و تیاور  قاحـسا  نبا  زا  ار  نآ  نتم  ماشه  نبا  اهنت  دـنا . هتـشامگن  تمه  نآ  لـقن  هب  هدادـن و  نآ  هب  یتیمها  نادـنچ  هیلوا  ناـخروم 
, يرذالب طایخ , نبا  دعس , نبا  نوچمه  یناخروم  هنافسإتم  اما  [ 2 . ] تسا هدروآ  ار  نآ  لاومالا  باتک  رد  مه  ماشه ـ  نبا  رصاعم  دیبعوبا ـ 

تسا دنمشزرا  ام  يارب  دنراد  هک  یتمدق  اب  دیبعوبا  قاحسا و  نبا  تیاور  هچ  رگ  دنا . هدرکن  نآ  هب  يا  هراشا  يدوعـسم  يربط و  یبوقعی ,
نامیپ نیا  نتم  . دشاب اشگهار  رتشیب  دادرارق  تایئزج  لیلحت  رد  تسناوت  یم  زین  يدعب  ناسیون  هریـس  ياه  تشادرب  تایاور و  ددـعت  نکیل 

رظن دروم  هک  نآ  زا  ییاه  شخب  هب  اـج  نیا  رد  تسا . ینـالوط  هدروآ , راـصنا  نیرجاـهم و  يردارب  ناتـساد  زا  لـبق  ار  نآ  ماـشه  نبا  هک 
. تسب نامیپ  دوهی  اب  نآ  رد  درک و  اضما  يا  هتشون  راصنا  نیرجاهم و  نیب  (ص ) ادخ لوسر  دیوگ : یم  قاحـسا  نبا  : مینک یم  هجوت  تسا 

نیا میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا : نینچ  نامیپ  نتم  دومرف . ررقم  یطیارـش  نانآ  نایز  دوس و  هب  درک و  تیبثت  ناشلاوما  نید و  رب  ار  نانآ 
نانآ دننک . داهج  ناشهارمه  هب  دنوش و  قحلم  ناشیا  هب  هک  یناسک  برثی و  شیرق و  ناناملسم  نیب  (ص ) ربمایپ دمحم  زا  تسا  يا  هتـشون 

یم ار  نآ  تلادع  یکین و  هب  دـنا و  یقاب  مالـسا  زا  شیپ  بادآ  رب  هیدـف  هید و  تخادرپ  رد  نیرجاهم  دـنهد . یم  لیکـشت  ار  دـحاو  یتلم 
مالـسا زا  شیپ  موسر  رب  مه  سوا  ینب  تیبن و  ینب  فوع , نبورمع  ینب  راجن , ینب  مشج , ینب  ثراح , ینب  هدعاس , ینب  فوع , ینب  دنهد .

یمن يرای  شنمـشد  دوش و  یمن  متـس  وا  رب  تسا , يواسم  ناناملـسم  رگید  اب  دوش و  یم  يرای  دـنک  يوریپ  ام  زا  يدوهی  ره  دـنا ... یقاب 
تلم کی  مکح  رد  ناناملسم  اب  ناشناگدنب  فوع و  ینب  دوهی  دنزادرپ . یم  ار  یگنج  هنیزه  ناناملسم  هارمه  گنج  ماگنه  دوهی  ددرگ ...
يارب تخادنا . دهاوخ  تکاله  هب  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  دنک  متس  هک  ره  اما  ار , دوخ  نید  ناناملـسم  دنراد و  ار  دوخ  نید  نایدوهی  دنا .
تباث فوع  ینب  قوقح  نامه  هبیطش  ینب  هبلعث و  ینب  هنفج  هبلعث , ینب  سوا , ینب  مشج , ینب  هدعاس , ینب  ثراح , ینب  راجن , ینب  نایدوهی 

صاـصق زا  دور . یمن  نوریب  هعوـمجم  نیا  زا  (ص ) دـمحم هزاـجا  نودـب  یـسک  دـنرادروخرب . اـیازم  نیا  زا  مـه  ناـشیا  ناـکیدزن  تـسا .
هک نیا  رگم  هداد  رارق  رورت  ضرعم  رد  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  دنک  رورت  ار  يرگید  هک  ره  دش . دـهاوخن  تشذـگ  مه  کچوک  یتحارج 

رگا دنوش . یمن  هداد  هانپ  ناشناتـسود  شیرق و  دنزادرپ ... یم  دوخ  مهـس  هب  ار  گنج  هنیزه  ناناملـسم  نایدوهی و  دشاب . هدش  متـس  وا  هب 
هک هنوگ  نامه  دادرارق  نیا  دنرادروخرب . قوقح  نیا  زا  زین  ناش  یلاوم  سوا و  دوهی  درک . دنهاوخ  عافد  همه  درک  هلمح  هنیدـم  هب  یـسک 
رد دنرادن و  یترهش  هدمآ  نامیپ  نیا  رد  ناشمان  هک  ینایدوهی  تسا . هدش  هتسب  راصنا  يدوهی  ناملسم و  لیابق  نیرجاهم و  نایم  تسادیپ 

: دیوگ یم  نانآ  هرابرد  یبوقعی  هک  دـنا  یناسک  نامه  نایدوهی  نیا  ایوگ  [ 3 . ] تسا هدشن  اه  نآ  هب  ینادـنچ  هجوت  یخیرات  ياه  شرازگ 
راصنا دوهی  ای  اه ) هدـش  يدوهی   ) نیدوهتم هب  و  [ 4 (( ] دـندیزگرب ار  دوهی  نییآ  دوهی , اب  یگیاسمه  رطاخ  هب  جرزخ  سوا و  زا  یهورگ  ))

مک دـسر  یم  رظن  هب  و  [ 5  ] دـنا هتـشاد  ناناملـسم  اب  ار  اه  شنت  نیرتمک  ناشندوب  یجرزخ  ای  سوا  تهج  هب  اه  هورگ  نیا  دـنراد . ترهش 
دوهی زا  هورگ  نیا  تکرش  مه , دوهی  هعداوم  هب  نامیپ  نیا  ندش  فورعم  تلع  دنا . هتشادن  لیصا  نایدوهی  اب  یطابترا  هدروآ و  مالسا  مک 

هکم و نارجاهم  نآ  یلـصا  ياـه  فرط  نوچ  تسین  تسرد  نادـنچ  دوهی  هعداوم  هب  دادرارق  نیا  يراذـگ  ماـن  اـما  تسا . نآ  رد  راـصنا ,
چیه دنتسه و  حرطم  دادرارق  فرط  ناونع  هب  هورگ  نیمه  اهنت  زین  رگید  عبانم  شرازگ  رد  نتم و  يادتبا  رد  دنتسه . هنیدم  ناملـسم  راصنا 
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نبا هک  تسا  دادرارق  دـنچ  زا  يا  هعومجم  نامیپ  نیا  هک  دـنرواب  نیارب  ناققحم  یخرب  لیلد  نیمه  هب  [ 6 . ] تسا هدـشن  دوهی  هب  يا  هراشا 
یم دـییإت  ار  یبـلطم  نینچ  زین  نتم  داوم  یخرب  رارکت  [ 7 . ] دـنا هدروآ  همان  نامیپ  کی  ناونع  هب  مه و  راـنک  رد  ار  نآ  نارگید  قاحـسا و 

بجوم هتخادنا و  هابتـشا  هب  ار  يرایـسب  همان , نامیپ  نیا  رد  راصنا  يدوهی  ياه  هورگ  تکرـش  و  دوهی )) هعداوم   )) ناونع لاح  ره  هب  . دنک
. دنا هتـشاد  تکرـش  دادرارق  نیا  رد  زین  8 ـ ]  ] دـنزاجح یلـصا  دوهی  دوش  یم  هتفگ  هک  دوهی ـ  فورعم  هفیاط  هس  دـننک  نامگ  تسا  هدـش 

ناخروم همه  ایناث , [ 9 . ] دـنا هدرب  مان  هفیاط  هس  نآ  زا  دادرارق  نیا  لـقن  ماـگنه  ناـخروم  یخرب  ـالوا , هک  تسا  نیا  يروصت  نینچ  تلع 
هتـسب نامیپ  وا  اب  هنیدـم  هب  ادـخ  لوسر  دورو  ماگنه  نانآ  : )) دـنا هتفگ  يدوهی , هورگ  هس  نیا  اـب  (ص ) ربماـیپ ياـه  گـنج  ناـیب  ماـگنه 

هورگ هس  اب  نامیپ  زا  دارم  هک  دوش  یم  روصت  هلـصافالب  درادـن , ترهـش  دوهی  هعداوم  هب  ناـمیپ  نیا  زا  ریغ  يرگید  نتم  نوچ  و  دـندوب ))
یناـمیپ ناـنآ  هکلب  دـنرادن  یتلاـخد  داد  رارق  نیا  رد  هورگ  هس  نیا  تسین و  تسرد  بلطم  نیا  نکیل  تسا . یمومع  ناـمیپ  نیمه  دوـهی ,

ره هب  اما  دشاب  هدش  ماجنا  نامز  کی  رد  هدهاعم  ود  ره  داقعنا  تسا  نکمم  هتبلا  تفگ . میهاوخ  نخـس  نآ  زا  ادـعب  هک  دـنراد  صوصخم 
هنیدـم سانـشرس  ناـیدوهی  زا  هفیاـط  هس  نیا  اریز  تسین , ناـنآ  زا  یفرح  هتفرگ  دوخ  هب  دوهی  هعداوم  ناونع  هک  یمومع  ناـمیپ  رد  لاـح 

نیا رد  فورعم  ریغ  يدوهی  هورگ  تشه  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  دش . یم  هدرب  نانآ  مان  امتح  دنتشاد  تکرـش  نامیپ  نیا  رد  رگا  دندوب و 
هب . تسا دادرارق  نیا  زا  ریغ  هفیاط , هس  اب  نامیپ  تفگ  دـیاب  سپ  دوشن !؟ مه  هراشا  فورعم  هورگ  هس  زا  یکی  هب  اما  دوش  هدرب  ماـن  ناـمیپ 

رارق (ص ) ربمایپ اب  هفیاط  هس  دنیوگ  یم  نانآ  درادن . تقباطم  دنیوگ , یم  هورگ  هس  نآ  هرابرد  نیخروم  هچ  نآ  اب  نامیپ  نیا  داوم  هوالع 
رد دـندش  فظوم  دوهی  نامیپ  نیا  رد  اـما  [ 10  ] دـنوشن گـنج  دراو  ناناملـسم  عفن  هب  یتح  هدرک و  ظـفح  ار  دوخ  یفرط  یب  هک  دنتـشاد 
هس نیا  تکرش  هرابرد  مه  یخیرات  ياه  شرازگ  رد  [ 11 . ] دننک نیمإت  ار  نآ  هنیزه  زا  یشخب  هدرک و  تکرش  ناناملسم  هارمه  اه  گنج 

نامیپ هب  مهتم  ای  شنزرـس  گنج  زا  يریگ  هرانک  رطاخ  هب  ار  نانآ  هاگ  چیه  زین  خـیرات  دروخ و  یمن  مشچ  هب  یبلطم  اه  گنج  رد  هفیاط 
هب طوبرم  تسه  هچ  نآ  دنا و  هتـشادن  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  دننک ) يرای  ار  ناناملـسم  هک   ) يدـهعت نینچ  تسادـیپ  تسا . هدرکن  ینکش 
مه اه  نآ  دراد  لامتحا  : )) دنیوگ یمومع  نامیپ  رد  هفیاط  هس  نیا  تکرش  هرابرد  یتالامتحا  نایب  اب  یخرب  . تسا جرزخ  سوا و  نایدوهی 
رظن هب  تسرد  نخس  نیا  اما  [ 12 ((. ] تسه مه  اه  نآ  نامیپ  مه  دوهی  زا  دای  انمض  هریغ , سوا و  ناگتسب  زا  دای  نوچ  دنـشاب , نامیپ  ءزج 

رد راصنا  دوهی  زا  دای  ایناث , تسین . نانآ  نانامیپ  مه  اب  دادرارق  مزلتـسم  هاگ  چـیه  جرزخ  سوا و  اـب  ناـمیپ  داـقعنا  ـالوا , نوچ  دـسر  یمن 
رگا دـنتفرگ و  یم  رارق  يرتشیب  هجوت  دروم  دـیاب  هظیرق ـ  ینب  ریـضن و  ینب  عاقنیق و  ینب  یلـصا ـ  نایدوهی  هک  دـهد  یم  ناشن  همان  ناـمیپ 

یم هراب  نیا  رد  یـضترم  رفعج  همالع  . دش یم  هدرب  زین  نانآ  مان  امتح  دنتـشاد  تکرـش  نامیپ  رد  دوخ  یجرزخ  سوا و  نانامیپ  مه  هارمه 
ءزج هک  دنتـسه  یناـیدوهی  هکلب  دنتـسین  هظیرق  ینب  ریـضن و  ینب  عاـقنیق و  ینب  دادرارق  نیا  رد  دوهی  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  : )) دـیوگ

نانآ و نیب  یتدم  زا  سپ  دنتـشادن و  تکرـش  هناگ  هس  دوهی  هماندهع  نیا  ياضما  رد  : )) دیوگ یم  مه  لکیه  [ 13 ((. ] دندوب راصنا  لیابق 
[ . 14 .(( ] دش هتسب  يدادرارق  ربمایپ 

دوهی فورعم  هورگ  هس  اب  نامیپ 

زا يرولا  مالعا  رد  یـسربط  موحرم  هدرک  اضما  عاقنیق  ینب  هظیرق و  ینب  ریـضن , ینب  هفیاط  هس  اب  (ص ) ادـخ لوسر  هک  ار  دادرارق  نیا  نتم 
نآ یسربط  زا  دعب  لبق و  سک  چیه  هتفرگ و  رارق  ناخروم  همه  یهجوت  یب  دروم  مه  نتم  نیا  هنافسإتم  تسا . هدرک  لقن  میهاربا  نب  یلع 

ـ  تسا طوبرم  هظیرق  ینب  صوصخ  هب  يدوهی  هورگ  هس  تشونرس  هب  هک  یمهم ـ  نامیپ  نینچ  تسا  یتفگـش  ياج  [ 15 . ] تسا هدرواین  ار 
نیا لاح  ره  هب  دوش . تبث  نآ  نتم  رابکی  يارب  مشـش و  نرق  رد  اهنت  دـنامب و  رود  ییاور  یخیرات و  عباـنم  هجوت  اـی  سرتسد  زا  هنوگ  نیا 

نآ نتم  هدنیآ , ثحابم  رد  نآ  ترورض  تیمها و  تهج  هب  میراد و  راک  ورـس  نآ  اب  هنیدم  دوهی  عوضوم  رد  هک  تسا  ینامیپ  نیرت  مهم 
هب ار  مدرم  دنتفگ : هدمآ  (ص ) ریمایپ دزن  عاقنیق  ینب  ریـضن و  ینب  هظیرق و  ینب  دوهی  دنک  یم  لقن  میهاربا  نب  یلع  : مینارذـگ یم  رظن  زا  ار 
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هتفگ ناتیاملع  دـیبای و  یم  تاروت  رد  ار  ممان  هک  متـسه  یـسک  نم  مدوخ . تلاسر  دـیحوت و  هب  نداد  یهاوگ  هب  دومرف : یناوخ ؟ یم  هچ 
وت اب  میا  هدـمآ  نونکا  میدینـش . یتفگ  هچ  نآ  دـنتفگ  ناـیدوهی  منک ... یم  چوک  هنیدـم )  ) خالگنـس نیا  هب  منک و  یم  روهظ  هکم  زا  دـنا 

نامناتـسود ام و  ضرعتم  مه  وت  میوشن . تناراـی  ضرعتم  مینکن و  يراـی  وت  هیلع  ار  یـسک  میـشابن و  وت  ناـیز  اـی  دوس  هب  هک  مینک  حـلص 
ای (ص ) ربمایپ هیلع  دیابن  دوهی  هک  دش  هتـشون  يدادرارق  نانآ  نایم  تفریذپ و  ربمایپ  دـماجنا . یم  اجک  هب  تموق  وت و  راک  مینیبب  ات  يوشن ,

نیا رب  دنوادخ  دهد و  دماجنا  یمادقا  زور ) هن  بش و  رد  هن  اراکشآ , هن  یناهنپ و  رد  هن   ) بکرم هحلـسا , تسد , نابز , اب  شنارای  زا  یکی 
ریـسا و ار  ناشنادنزرف  نز و  دزیرب , ار  ناشیا  نوخ  دناوت  یم  ادخ  لوسر  دریگب  هدیدان  ار  تادـهعت  نیا  دوهی  رگا  سپ  تسا . هاوگ  نامیپ 

نب ییح  ریـضن  ینب  ناـمیپ  لوئـسم  دـش . میظنت  هناگادـج  يا  هخـسن  ناـیدوهی  نیا  زا  هلیبـق  ره  يارب  هاـگ  نآ  دریگب . تمینغ  ار  ناـشلاوما 
ناـمیپ هب  هچ  نآ  هب  تبـسن  دادرارق  نیا  [ . 16 . ] دوب قیریخم  عاقنیق  ینب  نامیپ  لوئـسم  دـسا و  نب  بعک  هظیرق  ینب  نامیپ  لوئـسم  بطخا ,

نامز کی  رد  تسادیپ  تسا و  نشور  یبوخ  هب  نآ  ياه  فرط  اریز  تسا , رادروخرب  يرتشیب  ماجسنا  تحارص و  زا  هتفای  ترهش  یمومع 
هدـماین يرگید  عبنم  چـیه  رد  تسا و  یـسربط  لقن  هب  رـصحنم  هک  تسا  نیا  نتم  نیا  لکـشم  یلو  تسا . هدـش  هتـسب  هفیاـط  هس  ره  يارب 

یم لح  ار  لکشم  هچ  نآ  اما  تسین . ریس  لوا  تسد  ناخروم  هزادنا  هب  میهاربا ) نب  یلع   ) يوار باتک و  تمدق  هک  نیا  زا  هتشذگ  تسا .
يرایسب رد  :1 ـ زا دنا  ترابع  دهاوش  نیا  دراد ; دوجو  نامیپ  نیا  داوم  دییإت  رب  لوا  تسد  عبانم  رد  هک  تسا  يدهاوش  اه و  شرازگ  دـنک 

, هنیدـم هب  ادـخ  لوسر  دورو  ماگنه  نانآ  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  هدـمآ  نایم  هب  يدوهی  هفیاط  هس  ینکـش  نامیپ  زا  نخـس  یتقو  عبانم  زا 
مه يرگید  دادرارق  تسین و  هفیاط  هس  نیا  هجوتم  ور  چیه  هب  یمومع  نامیپ  میتفگ  یفرط  زا  [ 17 . ] دندرک اضما  ترضح  نآ  اب  ار  ینامیپ 

دوس و هب  دنتـشاد  رارق  ربمایپ  اب  دوهی  تسا  هدـمآ  عباـنم  یخرب  رد  .2 ـ مینادب نآ  هب  عجار  ار  نیخروم  نخـس  ات  درادـن  دوجو  دوهی  هرابرد 
اب دـسا  نب  بعک  بطخا و  نب  ییح  دـنیوگ  یم  نیخروم  .3 ـ دراد دوجو  هماـن  ناـمیپ  نیا  رد  بلطم  نیا  و  [ 18  ] دنرادن رب  یمدـق  وا  نایز 

عبانم رد  .4 ـ تسا هدش  نایب  دادرارق  نیا  رد  زین  بلطم  نیا  [ 19 . ] دندوب دادرارق  فرط  هظیرق  ینب  ریضن و  ینب  نامیپ  لوئسم  ادخ و  لوسر 
لتق هرابرد  [ 20 . ] تشذگ نانآ  زا  یلو  تشاد  ار  نانآ  نتشک  دصق  ریـضن  ینب  عاقنیق و  ینب  ینکـش  نامیپ  زا  سپ  (ص ) ربمایپ تسا  هدمآ 

مه یتقو  [ 21 ((. ] دندش ریسا  ناشنادنزرف  نانز و  هتشک و  ناشنادرم  : )) دنیوگ یم  ناخروم  مه  ناش  ینکـش  نامیپ  زا  سپ  هظیرق  ینب  ماع 
ریـسا ام  هچب  نز و  هتـشک و  نامنادرم  میوشن  (ص ) دمحم میلـست  رگا  : )) دنتفگ نایدوهی  تفرگ  تدـش  هظیرق  ینب  ریـضن و  ینب  هرـصاحم 
هدزیـس هدزاود و  تایآ  لوزن  نإش  رد  نیرـسفم  .5 ـ دراد دوجو  همان  ناـمیپ  نیا  رد  اـهنت  هک  تسا  یتاـملک  اـه  نیا  و  [ 22 (( ] دش دنهاوخ 

رد یتقو  اما  تسا  دوعوم  (ص ) ربمایپ نامه  نیا  دنتفگ  دوهی  دندش , زوریپ  ردـب  گنج  رد  ناناملـسم  نوچ  دـنیوگ : یم  نارمع  لآ  هروس 
نآ اب  بلطم  نیا  [ 23 . ] دنتشاذگ ینکش  نامیپ  يراگزاسان و  يانب  تسین و  ربمایپ  وا  دنتفگ  هدرک  کش  دوهی  دندروخ  تسکش  دحا  دربن 
نآ اب  دوهی  ایوگ  تسا . بسانتم  دماجنا , یم  اجک  هب  تموق  وت و  راک  مینیبب  ات  مینک  یم  حلـص  دنتفگ , نایدوهی  هک  هدمآ  هماندهع  رد  هچ 

دشاب و زوریپ  هشیمه  دیاب  (ص ) ربمایپ دندرک  یم  نامگ  دـندوب و  هدـنیآ  ثداوح  رظتنم  مه  زاب  دنتـشاد  (ص ) ربمایپ زا  هک  یتاعالطا  همه 
اه نیا  . دندش گنج  دراو  ادخ  لوسر  اب  هتـسکش  ار  دوخ  دهع  ریـضن  ینب  دحا , گنج  زا  سپ  ور  نیا  زا  دننک . هلباقم  وا  اب  دشن  نینچ  رگا 

دادرارق نیا  هرابرد  . تسین يرولا  مالعا  تیاور  زج  يزیچ  هنیدـم , دوهی  هورگ  هس  اب  ناـمیپ  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  هک  تسا  يدـهاوش 
رد يدـهاوش  اما  [ 24  ] دراد دوجو  ییاهدـیدرت  یمومع  نامیپ  داقعنا  خـیرات  هراـبرد  هک  نیا  اـب  فلا ـ  : تسا هجوت  لـباق  رگید  هتکن  دـنچ 

نیا شرازگ  رد  هک  نآ  تسخن  تسناد : ترجه  لوا  ياه  هام  زا  رترید  ناوت  یمن  ار  دوهی  فیاوط  اـب  ناـمیپ  اـه  نآ  رباـنب  هک  تسا  تسد 
نینچ هک  هدوب  (ص ) ادخ لوسر  اب  دوهی  دروخرب  نیلوا  نیا  تسادیپ  دندیـسرپ . شتوعد  زا  هدـمآ  ربمایپ  دزن  نایدوهی  تسا : هدـمآ  نامیپ 

رد هدروآ و  نامیا  ترجه  لیاوا  نامه  رد  هدـش ) یفرعم  عاـقنیق  ینب  دادرارق  فرط  هک   ) قیریخم هک , نآ  رگید  دـهاش  دـنا . هدرک  یلاوس 
هب دـییایب  تفگ : ناـنآ  هب  تـشگرب  شموـق  دزن  تـفرگ و  ار  هماـن  ناـمیپ  یتـقو  يو  هـک  نـیا  رگید  [ 25 . ] تسا هدیـسر  تداهـش  هب  دـحا 
هام هب  دادرارق  نیا  داقعنا  سپ  دشاب . هتـسویپ  ناناملـسم  هب  اهزور  نامه  رد  وا  دسر  یم  رظن  هب  ور  نیا  زا  [ 26 . ] میروآ نامیا  (ص ) دمحم
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اپ ریز  ار  دویق  نیا  کی  کـی  ناـیدوهی  اهدـعب  نوچ  تسا  بلاـج  رایـسب  ناـمیپ  نیا  ياهدـنب  ب ـ  [ . 27 . ] ددرگ یمرب  ترجه  لوا  ياــه 
ال  ) ربمایپ هیلع  يراکمه  1 ـ دننزن : تسد  ریز  تامادقا  زا  کی  چیه  هب  دندش  دهعتم  نانآ  دـندناسر . لامک  هب  ار  ینکـش  نامیپ  هتـشاذگ و 

مادقا 4 ـ ناسلب )  ) یتاغیلبت مادقا  3 ـ هباحصا ) نم  دحا  یلع  الو   ) ناناملسم همه  ینعی  ربمایپ  نارای  هیلع  يراکمه  2 ـ هللا ) لوسر  یلع  اونیعی 
رسلا و یف   ) زور ای  بش  رد  راکـشآ , ناهنپ و  ياه  هئطوت  6 ـ عارکب ) و ال   ) نمـشد یتاکرادت  ینابیتشپ  5 ـ حالسب ) دی و ال  و ال   ) هناحلـسم

نیا همه  نتشاذگ  اپ  ریز  اب  اه  هورگ  نیا  زا  یخرب  هک  دید  میهاوخ  هدنیآ  رد  تادیکإت , دویق و  نیا  همه  دوجو  اب  راهنلاب ) لیللاب و  هینالعلا 
هخـسن هفیاط  هس  نیا  زا  مادک  ره  يارب  (ص ) ادخ لوسر  يوس  زا  .ج ـ  دندش گنج  دراو  ناناملـسم  اب  هدرک  ضقن  ار  دوخ  نامیپ  طیارش ,
میمصت دمآیم و  رامش  هب  (ص ) ربمایپ اب  دادرارق  فرط  همان و  نامیپ  لوئسم  صخش  نیا  دشاب . ظوفحم  ناشیا  گرزب  دزن  ات  دش  هتشون  يا 

هب ناناملـسم  دوهی و  نایم  يزورفا  گنج  يارب  یبا  نب  هللادـبع  تهج  نیمه  هب  دوب . وا  هدـهعرب  دادرارق  ضقن  ای  يدـنب  ياپ  هرابرد  يریگ 
هظیرق ینب  ینکش  نامیپ  نایرج  رد  [ 28 . ] دنگنجب ربمایپ  اب  دنریگب و  هدیدان  ار  دوخ  نامیپ  هک  داد  ماغیپ  دـسا  نب  بعک  بطخا و  نب  ییح 

داوم هرابرد  هک  تسا  یـضقانت  رخآ  هتکن  د ـ  [ . 29 . ] دـندرکن یتفلاخم  وا  اب  زین  نارگید  داد و  تیاضر  راـک  نیا  هب  هک  دوب  بعک  نیا  مه 
اب دمآ  هنیدـم  هب  (ص ) ادـخ لوسر  یتقو  دوش : یم  هتفگ  هاگ  دروخ . یم  مشچ  هب  نیخروم  ياه  شرازگ  رد  یمومع  نامیپ  اب  دادرارق  نیا 
هب زین  دوهی  دهد  يور  یگنج  رگا  هک  تسا  هدمآ  نامیپ  رد  دنیوگ : یم  هاگ  و  [ 30  ] دننکن گنج  وا  نایز  دوس و  هب  هک  تسب  نامیپ  دوهی 

نیا [ 32 . ] درک قحلم  دوخ  نانامیپ  مه  هب  ار  نایدوهی  زا  هورگ  ره  (ص ) ادخ لوسر  دوش : یم  هتفگ  رگید  راب  [ 31 . ] دنورب ناناملسم  يرای 
هدش طلخ  دادرارق  ود  نایم  دروم  نیا  رد  تسادـیپ  [ 33 . ] دومرف ررقم  یطیارـش  نانآ  نایز  دوس و  هب  ربماـیپ  هک  دوش  یم  هتفگ  مه  بلطم 

قحلم دوخ  نامیپ  مه  ناتـسود  هب  جرزخ  سوا و  نایدوهی  هک  تسا  یمومع  ناـمیپ  هب  طوبرم  ناـخروم  مـالک  موس  مود و  تمـسق  تسا ;
اب نامیپ  هب  طوبرم  ناخروم  نخـس  مراهچ  لوا و  تمـسق  اما  دنگنجب , ناناملـسم  هارمه  هنیدم  زا  عافد  رد  دندش  دهعتم  نینچ  مه  دندش و 

نامه ناـنآ ) هیلع  هل و   ) طیارـش زا  دوصقم  دـنوشن و  دراو  ربماـیپ ـ  ناـیز  هچ  دوس و  هب  هچ  اـه ـ  گـنج  رد  دـش  رارق  هک  تسا  هفیاـط  هس 
انل و ال ضرعتت  کباحصا و ال  نم  دح  ضرعتن ال  ال   ) تسا هدمآ  دادرارق  نیا  رد  هک  تسا  رگیدکی  هب  ضرعت  مدع  يارب  نیفرط  تادهعت 

نیا زا  دنا . هدروآ  دـیق  نودـب  ار  دوهی  هملک  الومعم  هک  تسا  نیا  ناراگن  خـیرات  تاملک  رد  يراگزاسان  نیا  تلع  انباحـصا .) نم  دـحال 
ناـمیپ هک  عاـقنیق  ینب  هـظیرق و  ینب  ریـضن و  ینب  یلـصا  ناـیدوهی  زا  دـنا  هتـشاد  تکرـش  [ 34  ] یموـمع ناـمیپ  رد  هک  راـصنا  دوـهی  ور ,

ناناملـسم اب  هک  يدوهی  هفیاط  هس  ره  دـش  نشور  تشذـگ  هچ  نآ  زا  . دـنوش یمن  هداد  صیخـشت  یگداـس  هب  دـنراد , دوخ  هب  صوصخم 
روط هب  مشـش  هدـس  زا  شیپ  ات  نامیپ  نیا  نتم  هچ  رگ  دنتـشاد . ضرعت  مدـع  نامیپ  هنیدـم , تلود  سیئر  ناونع  هب  ربمایپ  اب  دـندش  ریگرد 
داوم تبث  زا  یلو  هدوب  ملسم  نانآ  يارب  يدادرارق  نینچ  لصا  ایوگ  دنا . هدرک  نآ  هب  يا  هراشا  نهک  ناخروم  همه  یلو  هدشن  تبث  لماک 

قاحـسا و نبا  تیاور  هب  طقف  هدـیدن و  ار  مالعا  نتم  ایوگ  هک  مه  تنـس  لـها  صوصخ  هب  دـیدج  ناـسیون  خـیرات  دـنا . هدرک  تلفغ  نآ 
یتسرد هار  ناخروم  مالک  قیبطت  يارب  دـنناد , یم  یمومع  نامیپ  زا  نوریب  ار  دوهی  هفیاط  هس  یفرط  زا  دـنا و  هتـشاد  هجوت  یمومع  ناـمیپ 

[ . 35 . ] دنا هتفرن 

ربیخ اب  حلص  يارب  شالت 

؟ یسایس ای  یماظن  تکرح 

هب ناناملسم  زا  یهورگ  هارمه  هحاور  نب  هللادبع  مازعا  تفای , ترهش  هیرس  هب  هک  يرمق  مشـش  لاس  رد  (ص ) ربمایپ ياه  تکرح  زا  یکی 
ربیخ هب  مازر  نب  ریـسا  نتـشک  يارب  ار  هللادـبع  ربمایپ , : )) دـنیوگ یم  هدرک , تبث  هیرـس  ماـن  هب  ار  تکرح  نیا  ناـخروم  رتشیب  تسا . ربیخ 

ار هورگ  نیا  ربمایپ  هکلب  هدوبن  يدوهی  هرهچ  نیا  نتشک  روظنم  هب  تکرح  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دهاوش  لیالد و  اما  [ 36 .(( ] داتسرف
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ندش هتشک  هب  یقافتا  روط  هب  یلو  تسا  هداتسرف  [ 37 ( ] مازر نب  ریسا   ) نانآ گرزب  اب  وگو  تفگ  ربیخ و  دوهی  اب  حلص  يرارقرب  فده  اب 
يدهاوش هب  سپـس  مینک و  یم  هجوت  هدوبن  ریـسا  رورت  يارب  هللادبع  تکرح  دهد  یم  ناشن  هک  یلیالد  هب  زاغآ  رد  تسا . هدـش  رجنم  يو 

ای روتـسد  دـش  ماجنا  ربمایپ  نارای  يوس  زا  هک  ییاهرورت  یمامت  رد  .1 ـ تخادرپ میهاوخ  دراد , دوجو  تکرح  نیا  ندوـب  زیمآحلـصرب  هک 
وبا [ , 40  ] إمصع دروم  رد  داد ; روتسد  [ 39  ] یلذه حیبن  نبا  و  [ 38  ] نایفسوبا هرابرد  ترضح  نآ  تسا . هدش  شرازگ  ادخ  لوسر  هزاجا 

ریسا نتشک  هرابرد  اما  داد . هزاجا  مه  [ 43  ] عفار وبا  هرابرد  و  دنک ؟ مک  ار  وا  رش  هک  تسیک  دومرف : [ 42  ] فرشا نب  بعک  و  [ 41  ] کفع
: هک هدرک  تیاور  سینا  نب  هللادـبع  زا  يدـقاو  هک  تسا  نیا  هدـش  هتفگ  هک  یبلطم  اهنت  تسین . ربماـیپ  زا  يا  هزاـجا  اـی  ناـمرف  هنوگ  چـیه 

شرازگ نیا  ياـه  شخب  رگید  اـب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  بلطم ـ  نیا  نـکیل  [ 44 .(( ] شکب ار  وا  ینعی  منیبـن  ار  ریـسا  دومرف  نم  هب  ربماـیپ  ))
هبور يدج  دیدرت  اب  دیآیم  رامـش  هب  سینا  نبا  يارب  یتلیـضف  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا ـ  هدماین  ماشه  نبا  هریـس  رد  و  [ 45  ] درادن يراگزاس 

تـسد هتخاس  دسر  یم  رظن  هب  تسا و  يا  هناسفا  لوقعم و  ریغ  رایـسب  هدرک  لقن  وا  زا  يدقاو  هک  ییاه  شرازگ  زا  یـشخب  اریز  تسا , ور 
زا يدقاو  یلذه , حیبن  نبا  لتق  شرازگ  رد  الثم  دنا ; هدوب  سینا  هللادبع  يارب  لیاضف  لعج  ددص  رد  هک  تسا  یناسک  ای  نایارـس  ناتـساد 
رد یهورگ  مدش , ناهنپ  يراغ  رد  هتشادرب  ار  شرس  وا  نتـشک  زا  سپ  هک : تسا  هدرک  لقن  هدوب  یلذه  نتـشک  رومإم  هک  صخـش  نیمه 

تشاذگ راغ  کیدزن  ار  شبآ  فرظ  اه و  شفک  اه  نآ  زا  یکی  دندیدن . ارم  نانآ  دینت و  يرات  راغ  رد  رب  یتوبکنع  اما  دندوب  نم  بیقعت 
ارم ربنم  رب  ربمایپ  مدیسر . هنیدم  هب  ات  مدومیپ  هار  اه  بش  هتشادرب  ار  بآ  اه و  شفک  مدوب  هنشت  هنهرب و  اپ  هک  نم  دنک , تجاح  ياضق  ات 
رد [ 46 . ] دنتـسه مک  تشهب  رد  ناتـسد  هب  اصع  هک  نک  هیکت  نیا  رب  تشهب  رد  دومرف  داد و  نم  هب  ییاصع  هاـگ  نآ  درک . میاـعد  دـید و 

ربمایپ زا  یتایانع  زین  ربیخ  گنج  رد  درک . قیدـصت  ارم  هتفگ  مه  ربمایپ  متـشک و  ار  وا  نم  تفگ : سینا  نب  هللادـبع  زین  عفار  وبا  لـتق  هیرس 
ياه شرازگ  دنراد و  رظن  فالتخا  ربمایپ  رای  نیا  هرابرد  ناسیون  لاح  حرـش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  [ 47 . ] تسا هدش  شرازگ  وا  هرابرد 

, هدمآ نایم  هب  نخـس  ریـسا  نتـشک  هب  ربمایپ  هراشا  زا  نآ  رد  هک  سینا  نبا  شرازگ  ور  نیا  زا  [ 48 . ] دراد دوجو  وا  هرابرد  یـضیقن  دض و 
همه هک  تسا  هدـش  دـیکإت  یخیرات  عبانم  رد  2 ـ [ . 49 . ] دراد تاـفانم  مه  دادـیور  نیا  شرازگ  رگید  ياـه  شخب  اـب  اریز  تسین , تسرد 

نارای یتقو  یلو  تسا  هدـش  ماجنا  تسا ـ  رورت  هدـعاق  هک  هنوگ  نامه  یناـهگان ـ  تروص  هب  ناـیفرطا و  عـالطا  نودـب  بش , رد  اـهرورت 
ماجنا زور  رد  تکرح  نیا  هک  تسادیپ  زین  اه  شرازگ  عومجم  زا  تفرگ . ناما  ناشیا  زا  مه  وا  دنتفرگ و  ناما  وا  زا  دنتفر  ریـسا  دزن  ربمایپ 

نادسفم نتشک  يارب  ربمایپ  هک  ییاه  هیرـس  رد  .3 ـ درادن هدش , یم  ماجنا  نایشروش  نتـشک  يارب  هک  ییاه  هیرـس  هب  یتهابـش  چیه  هدش و 
هب ادخ  لوسر  نارای  عفاروبا , فرشا و  نب  بعک  هرابرد  تسا . هدوب  فرط  نآ  بیرف  يارب  هدش , لدب  در و  ینخـس  رگا  تسا  هدرک  مازعا 
وت اب  (ص ) دمحم اب  ینمشد  يارب  ما  هدمآ  تفگ  یلذه  حیبن  نبا  هب  مه  سینا  نب  هللادبع  میا . هدمآ  راب  راوخ و  نتفرگ  يارب  دنتفگ : غورد 
(( دهد یم  تسایر  ار  وت  دنک و  یم  یکین  وت  هب  ربمایپ  ییایب  ام  اب  رگا  : )) دنتفگ هک  ربمایپ  نارای  نخس  ریسا  ناتـساد  رد  اما  منک . یهارمه 

رفن یـس  دوبن , نانآ  عنام  ربیخ  ياه  هعلق  دـندرک و  یم  لمع  رگید  يا  هنوگ  هب  دوب  هلیح  رب  انب  رگا  اریز  درادـن , یتهابـش  بیرف  هلیح و  هب 
شرازگ رد  هک  ییاه  هژاو  رد  تقد  .4 ـ دندوب هتشک  ربیخ  ياه  هعلق  نامه  رد  هنابش , رفن , جنپ  ار  عفاروبا  نآ  زا  رت  شیپ  اریز  دوبن  مزال  مه 
نایدوهی وا و  نتـشک  هب  شناـیاپ  هکلب  هدوبن , ریـسا  رورت  تکرح , نیا  زا  فدـه  هک  دـهد  یم  یهاوگ  یبوخ  هب  هتفر  راـک  هب  دادـیور  نیا 

ریسی نآ  رد  هک  دوب  هحاور  هللادبع  ياه  تکرح  زا  یکی  نیا  : )) دیوگ یم  دوخ  هاتوک  شرازگ  رد  قاحـسا  نبا  تسا . هدیماجنا  شهارمه 
هب يرگید  ریبعت  دنا , هتشون  ریسا  نتـشک  روظنم  هب  زاغآ  زا  ار  هحاور  نب  هللادبع  تکرح  هک  ناخروم  رگید  فالخرب  و  [ 50 ((. ] دش هتشک 

يرذالب [ 51 . ] دش نامیشپ  هار  نایم  رد  ریـسا  دنیوگ  یم  يدقاو  ماشه و  نبا  هک  تسا  هار )) نایم  رد  ینامیـشپ   )) رگید هژاو  درب . یم  راک 
نبا هک  دومن  ار  هحاور  نبا  نتـشک  دـصق  هار  نایم  رد  یلو  درک  ربمایپ  گنهآ  دـمآ و  نوریب  هحاور  نب  هللادـبع  اب  ریـسا  : )) دـیوگ یم  مه 

ار وت  میورب و  وا  دزن  ات  هداتسرف  ار  ام  ربمایپ  : )) دنتفگ ریسا  هب  ادخ  لوسر  نارای  یتقو  هک  تسا  نیا  رگید  دروم  [ 52 ((. ] تشک ار  وا  سینا 
هب دش  هتفگ  هک  نانچ  میا .)) هدش  هتـسخ  گنج  زا  ام  : )) تفگ ریـسا  دندرک و  تفلاخم  هنیدم  هب  وا  نتفر  اب  نارواشم , درامگب ,)) ربیخ  رب 
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هدنامرف هک  وا  دننام  یسک  دسر  یمن  رظن  هب  دنشاب و  هتفگ  ریـسا  هب  بیرف  يارب  غورد و  هب  ار  تسایر  داهنـشیپ  ربمایپ  نارای  دسر  یمن  رظن 
يارب هحاور  نب  هللادـبع  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  تاملک  نیا  همه  دـشاب . هدروخ  بیرف  یگداس  نیا  هب  تفر  یم  رامـش  هب  ربیخ  یماظن 

ـ  دوب هدرکن  شومارف  ار  دوخ  يدوـهی  ناتـسود  رورت  هک  مه ـ  ریـسا  دوـب و  هدـمآ  هنیدـم  هب  وا  ندرب  يارب  هکلب  دوـب  هدـماین  ریـسا  نتـشک 
نتـشک يارب  ربمایپ  هک  ییاه  هیرـس  رد  5 ـ تسا . هدرک  نینچ  هک  هدـید  دوخ  حالـص  هب  بسانم و  ناناملـسم  اـب  یهارمه  يارب  ار  تیعقوم 

رد هحاور  هللادبع  ناهارمه  یلو  تسا  هداتسرفن  رتشیب  دروم ) ود  رد   ) رفن جنپ  ای  و  دروم ) راهچ  رد   ) رفن کی  تسا  هداتسرف  مالسا  نانمشد 
هک هنوگ  نآ  ربیخ  هب  ربمایپ  يوس  زا  هحاور  دنزرف  مازعا  ناتساد  هک  دش  نشور  تشذگ  هچ  نآ  اب  . دنا هدش  شرازگ  رفن  یس  تکرح , نیا 
اب حلـص  يارب  وگو  تفگ  روظنم  هب  یـسایس  يرفـس  نیا , هکلب  تسا  هدوبن  شاـیدوهی  ناـهارمه  ریـسا و  نتـشک  فدـه  اـب  هتفاـی , ترهش 

, تکرح نیا  هک  هدش  روهشم  خیراترد  هنوگ  نیا  هدوب  يدوهی  ریسا  ندش  هتشک  رفـس , نیا  ماجنارـس  نوچ  یلو  [ 53  ] تسا هدوب  نایربیخ 
[ . 54 . ] تسا هدوب  شنارای  ریسا و  نتشک  يارب  يا  هیرس 

حلص يارب  وگ  تفگ و 

ربیخ هب  زیمآحلص  يوگو  تفگ  يارب  رفـس  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  تسا  [ 55  ] ماشه نبا  يدـقاو و  تیاور  زا  يا  هتخیمآ  هک  ریز  شرازگ 
ورین يروآعمج  ددـص  رد  نآ  فارطا  ناکرـشم  ربیخ و  دوهی  هک  دیـسر  ربخ  ربمایپ  هب  يرمق  مشـش  لاس  ناضمر  هام  رد  : تسا هدـش  ماجنا 
هورگ نیا  داتسرف . هقطنم  نیا  هب  ار  رگید  رفن  هس  هحاور و  نب  هللادبع  ربیخ , عاضوا  یسررب  يارب  ادخ  لوسر  دنتـسه . هنیدم  هب  هلمح  يارب 
هنیدم هب  سپـس  دندینـش . دوب ـ  هدش  هدرامگ  ربیخ  تسایر  یهدنامرف و  هب  عفار  وبا  زا  سپ  هک  ریـسا ـ  زا  یبلاطم  دنتفر و  ربیخ  هب  هنایفخم 

هدع راب  نیا  تساوخ و  ار  دوخ  نارای  ترضح  نآ  [ 56 ( ] لاوش هام  رد   ) دعب یتدم  دنتشاذگ . ربمایپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  تاعالطا  هتشگرب ,
ناما ریـسا  زا  دـنا ; هدـمآ  ربمایپ  يوس  زا  هک  دـندرک  مـالعا  دندیـسر  ربیخ  هب  ناـنآ  یتقو  درک . ربیخ  هناور  هللادـبع , هارمه  هب  ار  يرتداـیز 
یکین وت  هب  ییآ  ربمایپ  دزن  رگا  دـنتفگ : ریـسا  هب  ناشیا  دـندرک . رادـید  رگیدـکی  اب  هاگ  نآ  تساوخ . ناما  ناـنآ  زا  زین  ریـسا  دنتـساوخ و 
دنتفگ وا  نارواشم  نکیل  دورب . نانآ  هارمه  هک  تفریذپ  ناناملسم  يراشفاپ  زا  سپ  ریسا  تشامگ . دهاوخ  تسایر  هب  ار  وت  درک و  دهاوخ 

یس هارمه  سپس  میا . هدش  هتسخ  گنج  زا  ام  یلو  تسا  تسرد  تفگ : ریسا  دهدب . تسایر  لیئارسا  ینب  هب  هک  تسین  یسک  (ص ) دمحم
درب ریـشمش  هب  تسد  تشگ و  نامیـشپ  ربمایپ  دزن  هب  نتفر  زا  ریـسا  ربیخ  يرتمولیک  هدزاود  رد  دنداتفا . هار  هنیدم  يوس  هب  نایدوهی  زا  رفن 

. تشک ار  وا  سپس  دز و  شیاپ  هب  يا  هبرـض  دنکب  یتکرح  ریـسا  هک  نآ  زا  شیپ  دوب  راوس  رتش  رب  وا  فیدر  رد  هک  سینا  نب  هللادبع  یلو 
ياـه شرازگ  زا  [ . 57 . ] دـیدرگ رارف  هب  قفوم  هک  رفن  کـی  زج  هب  دنتـشک  ار  همه  دـندش و  ریگرد  ناـیدوهی  رگید  اـب  مه  ناناملـسم  هیقب 

ناگرزاب هبنج  تشاد و  هدـهعرب  ار  ربیخ  تسایر  وا  زا  شیپ  هک  عفار ـ  وبا  فـالخرب  مراز  نب  ریـسا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یخیراـت  هاـتوک 
هژیو هب  نآ  نوماریپ  ربیخ و  تهج  نیمه  هب  [ 59 . ] دوب یماظن  هبنج  ياراد  عاجش و  يدرف  [ 58 [ ـ  دوب یهدنامرف  تسایر و  زا  شیب  شندوب 
زونه هک  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  ناناملـسم  رگید  ییوس  زا  دوب . هدرک  هنیدـم  اب  گنج  هدامآ  ار  ناـفطغ  ناکرـشم  يرقلا و  يداو  ناـیدوهی 
نانآ يرای  هب  رگید  راب  زین  شیرق  هلمح  نیا  رد  تفر  یم  راظتنا  نوچ  دنتـشادن  ار  اه  نآ  اب  هلباقم  ییاناوت  دوب  هدشن  ماجنا  هیبیدـح  حـلص 

نیرتـهب یتـیعقوم  نینچ  رد  دوـش . رارکت  رگید  راـب  درک ـ  لزلزتـم  ار  ناناملـسم  میرک , نآرق  حیرـصت  هـب  هـک  بازحا ـ  ناتـساد  دباتـشب و 
نیا زا  دنراد . زاب  عازن  ینمشد و  زا  ار  یکی  لقاال  دنیآ و  رانک  يدوهی  كرشم و  هورگ  ود  زا  یکی  اب  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  یـشیدنارود 

زا هچ  نآ  اب  داتسرف . ربیخ  هب  وگو  تفگ  يارب  ار  هحاور  هللادبع  هنیدم , لامـش  ندرک  مارآ  روظنم  هب  تفر و  دوهی  غارـس  هب  ادتبا  ربمایپ  ور 
هقطنم نیا  هب  هلمح  دصق  زاغآ  رد  ناناملسم  دسر  یمن  رظن  هب  دراد  دوجو  یخیرات  ياه  شرازگ  رد  ربیخ  یماظن  یگدامآ  تاماکحتسا و 

نیا زا  ات  دننیشنب  وگو  تفگ  هب  دوب  ریسا  نامز  نآ  رد  نانآ  صخاش  درف  هک  نآ  ياسور  اب  دنا  هدمآرب  ددصرد  ادتبا  هکلب  دنشاب , هدرک  ار 
ادخ لوسر  زین  نیا  زا  شیپ  ار  تکرح  نیا  هباشم  دنهد . نایاپ  دوب  هدش  هنیدـم  لامـش  ندـش  نماان  هب  رجنم  هک  نانآ  ياه  تفلاخم  هب  هار 
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زا ات  دنک  هحلاصم  هلیبق  نیا  اب  درک  شالت  دمآ  ناکرشم  نایدوهی و  کمک  هب  قدنخ  تشپ  رد  نافطغ  هلیبق  هک  یماگنه  دوب و  هداد  ماجنا 
. ددرگ ور  هبور  نانآ  اب  رت  بسانم  یتصرف  رد  ات  دزادنا  فاکش  دوخ  نانمـشد  نایم  تساوخ  یم  ربمایپ  مه  اج  نیا  دهاکب . دوخ  نانمـشد 
زا شیپ  هک  تسادیپ  ربیخ  هب  هحاور  هللادبع  رفـس  هب  طوبرم  ياه  شرازگ  زا  . دوشگ ار  هکم  سپـس  درک و  حلـص  شیرق  اب  هک  هنوگ  نامه 
زا یکی  اب  هحلاصم  زا  شیپ  (ص ) مرکا ربمایپ  دوب  رارق  رگا  تسا . هدش  هارمه  یماکان  اب  هک  هدوب  ربیخ  دوهی  اب  حلـص  ربانب  شیرق  اب  حـلص 

لباق تقیقح  نیا  اریز  دوبن , یمتح  دروآ , تسد  هب  ربیخ  حتف  اب  اهدعب  هک  یتیقفوم  دورب  ربیخ  گنج  هب  يدوهی ) كرشم و   ) هورگ ود  نیا 
نارای هحاور , نب  هللادبع  رفـس  رد  . دنتـشاد ساره  ربیخ  دوهی  اب  يریگرد  زا  هیبیدـح  حلـص  زا  شیپ  طیارـش  رد  ناناملـسم  هک  تسین  راکنا 
يراک نامه  نیا  دـنداد . ریـسا  هب  ار  ربیخ  تسایر  داهنـشیپ  تایاور ) فالتخا  هب   ) ناشدوخ يوس  زا  ای  ترـضح  نآ  يوس  زا  ادـخ  لوسر 

هب . درک ذـیفنت  هلیبق  نآ  تسایر  هب  دوخ  يوس  زا  ار  هلیبق  ره  گرزب  داد و  ماجنا  ناملـسم  هزات  ياهدـفو  ناـگرزب  هراـبرد  ربماـیپ  هک  تسا 
زا سپ  دنوش و  راپـسهر  هکم  يوس  هب  شیرق  اب  حلـص  دیما  هب  هک  دش  بجوم  ربیخ  دوهی  اب  دادرارق  حلـص و  زا  ناناملـسم  یماکان  لاحره 

. دننک عمق  علق و  ار  لامش  رد  رقتسم  هورگ  بونج , لامش و  فلاخم  هورگ  ود  يراکمه  مدع  زا  نانیمطا  اب  هیبیدح  حلص 

یقرواپ

قیقحت يزاغملا , يدقاو , ص; 221  ج 2 , ات ) یب  هفرعملاراد , توریب : , ) یبلش يرایبا , اقـس , قیقحت  هیوبنلا , هریـسلا  ماشه , نبا  ر.ك : [ 1]
اطع قیقحت  يربکلا , تاـقبطلا  دعـس , نبا   459 و 454; ـ   368 ص 365 ـ  ج 1 , 1414ق ) یمالـسا , تاغیلبت  رتفد  مق ,  ) زنوج ندـسرام 

, یبوقعی ص; 35  1405ق ) هیملعلا , بتکلاراد  توریب ,  ) نادـلبلا حوتف  يرذالب , ص; 51  ج 2 , 1418ق ) هیملعلا , بـتکملاراد  توریب , )
ص 370. ج1 , 1413ق ) یملعالا , هسسوم  توریب , ) انهم قیقحت  یبوقعیلا , خیرات 

1968م) هیرهزالا , تایلک  هبتکم  هرهاق , ) ساره قیقحت  لاومالا , باتک  مالـس , نب  مساـق  دـیبعوبا  ص; 501  ج 1 , نامه , ماـشه , نبا  [ 2]
. دنا هدروآ  ار  قاحسا  نبا  تیاور  نامه  دعب , عبانم  ص 291 .

لبق برعلا  خیرات  یف  لصفملا  یلع , داوج  ص 62 و  ( 1365 ریبک , ریما  نارهت ,  ) ولناچ هرق  همجرت  هسیفنلا , قالعالا  هتسر , نبا  ر.ك : [ 3]
ص 519. ج 6 , 1413ق ) هعماج , رشن  دادغب ,  ) مالسالا

. نامه یبوقعی , [ 4]
, ماشه نبا  ر.ك :  ) دنراد لیابق  نیا  هب  ار  هراشا  نیرتمک  دننک  یم  رکذ  ار  ربمایپ  يدوهی  نانمشد  مان  هک  اج  نآ  يرذالب  قاحسا و  نبا  [ 5]

(. ص 340 ج1 , 1417ق ) رکفلاراد , توریب , ) یلکرز راکز  قیقحت  فارشالا , باسنا  يرذالب , ص 516 و  ج 1 , نامه ,
, توریب  ) یفاــکلا ینیلک , ص 204 و  ج 2 , و  ص 271  ج 1 , اـت ) یب  رداـصراد , توریب ,  ) دـمحا دنـسم  لـبنح , نـب  دـمحا  ر.ك : [ 6]

ص 31. ج 5 , 1405ق ) إوضالاراد ,
هبتکملا توریب ,  ) هنیدملا یف  دـمحم  تاو , يرمگتنوم  ص; 25  1411ق ) لیجلاراد , توریب ,  ) هیمالـسالا هلودلا  هإشن  فیرـش , نوع  [ 7]

هجیتن دادرارق , داوم  یسررب  اب  ینپاژ  ققحم  نیا  ش; 75  هشیدنا , ناهیک  هنیدم ,)) همان  نوناق  , )) وتوگ اریکا  ص 343 و  ات ) یب  هیریصعلا ,
همان نامیپ  نیا  رب  نآ  دـننام  و  یـساسا )) نوناق   )) قالطا دوش  تاـبثا  بلطم  نیا  رگا  تسا . یخیراـت  دنـس  دـنچ  زا  یبیکرت  نآ  هک  هتفرگ 

. دوش یمن  هنیدم  نکاس  ياه  هورگ  همه  لماش  دادرارق  نیا  نوچ  تشاد  دهاوخن  یهجو 
هب رصحنم  یلیئارسا  لیـصا و  نایدوهی  هتبلا  ص 343 . ج 22 , 1994م ) یبرعلا , ثارتلا  إیحاراد  توریب ,  ) یناغالا یناهفـصا , جرفلا  وبا  [ 8]

. دنرادن ترهش  هزادنا  نیا  هب  نارگید  یلو  دنتسین  اه  نیا 
. ] ص 272 ج 3 , 1412ق ) یبرعلا , ثارتلا  إیحاراد  توریب , ) هیاهنلا هیادبلا و  ریثک , نبا  ص; 297  نامه , دیبعوبا , [ 9]

خیرات يرکب , راید  ص; 213  ج 1 , ات ) یب  هیملعلا , هبتکملا  هرونملا , هنیدم   ) لفاحملا هجهب  يرماع , ص; 454  ج 1 , نامه , يدقاو , [ 10]
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ص 213. ج 1 , ات ) یب  رداصراد , توریب ,  ) سیمخلا
(. ص 296 لاومالا , ر.ك :  ) دنتفرگ یم  ار  دوخ  مهس  دندوب و  ربمایپ  هارمه  اه  گنج  رد  دوهی  تسا  هتفگ  مه  دیبعوبا  [ 11]

ص 124. ( 1373 إرهزلا , هاگشناد  نارهت , دشرا , یسانشراک  همان  نایاپ   ) هنیدم دوهی  ربمایپ و  يرایتخب , الهش  [ 12]
ص 255. ج 4 , 1995م ) هریسلاراد , توریب ,  ) مظعالا یبنلا  هریس  نم  حیحصلا  یلماع , [ 13]

(. ص 346 هنیدملا , یف  دمحم   ) دراد ار  رظن  نیا  مه  تاو  ص; 227  1968م ) هنسلا , هعبطم  هرهاق ,  ) دمحم هایح  لکیه , [ 14]
یلو تسا  هدش  هداد  سردآ  إیبنالا  صـصق  یمق و  ریـسفت  نیدلا , لامکا  هب  هدمآ , یـسربط  نتم  هک  راونالا  راحب  مالعا و  یقرواپ  رد  [ 15]

هک دراد  دوجو  يدنوار  إیبنالا  صصق  رد  همان  نامیپ  زا  هملک  دنچ  اهنت  میتفاین  ار  بلاطم  نیا  زا  يزیچ  يا  هنایار  يوجو  تسج  اب  یتح  ام 
نتم هن  دـنک  یم  هراشا  دوهی  ینکـش  نامیپ  هب  راحب  یقرواپ  رد  ححـصم  ایوگ  تسا . هدربن  مان  هماندـهع  داوم  دوهی و  هورگ  هس  زا  مه  نآ 

. نامیپ
ج 1403ق ) إفولا , هسسوم  توریب , ) راونالاراحب یسلجم , ص; 157  ج 1 , 1417ق ) تیبلا , لآ  هسسوم  مق ,  ) يرولا مالعا  یـسربط , [ 16]

ص260. ج 1 , 1419ق ) ثیدحلاراد , هسسوم  نارهت ,  ) لوسرلا بیتاکم  یجنایم , يدمحا  یلع  ص 110 و  , 19
ص172. ج 2 , 1409ق ) یملعالا , هسسوم  توریب ,  ) كولملا ممالا و  خیرات  يربط , ص; 454  ج 1 , نامه , يدقاو , [ 17]

, يرماع ص; 313  ج 4 , 1415ق ) هفرعملاراد , توریب ,  ) راوسر کع  قیقحت  لیزنتلا , ملاعم  يوغب , ص; 454  ج 1 , نامه , يدقاو , [ 18]
ص 213. ج 1 , نامه ,

ص 455. ج 1 , نامه , يدقاو , ص 35 و  نادلبلا , حوتف  يرذالب , ص; 220  ج 2 , نامه , ماشه , نبا  [ 19]
ج نامه , يربط , ص 373 و  ج 1 , فارشالا , باسنا  يرذالب , ص 177 , ج 1 , نامه , يدقاو , ص; 191  ج 1 , نامه , ماـشه , نبا  [ 20]

ص 173. , 1
, يربط ص371 ;  ج 1 , نامه , یبوقعی , ص 433 ;  ج 1 , نامه , يرذـالب , ص 240 ;  ج 2 , نامه , ماـشه , نبا  هنومن ر.ك : يارب  [ 21]

ج 2. نامه ,
ص 225. ج 1 , نامه , يربط , ص 373 و  ج 1 , نامه ,  يدقاو ,  [ 22]

ص 706. ج 1 , 1406 ق ) هفرعملاراد , توریب ,  ) نایبلا عمجم  یسربط , ص 282 و  ج 1 , نامه , يوغب , [ 23]
همان نامیپ  دنیوگ  یم  نآ  دراوم  هب  هجوت  اب  رـصاعم  ناققحم  یخرب  نکیل  دـنناد  یم  ترجه  لیاوا  رد  ار  نآ  داقعنا  لوا  تسد  عبانم  [ 24]

1996م) باتکل , هماعلا  هیرصملا  هئیهلا  اج , یب   ) دوهیلا دمحم و  تاکرب , دمحا  نامه ; وتوگا , ریکا   ) تسا هدش  هتـشون  دعب  ياه  لاس  رد 
(. ص 83

ص 363. ج 1 , نامه , يدقاو , [ 25]
ص 158. ج 1 , يرولا , مالعا  یسربط , [ 26]

خیرات نیا  نکیل  ص 260 ) ج 1 , لوسرلا , بیتاکم   ) دنا هتـسناد  نآ  داقعنا  نامز  ار  ترجه  هام  نیمجنپ  یجنایم  يدمحا  داتـسا  هتبلا  [ 27]
خیرات  ) تسا هتـسناد  ترجه  مجنپ  هاـم  رد  ار  دوهی  هعداوم  يرکب  راـید  اـهنت  رخإـتم  ناـخروم  زا  تسین . عباـنم  رگید  يرولا و  مـالعا  رد 

(. ص 353 ج 1 , سیمخلا ,
ص 368. ج 1 , نامه , يدقاو , [ 28]

ص 456. ج 1 , نامه , [ 29]
ص 460. ج1 , نامه , يرکب , راید  ص 213 و  ج 1 , نامه , يرماع , ص; 454  ج 1 , نامه , [ 30]

ص 172. ج 2 , نامه , يربط , ص 454 و  ج 1 , نامه , يدقاو , [ 31]
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ص 167. ج 1 , نامه , يرماع , و  ص 176 , ج 1 , نامه , يدقاو , [ 32]
ص 176. ج 1 , نامه , يدقاو , ص 501 و  ج 1 , نامه , ماشه , نبا  [ 33]

ناـمیپ مینادـب  دادرارق  نیدـنچ  ار  نآ  رگا  یلو  دـنناد . یم  هعوـمجم  کـی  ار  نآ  هک  تـسا  یناـسک  رظن  رد  یموـمع  ناـمیپ  زا  دارم  [ 34]
. تشاد دهاوخن  انعم  یمومع 

ص 345. نامه , تاو , يرمگتنوم  ص 83 و  نامه , تاکرب , دمحا  ر.ك : [ 35]
ج نامه , یسربط , ص; 395  ج 1 , نامه , یبوقعی , ص; 34  1415ق ) هیملعلا , بتکلاراد  توریب ,  ) هفیلخلا خیرات  طایخ , نب  هفیلخ  [ 36]

ص 119. ات ) یب  قافالاراد , توریب ,  ) ربحملا بیبح , نب  دمحم  ص 210 و  , 1
هک دوهی  ناهدنامرف  زا  رگید  یکی  تسا . هدش  طبض  مازر  مزار و  مراز , شردپ  مان  ریسی و  هاگ  ریسا و  هاگ  عبانم  رد  يدوهی  نیا  مان  [ 37]

هابتشا هب  رفن  ود  نیا  هرابرد  ناخروم  زا  یخرب  یلو  تسا  هدشن  هراشا  شردپ  مان  هب  هاگ  چیه  هک  دراد  مان  ریـسا  دش  هتـشک  ربیخ  گنجرد 
.... نامه و یسربط , نامه ; يدقاو , هنومن ر.ك : يارب  دنا , هداتفا 

ص 633. ج 2 , نامه , ماشه , نبا  [ 38]
ج 1, يزاغملا , ص 619 و  ج 2 , هریس ,  ) دنا هدرک  طبـض  حیبن  نبدلاخ  نب  نایفـس  يدقاو , حیبن و  نب  نایفـس  نبدلاخ  قاحـسا , نبا  [ 39]

(. ص 531
ص 172. ج 1 , نامه , يدقاو , ص 636 و  ج 2 , نامه , ماشه , نبا  [ 40]

ص 174. نامه , ص 635 و  نامه , قوف : تشون  یپ  بیترت  هب  [ 41]
ص 184. نامه , ص 51 و  نامه , [ 42]

ص 391. نامه , ص 273 و  نامه , [ 43]
ص 568. ج 1 , نامه , يدقاو , [ 44]

تـسایر هدعو  دـننک و  توعد  هنیدـم  هب  وگو  تفگ  يارب  ار  وا  ای  دـننک  وگو  تفگ  ریـسا  اب  هدومرف  شنارای  رگید  هب  ربمایپ  هنوگچ  [ 45]
.!؟ منیبن ار  ریسا  تسا  هدومرف  سینا  نب  هللادبع  هب  اما  دنهدب , وا  هب  ار  ربیخ 

. تسا هدش  رارکت  مه  هحاور  نب  هللادبع  تکرح  رد  اصع , ندیشخب  ناتساد  ص; 533  ج 1 , نامه , يدقاو , [ 46]
ص 686. ج 2 , نامه , [ 47]

دنا هتشاد  مان  سینا  نب  هللادبع  رفن  ود  ربمایپ  نارای  نایم  رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  دنا  هتـشون  لاح  حرـش  بتک  هک  یبلاطم  عومجم  زا  [ 48]
(. ص 117 و 170 ج 1 , نامه , يدقاو , ص 463 و  ج 1 , نامه , ماشه , نبا  ر.ك :  ) تسا هدمآ  یخیرات  عبانم  رد  مه  ود  ره  مان  هک 

ریغ بلطم  اـه  نآ  رد  یلو  تسا  هدرک  شرازگ  سینا  نب  هللادـبع  زین  ار  اـه  هیرـس  رگید  دادـیور و  نیا  زا  يرگید  ياـه  شخب  هـتبلا  [ 49]
. دراد دوجو  نآ  یتسرد  رب  يدهاوش  دروخ و  یمن  مشچ  هب  یلوقعم 

هب هجوت  اب  دـسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  هتفر  راک  هب  ریبعت  ود  یپاـیپ  هحفـص  ود  رد  باـتک  نیا  رد  ص 618 . ج 2 , نامه , ماـشه , نبا  [ 50]
. دنک قرف  رگیدکی  اب  دروم  ود  نیا  رد  باصا ))  )) يانعم هیدعت , فورح  برع و  تاغل  یگدرتسگ 

(. ص 567 ج 1 , نامه , يدقاو , ص 618 و  ج 2 , نامه , ماشه , نبا   ) تسا هدوب  ربیخ  یلیم  شش  رد  لحم  نیا  [ 51]
ص 485. ج 1 , نامه , يرذالب , [ 52]

ص 112. ج 6 , 1414ق ) هیملعلا , بتکلاراد  توریب ,  ) داشرلا يدهلا و  لبس  یماش , یحلاص  ر.ك : [ 53]
هک یلاح  رد  داتسرف .)) شایدوهی  نارای  ریسا و  نتشک  يارب  ار  هورگ  نیا  ربمایپ  : )) دنیوگ یم  ناخروم  یخرب  هک  تسا  هجوت  بلاج  [ 54]

!. دش حرطم  ربیخ  هب  ربمایپ  باحصا  نتفر  زا  سپ  ریسا  اب  نانآ  یهارمه 
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. دنک یم  هراشا  نآ  لصا  هب  رطس  کی  رد  اهنت  قاحسا  نبا  تسا و  ماشه  نبا  تافاضا  زا  رفس  نیا  شرازگ  [ 55]
ياهدادـیور رد  ار  نآ  یـسربط  بیبح و  نبا  طایخ , نبا  تسا . حرطم  مه  يرگید  تایرظن  هحاور  نب  هللادـبع  تکرح  نامز  هراـبرد  [ 56]

نوچ تسین  تسرد  نخـس  نیا  یلو  ص 196 ) ج 1 , يرولا , مـالعا  ص 119 و  ربحملا , ص; 34  هفیلخ , خیرات   ) دـنا هتـشون  مجنپ  لاس 
لاس رخاوا  ینعی  قدـنخ  دربن  زا  سپ  مه  عفار  وبا  و  ص 566 ) ج 1 , نامه , يدـقاو , ر.ك :  ) هدوب عفار  وبا  گرم  زا  سپ  هللادـبع  تکرح 
نیا مجنپ  لاس  ياـهزور  نیرخآ  رد  دـسر  یمن  رظن  هب  ص 139 .) زاجح , نایدوهی  ربمایپ و  ياهدروخرب  ر.ك :  ) تسا هدـش  هتـشک  مجنپ 

. دندروآ ربخ  ربمایپ  يارب  هک  هنوگ  نآ  نوچ  دشاب , هدش  ماجنا  تکرح 
ص 406. ج 2 , نامه , يربط , ص 70 و  ج 2 , نامه , دعس , نبا  ص; 566  ج 1 , نامه , يدقاو , [ 57]

ص 374. ج 1 , نامه , يدقاو , ص 193 و  ج 1 , نامه , يرماع , ر.ك : [ 58]
ص 566. ج 1 , نامه , يدقاو , [ 59]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
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هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
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شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 

دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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