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اروشاع گنهرف 

: هدنسیون

یثدحم داوج 

: یپاچ رشان 

فورعم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اروشاع 38گنهرف 

باتک 38تاصخشم 

38هراشا

اهلخدم 42تسرهف 

81راتفگشیپ

ییاروشاع 81تّما 

راک 82ترورض 

یطابترا 83ماظن 

یعاجرا 83ياهلخدم 

یبنج 83عبانم 

یعوضوم 84تسرهف 

85ا.آ

85بآ

اه همیخ  ندز  86شتآ 

اروشاع تضهن  جیاتن  88راثآ و 

عادولا - عادو 91نیرخآ 

ترایز 91بادآ 

ربنم ظعو و  93بادآ 

97یگدازآ

هّللا 99لآ 

نایفس یبا  99لآ 

هّیما ینب  - هّیما 101لآ 

دایز 101لآ 
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ابع لآ  سماخ  - ابع 103لآ 

لیقع 103لآ 

تیب لها  «- هلآ هیلع و  هللا  یلص  » دّمحم 104لآ 

دارم 104لآ 

ناورم 104لآ 

البرک تضهن  104رامآ 

نآرق توالت  - فهک 109ۀیآ 

« مالسلا هیلع  » هّللا دبع  109ابا 

يدزا نیصح  نب  109میهاربا 

هبتع نب  دیلو  - ءاقرزلا 109نبا 

هزوح 109نبا 

دایز نب  هللا  دیبع  - دایز 109نبا 

دعس نب  رمع  - دعس 109نبا 

سابع نب  هّللا  دیبع  - ساّبع 109نبا 

دایز نب  هللا  دیبع  - هناجرم 109نبا 

ءادهشلا 109وبا 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - لضفلا 111وبا 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نسح  نب  رکب  111وبا 

یموزخم رکب  111وبا 

يدئاص ۀمامث  111وبا 

( یمعثخ : ای ) یلشهن ورمع  112وبا 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - لضاف 112وبا 

فنخم 112وبا 

فوفکم نوراه  112وبا 

113رفجا

ّفّطلا 113بدا 
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اروشاع 113تاّیبدا 

يدبع هّیما  نب  115مهدا 

115ناذا

لوخد 116نذا 

نادیم 116نذا 

117نیعبرا

نینوخ 118نیعبرا 

119دزا

119تراسا

حانجلا وذ  «- مالسلا هیلع  » نیسح ماما  123بسا 

حانجلا وذ  - راوس یب  123بسا 

« مالسلا هیلع  » ماما ندب  رب  نتخات  123بسا 

123عاجرتسا

یمرضح ةویح  نب  124قاحسا 

هداهشلا 125رارسا 

« مالسلا هیلع  » تیب لها  125يارسا 

یکرت 126ملسا 

یمرضخ 126دیسا 

هیرگ - 126کشا

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  126باحصا 

ابع لآ  سماخ  - ءاسک 132باحصا 

يرادازع - متام 132ۀماقا 

132ساسقا

132عادولا

ير تموکح  - ير 133تراما 

نینبلا 133ّما 
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اروشاع گنهرف  ینیمخ و  134ماما 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  «- مالسلا هیلع  » داجس 134ماما 

همان 134ناما 

فلخ 135ّما 

هملس 136ّما 

موثلک 137ّما 

بهو 138ّما 

هّیما ینب  - 138نایوما

یئاط دعس  نب  138هّیما 

یلهاک ثراح  نب  138سنا 

هّرح ۀعقاو  - هنیدم 140بالقنا 

نابراس - رتشگنا 140تشگنا و 

یحبصا لقعم  نب  140سینا 

« مالسلا هیلع  » ادهشلا دّیس  140فاصوا 

اروشاع تضهن  141فادها 

« مالسلا هیلع  » تیب 143لها 

146راثیا

148پ.ب

148ب

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - جیاوحلا 148باب 

ریغّصلا 148باب 

هفالخلا راد  - دیزی 148هاگراب 

ماش 148رازاب 

رس 149الاب 

149یناب

تعیب 149نتشادرب 
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اروشاع خیرات  150یسررب 

ینادمه ریضخ  نب  150ریرب 

« رّمعم نبا  » 151ناتسب

بآ 151نتسب 

یمرضح ورمع  نب  ( ریشب ) 152رشب

ملذح نب  152ریشب 

152هرصب

154تریصب

155ناطب

یمیمت ّیح  نب  155رکب 

يرمحا نارمح  نب  155ریکب 

البرک 156الب و 

دسا 158ینب 

هّیما 159ینب 

هدعج 160ینب 

مشاه 160ینب 

بیس 162يوب 

163ضایب

ملع - 163قریب

163هضیب

165تعیب

نفک یب  لسغ و  166یب 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - 167رامیب

نیرهنلا 167نیب 

ییافو 167یب 

168پ
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يربنم 168اپ 

اپ 168نییاپ 

168مچرپ

یناوخ 169هدرپ 

هّکم هب  170یگدنهانپ 

هنهک 170نهاریپ 

حتف - 171يزوریپ

حتف - ریشمش رب  نوخ  171يزوریپ 

یناوخ 171شیپ 

« مالسلا هیلع  » نیسح تداهش  171ییوگشیپ 

174ث.ت

174ت

174اعوسات

یغیلبت ، یماظن 175ياهکیتکات 

175هراشا

یماظن 175ياهکیتکات 

« یصخش تظافح  -» 1175

« یتاعالطا رگشرازگ  -» 2175

« رورت ۀئطوت  ندرک  یثنخ  -» 3177

« تاعالطا يروآ  عمج  -» 4177

« هرداصم -» 5177

« ورین بذج  -» 6178

« ورین ۀیفصت  -» 7178

« هاگودرا شیارآ  -» 8178

« یهدنامزاس -» 9178

« عنام داجیا  -» 10180
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نآرق توالت  اعد و  زامن و  يارب  اروشاع  بش  یهاوخ  تلهم  -11180

دیگنج یم  هدایپ  هک  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  تبرغ  يروای و  یب  تاظحل  نیرخآ  رد  -12180

« ماما هب  نتسویپ  يارب  ششوپ  -» 13180

اهورین رارقتسا  ههبج و  شیارآ  زرط  -14182

: تسا هدوب  ریز  تروص  هب  البرک  رد  تایلمع  ۀقطنم  182تایصوصخ 

«: مالسلا هیلع  » ادهشلا دّیس  ینیمز  تکرح  182تایصوصخ 

«: مالسلا هیلع  » نیسحلا هللا  دبع  ابا  ترضح  یگنج  ۀهبج  184تاصتخم 

: هیواعم نب  دیزی  یگنج  ۀهبج  187تاصتخم 

یغیلبت ، یناور 190ياهشور 

190هراشا

« دیزی تفالخ  نتسناد  عورشمان  -» 1190

« هنحص دوهش  -» 2190

هرصب هفوک و  ناگرزب  هب  یناسر  مایپ  يراگن و  همان  -3190

« راکفا شجنس  -» 4190

« تضهن تّیعورشم  -» 5190

« یفطاع يریگ  هرهب  -» 6191

« تّجح مامتا  -» 7192

« يزاس هدامآ  -» 8192

« یفطاع بذج  -» 9192

« تّیفیک اب  تّیمک  ناربج  -» 10192

« يونعم دعب  تیوقت  -» 11194

« نمشد اب  هباطخ  -» 12194

« زجر -» 13194

« ارسا ياهیرگاشفا  -» 14194

« دای سلاجم  -» 15194

« هحون هیرگ و  گنهرف  -» 16194
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196یکابت

اروشاع 197ياهفیرحت 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  199بیرخت 

202تبرت

یناشاک مشتحم  - مشتحم دنب  205بیکرت 

تبرت 205حیبست 

207هیزعت

207هراشا

ییوگ 207تیلست 

یناوخ 207هیبش 

210هیکت

تلود 211هیکت 

نآرق 212توالت 

هّیبنیز 212ّلت 

213میعنت

یلوخ - یلوخ 213رونت 

213نیباّوت

یحایر دیزی  نب  ّرح  - ّرح 214ۀبوت 

214لّسوت

( قوت ) 215غوت

هبعش هس  216ریت 

217ث

217راث

هّللا 217راث 

219هّیبلعث

نیسحلا 219هروث 
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220چ.ج

220ج

یناملس ثراح  نب  220رباج 

یمیت جاّجح  نب  220رباج 

يراصنا هّللا  دبع  نب  220رباج 

قشمد 221عماج 

( هعماج لغ  ) 222هعماج

هایس 222ۀماج 

ینابیش یلع  نب  224هلبج 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  لیقع  نب  224رفعج 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  224رفعج 

يراصنا بعک  نب  224هدانج 

ینالوخ ریجح  نب  226بدنج 

226نوج

یعبض کلام  نب  227نیوج 

229داهج

231چ

یناوخ 231شواچ 

232یناغارچ

233همکچ

لمحم 233ۀبوچ 

235ح

235رئاح

236رجاح

236ثراح

يدنک سیقلا  ئرما  نب  238ثراح 
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یلشهن هّللا  دبع  نب  238بیبح 

رهاظم نب  238بیبح 

يدعس دیز  نب  239جاّجح 

یفعج قورسم  نب  239جاّجح 

مامتان 241ّجح 

هملس ّما  - هروراق 242ثیدح 

ءادعّسلا 242هقیدح 

یحایر دیزی  نب  242ّرح 

ینیسح 243مرح 

244هلمرح

244ءارورح

هّرح ۀعقاو  - 245هّرح

« مالسلا هیلع  » یلع نب  245نیسح 

« مالسلا هیلع  » نیسح نم  انا  یّنم و  247نیسح 

مدآ ثراو  ، 248نیسح

248ینیسح

249هّینیسح

250ریصح

ریمن نب  250نیصح 

ير 251تموکح 

لیفط نب  251میکح 

یبسار رمع  نب  251سالح 

يدارم یعازخ  دامح  نب  253داّمح 

لّوا 253ۀلمح 

يدزا ملسم  نب  253دیمح 

254انح
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یمابش دعسا  نب  254هلظنح 

ینابیش ورمع  نب  255هلظنح 

« مالسلا هیلع  » نیسح 255نوّیراوح 

256خ

256یجراخ

نالیغم 257راخ 

يدزا دلاخ  نب  ورمع  نب  257دلاخ 

ابع لآ  257سماخ 

ماش 259ۀبارخ 

هاگ همیخ  - 259هاگرخ

راتخم 259جورخ 

260هّیمیزخ

...توملا 260ّطخ 

261هبطخ

265بیطخ

265لاخلخ

رجنح 265رجنخ و 

265قدنخ

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  267باوخ 

« هملس ّما  » 267باوخ

268یلوخ

269نوخ

هزات 270نوخ 

هللا راث  - ادخ 271نوخ 

راث «- مالسلا هیلع  » نیسح 271یهاوخنوخ 

نتسیرگ 271نوخ 
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271نارزیخ

هاگ 271همیخ 

273د ذ

273د

هرامإلا 273راد 

هفالخلا 274راد 

هّیقر - هلاس هس  274رتخد 

ردس 274تخرد 

اروشاع 275ياهسرد 

تاعاس 275ةزاورد 

276دیرد

هدیرب 276ناتسد 

يرادازع ياه  276هتسد 

البرک - البرک 278تشد 

یعازخ 278لبعد 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  نایفوک  ۀمان  - 279همانتوعد

279هغدغد

دسا ینب  - ادهش داسجا  279نفد 

البرک رد  279نفد 

280مد

280قشمد

اروشاع 280ۀهد 

بهار رید  - اسرت 280رید 

بهار 280رید 

282جزید

282ذ
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قرع 282تاذ 

284رکاذ

تبیصم 284رکذ 

حانجلا 285وذ 

مسح 286وذ 

288ر

« مالسلا هیلع  » نیسحلا سأر  دهشم  «- مالسلا هیلع  » نیسحلا 288سأر 

288بابر

هیثرم - 289ءاثر

289زجر

290هّیقر

اروشاع یگنادواج  292زمر 

292هراشا

نآ ندوب  ییادخ  -1292

تیب لها  يارسا  ياهیرگاشفا  -2292

« رکذ » ياهیرگایحا - 3292

هثداح تّیفیک  -4294

ورمع نب  294ثیمر 

البرک مایق  رامش  294زور 

298هضور

« مالسلا هیلع  » نیسحلا 300هضور 

ءادهشلا 300هضور 

هضور ، یحاّدم - یناوخ 300هضور 

300همیهر

300ير

303ز
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رجاهم نب  303هدئاز 

« مالسلا هیلع  » ربکا یلع  - یلیل 303ةداز 

قمح نب  ورمع  یلوم  ، 303رهاز

303هلابز

لاح 304نابز 

304دورز

305هرز

اروشاع تضهن  رد  305نانز 

ینز 308ریجنز 

308یگدنز

یمعثخ رشب  نب  310ریهز 

بئاس نب  310ریهز 

يدزا میلس  نب  310ریهز 

نامیلس نب  311ریهز 

یلجب نیق  نب  311ریهز 

312ترایز

نیعبرا 313ترایز 

هدایپ 314ترایز 

هّیبجر 316ترایز 

اروشاع 317ترایز 

البرک 317ترایز 

هسّدقم ۀیحان  320ترایز 

321همانترایز

ثراو 323ترایز 

عادو 323ترایز 

مقرا نب  325دیز 
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لقعم نب  325دیز 

ءاقرو نب  325دیز 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا 326نیز 

« مالسلا هیلع  » 327بنیز

330نیبنیز

330هّیبنیز

نوگژاو 330نیز 

331س

331نابراس

هنیدملا ینب  یلوم  ، ورمع نب  332ملاس 

ملسم نب  رماع  یلوم  ، 332ملاس

ربمایپ 332طبس 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  332رس 

هفوک هاپس  336نارس 

336نوجرس

ادهش 336ياهرس 

یمیمت ۀلظنح  نب  337دعس 

یفنح هللا  دبع  نب  337دیعس 

338هرفس

339ییاّقس

340هنیکس

« مالسلا هیلع  » نیسح رب  342مالس 

عادو 344مالس 

ریجنز لغ و  - 344هلسلس

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - البرک 344ناطلس 

یلجب براضم  نب  344ناملس 
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344هیلیلس

يدزا نامیلس  نب  344نامیلس 

یعازخ درص  نب  346نامیلس 

یمرضح نوع  نب  346نامیلس 

ریثک نب  346نامیلس 

سنا نب  347نانس 

347جنس

347هناخباگنس

347نارابگنس

ینادمه سباح  نب  معنم  نب  348راوس 

رجف 348ةروس 

يرادازع - 349يراوگوس

یمعثخ ورمع  نب  349دیوس 

دعس نب  349لهس 

ناگماج 349هایس 

« مالسلا هیلع  » ءادهشلا 350دّیس 

يریمح 350دّیس 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  351ةریس 

يرباج عیرس  نب  ثراح  نب  352فیس 

يدبع کلام  نب  353فیس 

ینز 353هنیس 

355ش

یسخا ،و  355یسخاش

355ماش

نابیرغ 356ماش 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - نید 357هاش 
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ونابرهش - نانز 357هاش 

یعبر نب  357ثبش 

اروشاع رعش  358بش 

اروشاع 358بش 

ربمغیپ 359هبش 

ثرح یلوم  ، هّللا دبع  نب  359بیبش 

هیزعت - یناوخ 359هیبش 

ءاکبلا نیعم  - نادرگ 359هیبش 

359تعاجش

361فارش

یضاق 361حیرش 

362هعیرش

رغصا ّیلع  - ههام 363شش 

تارف - 363ّطش

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  363راعش 

نیسحلا تاراثل  ای  - نیباّوت 363راعش 

اروشاع 363ياهراعش 

تما ، روصنم ای  - ملسم ناراداوه  368راعش 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  368رعش 

اروشاع 371رعش 

372تعافش

خرس 373قفش 

374قوقش

376لیامش

نشوجلا يذ  نب  376رمش 

رکاش یلوم  ، 377بذوش
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ندز 378روش 

378تداهش

یبلط 381تداهش 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  - البرک 383يادهش 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - ابق نوگلگ  383هش 

تداهش - 383دیهش

زامن 383دیهش 

رغصا یلع  - 383هراوخریش

بنیز - البرک نز  383ریش 

البرک 383ریش 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  385ۀعیش 

388ض.ص

388ص

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - نیسح ءاول  388بحاص 

ربص لتق  - 388ربص

388ربص

ینیسح مرح  - هللا دبع  ابا  390نحص 

390حافص

390ض

یفرشم هللا  دبع  نب  390كاّحض 

کلام نب  391هماغرض 

391حیرض

392ظ.ط

392ط

392لبط

392حاّمرط
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« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  - الط 393تشط 

يراذگ 393تشط 

393ّفط

ملسم 394نالفط 

رغصا یلع  - عیضر 394لفط 

هّیقر - لاس هس  394لفط 

رغصا یلع  - ههام شش  394لفط 

394هعوط

396ظ

همیلّظلا 396همیلّظلا 

397ع

يرکاش بیبش  یبا  نب  397سباع 

398اروشاع

نارگید رظن  رد  401اروشاع 

فورعم هب  رما  406اروشاع و 

یمالسا بالقنا  407اروشاع و 

هفیقس 411اروشاع و 

یسراف رعش  413اروشاع و 

( هدیلخ ) هدیلج نب  415رماع 

یئاط حیرش  نب  ناسح  نب  415رماع 

کلام نب  415رماع 

يدبع ملسم  نب  415رماع 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  416ساّبع 

یبلک دیزی  نب  یلعألا  420دبع 

یفعج ةربس  یبا  نب  نمحّرلا  420دبع 

یبحرا هّللا  دبع  نب  نمحّرلا  420دبع 
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يدزا هللا  دبع  نب  نمحّرلا  420دبع 

یجرزخ يراصنا  هّبر  دبع  نب  نمحّرلا  420دبع 

يرافغ قارح  نب  هزرع  نب  نمحّرلا  421دبع 

يرافغ ةورع  نب  نمحّرلا  421دبع 

بلاط یبا  نب  لیقع  نب  نمحّرلا  421دبع 

دیزی نب  نمحّرلا  421دبع 

حلاّصلا 422دبعلا 

رکب یبا  نب  هّللا  422دبع 

( رطقی ) رطقب نب  هّللا  422دبع 

رفعج نب  هّللا  422دبع 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نسح  نب  هّللا  424دبع 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  نب  هّللا  424دبع 

ریبز نب  هّللا  425دبع 

يدزا ریهز  نب  هّللا  425دبع 

سابع نب  هّللا  425دبع 

يرافغ ةورع  نب  هللا  426دبع 

يدزا فیفع  نب  هللا  426دبع 

بلاط یبا  نب  لیقع  نب  هللا  427دبع 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  هللا  427دبع 

یبلک ریمع  نب  هللا  427دبع 

لیقع نب  ملسم  نب  هللا  429دبع 

ینادمه عمسم  نب  هللا  429دبع 

يدبع ( طیبث ) طیبن نب  دیزی  نب  هللا  429دبع 

رغصا یلع  - عیضر هللا  430دبع 

یفعج ّرح  نب  هللا  430دیبع 

دایز نب  هللا  431دیبع 
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يدبع ( طیبث ) طیبن نب  دیزی  نب  هللا  432دیبع 

هزات نوخ  - 432طیبع

هیلاع 432تابتع 

یسوب 432هبتع 

432ترتع

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  ّیلع  نب  435نامثع 

يرافغ ( هورع ) هورف نب  435نامثع 

تاناجهلا 435بیذع 

437قارع

438نیقارع

مساق 438یسورع 

یبلعث ناطب  نب  439هورع 

سمحا سیق  نب  439هورع 

439فیرع

440هناخازع

440يرادازع

یتّنس 442يرادازع 

ینیسح 443قشع 

444شطع

445ناشطع

445هّیطع

446باقع

447هبقع

447رقع

447تمالع

448مقلع
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تاملع ، 448ملع

449رادملع

شک 449ملع 

« مالسلا هیلع  » رغصا 449ّیلع 

« مالسلا هیلع  » ربکا 450ّیلع 

مالّسلا مالسإلا  452یلع 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - طسوا 452ّیلع 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - نیسحلا نب  452ّیلع 

ینالاد ۀمالس  یبا  نب  452راّمع 

یئاط ناسح  نب  454رامع 

يدزا بخلص  نب  454هرامع 

یلولس هللا  دبع  نب  454هرامع 

454يرامع

یعجشا ثراح  نب  بعک  نب  454نارمع 

یمرضح بدنج  نب  456رمع 

يوادیص دلاخ  نب  456رمع 

دعس نب  456رمع 

يدئاص ۀمامث  وبا  - هّللا دبع  نب  457رمع 

دعس نب  رمع  - دعس 457رمع 

يراصنا ةدانج  نب  457ورمع 

يدیبز جاّجح  نب  457ورمع 

يدزا میکح  نب  دلاخ  نب  457ورمع 

صاع نب  دیعس  نب  458ورمع 

یمیمت ۀعیبض  نب  458ورمع 

يدئاص ۀمامث  وبا  - یعدنج هللا  دبع  نب  458ورمع 

يراصنا ۀظرق  نب  458ورمع 
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سیق نب  459ورمع 

یفعج عاطم  نب  459ورمع 

460قمع

460دومع

460ارومع

یجحذم هللا  دبع  نب  460ریمع 

رفعج نب  461نوع 

رفعج نب  هللا  دبع  نب  461نوع 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  461نوع 

رمّتلا 462نیع 

هدرولا 462نیع 

463غ

اه همیخ  463تراغ 

463هّیرضاغ

لیقع نب  ملسم  - هفوک 464بیرغ 

ترایز 464لسغ 

یکرت ملسا  - كرت 464مالغ 

نوج - هایس 464مالغ 

ریجنز 464لغ و 

465هرمغ

نمحّرلا دبع  نب  465نالیغ 

467ف

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رتخد  ، 467همطاف

نینبلا ّما  - هّیبالک 467ۀمطاف 

467حتف

469تّوتف
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471تارف

472درف

472قدزرف

رگ هحون  473ناگتشرف 

اروشاع 474گنهرف 

هّیما ینب  475داسف 

477سرطف

478زوف

480ق

480هّیسداق

« مالسلا هیلع  » نیسحلا یلوم  ، 480براق

یبلغت ریهز  نب  480طساق 

ثراح نب  481مساق 

يدزا بیبح  نب  481مساق 

« مالسلا هیلع  » نسح نب  481مساق 

483عاق

ینیسح 483ۀلفاق 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  484ربق 

هشوگ شش  484ربق 

ربص 485لتق 

هاگلتق لادوگ  - 485هاگلتق

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - ءایقشا 485لیتق 

تاربعلا 485لیتق 

486ینابرق

يرافغ ةّرق  یبا  نب  487هّرق 

نآرق هب  نداد  487مسق 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


هرامإلا راد  - هرامإلا 489رصق 

لتاقم 489رصق 

489بیضق

489اطق

490هّیناطقطق

يرمن ورمع  نب  490بنعق 

« مالسلا هیلع  » مشاه ینب  490رمق 

ینز 491همق 

« مالسلا هیلع  » رغصا یلع  - 492هقادنق

هّرح ۀعقاو  - هنیدم لها  492مایق 

راتخم جورخ  - راتخم 492مایق 

لیقع نب  ملسم  - ملسم 492مایق 

ثعشا نب  492سیق 

ینادمه هّللا  دبع  نب  494سیق 

يوادیص رّهسم  نب  494سیق 

496ك

496یفشاک

تبرت اب  نتشادرب  496ماک 

اروشاع 497ۀمانباتک 

497هراشا

497یبرع

: 501یسراف

503لتک

505هبیتک

505هواجک

506البرک
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509ییالبرک

یبلغت ریهز  نب  510سودرک 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  510ةدرک 

تاربعلا لیتق  - کشا 510ۀتشک 

يدزا رباج  نب  510بعک 

راد 510دیلک 

اروشاع موی  512ّلک 

نتفر 514یکمک 

يدسا دیز  نب  514تیمک 

515هسانک

یبلغت قیتع  نب  516هنانک 

ماش ۀبارخ  - هناریو 516جنک 

« مالسلا هیلع  » رغصا یلع  - ههام شش  516كدوک 

516هفوک

518نایفوک

520صعیهک

522گ

522زیرگ

522هیرگ

« مالسلا هیلع  » نسح نب  مساق  - نسح غاب  526لگ 

هدیرب 526يولگ 

رارسألا 526هنیجنگ 

قارع 528مدنگ 

هاگلتق 528لادوگ 

529هراوشوگ

529هراوهگ
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531ل

هداعس ّالا  توملا  يرا  531ال 

532قحال

« مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  ای  کمویک  موی  532ال 

هنهک نهاریپ  - هنهک 533سابل 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  - نادند 533بل و 

کلملاب مشاه  533تبعل 

دیزی رب  534تنعل 

تئارب 534تنعل و 

535نافهل

535فوهل

536یلیل

537م

537متام

دعس تنب  ، 538هیرام

نادود نب  538کلام 

يرباج هللا  دبع  نب  540کلام 

یبحرا رضن  نب  540کلام 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - مشاه ینب  540هام 

البرک مایق  540تّیهام 

نازحألا 545ریثم 

ینیسح 546سلاجم 

548سلجم

يذئاع هّللا  دبع  نب  548عمجم 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  548ةرصاحم 

« مالسلا هیلع  » تیب لها  549تّبحم 
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یناشاک 553مشتحم 

553مّرحم

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  555دمحم 

ثعشا نب  556دّمحم 

رفعج هللا  دبع  نب  556دمحم 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  ( رغصا ) 556دّمحم

هّیفنح 556دمحم 

هواجک - 558لمحم

دیزی اب  تعیب  558نافلاخم 

ناوخ 559فلاخم 

یفقث 559راتخم 

رکاذ ، یحاّدم - 560حاّدم

560یحاّدم

یثارم 562حیادم و 

اروشاع تضهن  565لحارم 

اهتّنس 567مسارم و 

يرادازع ، هحون ، یثارم حیادم و  - 567هیثرم

ّنج 567ۀیثرم 

مکح نب  568ناورم 

نیسحلا سأر  دهشم  - نیسحلا سأر  570دجسم 

یمرضح لئاو  نب  570قورسم 

جاّجح نب  571دوعسم 

571حلسم

هبقع نب  571ملسم 

لیقع نب  571ملسم 

يدسا ۀجسوع  نب  573ملسم 
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يدزا ریثک  نب  574ملسم 

دانک نب  575ملسم 

ملسم نب  رماع  یلوم  ، 575ملسم

( همرخم ) همزخم نب  575روسم 

يزارف ۀبجن  نب  575بّیسم 

هعیرش ، تارف - 576هعرشم

576کشم

577روکشم

« مالسلا هیلع  » نیسحلا 577دهشم 

« مالسلا هیلع  » نیسحلا سأر  577دهشم 

تیاده 579حابصم 

580تبیصم

580مولظم

581هیواعم

583رجعم

583ندعم

583لقعم

ءاکبلا 584نیعم 

584هثیغم

584لتقم

سیون 585لتقم 

586بورکم

ير تموکح  - ير 586کلم 

يرادازع 586تّیعونمم 

588ربنم

« مالسلا هیلع  » نیسحلا یلوم  ، 589حجنم
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589لزنم

يرکون 591بصنم 

591لاهنم

دایز نب  592عینم 

يرادازع ياه  هتسد  - ینیسح 592بکاوم 

سوا نب  592رجاهم 

البرک 592رهم 

ارهز 594ۀّیرهم 

الهم 594الهم 

596رادنایم

596نادیم

598ن

لاله نب  598عفان 

599همان

نت هب  نت  600دربن 

ینادرگ لخن  ، 600لخن

601هلیخن

601رذن

602هخسن

602شعن

ریشب نب  603نامعن 

یبسار ورمع  نب  603نامعن 

يراصنا نالجع  نب  603میعن 

مومهملا 604سفن 

604هرقن

604شقن
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« مالسلا هیلع  » نیسح نیگن  604شقن 

یگنج تارّرقم  605ضقن 

606زامن

607سیواون

608هحون

نج ۀیثرم  - ّنج 609ۀحون 

ناوخ 609هحون 

ارس 609هحون 

همقلع 609رهن 

نیباّوت - نیباّوت 610تضهن 

اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و  - اروشاع زا  سپ  610ياهتضهن 

؟ شروش ای  610تضهن 

هزین ، 611ین

611اونین

614و

قیقع 614يداو 

614ثراو

615ظعاو

616هصقاو

هّرح 616ۀعقاو 

عادولا - رخآ 617عادو 

617افو

618فقو

هبتع نب  620دیلو 

یبلک هّللا  دبع  نب  620بهو 

ماش ۀبارخ  - ماش 620ۀناریو 
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622ه

يدارم ةورع  نب  622یناه 

یعبس یناه  نب  623یناه 

623ترجه

اروشاع موی  ّلک  - ...اروشاع زور  624ره 

هّللا مسب  الب  برک و  سوه  دراد  هک  624ره 

نت ود  625داتفه و 

یبسار دّنهم  نب  625فاهفه 

رصان نم  625له 

قدزرف - بلاغ نب  628ماّمه 

هواجک - 628جدوه

628تئیه

هّلّذلا اّنم  628تاهیه 

631ي

« مالسلا هیلع  » نیسح 631ای 

ندیشون بآ  ماگنه  ، نیسح 631دای 

...کل ّفا  رهد  632ای 

« مالسلا هیلع  » ییحی 633دای 

تداهش ای  حتف  633ای 

« مالسلا هیلع  » نیسحلا تاراثل  634ای 

کعم اّنک  انتیل  635ای 

روربم 636ای 

تما ، روصنم 636ای 

دیعس نب  636ییحی 

ینزام میلس  نب  638ییحی 

يدبع ( تیبث ) طیبث نب  638دیزی 
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ینادمه نیصح  نب  638دیزی 

دایز نب  639دیزی 

دوعسم نب  639دیزی 

هیواعم نب  639دیزی 

یفعج لفغم  نب  641دیزی 

رجاهم نب  641دیزی 

641نایدیزی

ّفّطلا 642موی 

هّللا 643موی 

یعوضوم 646ياهتسرهف 

646هراشا

647صاخشا

میهافم 665تاعوضوم و 

اهرهش 674اهاج و 

لیاسو 680رازبا و 

اه 682هثداح 

اه هدیدپ  684ءایشا و 

686تاحالطصا

691اهباتک

692اههورگ

ذخآم 694عبانم و 

زکرم 706هرابرد 
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اروشاع گنهرف 

باتک تاصخشم 

1332 داوج - ، یثدحم ، : هسانشرس

یثدحم داوج  فیلات  اروشاع / گنهرف  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1376 فورعم ، مق : : رشن تاصخشم 

:ص 512 يرهاظ تاصخشم 

یلبق یسیونتسرهف  : یسیون تسرهف  تیعضو 

لایر  9000 نمهب 1376 ؛ موس : پاچ  : تشاددای

سیونریز تروص  هب  نینچمه  512 ؛ [ - 507  ] .ص همانباتک : : تشاددای

اهفراعملا هریاد  .ق --  61 البرک ، هعقاو  : عوضوم

اهفراعملا هریاد  اروشاع --  : عوضوم

:BP41/76/م 3ف 4 هرگنک يدنب  هدر 

297/953403: ییوید يدنب  هدر 

:م 5497-75 یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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2  : ص
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3  : ص
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4  : ص
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اهلخدم تسرهف 

بآ 19

اه 20 همیخ  ندز  شتآ 

اروشاع 21 تضهن  جیاتن  راثآ و 

عادولا 23 - عادو نیرخآ 

ترایز 23 بادآ 

ربنم 24 ظعو و  بادآ 

یگدازآ 26

هّللا 27 لآ 

نایفس 27 یبا  لآ 

هّیما 28 ینب  - هّیما لآ 

دایز 28 لآ 

ابع 30 لآ  سماخ  - ابع لآ 

لیقع 30 لآ 

تیب 31 لها  «- هلآ هیلع و  هللا  یلص  » دّمحم لآ 

دارم 31 لآ 

ناورم 31 لآ 

البرک 31 تضهن  رامآ 

نآرق 35 توالت  - فهک ۀیآ 

35« مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا 
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يدزا 35 نیصح  نب  میهاربا 

هبتع 35 نب  دیلو  - ءاقرزلا نبا 

هزوج 35 نبا 

دایز 35 نب  هّللا  دیبع  - دایز نبا 

دعس 35 نب  رمع  - دعس نبا 

سابع 35 نب  هّللا  دبع  - ساّبع نبا 

دایز 35 نب  هّللا  دیبع  - هناجرم نبا 

ءادهشلا 35 وبا 

36« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - لضفلا وبا 

36« مالسلا هیلع  » یلع نب  نسح  نب  رکب  وبا 

یموزخم 36 رکب  وبأ 

يدئاص 36 ۀمامث  وبا 

37( یمعثخ : ای ) یلشهن ورمع  وبا 

37« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - لضاف وبا 

فنخم 37 وبا 

فوفکم 37 نوراه  وبا 

رفجا 38

ّفّطلا 38 بدا 

اروشاع 38 تاّیبدا 

يدبع 39 هّیما  نب  مهدا 
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ناذا 39

لوخد 40 نذا 

نادیم 40 نذا 

نیعبرا 41

نینوخ 42 نیعبرا 

دزا 43

تراسا 43

حانجلا 46 وذ  «- مالسلا هیلع  » نیسح ماما  بسا 

حانجلا 46 وذ  - راوس یب  بسا 

46« مالسلا هیلع  » ماما ندب  رب  نتخات  بسا 

عاجرتسا 46

یمرضح 47 ةویح  نب  قاحسا 

هداهشلا 48 رارسا 

48« مالسلا هیلع  » تیب لها  يارسا 

یکرت 49 ملسا 

یمرضخ 49 دیسا 

هیرگ 49 - کشا

49« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا 

ابع 54 لآ  سماخ  - ءاسک باحصا 

يرادازع 54 - متام ۀماقا 
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ساسقا 54

عادولا 54

ير 55 تموکح  - ير تراما 

ص:5

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


نینبلا 55 ّما 

اروشاع 56 گنهرف  ینیمخ و  ماما 

56« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  «- مالسلا هیلع  » داجس ماما 

همان 56 ناما 

فلخ 57 ّما 

هملس 58 ّما 

موثلک 59 ّما 

بهو 60 ّما 

هّیما 61 ینب  - نایوما

یئاط 61 دعس  نب  هّیما 

یلهاک 61 ثراح  نب  سنا 

هّرح 62 ۀعقاو  - هنیدم بالقنا 

نابراس 62 - رتشگنا تشگنا و 

یحبصا 62 لقعم  نب  سینا 

62« مالسلا هیلع  » ءادهشلا دّیس  فاصوا 

اروشاع 62 تضهن  فادها 

63« مالسلا هیلع  » تیب لها 

راثیا 65

67« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - جیاوحلا باب 

ریغّصلا 67 باب 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


هفالخلا 67 راد  - دیزی هاگراب 

ماش 67 رازاب 

رس 68 الاب 

یناب 68

تعیب 68 نتشادرب 

اروشاع 69 خیرات  یسررب 

ینادمه 69 ریضخ  نب  ریرب 

70« رّمعم نبا  » ناتسب

بآ 70 نتسب 

یمرضح 71 ورمع  نب  ( ریشب ) رشب

ملذح 71 نب  ریشب 

هرصب 71

تریصب 73

ناطب 74

یمیمت 74 ّیح  نب  رکب 

يرمحا 74 نارمح  نب  ریکب 

البرک 75 الب و 

دسا 77 ینب 

هّیما 78 ینب 

هدعج 79 ینب 
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مشاه 79 ینب 

بیس 80 يوب 

ضایب 81

ملع 81 - قریب

هضیب 81

تعیب 82

نفک 83 یب  لسغ و  یب 

84« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - رامیب

نیرهنلا 84 نیب 

ییافو 84 یب 

يربنماپ 85

اپ 85 نییاپ 

مچرپ 85

یناوخ 86 هدرپ 

هّکم 87 هب  یگدنهانپ 

هنهک 87 نهاریپ 

حتف 88 - ریشمش رب  نوخ  يزوریپ 

حتف 88 - يزوریپ

یناوخ 88 شیپ 

88« مالسلا هیلع  » نیسح تداهش  ییوگشیپ 
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اعوسات 91

یغیلبت 92 ، یماظن ياهکیتکات 

یکابت 103

اروشاع 104 ياهفیرحت 

106« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  بیرخت 

تبرت 109

یناشاک 112 مشتحم  - مشتحم دنب  بیکرت 

تبرت 112 حیبست 

هیزعت 114

هیکت 117

تلود 118 هیکت 

نآرق 119 توالت 

هّیبنیز 119 ّلت 

میعنت 120

یلوخ 120 - یلوخ رونت 

نیباّوت 120

یحایر 121 دیزی  نب  ّرح  - ّرح ۀبوت 

لّسوت 121

ص:6
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122( قوت ) غوت

هبعش 123 هس  ریت 

راث 124

هّللا 124 راث 

هّیبلعث 126

نیسحلا 126 هروث 

یناملس 127 ثراح  نب  رباج 

یمیت 127 جاّجح  نب  رباج 

يراصنا 127 هّللا  دبع  نب  رباج 

قشمد 128 عماج 

129( هعماج لغ  ) هعماج

هایس 129 ۀماج 

ینابیش 130 یلع  نب  هلبج 

130« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  لیقع  نب  رفعج 

130« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  رفعج 

يراصنا 130 بعک  نب  هدانج 

ینالوخ 131 ریجح  نب  بدنج 

نوج 131

یعبض 132 کلام  نب  نیوج 

داهج 133
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یناوخ 135 شواچ 

یناغارچ 136

همکچ 137

لمحم 137 ۀبوچ 

رئاح 139

رجاح 140

ثراح 140

يدنک 141 سیقلا  ئرما  نب  ثراح 

یلشهن 141 هّللا  دبع  نب  بیبح 

رهاظم 141 نب  بیبح 

يدعس 142 دیز  نب  جاّجح 

یفعج 142 قورسم  نب  جاّجح 

مامتان 143 ّجح 

هملس 144 ّما  - هروراق ثیدح 

ءادعّسلا 144 هقیدح 

یحایر 144 دیزی  نب  ّرح 

ینیسح 145 مرح 

هلمرح 146

ءارورح 146

هّرح 147 ۀعقاو  - هّرح
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147« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح 

149« مالسلا هیلع  » نیسح نم  انا  یّنم و  نیسح 

مدآ 150 ثراو  ، نیسح

ینیسح 150

هینّیسح 151

ریصح 152

ریمن 152 نب  نیصح 

ير 153 تموکح 

لیفط 153 نب  میکح 

یبسار 153 رمع  نب  سالح 

يدارم 154 یعازخ  دامح  نب  داّمح 

لّوا 154 ۀلمح 

يدزا 154 ملسم  نب  دیمح 

انح 155

یمابش 155 دعسا  نب  هلظنح 

ینابیش 156 ورمع  نب  هلظنح 

156« مالسلا هیلع  » نیسح نّویراوح 

یجراخ 157

نالیغم 158 راخ 

يدزا 158 دلاخ  نب  ورمع  نب  دلاخ 
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ابع 158 لآ  سماخ 

ماش 159 ۀبارخ 

هاگ 159 همیخ  هاگرخ -

راتخم 159 جورخ 

هّیمیزخ 160

160 ...توملا ّطخ 

هبطخ 161

بیطخ 164

لاخلخ 164

رجنح 164 رجنخ و 

قدنخ 164

165« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باوخ 

165« هملس ّما  » باوخ

یلوخ 166

نوخ 167

هزات 168 نوخ 

هللا 169 راث  - ادخ نوخ 

راث 169 «- مالسلا هیلع  » نیسح یهاوخنوخ 

ص:7
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نتسیرگ 169 نوخ 

نارزیخ 169

هاگ 169 همیخ 

هرامإلا 171 راد 

هفالخلا 172 راد 

هّیقر 172 - هلاس هس  رتخد 

ردس 172 تخرد 

اروشاع 173 ياهسرد 

تاعاس 173 ةزاورد 

دیرد 174

هدیرب 174 ناتسد 

يرادازع 174 ياه  هتسد 

البرک 175 - البرک تشد 

یعازخ 175 لبعد 

176« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  نایفوک  ۀمان  - همانتوعد

هغدغد 176

دسا 176 ینب  - ادهش داسجا  نفد 

البرک 176 رد  نفد 

مد 177

قشمد 177
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اروشاع 177 ۀهد 

بهار 177 رید  - اسرت رید 

بهار 177 رید 

جزید 178

قرع 178 تاذ 

رکاذ 179

تبیصم 179 رکذ 

حانجلا 180 وذ 

مسح 181 وذ 

نیسحلا 183 سأر  دهشم  - نیسحلا سأر 

بابر 183

هیثرم 184 - ءاثر

زجر 184

هّیقر 185

اروشاع 186 یگنادواج  زمر 

ورمع 187 نب  ثیمر 

البرک 187 مایق  رامش  زور 

هضور 189

هضور 191 ، یحاّدم - یناوخ هضور 

191« مالسلا هیلع  » نیسحلا هضور 
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ءادهشلا 191 هضور 

همیهر 191

ير 191

رجاهم 193 نب  هدئاز 

193« مالسلا هیلع  » ربکا یلع  - یلیل ةداز 

قمح 193 نب  ورمع  یلوم  ، رهاز

هلابز 193

لاح 194 نابز 

دورز 194

هرز 195

اروشاع 195 تضهن  رد  نانز 

ینز 198 ریجنز 

یگدنز 198

یمعثخ 200 رشب  نب  ریهز 

بئاس 200 نب  ریهز 

يدزا 200 میلس  نب  ریهز 

نامیلس 201 نب  ریهز 

یلجب 201 سیق  نب  ریهز 

ترایز 202

نیعبرا 203 ترایز 
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هدایپ 204 ترایز 

هّیبجر 206 ترایز 

اروشاع 207 ترایز 

البرک 207 ترایز 

هسّدقم 210 ۀیحان  ترایز 

همانترایز 211

ثراو 213 ترایز 

عادو 213 ترایز 

مقرا 214 نب  دیز 

لقعم 214 نب  دیز 

ءاقرو 214 نب  دیز 

215« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز 

216« مالسلا هیلع  » بنیز

نیبنیز 218

نوگژاو 218 نیز 

نابراس 219

هنیدملا 220 ینب  یلوم  ، ورمع نب  ملاس 

ص:8

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


ملسم 220 نب  رماع  یلوم  ، ملاس

ربمایپ 220 طبس 

220« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس 

هفوک 223 هاپس  نارس 

نوجرس 223

ادهش 223 ياهرس 

یمیمت 224 ۀلظنح  نب  دعس 

یفنح 224 هللا  دبع  نب  دیعس 

هرفس 225

ییاّقس 226

هنیکس 227

228« مالسلا هیلع  » نیسح رب  مالس 

عادو 229 مالس 

ریجنز 229 لغ و  - هلسلس

229« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - البرک ناطلس 

یلجب 229 براضم  نب  ناملس 

هیلیلس 229

يدزا 229 نامیلس  نب  نامیلس 

یعازخ 230 درص  نب  نامیلس 

یمرضح 230 نوع  نب  نامیلس 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


ریثک 230 نب  نامیلس 

سنا 231 نب  نانس 

جنس 231

هناخباگنس 231

نارابگنس 231

ینادمه 232 سباح  نب  معنم  نب  راوس 

رجف 232 ةروس 

يرادازع 233 - يراوگوس

یمعثخ 233 ورمع  نب  دیوس 

دعس 233 نب  لهس 

ناگماج 233 هایس 

234« مالسلا هیلع  » ءادهشلا دّیس 

يریمح 234 دّیس 

235« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةریس 

يرباج 236 عیرس  نب  ثراح  نب  فیس 

يدبع 237 کلام  نب  فیس 

ینز 237 هنیس 

یسخاو 239 ، یسخاش

ماش 239

نابیرغ 240 ماش 
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241« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - نید هاش 

ونابرهش 241 - نانز هاش 

یعبر 241 نب  ثبش 

اروشاع 242 رعش  بش 

اروشاع 242 بش 

ربمغیپ 243 هبش 

ثرح 243 یلوم  ، هّللا دبع  نب  بیبش 

هیزعت 243 - یناوخ هیبش 

ءاکبلا 243 نیعم  - نادرگ هیبش 

تعاجش 243

فارش 245

یضاق 245 حیرش 

هعیرش 246

رغصا 247 ّیلع  - ههام شش 

تارف 247 - ّطش

247« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  راعش 

نیسحلا 247 تاراثل  ای  - نیباّوت راعش 

اروشاع 247 ياهراعش 

تما 250 ، روصنم ای  - ملسم ناراداوه  راعش 

250« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رعش 
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اروشاع 252 رعش 

تعافش 253

خرس 254 قفش 

قوقش 255

لیامش 256

نشوجلا 256 يذ  نب  رمش 

رکاش 257 یلوم  ، بذوش

ندز 258 روش 

تداهش 258

یبلط 261 تداهش 

263« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  - البرک يادهش 

263« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - ابق نوگلگ  هش 

تداهش 263 - دیهش

زامن 263 دیهش 

رغصا 263 یلع  - هراوخریش

بنیز 263 - البرک نز  ریش 

البرک 263 ریش 

264« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ۀعیش 

ص:9
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267« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - نیسح ءاول  بحاص 

ربص 267

ربص 267 لتق  - ربص

ینیسح 269 مرح  - هللا دبع  ابا  نحص 

حافص 269

یفرشم 269 هللا  دبع  نب  كاّحض 

کلام 270 نب  هماغرض 

حیرض 270

لبط 271

حاّمرط 271

272« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  - الط تشط 

يراذگ 272 تشط 

ّفط 272

ملسم 273 نالفط 

رغصا 273 یلع  - عیضر لفط 

هّیقر 273 - لاس هس  لفط 

رغصا 273 یلع  - ههام شش  لفط 

هعوط 273

همیلّظلا 274 همیلّظلا 

يرکاش 275 بیبش  یبا  نب  سابع 
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اروشاع 276

نارگید 279 رظن  رد  اروشاع 

فورعم 284 هب  رما  اروشاع و 

یمالسا 285 بالقنا  اروشاع و 

هفیقس 289 اروشاع و 

یسراف 291 رعش  اروشاع و 

292( هدیلخ ) هدیلج نب  رماع 

یئاط 292 حیرش  نب  ناسح  نب  رماع 

کلام 292 نب  رماع 

يدبع 292 ملسم  نب  رماع 

293« مالسلا هیلع  » یلع نب  ساّبع 

یبلک 296 دیزی  نب  یلعألا  دبع 

یفعج 296 ةربس  یبا  نب  نمحّرلا  دبع 

یبحرا 296 هّللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع 

يدزا 296 هللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع 

یجرزخ 296 يراصنا  ّهبر  دبع  نب  نمحّرلا  دبع 

يرافغ 297 قارح  نب  هزرع  نب  نمحّرلا  دبع 

يرافغ 297 ةورع  نب  نمحّرلا  دبع 

بلاط 297 یبا  نب  لیقع  نب  نمحّرلا  دبع 

دیزی 297 نب  نمحّرلا  دبع 
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حلاّصلا 298 دبعلا 

رکب 298 یبا  نب  هّللا  دبع 

298( رطقی ) رطقب نب  هّللا  دبع 

رفعج 298 نب  هّللا  دبع 

299« مالسلا هیلع  » یلع نب  نسح  نب  هّللا  دبع 

299« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  نب  هّللا  دبع 

ریبز 300 نب  هّللا  دبع 

يدزا 300 ریهز  نب  هّللا  دبع 

سابع 300 نب  هّللا  دبع 

يرافغ 301 ةورع  نب  هّللا  دبع 

يدزا 301 فیفع  نب  هّللا  دبع 

بلاط 302 یبا  نب  لیقع  نب  هّللا  دبع 

302« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  هّللا  دبع 

یبلک 302 ریمع  نب  هّللا  دبع 

لیقع 303 نب  ملسم  نب  هّللا  دبع 

ینادمه 303 عمسم  نب  هّللا  دبع 

يدبع 303 ( طیبث ) طیبن نب  دیزی  نب  هّللا  دبع 

رغصا 304 یلع  - عیضر هّللا  دبع 

یفعج 304 ّرح  نب  هّللا  دیبع 

دایز 305 نب  هّللا  دیبع 
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يدبع 306 ( طیبث ) طیبن نب  دیزی  نب  هّللا  دیبع 

هزات 306 نوخ  - طیبع

هیلاع 306 تابتع 

یسوب 306 هبتع 

ترتع 306

308« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  ّیلع  نب  نامثع 

يرافغ 308 ( هورع ) هورف نب  نامثع 

تاناجهلا 308 بیذع 

قارع 309

نیقارع 310

مساق 310 یسورع 

یبلعث 311 ناطب  نب  هورع 

سمحا 311 سیق  نب  هورع 

فیرع 311

هناخازع 312

يرادازع 312

یتّنس 314 يرادازع 

ینیسح 315 قشع 

ص:10
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شطع 316

ناشطع 317

هّیطع 317

باقع 318

هبقع 319

رقع 319

تمالع 319

مقلع 320

تاملع 320 ، ملع

رادملع 321

شک 321 ملع 

321« مالسلا هیلع  » رغصا ّیلع 

322« مالسلا هیلع  » ربکا ّیلع 

مالّسلا 324 مالسإلا  یلع 

324« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - طسوا ّیلع 

324« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - نیسحلا نب  ّیلع 

ینالاد 324 ۀمالس  یبا  نب  راّمع 

یئاط 325 ناسح  نب  رامع 

يدزا 325 بخلص  نب  هرامع 

یلولس 325 هّللا  دبع  نب  هرامع 
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يرامع 325

یعجشا 325 ثراح  نب  بعک  نب  نارمع 

یمرضح 326 بدنج  نب  رمع 

يوادیص 326 دلاخ  نب  رمع 

دعس 326 نب  رمع 

يدئاص 327 ۀمامث  وبا  - هّللا دبع  نب  رمع 

دعس 327 نب  رمع  - دعس رمع 

يراصنا 327 ةدانج  نب  ورمع 

يدیبز 327 جاّجح  نب  ورمع 

يدزا 327 میکح  نب  دلاخ  نب  ورمع 

صاع 328 نب  دیعس  نب  ورمع 

یمیمت 328 ۀعیبض  نب  ورمع 

يدئاص 328 ۀمامث  وبا  - یعدنج هّللا  دبع  نب  ورمع 

يراصنا 328 ۀظرق  نب  ورمع 

سیق 329 نب  ورمع 

یفعج 329 عاطم  نب  ورمع 

قمع 330

دومع 330

ارومع 330

یجحذم 330 هّللا  دبع  نب  ریمع 
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رفعج 331 نب  نوع 

رفعج 331 نب  هّللا  دبع  نب  نوع 

331« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  نوع 

رمّتلا 332 نیع 

هدرولا 332 نیع 

اه 333 همیخ  تراغ 

هّیرضاغ 333

لیقع 334 نب  ملسم  - هفوک بیرغ 

ترایز 334 لسغ 

یکرت 334 ملسا  - كرت مالغ 

نوج 334 - هایس مالغ 

ریجنز 334 لغ و 

هرمغ 335

نمحّرلا 335 دبع  نب  نالیغ 

337« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رتخد  ، همطاف

نینبلا 337 ّما  - هّیبالک ۀمطاف 

حتف 337

تّوتف 339

تارف 341

درف 342
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قدزرف 342

رگ 343 هحون  ناگتشرف 

اروشاع 344 گنهرف 

هّیما 345 ینب  داسف 

سرطف 346

زوف 347

هّیسداق 349

349« مالسلا هیلع  » نیسحلا یلوم  ، براق

یبلغت 349 ریهز  نب  طساق 

ثراح 350 نب  مساق 

يدزا 350 بیبح  نب  مساق 

350« مالسلا هیلع  » نسح نب  مساق 

عاق 351

ینیسح 351 ۀلفاق 

352« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق 

هشوگ 352 شش  ربق 

ربص 353 لتق 

هاگلتق 353 لادوگ  - هاگلتق

ص:11
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353« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - ءایقشا لیتق 

تاربعلا 353 لیتق 

ینابرق 354

يرافغ 355 ةّرق  یبا  نب  هّرق 

نآرق 355 هب  نداد  مسق 

هرامإلا 356 راد  - هرامإلا رصق 

لتاقم 356 رصق 

بیضق 356

اطق 356

هّیناطقطق 357

يرمن 357 ورمع  نب  بنعق 

357« مالسلا هیلع  » مشاه ینب  رمق 

ینز 358 همق 

359« مالسلا هیلع  » رغصا یلع  - هقادنق

هّرح 359 ۀعقاو  - هنیدم لها  مایق 

راتخم 359 جورخ  - راتخم مایق 

لیقع 359 نب  ملسم  - ملسم مایق 

ثعشا 359 نب  سیق 

ینادمه 360 هّللا  دبع  نب  سیق 

يوادیص 360 رّهسم  نب  سیق 
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یفشاک 361

تبرت 361 اب  نتشادرب  ماک 

اروشاع 362 ۀمانباتک 

لتک 365

هبیتک 366

هواجک 366

البرک 367

ییالبرک 369

یبلغت 370 ریهز  نب  سودرک 

370« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةدرک 

تاربعلا 370 لیتق  - کشا ۀتشک 

يدزا 370 رباج  نب  بعک 

راددیلک 370

اروشاع 371 موی  ّلک 

نتفر 373 یکمک 

يدسا 373 دیز  نب  تیمک 

هسانک 374

یبلغت 375 قیتع  نب  هنانک 

ماش 375 ۀبارخ  - هناریو جنک 

375« مالسلا هیلع  » رغصا یلع  - ههام شش  كدوک 
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هفوک 375

نایفوک 377

صعیهک 379

زیرگ 381

هیرگ 381

385« مالسلا هیلع  » نسح نب  مساق  - نسح غاب  لگ 

هدیرب 385 يولگ 

رارسألا 385 ۀنیجنگ 

قارع 386 مدنگ 

هاگلتق 386 لادوگ 

هراوشوگ 387

هراوهگ 387

هداعس 389 ّالا  توملا  يرا  ال 

قحال 390

390« مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  ای  کمویک  موی  ال 

هنهک 391 نهاریپ  - هنهک سابل 

391« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  - نادند بل و 

کلملاب 391 مشاه  تبعل 

دیزی 392 رب  تنعل 

تئارب 392 تنعل و 
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نافهل 393

فوهل 393

یلیل 394

متام 395

دعس 396 تنب  هیرام 

نادود 396 نب  کلام 

يرباج 397 هّللا  دبع  نب  کلام 

یبحرا 397 رضن  نب  کلام 

397« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - مشاه ینب  هام 

البرک 397 مایق  ّتیهام 

نازحألا 400 ریثم 

ینیسح 400 سلاجم 

سلجم 402

يذئاع 402 هّللا  دبع  نب  عمجم 

402« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةرصاحم 

403« مالسلا هیلع  » تیب لها  ّتبحم 

یناشاک 405 مشتحم 

مّرحم 405

ص:12
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لیقع 406 نب  دیعس  یبا  نب  دمحم 

ثعشا 407 نب  دّمحم 

رفعج 407 هللا  دبع  نب  دمحم 

407« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  ( رغصا ) دّمحم

هّیفنح 407 دمحم 

هواجک 408 - لمحم

دیزی 408 اب  تعیب  نافلاخم 

ناوخ 409 فلاخم 

یفقث 409 راتخم 

یحاّدم 410

رکاذ 410 ، یحاّدم - حاّدم

یثارم 412 حیادم و 

اروشاع 415 تضهن  لحارم 

اهتّنس 417 مسارم و 

يرادازع 417 ، هحون ، یثارم حیادم و  - هیثرم

ّنج 417 ۀیثرم 

مکح 418 نب  ناورم 

نیسحلا 419 سأر  دهشم  - نیسحلا سأر  دجسم 

یمرضح 419 لئاو  نب  قورسم 

جاّجح 420 نب  دوعسم 
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حلسم 420

هبقع 420 نب  ملسم 

لیقع 420 نب  ملسم 

يدسا 421 ۀجسوع  نب  ملسم 

يدزا 422 ریثک  نب  ملسم 

دانک 423 نب  ملسم 

ملسم 423 نب  رماع  یلوم  ، ملسم

423( همرخم ) همزخم نب  روسم 

يزارف 423 ۀبجن  نب  ّبیسم 

هعیرش 424 ، تارف - هعرشم

کشم 424

روکشم 425

425« مالسلا هیلع  » نیسحلا دهشم 

425« مالسلا هیلع  » نیسحلا سأر  دهشم 

تیاده 426 حابصم 

تبیصم 427

مولظم 427

هیواعم 428

رجعم 430

ندعم 430
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لقعم 430

ءاکبلا 431 نیعم 

هثیغم 431

لتقم 431

سیون 432 لتقم 

بورکم 433

ير 433 تموکح  - ير کلم 

يرادازع 433 ّتیعونمم 

ربنم 435

436« مالسلا هیلع  » نیسحلا یلوم  ، حجنم

لزنم 436

يرکون 438 بصنم 

لاهنم 438

دایز 439 نب  عینم 

يرادازع 439 ياه  هتسد  - ینیسح بکاوم 

سوا 439 نب  رجاهم 

البرک 439 رهم 

ارهز 440 ۀّیرهم 

الهم 440 الهم 

رادنایم 441
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نادیم 441

لاله 443 نب  عفان 

همان 444

نت 445 هب  نت  دربن 

ینادرگ 445 لخن  ، لخن

هلیخن 446

رذن 446

هخسن 447

شعن 447

ریشب 448 نب  نامعن 

یبسار 448 ورمع  نب  نامعن 

يراصنا 448 نالجع  نب  میعن 

مومهملا 449 سفن 

هرقن 449

شقن 449

449« مالسلا هیلع  » نیسح نیگن  شقن 

یگنج 450 تارّرقم  ضقن 

زامن 451
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سیو 452 اون 

هحون 453

نج 454 ۀیثرم  - ّنج ۀحون 

ناوخ 454 هحون 

ارس 454 هحون 

همقلع 454 رهن 

نیباّوت 455 - نیباّوت تضهن 

اروشاع 455 تضهن  جیاتن  راثآ و  - اروشاع زا  سپ  ياهتضهن 

؟455 شروش ای  تضهن 

اونین 456

هزین 456 ، ین

قیقع 459 يداو 

ثراو 459

ظعاو 460

هصقاو 461

هّرح 461 ۀعقاو 

عادولا 462 - رخآ عادو 

افو 462

فقو 463

هبتع 465 نب  دیلو 
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یبلک 465 هّللا  دبع  نب  بهو 

ماش 465 ۀبارخ  - ماش ۀناریو 

يدارم 467 ةورع  نب  یناه 

یعبس 468 یناه  نب  یناه 

ترجه 468

اروشاع 469 موی  ّلک  - ...اروشاع زور  ره 

هّللا 469 مسب  الب  برک و  سوه  دراد  هک  ره 

نت 470 ود  داتفه و 

یبسار 470 دّنهم  نب  فاهفه 

رصان 470 نم  له 

قدزرف 472 - بلاغ نب  ماّمه 

هواجک 472 - جدوه

تئیه 472

ّهلّذلا 472 اّنم  تاهیه 

475« مالسلا هیلع  » نیسح ای 

ندیشون 475 بآ  ماگنه  ، نیسح دای 

476 ...کل ّفا  رهد  ای 

477« مالسلا هیلع  » ییحی دای 

تداهش 477 ای  حتف  ای 

478« مالسلا هیلع  » نیسحلا تاراثل  ای 
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کعم 479 اّنک  انتیل  ای 

روربم 480 ای 

تما 480 ، روصنم ای 

دیعس 480 نب  ییحی 

ینزام 481 میلس  نب  ییحی 

يدبع 481 ( تیبث ) طیبث نب  دیزی 

ینادمه 481 نیصح  نب  دیزی 

دایز 482 نب  دیزی 

دوعسم 482 نب  دیزی 

هیواعم 482 نب  دیزی 

یفعج 484 لفغم  نب  دیزی 

رجاهم 484 نب  دیزی 

نایدیزی 484

ّفّطلا 485 موی 

هّللا 486 موی 

.تسا هدمآ  باتک  نایاپ  رد  اهلخدم  نیا  یعوضوم  تسرهف 
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راتفگشیپ

ییاروشاع تّما 

لالز يرثوک  اب  ، نرق هدراهچ  لوط  رد  «، البرک تضهن   » هتشاد و نایرج  وا  كاپ  ياهرواب  قمع  رد  هعیـش و  یگدنز  نتم  رد  « اروشاع »
.تسا هدوب  اهناج  ةدننک  باریس  ، قیمع و 

نآ درگرب  اه  هدارا  اهدرخ و  ، اه هفطاع  ، اهـساسحا اهـشزرا ، زا  تشرد  زیر و  ةریاد  اهنویلیم  هک  تسا  ینوناک  ، اروشاـع زین  نونکا  مه 
.دنک یم  میسرت  ار  قشع  هک  تسا  يراگرپ  دخرچ و  یم 

یم لیکـشت  ار  شخب  ماهلا  بان و  ینغ و  « گنهرف  » کی شیاهـسرد  فادـها و  اه و  هزیگنا  میظع و  ۀـسامح  نآ  ياوتحم  ، کش یب 
دـشر ، هتـسیز اروشاع » گنهرف  » اب هراومه  ، یماع ملاع و  گرزب و  کچوک و  ، تیب لها  ناگتخابلد  عیـشت و  عیـسو  ةزوح  رد  دـهد و 
دنراد یم  رب  تارف  بآ  »و  مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  تبرت  اب  ار  دازون  ماک  ، دلوت زاغآ  رد  هک  اجنآ  ات  ، دنا هتخاب  ناج  نآ  يارب  هدرک و 
قشع « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هب  مه  گرم  ات  تدالو  ۀلـصاف  رد  دنراذگ و  یم  هدرم  هارمه  البرک  تبرت  ، يراپـسکاخ ماگنه  و 

.دور یم  رد  هب  ناج  اب  دوش و  یم  ناج  دراو  ریش  اب  ، سدقم رهم  نیا  دنزیر و  یم  کشا  شتداهش  يارب  دنزرو و  یم 
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راک ترورض 

هنوگ ياهدید  اب  فلتخم و  يایاوز  زا  ملق  رکف و  نابحاص  تسا و  هدش  قیقحت  هدورس و  ، هتشون رایـسب  نونکات  ، البرک تضهن  ةرابرد 
ار یمیظع  ۀـناخباتک  نآ ، یبـنج  لـئاسم  ـالبرک و  ماـیق  هب  طوبرم  راـثآ  ۀـعومجم  هک  يا  هنوگب  ، دـنا هتـسیرگن  هساـمح  نیا  هب  نوگ 

«: بئاص » لوقب.تسا زاب  هراب  نیا  رد  دیدج  ياه  هضرع  شهوژپ و  يارب  نادیم  هنیمز و  نانچمه...اّما  ، دهد یم  لیکشت 

تسا هدنامن  نومضم  هک  شابم  نآ  دنب  رد  تفگ  رای  فلز  زا  نخس  ناوت  یم  رمع  کی 

اهینتـسناد نیرت  مزال  يواح  ، يدربراک تسد و  مد  ، هدرـشف يدلج ، کی  ۀعومجم  کی  هک  هدوب  نآ  ، همانگنهرف نیا  نیودت  زا  فده 
زا.ددرگ هئارا  ، دوش یم  طوبرم  زورما  ات  نآ  زا  سپ  ياهنامز  هچ  ، هثداح رـصع  رد  هچ  دیواج  تضهن  نآ  هب  هک  یتاعوضوم  نوماریپ 

یبـتکم و میلاـعت  ، ریاعـش ، اهتّنـس ، تاحالطـصا ، اـهباتک ، اـهاج ، اـههورگ صاخـشا ، ، تساـبفلا بیترت  هب  هک  باـتک  ياهلخدـم  ور  نـیا 
.دوش یم  لماش  تساروشاع  گنهرف  اب  طابترا  رد  يوحن  هب  هک  ار  رگید  ياهروحم 

نیا فده  نکیل  - دنا هتـشون  هک  هنوگنآ  - تشون باتک  هوزج و  یّتح  ، طوسبم ۀلاقم  ناوت  یم  همانگنهرف  نیا  ياهناونع  بلغا  ةرابرد 
هداد هدـنناوخ  هب  مزـال  ياـهیهاگآ  نیرتدـیفم  ، ییاـسرفملق يرورـض و  ریغ  طـسب  حرـش و  زا  رود  تاراـبع و  لـقا  دـح  رد  هک  هدوب 

يادهـش زا  یـضعب  نوماریپ  صوصخب  ، دیآ یمن  تسد  هب  ینادنچ  بلطم  فلتخم  عبانم  رد  مه  نیوانع  یخرب  رد  دنامن  هتفگان.دوش 
.تسا یفاک  ریغ  انایحا  كدنا و  رایسب  یهاگ  هدش  هداد  ياهیهاگآ  ور  نیا  زا.البرک 

اب لاس و  دنچ  رد  مه  نآ  ، هورگ کی  راک  ، ددرگ غلاب  روطق  دّلجم  نیدنچ  هب  هک  ، لماش لماک و  فراعملا  هریاد  کی  ۀـئارا  نیودـت و 
يا هراگنا  هزیگنا و  نینچ  دهـشم  مق و  ، نارهت رد  زکارم  یخرب  ، هدـنراگن عالطا  قبط  هکناـنچمه   ) تسا هدرتسگ  یـشهوژپ  تاـناکما 

.دوش باتک  اهشیف  دسرب و  رمث  هب  اهشالت  نآ  ات  دیشک  راظتنا  دیاب  اهلاس  )و  دنلوغشم راک  هب  دنراد و 

تارّکذـت و زا  لاـح  نـیع  رد.دـیراذگب  راـک  ندوـب  يدرف  باـسح  هـب  ار  نآ  ، دــیوش وربور  اـهیتساک  یخرب  اـب  باـتک  نـیا  رد  رگا 
نیا لیمکت  رد  رظن  لها  ياهداهنشیپ 
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.دوش یم  لابقتسا  هناقاتشم  ، هعومجم

رس دنراد و  « مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  قشع  ورگ  رد  لد  هک  « مالسلا هیلع  » تمصع تیب  لها  ناگتفیـش  ۀمه  يارب  رثا  نیا  دور  یم  دیما 
نایجیـسب ، نارکاذ ناحاّدـم و  ، یناحور نارورـس  ، ناغّلبم ، ناوخ باـتک  ناوج  لـسن  ناـیگنهرف ، هژیوب  ، دـنیاس یم  وا  يـالو  ناتـسآ  رب 

.دشاب دیفم  هّللا  بزح  تّما  ییاروشاع و 

یطابترا ماظن 

هک هدـش  هداد  عاجرا  یتاملک  هب  « شلف » اب ، ناونع ره  هب  طوبرم  بلاطم  بلغا  نایاپ  رد  هک  تسا  نآ  همان  گنهرف  نیا  يایازم  زا  یکی 
تاعالطا دـیناوت  یم  طبترم ، ای  مه  هب  کـیدزن  هباـشم و  ياهلخدـم  هب  هعجارم  اـب.تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  باـتک  نیا  رد  اـهنآ 

، بیـس يوب  :»- تسا هدـمآ  « تبرت » رخآ رد  »و  مشاه ینب  ، ترتع »- تسا هدـمآ  نینچ  « تیب لها  » رخآ رد  الثم.دـیروآ  تسد  هب  يرتشیب 
داجیا.دوش یم  هدـید  تبرت  عوضوم  اـب  طـبترم  یبلاـطم  دوش  هعجارم  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هب  هک  « تارف ، یناوخ شواـچ  تبرت ، حـیبست 

.دهد یم  شیازفا  باتک  زا  ار  هدنناوخ  يرو  هرهب  اهلخدم ، نیب  « یطابترا ماظن  » نیا

یعاجرا ياهلخدم 

: دننام تسا ، هدش  هداد  عاجرا  يرگید  لخدم  هب  شلف  اب  زین  اهلخدم  زا  يدادعت 

هّللا راث  - ادخ نوخ 

یلع نب  سابع  - جئاوحلا باب 

حتف - يزوریپ

دسا ینب  - ادهش داسجا  نفد 

.درک هعلاطم  وجتسج و  مّود  ناونع  رد  ار  بلطم  دیاب  هک 

یبنج عبانم 

رد ّتقد  ، فلتخم تاعوضوم  ةرابرد  « یسانشذخأم ياههار « زا  یکی 
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تـشوناپ رد  ، هعومجم نیا  رد.دوش  یم  هئارا  تاحفـص  لیذ  رد  ای  تالاقم  اـهباتک و  ناـیاپ  رد  هک  تسا  یعباـنم  تسرهف  هماـنباتک و 
هعلاطم قیقحت و  نادـنم  هقالع  يارب  هک  تسا  هدـش  هداد  یناشن  يرگید  عبانم  اهباتک و  یهاـگ  بلاـطم ، ذـخأم  رب  هوـالع  تاـحفص 

زا يزیچ  هکنآ  هن  هتشاد  یفرعم  ۀبنج  بلغا  اریز  ؛ تسا هدماین  ، باتک نایاپ  عبانم  تسرهف  رد  اهباتک  نیا  مان  هتبلا.تسا  دنمدوس  رتشیب 
تاـیبدا ، یثارم حـیادم و  ، هفوک ، هیما ینب  داـسف  ، ساـبع نب  هّللا  دـبع  ، فقو ياهلخدـم  یقرواـپ  رد  هچنآ  لـثم  ، دـشاب هدـش  لـقن  اـهنآ 

.تسا هدمآ...و  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  ، اروشاع

یعوضوم تسرهف 

ساسا رب  بلاطم  بیترت  دیسر  رظن  هب  یلو  ؛ دوش میظنت  يدنب و  عوضوم  لصف  لصف  ، هعومجم نیا  هک  دوب  نآ  یخرب  داهنـشیپ  هچرگ 
ۀمه زا  یتسرهف  ، زین صاخ  تاعوضوم  نتفایزاب  هعلاطم و  يارب.دـناسر  یم  رظن  دروم  عوضوم  هب  رتدوز  ار  هدـنناوخ  ، اهناونع ییاـبفلا 

تــسرهف نآ  تاــعوضوم.تسا  هدــش  مــیظنت  یعوــضوم  تروــصب  هــک  هدــمآ  ناــیاپ  رد  ، باــتک رد  هدــش  حرطم  ياهلخدــم 
.اههورگ ، اهباتک ، تاحالطصا اه ، هدیدپ  ءایشا و  ، اه هثداح  ، لیاسو رازبا و  ، اهرهش اهاج و  ، میهافم تاعوضوم و  صاخشا ، : تساهنیا

هب نید  يادا  نیرتمک  دریگ و  رارق  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هّللا  دـبع  ابا  تیانع  دـنوادخ و  لوبق  دروم  ، کچوک شالت  نیا  تسا  دـیما 
رامـش هب  اروشاع » گنهرف  » جیورت راگدنام و  ۀـسامح  نآ  هب  تبـسن  يرگایحا  ریـسم  رد  زیچان  یتمدـخ  میرک و  يالوم  نآ  هاگـشیپ 

.دیآ

یثّدحم داوج  - مق

رهم 1374 ش
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ا.آ

بآ

هب ار  تارف  ، دعـس نبا  هاپـس  نکیل  ، دمآ دورف  تارف  رانک  ، هللا دبع  ابا  ناوراک.دنرگیدکی  موزلم  مزال و  شطع  بآ و  ، البرک ۀثداح  رد 
مه ات  دنتخادنا  هلصاف  بآ  ماما و  نایم  تسب و  شباحصا  تیب و  لها  و  مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  يور  هب  ار  بآ  تفرگ و  هرـصاحم 

اب اروشاع  زا  لبق  زور  هس  زا  ، ناخّروم لقن  هب.دنریگب  ماقتنا  تلاسر  نادناخ  زا  مه  دنراداو و  میلست  هب  ار  « مالسلا هیلع  » نیـسح رتدوز 
رتمک شطع  لّمحت  بات  ، تارف دور  ندید  اب  ار  تیب  لها  ناکدوک  تفرگ و  رارق  یبآ  یب  ۀقیضم  رد  ماما  هاگ  همیخ  ، تارف ةرـصاحم 

یناسنا ریغ  یلمع  ینوناق و  ریغ  ، بهاذـم نایدا و  ۀـمه  رد  ( ناـیماظن ریغ  هژیوب  ) يداـع دارفا  ناـکدوک و  ناـنز و  زا  بآ  عنم.دـش  یم 
.مالسا رد  هژیوب  ؛ تسا

مرج یناسنا و  تفارـش  اب  ریاغم  عرـش و  فالخ  راک  نیا  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح نادـنزرف  ناراـی و  يور  هب  بآ  نتـسب  اـب  يوما  هاـپس 
یم تاـهابم  لـمع  نیا  هب  نیـصح  نب  هّللا  دـبع  جاّـجح و  نب  ورمع  سوا ، نب  رجاـهم  نوـچمه  یناـسک  دـندش و  بکترم  ار  یگنج 

! یشچب نآ  زا  يرادن  قح  وت  یلو  دنروخ  یم  ناگدنرپ  ناگدنرد و  ، بآ نیا  زا  ! نیسح : هک دندز  یم  نابز  مخز  دندرک و 

ناکدوک و ، سابع کشم و  ، همقلع رهن  تارف و  : لیبق زا  ، تسا حرطم  اروشاـع  تضهن  فلتخم  ياـه  هنحـص  داـعبا و  رد  «، بآ » هلأـسم
بآ نتسب  ، هنشت ياهبل  ، ترایز لسغ  ، نیسح رب  مالس  کنخ و  بآ  ، هناخباگنس ، يرادملع ییاقـس و  ، هلمرح ریت  رغـصا و  یلع  ، شطعلا

دیناوت یم  مادک  ره  ةرابرد  هک...و  ّرح  هاپس  ندرک  باریس  ، تارف بآ  اب  ماک  نتشادرب  ، همطاف ۀیرهم  ، يراذگ تشط  مسارم  ، البرک رد 
.دینک هعجارم  گنهرف  نیا  رد  نآ  ّصاخ  ناونع  هب 

یتقو.تسا هثداح  نیا  ۀتسجرب  ياهزارف  زا  هنشت  بل  اب  نیسح  تداهش  ناکدوک و  یگنشت 
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يّذلا ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  ربق  اذـه  :» تشون ردـپ  ربق  يور  تشگنا  اب  ، درک نفد  ار  ماما  رکیپ  زین  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما 
«. اناشطع هولتق 

البرک نامهم  تمرح  دنتشاد  شوخ  نایفوک  دندرک  هقیاضم  مه  بآ  زا 

البرک (1) نامیلس  ، بآ طحق  متاخ ز  دیکم  یم  باریس و  همه  دد  وید و  دندوب 

بآ ، دش بانوخ  ناگدید و  تخیر ز  نوخ  بآ  ، دش بات  یب  هک  ات  تسیرگ  رایسب  *** 

بآ (2) ، دش بآ  وت  يور  مرش  زور ز  نآ  اّقس  يا  ، تا یماک  هنشت  تّدش  زا 

تشذگ كاب  یب  همهنیا  وا  زا  هنشت  ارچ  هک  دش  وت  رادملع  راثیا  ةدنمرش  ، بآ *** 

تشذگ كانشطع  وت  رانک  ، بات یب  دور  تارف  دور  دص  وت  ياهبل  ۀنشت  بل  دوب 

تشذگ (3) كالفا  رس  زا  بآ  دش و  ایرد  تشد  بارس  ِناراوس  ، بآ رگا  دنتسب  وت  رب 

یگنشت دنهد و  یم  ناشن  يزاین  یب  انغتسا و  مه  بآ  زا  هک  نانآ  تسا و  شخب  تایح  ياهشطع  يوگلا  یگنشت و  بلط و  زمر  ، بآ
.دنسر یم  ناج  یباریس  تایح و  بآ  هب  ، دنبلاط ار 

: انالوم ۀتفگ  هب 

تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  ات  تسد  هب  روآ  یگنشت  وج  مک  بآ 

بآ نتسب  ، کشم ، شطع ، ییاقس ، تارف -

اه همیخ  ندز  شتآ 

هب ماما  هکنآ  زا  سپ.دوب  اروشاع  زور  رد  وا  تیب  لها  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ياه  همیخ  ندز  شتآ  ، دعس رمع  هاپـس  ياهتیانج  زا 
لها.دندیـشک شتآ  هب  ار  اه  همیخ  سپـس  ، دـندروآ نوریب  اه  همیخ  زا  ار  اهنز  ، دـنتخادرپ اه  همیخ  تراغ  هب  نایفوک  ، دیـسر تداهش 

هدومرف هنحص  نآ  میسرت  رد  « مالسلا هیلع  » داجـس ماما  .دندمآ (4) رد  تراسا  هب  دـندش و  هدـنکارپ  تشد  رد  هنهرب  اپ  نایرگ و  ، مرح
هب دود و  یم  منامشچ  رد  کشا  ، منک یم  هاگن  منارهاوخ  اه و  همع  هب  هاگره  مسق  ادخ  هب  : تسا

ص:20

.یناشاک مشتحم  ( - 1 - 1
.داژن یبارهس  ( - 2 - 2
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.ینادرم هللا  رصن  ( - 3 - 3
،ج 45،ص 58. راونألا راحب  ( - 4 - 4
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یم داـیرف  هورگ  نآ  هـک  ، مـتفا یم  رگید  هاـگهانپ  هـب  یهاـگهانپ  زا  رگید و  ۀــمیخ  هـب  يا  هـمیخ  زا  اروشاـع  زور  رد  اـهنآ  رارف  داـی 
اب « مالـسلا هیلع  » ارهز ۀناخ  رد  ، ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  دوب  یندز  شتآ  نامه  دادتما  ، شتآ نیا  (1) دینازوسب ! ار  ناملاظ  ۀناخ  : دندز

یخرب رد  اروشاع  مسارم  رد  ، هثداح نیا  دای  هب.دنتشاد  اه  هنیـس  رد  تیب  لها  مشاه و  ینب  زا  هک  دوب  ییاه  هنیک  شتآ  تخوس و  نآ 
یمتـس نآ  دای  رگایحا  ات  ، دنـشک یم  شتآ  هب  اروشاع  رهظ  ، دـننک یم  اپرب  تیب  لها  مایخ  ناشن  هب  ییاه  همیخ  هک  تسا  مسر  قطانم 

.تفر تلاسر  نادناخ  رب  اروشاع  زور  هک  دشاب 

دوبن ابع  لآ  ۀمیخ  ، همیخ هک  مریگ  دننز  یمن  یغرم  ۀنایشآ  هب  شتآ 

هاگ همیخ  -

اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و 

یمالسا ۀعماج  ياهگر  رد  هزات  ینوخ  تشاد و  نیرفآ  تکرح  رگرادیب و  ریثأت  ، البرک رد  شنارای  ادهشلا و  دیـس  ۀنامولظم  تداهش 
زین تیب  لها  تراسا  رفـس  نامه  رد  یتح.دنام  هنادواج  ، خیرات لوط  رد  ، هسامح نآ  ياهدادتما  تسکـش و  ار  بولطمان  ّوج  دناود و 

تیرکت هـب  نوـچ  دـندرب ، یم  ماـش  هـب  هـک  ار  ارـسا  زا  یهورگ.دـش  راکـشآ  مدرم  ياـه  هشیدـنا  رد  هثداـح  نـیا  یــسایس  تاریثأـت 
دنتشاذگن دنتخاون و  سوقان  «، مالسلا هیلع  » نیسح ندش  هتـشک  رب  هودنا  ناشن  هب  دندش و  عمج  اهاسیلک  رد  اجنآ  نایحیـسم  ، دندیـسر

دورد مالـس و  شنامدود  نیـسح و  رب  دـندمآ و  درگ  یگمه  اجنآ  مدرم.دندیـسر  زین  اـنیل » » رهـش هب.دـنوش  اـجنآ  دراو  نازابرـس  نآ 
اب اـت  دـندش  عمج  مه  هنیهج » » مدرم هک  دـنتفای  ربخ  نوچ.دـندرک  نوریب  اـجنآ  زا  ار  نازابرـس  دـندرک و  نعل  ار  ناـیوما  دنداتـسرف و 

تارهاظت مدرم  ، دندش دراو  هک  سمح  هب.دندادن  ناشهار  زین  اجنآ  هب  ، دـنتفر « بلاط رفک  » ۀـعلق هب.دـندشن  نآ  دراو  دـنگنجب  نازابرس 
تاریثأت زا  یخرب  .دنتـشک (2) ار  يدادعت  دندش و  ریگرد  نانآ  اب  و  »؟ يده دعب  الالـض  نامیا و  دـعب  ارفکا  :» دـنداد راعـش  دـندرک و 

: تسا رارق  نیا  زا  اروشاع  ۀسامح 

مدرم راکفا  رب  هّیما  ینب  ینید  ذوفن  عطق  -1

فیلکت يادا  رد  یهاتوک  قح و  ندرکن  يرای  رطاخب  ، هعماج رد  يراسمرش  هانگ و  ساسحا  -2

متس ّدض  رب  مایق  مادقا و  زا  اهبعر  اهسرت و  نتخیر  ورف  -3

ص:21

،ج 3،ص 299. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
.فنخم یبا  لتقم  یحیرط و  بختنم  زا  لقن  هب  ،ص 54  رصاعملا یلماعلا  بدألا  یف  اروشاع  ( - 2 - 2
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يوما مکاح  بزح  نایدیزی و  ییاوسر  -4

مدرم رد  هزرابم  حور  يرادیب  -5

نّویبالقنا یتازرابم  ياه  هزیگنا  دشر  تیوقت و  -6

( ینیسح ییاروشاع و  نیون  ياهشزرا  ) یناسنا یقالخا و  دیدج  بتکم  ندمآ  دیدپ  -7

البرک ۀسامح  زا  ماهلا  اب  دّدعتم  ياهبالقنا  ندمآ  دیدپ  -8

خیرات یبالقنا  ياهتکرح  شخب و  ییاهر  ياهتضهن  ۀمه  هب  اروشاع  یشخب  ماهلا  - 9

هعیش یبالقنا  ياهلسن  يارب  ، تداهش داهج و  نامیا و  قشع و  هاگشناد  هب  « البرک » ندش لیدبت  -10

دیـس تداهـش  ّتیـصخش و  روحم  رب  ، خـیرات لوط  رد  یگدـنزاس  یغیلبت و  ةدرتسگ  قیمع و  دـنمورین و  هاگیاپ  ندـمآ  دوجو  هب  -11
« مالسلا هیلع  » ادهشلا

مان ار  رگید  ياهتکرح...و  «، دـیز مایق  «،» راتخم مایق  «،» هنیدـم بالقنا  «،» نیباوت بالقنا  » ناوت یم  ، اروشاـع زا  سپ  یعیـش  ياهتـضهن  زا 
رد ار  اروشاـع  ۀـسامح  ریثأـت.دوش  هعجارم  هعوـمجم  نیمه  رد  اهتـضهن  نیا  زا  کـی  ره  صاـخ  لخدـم  هب  ، رتـشیب حیـضوت  يارب.درب 

داـی زا  دـیابن  ، رگید ياـهروشک  رد  هچ  ناریا و  قارع و  رد  هچ  ، هـتفرگ ماـجنا  متـس  ّدـض  رب  ، خـیرات لوـط  رد  هـک  یگرزب  ياـهبالقنا 
رگ هولج  اه  ههبج  رد  سدـقم  عافد  لاس  تشه  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  رد  هک  يزاـبناج  داـهج و  ةزیگنا  »و  تداهـش گـنهرف  » .درب
ّدـض رب  ناریا  ناملـسم  ّتلم  تازراـبم  رد  هک  « هینیمخ اـم  ربـهر  ، هینیـسح اـم  تضهن  » راعـش.تسا يریذـپریثأت  نیا  زا  يا  هشوگ  ، دوـب

ۀـسامح نآ  زا  سپ  اـهنرق  رد  ـالبرک  يراذـگریثأت  نشور  هاوگ  ، ناریا مزر  ياـه  ههبج  ینیـسح  روش  زین  دوب و  نکفا  نینط  توغاـط 
: زا دناد  یم  ترابع  ار  البرک  تضهن  جیاتن  قّقحم ، ناگدنسیون  زا  یکی  .تسا  سّدقم 

يدوبان زا  نآ  ظفح  مالسا و  ۀلأسم  يزوریپ  -1

نیملسم يرکف  ۀصرع  زا  نایوما  تمیزه  -2

تّما ییاوشیپ  ياه  هنومن  ناونعب  تیب  لها  تخانش  -3

تماما روحم  رب  يداقتعا  دعب  زا  هعیش  زکرمت  -4

هزرابم ۀهبج  رد  هعیش  فوفص  تدحو  -5

مدرم رد  یعامتجا  ّسح  داجیا  -6

ییاروشاع تایبدا  ندمآ  دیدپ  یبدا و  ياهتبهوم  ییافوکش  -7
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مدرم ندیناهاگآ  ۀلیسو  ناونع  هب  ، داشرا ظعو و  ربانم  -8

اروشاع (1) زا  سپ  ياهتضهن  يزاس  هنیمز  تروصب  بالقنا  موادت  -9

هب ار  گرزب  ياهحور  هک  يدرف  تروص  هب  هچ  ، دش نایـسابع  سپـس  نایوما و  تموکح  هیلع  ضارتعا  ۀهبج  ةدنیاشگ  ، البرک ۀـثداح 
.عیسو (2) يا  هقطنم  ای  ّصاخ  يرهش  رد  یمومع  ياهمایق  یهورگ و  ياه  هزرابم  لکش  هب  هچ  ،و  تشاداو يرگاشفا  نایصع و 

درک (3) رادیب  ار  هدیباوخ  ّتلم  درک  رارسا  نیا  ریسفت  وا  نوخ 

اروشاع ياهسرد  ، اروشاع تضهن  فادها  ، البرک مایق  ّتیهام  -

عادولا - عادو نیرخآ 

ترایز بادآ 

یبادآ « مالسلا هیلع  » هّمئا روبق  ترایز  ماگنه  تداهش و  زا  سپ  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  « مالـسلا هیلع  » موصعم ماما  رادید  هب  فّرـشت 
.تسا بادآ  نیا  ۀـلمج  زا  بلق  روضح  ، هّجوت ، تناـتم ، بدا ، تراـهط تیاعر.دـنک  یم  ادـج  یلوـمعم  ياهرادـید  زا  ار  نآ  هک  دراد 

نیگمغ و شیالآ و  یب  ، نتـساوخ تجاح  ، ندـناوخ زاـمن  : لـیبق زا  ، دراد يرت  هژیو  بادآ  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ربق  تراـیز  (4)
رد یناــث  دــیهش  .ندرک (5) عادو  نــتفگ ، ریبـــکت  ، ندرک تراـــیز  لـــسغ  ، نــتفر هداـــیپ  ، ندوــمیپ ار  تراـــیز  هار  ، دولآراـــبغ

: تسا نینچ  اهنآ  ۀصالخ  هک  درامش  یم  ترایز  يارب  بادآ  هدراهچ  «، سورد » باتک

ندش دراو  عوشخ  زیمت و  سابل  اب  ندوب و  تراهط  اب  ، مرح هب  دورو  زا  شیپ  ، لسغ : لّوا

ندیبلط دورو  نذا  ندناوخ و  اعد  ، نداتسیا مرح  ۀناتسآ  رب  : مّود

نتخاس کیدزن  ربق  هب  ار  دوخ  نداتسیا و  رّهطم  حیرض  رانک  : مّوس

نتفر رس  يالاب  هب  سپس  نداهن  ربق  رب  تروص  سپس  ، ترایز لاح  رد  نداتسیا  هلبق  هب  تشپ  مرح و  هب  ور  : مراهچ

نتفگ مالس  ندناوخ و  ار  هدراو  ياهترایز  : مجنپ

ص:23

(. هروثلا تایطعم  ،) ،ج 3،ص 436 یشرقلا فیرش  رقاب  «، نیسحلا مامإلا  هایح  :» ك.ر نآ  لیصفت  يارب  ( - 1 - 1
.یسّردم یقت  دمحم  «، یبتکم ياهشبنج  ناماما و  «؛ ینسحلا فورعم  مشاه  «، هّیعیشلا تاضافتنالا  :» ك.ر اه  هنیمز  نیا  رد  ( - 2 - 2

،ص 75. يروهال لابقا  تاّیلک  ( - 3 - 3
ج 97،ص 124. «، راونألا راحب  :» ك.ر ( - 4 - 4
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.دعب هب  ج 98،ص 140  «، راونألا راحب  :» ك.ر ( - 5 - 5
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ندناوخ زامن  تعکر  ود  ، ترایز زا  سپ  : مشش

نتساوخ تجاح  ندرک و  اعد  ، زامن زا  سپ  : متفه

ندرک ماما  هب  هیده  ار  نآ  باوث  ندناوخ و  نآرق  يرادقم  حیرض  رانک  : متشه

هانگ زا  ندرک  رافغتسا  نتشاد و  بلق  روضح  ، لاح همه  رد  : مهن

ندرک مارتحا  ناسحا و  مرح  نامداخ  نانابهگن و  هب  : مهد

ندناوخ عادو  ياعد  ترایز ، نیرخآ  رد  نتفر و  ترایز  مرح و  هب  هرابود  ، هناخ هب  تشگزاب  زا  سپ  : مهدزای

ندوب ترایز  زا  لبق  زا  رتهب  ، ترایز زا  سپ  : مهدزاود

ندمآ نوریب  بقع  بقع  ، جورخ ماگنه  ،و  دوش رت  نوزفا  ، قوش ات  ندمآ  نوریب  مرح  زا  دوز  ، ترایز ندش  مامت  زا  دعب  : مهدزیس

.ندرک (1) ناسحا  ادخ  لوسر  نامدود  زا  ناتسدگنت  هب  هژیوب  ، هناتسآ رهش و  نآ  نادنمزاین  هب  نداد  هقدص  : مهدراهچ

هرهب نیمه  ، زین ترایز  عیرـشت  ۀفـسلف  دزاس و  یم  نوزفا  ار  ترایز  یگدنزاس  دروآ و  یم  يونعم  یحور و  برق  ، بادآ نیا  تیاعر 
.تسادخ (2) ءایلوا  تارازم  تایونعم  زا  يرو 

لوخد نذا  ، هدایپ ترایز  ، البرک ترایز  ، ترایز -

ربنم ظعو و  بادآ 

اب نوچ  ، دننک یم  تبیـصم  رکذ  هظعوم و  داریا  نخـس و  ياقلا  مدرم  يارب  ینیـسح  سلاجم  ینید و  لفاحم  رد  هک  ، ظعو ربنم و  لها 
ات ، دنشاب لماع  دقتعم و  ناشیاهفرح  هب  دوخ  دیاب  ، دنرامـش یم  تّجح  ار  ناشمالک  ناگدنونـش ، دنراد و  راک  رـس و  مدرم  نید  لد و 

.دوشن هتساک  ینید  ياملع  نید و  ۀهجو  زا  مه  دنک و  ریثأت  نخس  مه 

یم یطیارـش  اهتّیحالـص و  تـسین و  سک  ره  راـک  ، نـتخادرپ قیـالخ  رــشن  اـی  قیـالخ  ۀـظعوم  هـب  نـتفر و  ربـنم  زارف  رب  نـیا  رب  اـنب 
زا.دنا هتخادرپ  اه  هنیمز  نیا  رد  دومنهر  زردـنا و  هب  یهافـش  هچ  یبتک و  هچ  هراومه  ، دـنا هدوب  نید  زوسلد  هک  گرزب  ياملع.دـبلط 

ربنم لوا  ۀّلپ  ار  « صالخا  » هتخادرپ و ربنم  لها  بادآ  نایب  هب  ( ناجرم ؤلؤل و  ) دوخ ةدنزرا  باتک  رد  يرون  نیـسح  ازریم  موحرم  هلمج 
کلاهم » ناونعب مه  ار  یتاکن  هتسناد و  نآ  مود  ۀّلپ  ار  « قدص و«

ص:24

،ج 97،ص 134. نامه ( - 1 - 1
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.ترایز جح و  نامزاس  رشن  ، ّفلؤم ملق  هب  «، ترایز :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( - 2 - 2
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: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  زا  یضعب  هک  هتسناد  « ربنم لها  ناناوخ و  هضور  ۀمیظع 

ندرک راک  ایند  رطاخ  هب  يراکایر و  -1

نتخاس شیوخ  بسک  ۀلیسو  ار  یناوخ  هضور  - 2

نتخورف نارگید  يایند  هب  ،و  ایند هب  ار  دوخ  ترخآ  -3

دنک یم  لقن  دوخ  هک  ییاه  هتفگ  هب  ناوخ  هضور  ندرکن  لمع  -4

.تایاکح (1) ثیداحا و  قدص  ندرکن  تیاعر  ربنم و  رد  نتفاب  غورد  -5

هیثرم و ربنم و  يرادازع و  سلاـجم  رد  غورد  یتـشز  رد  طوسبم  یناـیب  زا  سپ  ، لاـمآلا یهتنم  رد  یمق  ثّدـحم  موحرم  يو  درگاـش 
ار ربنم  لها  »و  ریذحت حصن و  » ناونع تحت  ، دراد ینانخس  ، یخیرات ياهلقن  رد  تقد  ندرکن  تیاعر  یناوخ و  هحون  رد  انغ  زا  هدافتسا 

قوسف ناحلا  اب  ار  دراما  لافطا  ندـناوخ ، انغ  ، ءاملع همئا و  ادـخ و  رب  نتـسب  ارتفا  نتفگ و  غورد  : هب ندـش  التبم  زا  دراد  یم  رذـح  رب 
رب نیرـضاح  ندرزآ  نتفر و  ربنم  رب  ندـمآ و  رد  مدرم  ۀـناخ  هب  حیرـص  یهن  اب  هکلب  ، نذا یب  ، نتـشاداو یگدـنناوخ  هب  دوخ  زا  شیپ 

يّرجتم نیمرجم و  ندرک  رورغم  ، دنتـسین حدـم  ّقحتـسم  هک  یناسک  حدـم  ، اعد تقو  رد  لطاب  جـیورت  ، هغیلب تاملک  هب  ندرکن  هیرگ 
یناعم هب  رابخا  لقن  ، هدـساک ءارآ  هب  هفیرـش  تایآ  ریـسفت  سیلدـت ، روط  هب  رگید  ثیدـح  هب  یثیدـح  ندرک  طـلخ  ، نیقـساف ندومن 

تیاـکح هرفک و  نانخـس  هب  سلجم  نتفرگ  قنور  مـالک و  نداد  تنیز  يارب  ندـش  لّـسوتم  ، نآ ّتیلها  نتـشادن  اـب  نداد  اوتف  ، هلطاـب
یفاـنم هچنآ  رکذ  ، لاـح ناـبز  ناونعب  ار  یثارم  غورد  راعـشا  ندرک  حیحـصت  هرکنم و  بلاـطم  رد  هقـسف  هرجف و  راعـشا  هکحـضم و 
تاـقوا زا  نیرـضاح  ندومن  مورحم  هدـساف و  ةریثک  ضارغا  تهج  هب  نخـس  نداد  لوط  ، تسا تّوبن  تیب  لـها  تراـهط  تمـصع و 

یب تاعّقوت  اه و  هتفگ  هب  ندوبن  لمع  لها  نوماریپ  یثحب  زا  سپ  و...تسا  یصحت  ّدعت و ال  هک ال  دسافم  نیا  لاثما  زامن و  تلیـضف 
: هک دنک  یم  لقن  ار  ظفاح  رعش  نیا  ، نتشاد دروم 

دننک یم  رگید  راک  نآ  دنور  یم  تولخ  هب  نوچ  دننک  یم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیاک  ناظعاو 

دننک یم  رتمک  هبوت  دوخ  ارچ  نایامرف  هبوت  سرپزاب  سلجم  دنمشناد  مراد ز  یلکشم 

دننک (2) یم  رواد  راک  رد  لغد  بلق و  همه  نیاک  يرواد  زور  دنراد  یمن  رواب  ایئوگ 

اروشاع ياهفیرحت  -

ص:25

.يرون ثّدحم  «، ناجرم ؤلؤل و  ( -» 1 - 1
هعجارم يرهطم  دیهـش  زا  « اروشاع ياهفیرحت  »و« ینیـسح ۀسامح  » ياهباتک هب  اه  هنیمز  نیا  رد  ص 341. ،ج 1  لامآلا یهتنم  ( - 2 - 2

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 95 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دوش

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


یگدازآ

ندشن ّتلذ  ریسا  ندادن و  ملظ  هب  نت  ّتیرح و  یگدازآ و  ، اروشاع گنهرف  نیتسخن  يابفلا  زا  البرک و  تضهن  ياهسرد  نیرتمهم  زا 
(1) ّلذ » یف  هایح  نم  ریخ  ّزع  یف  توم  :» تسا هدومرف  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح.تسا 

ّرقا لیلّذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مهیطعا  ،ال  هّللا ال و  :» دومرف ، تعیب میلـست و  لباقم  رد  زین.تسا  ّتلذ  اب  یگدـنز  زا  رتهب  تزع  اـب  گرم 
.موش یمن  امش  میلست  ناگدرب  نوچ  مهد و  یمن  امش  هب  تلذ  تسد  « دیبعلا رارقا 

: دومرف ، دندرک ّریخم  تعیب  ای  گنج  نایم  ار  ترضح  نآ  یتقو  البرک  رد  نینچمه 

ریشمش ، زیچ ود  نیب  ارم  هدازکاپان  كاپان  (2) ...ّهلّذلا » اّنم  تاهیه  ، ّهلّذلا هّلسلا و  نیب  ، نیتنثا نیب  ینزکر  دق  ّیعّدلا  نب  ّیعّدلا  ّنا  الا و  »
.تسا رود  رایسب  ام  زا  تلذ  ، تسا هداد  رارق  ریخم  تلذ  و 

دویق نیا  میهاوخن  هک  یتّمه  گرم  يا  دنا  هدرب  روز  ِیگدنب  نامگ  ام  رب 

دورو شتسین  ام  تریغ  ِمانُک  ردناو  رود  تسا  تلذ  ام  تّمه  ناتسآ  زا 

: دومرف یم  دناوخ و  یم  زجر  ، درک یم  نمشد  فوفص  هب  هک  ییاه  هلمح  رد  زین  اروشاع  دربن  رد 

« راّنلا ِلوخُد  نِم  یلوا  ُراعلا  راعلا و  ِبوکر  نِم  یلوا  ُتوملا  »

مرح هب  هلمح  دصق  نمشد  هاپس  هک  دینـش  دوب ، هداتفا  نیمز  رب  حورجم  هک  یتقو  ! خزود زا  رتهب  ، گنن تسا و  گنن  زا  رتهب  ، گرم (3)
اونوکف داعملا  نوفاخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکت  مل  نا  ! نایفـس یبا  لآ  هعیـش  اـی  :» دیـشک داـیرف  ناشرـس  رب  ، دراد ار  وا  هاـگ  همیخ  و 

(4) ...مکایند » یف  ارارحا 

دیشاب ایند  هب  هدازآ  مدرم  لقا  تسین ال  ینییآ  ینید و  ناهج  هب  ار  امش  رگ 

ایند هب  يدازآ  سرد  » .تسا هداد  یگدازآ  ۀّیحور  تمواقم و  ماهلا  ، نازرابم ۀمه  هب  هزرابم و  سرد  ، نامولظم ۀمه  هب  ، اروشاع تضهن 
: تسا هتفگ  دنه  گرزب  حلصم  ، يدناگ !«. نیسح راتفر  ، داد

متاقیقحت تاعلاطم و  زا  هک  ار  يا  هجیتن  طقف.مدرواین  يا  هزات  زیچ  ، دنه مدرم  يارب  نم  »

ص:26

،ج 4 ص 68. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 1 - 1
،ص 57. فوهل ( - 2 - 2

،ج 2 ص 32. هّمغلا فشک  ( - 3 - 3
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تسا بجاو  ، میهد تاجن  ار  دنه  میهاوخب  رگا.مدرک  دنه  ّتلم  ناغمرا  ، مدوب هدروآ  تسد  هب  البرک  نانامرهق  یگدنز  خیرات  هرابرد 
(1) .دومیپ » « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  هک  مییامیپب  ار  یهار  نامه 

نیسح راکفا  دناشفا  ناهج  رد  تمه  رذب  نیسح  راتفر  داد  ایند  هب  يدازآ  سرد 

نیسح راع  دوب  نتشگ  متس  لها  عبات  درک  مولعم  ناهج  لها  رب  شیوخ  مایق  اب 

نیسح (2) رابرَرُد  لعل  زا  دشاب  یم  يا  همغن  تسا  رتهب  تلذم  رد  شیع  ،ز  تّزع اب  گرم 

اروشاع ياهسرد  ، یبلط تداهش  ، راثیا ، نارگید رظن  رد  اروشاع  -

هّللا لآ 

هللا لآ  ار  ربمایپ  نامدود  دوخ و  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما.دنا  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ تیب  لها  ، ادخ نادناخ  هللا و  لآ  زا  دوصقم 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  ، تسا هتسناد 

: میناوخ یم  زین  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  بجر  ۀمین  ترایز  رد  (3) هلوسر ،» هثرو  هّللا و  لآ  نحن  »

ماما ربمایپ و  ترتع  باستنا  طابترا و  تّدـش  رطاخب  ، نیا.تسا هدـش  لقن  مه  نیعبرا  ترایز  ناونع  هب  هک  « هّللا لآ  ای  مکیلع  مالـسلا  »
ماگنه يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  ار  هّللا  لآ  ریبعت.ادخ  نامدود  زا  دنا و  ییادخ  ایوگ  تسوا و  نید  دنوادخ و  اب  « مالسلا هیلع  » نیسح

.تسا هدرب  راک  هب  ، هدناوخ هک  یترایز  رد  شتداهش  نیعبرا  رد  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  رازم  رس  رب  روضح 

هیلع » قداص ماما.دـندوب  طـبترم  ادـخ  ۀـناخ  اـب  دـندوب و  مارحلا  دجـسم  دـیحوت و  ۀـناخ  رد  اریز  ، دـنا هتفگ  یم  « هّللا لآ  » زین شیرق  هب 
نانآ نایم  رد  مالـسا  ربمایپ  دـلوت  اـب  شیرق  تمظع  هک  هژیوب  (4) مارحلا » هّللا  تیب  یف  مّهنأل  ، هللا لآ  اوّمـس  اّمنا  :» دـیامرف یم  « مالـسلا

«. هّللا لآ  اوّمس  برعلا و  یف  شیرق  تمظع  «و  دش رت  نوزفا  دنوادخ  هب  ناشباستنا  ، ادخ لوسر  نآ  تثعب  اب  تفای و  شیازفا 

تیب لها  -

نایفس یبا  لآ 

لوسر نامدود  مشاه و  ینب  اب  شنامدود  شدوخ.دوب و  هّیما  ینب  ۀـفیاط  گرزب  ، برح نب  نایفـس  وبا.نایفـس  وبا  نامدود  نادـناخ و 
رد نایفس  وبا.دنتشاد  ینمشد  مالسا  نید  اب  ادخ و 

ص:27

،ص 30. اهناسنا ياوشیپ  ، نیسح ( - 1 - 1
.نافوط ( - 2 - 2
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ار یلع  نب  نیسح  ، دیزی شا  هون  دیگنج ، « مالسلا هیلع  » نسح ماما  یلع و  اب  ، هیواعم شرسپ.تشاد  تکرش  مالسا  ّدض  رب  اهیـشکرکشل 
هکنیا (1) نایفـس .» یبا  لآ  یلع  همّرحم  هفالخلا  :» دوب هدومرف  ربمایپ  ور  نید  زا  ، دندوب دـیحوت  دـض  نایفـس  وبا  لسن.تشک  البرک  رد 

رطاخ هب  ( نایفـس یبا  لآ  و...نعلا  مهّللا  ، نایفـس ابا  نعلا  ّمهّللا  ) دـنا هدـش  نعل  نامدود  نیا  نایفـس و  وبا  دوخ  مه  اروشاع  تراـیز  رد 
یبتکم یعازن  ، ار نایفس  یبا  لآ  ربمایپ و  تیب  لها  نایم  عازن  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  .تسا  مالـسا  ساسا  اب  نانآ  ةزرابم  يریگرد و 
بذـک : اولاق هّللا و  قدـص  : انلق ، هّللا یف  انیداعت  نیتیب  لها  نایفـس  یبا  لآ  ّانا و  :» دومرف یم  یـصخش و  هن  ، تسناد یم  هدـیقع  رـس  رب  و 

نیسحلا اولتق  نایفس  یبا  لآ  ّنا  :» تسناد یم  « مالسلا هیلع  » نیـسح نوخ  هب  ندولآ  تسد  ار  ناشتموکح  نتفر  نیب  زا  ۀیام  ، زین (2) هّللا »
(3) مهکلم .» هّللا  عزنف  هیلع  هللا  تاولص  ّیلع  نب 

دینش نوچ  درک و  باطخ  نامدود  نیا  ناوریپ  ، دندوب هدمآ  وا  نتشک  يارب  هک  ار  هفوک  هاپس  ، اروشاع زور  « مالسلا هیلع  » ءادهـشلا دیس 
اونوکف داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  ! نایفـس یبا  لآ  هعیـش  ای  مکحیو  :» دومرف ، دـنا هدروآ  هلمح  اه  همیخ  فرط  هب 

هدرک هزرابم  لدع  قح و  اب  ، خیرات لوط  رد  هک  دننانآ  ۀـمه  نایفـس  وبا  لآ  ! دیـشاب هدازآ  ، دـیرادن نید  رگا  (4) ...مکایند » یف  ارارحا 
نامز ره  ایند و  ياج  ره  رد  هچ  ، البرک نیفـص و  دـحا و  ردـب و  نادـیم  رد  هچ  ، دـنا هدیـشوک  ادـخ  رون  نتخاس  شوماخ  يارب  دـنا و 

.رگید

هیما ینب  داسف  ، نایدیزی ، هیما ینب  -

هّیما ینب  - هّیما لآ 

دایز لآ 

لآ دایز و  لآ...نعلا  (و  دـن « دایز لآ  ، » دـنا تنعل  دروم  اروشاع  تراـیز  رد  دـنا و  هدز  رایـسب  ۀبرـض  مالـسا  هب  هک  یهورگ  هلمج  زا 
دوب هرصب  هفوک و  یلاو  هک  دایز  نب  هللا  دیبع.تسا  هتخیمآ  ربمایپ  ترتع  نوخ  هب  ناشتسد  «، دایز » كاپان لسن  (. همایقلا موی  یلا  ناورم 
قیرط زا  دایز.مچرپ  بحاص  راکانز  نانز  زا  ، تشاد مان  هّیمـس  ، دایز ردام.تسا  دایز  نیمه  دـنزرف  ، تشک البرک  رد  ار  نیـسح  ماما  و 

ایند هب  « یفقث دیبع  » مان هب  هّیمس  مالغ  طّسوت  انز  عورشمان و  شزیمآ 

ص:28

،ج 44،ص 326. راونألا راحب  ( - 1 - 1
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هّیما ینب  نامدود  هب  ار  هدازانز  نیا  ربمایپ ، مکح  فالخ  رب  هک  دوب  نآ  ، هیواعم ياهتعدـب  زا.دـنتفگ  یم  دـیبع  نب  داـیز  ار  دایز.دـمآ 
لاس 44 رد  ، تسا فورعم  « قاحلتسا ۀلأسم  » هب هک  عوضوم  نیا  .دنتفگ (1) یم  نایفس » یبا  نب  دایز  » ار وا  سپ  نآ  زا  تخاس و  قحلم 

فیدر رد  ار  راک  نیا  ، هیواعم هب  شا  همان  رد  هک  دوب  ادهشلا  دیس  هلمج  زا  ناگرزب  زا  يرایسب  ضارتعا  دروم  تفرگ و  ماجنا  يرجه 
مـسا هب  ار  داـیز  مدرم  ، ناـیوما ضارقنا  زا  سپ.تـسا  هدرک  شهوـکن  ار  وا  هدروآ (2)و  ، قـمح نب  ورمع  يدـع و  نـب  رجح  نتـشک 

.دندناوخ (3) یم  ( شردپ رسپ  ، دایز ) هیبأ نب  دایز  ، هتخانشان يردپ  مان  هب  ای  هّیمس  شردام 

یگداز كاپان  هب  هراشا  هک  ، دراد « ...ّیعّدلا نب  ّیعّدلا  ّنا  الا و  » ۀلمج شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  اروشاع  زور  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما 
هدـمآ ایند  هب  هناجرم  مان  هب  يراکانز  زینک  زا  مه  هّللا  دـیبع  دنتـشاد و  هدولآ  تسپ و  یبسن  ود  ره  هک  تسا  دایز  شردـپ  دایز و  نبا 
دوبان ار  برع  نیملسم و  تمارک  تّزع و  هک  دوب  يا  هعجاف  ، دایز رسپ  نوچ  یسک  نتفای  تیمکاح.دوب  روهـشم  « هناجرم نبا  » هب دوب و 

اب نانک و  هیرگ  ، دنز یم  « مالـسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  ةدـیرب  رـس  ياهبل  رب  دایز  نبا  هک  دوب  نآ  دـهاش  هفوک  رد  یتقو  مقرا  نب  دـیز.درک 
رـسپ هتـشک و  ار  همطاف  رـسپ.دیا  هدـش  هدرب  سپ  نیا  زا  ! برع تعامج  يا  : تفگ یم  دـمآ و  نوریب  سلجم  زا  تساـخرب و  ضارتعا 

زا یکی  یّتح.دـنتفر  یم  رامـش  هب  یناطیـش  دـساف و  یهورگ  ناونعب  دایز  لآ  ، ماّیا ناـمه  رد  ...دـیا (4) هتفریذـپ  تراما  هب  ار  هناجرم 
نینچ نآ  تایبا  زا  یکی  ، دناوخ یم  نادیم  رد  هک  يزجر  رد  یلهاک  ثراح  نب  سنا  ای  یکلام  سنا  نب  کلام  مان  هب  البرک  يادـهش 

: دوب

ِناطیّشلا (5) هَعیش  دایز  ُلآ  ِنمحّرلا  ُهَعیش  ّیلَع  ُلآ 

نب نیـسح  ندش  هتـشک  رطاخ  هب  ار  اروشاع  زور  دـندوب و  مشخ  دروم  نیگنن و  ینامدود  ، هدـش خـسم  ییاهلد  ، تایاور قبط  ، دایز لآ 
زا دندوب و  هیبأ  نب  دایز  لسن  زا  هک  تسافلخ  زا  يا  هلسلس  مان  « دایز لآ  » زین .دنتفرگ (6) یم  هزور  ینامداش  هب  هتسناد و  كرابم  ، یلع

دیشرلا نوراه  نامز  زا  ناشتموکح  زاغآ.دندرک  تموکح  نمی  رب  يرجه  ات 409  لاس 204 

ص:29

،ج 10،ص 218. ریدغلا ( - 1 - 1
،ج 44،ص 212. راونالا راحب  (، نیسردم هعماج  پاچ  ،ج 2،ص 35( یناشاک ضیف  نب  دمحم  ، همکحلا نداعم  ( - 2 - 2

،ج 10،ص 218. ریدغلا ( - 3 - 3
،ج 45،ص 117. راونالا راحب  ( - 4 - 4

،ص 25. نامه ( - 5 - 5

،ص 95. نامه ( - 6 - 6
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.راید (1) نآ  نایولع  یبوکرس  ناشتّیرومأم  دوب و 

ناورم لآ  ، نایفس یبا  لآ  ، دایز نب  هللا  دیبع  -

ابع لآ  سماخ  - ابع لآ 

لیقع لآ 

ار شیوخ  ناج  هک  دندوب  ینیـسح  تضهن  نانیرفآ  البرک و  يادهـش  زا  شیاه  هون  ای  وا  دوخ  نادنزرف  هچ  ، لیقع نادنزرف  زا  یعمج 
يادهش زا  ملـسم  نارـسپ  زا  نت  ود.دوب  هدش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هار  ادخ و  نید  يادف  ، لیقع نب  ملـسم  زین  رتشیپ.دندرک  ماما  يادف 

نب هللا  دبع  : زا دنترابع  دندرک  يرای  ار  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ، شیوخ ةدازومع  هک  بلاط  وبا  لسن  زا  نانیرفآ  نیا.دـندوب  البرک 
یلع ، لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  ، ربکألا هللا  دبع  ، لیقع نب  دمحم  لیقع ، نب  نمحرلا  دبع  ، لیقع نب  رفعج  ، ملـسم نب  دمحم  ، ملـسم

تداهـش هب  ، زیگناروش يدربن  زا  سپ  مادک  ره  ، دندوب گرزب  یملاع  هیقف و  ناش  یخرب  هک  ، رفن هن  نیا.لیقع  نب  هللا  دـبع  لیقع و  نب 
: تسا هدورس  نینچ  هتسناد و  دیهش  هن  ، لیقع لسن  زا  دیهش و  تفه  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  لسن  زا  البرک  يادهش  يرعاش.دندیسر 

ِلوُسّرلا َلآ  ِتبَدَن  نا  یبُدنا  لیوع َو  هربَِعب و  يدوُج  ُنیع 

لیقعل (2) هعست  اوبیصا و  دق  ّیلع  بلصل  مهُّلُک  هَعبَس 

هب ار  لیقع  لآ  هدرک و  نعل  ار  نانآ  ناگدنـشک  درک و  یم  ناشیاعد  ماما  ، دـنتفر یم  نادـیم  هب  لـیقع  نادـنزرف  هک  زین  اروشاـع  زور 
(3) هّنجلا » مکدعوم  ّنا  لیقع  لآ  اربص.لیقع  لآ  لتاق  لتقا  مهّللا  :» داد یم  هدژم  تشهب  هب  درک و  یم  توعد  تمواقم 

یم ناشن  فطل  هفطاع و  رتشیب  نانآ  ةداوناخ  هب  « مالـسلا هیلع  » نیدـباعلا نیز  ماما  ، اروشاع زا  سپ  هک  دوب  اهیراکادـف  نیا  رطاـخ  هب  و 
ابا اب  اروشاع  زور  ار  ناشدرکلمع  راتفر و  نم  : دومرف یم  ، دندیـسرپ یم  هراب  نیا  رد  وا  زا  یتقو  ، داد یم  يرترب  هیقب  رب  ار  ناـنآ  داد و 
هک یلاوما  اب  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  ، ور نیا  زا.دـبای  یم  تفوطع  ّتقر و  ناشلاح  هب  ملد  مروآ و  یم  دای  هب  « مالـسلا هیلع  » هللا دـبع 

تموکح هک  تخاس  لیقع  لآ  يارب  ییاه  هناخ  ، داد ترضح  نآ  هب  ، جورخ زا  سپ  راتخم 

ص:30

،ج 1. عیشت فراعملا  هرئاد  : ك.ر ( - 1 - 1
،ج 3،ص 249. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2

.نامه ( - 3 - 3
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.دوب (1) هدرک  بارخ  ار  اهنآ  يوما 

البرک تضهن  رامآ  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  -

تیب لها  «- هلآ هیلع و  هللا  یلص  » دّمحم لآ 

دارم لآ 

هدایپ رازه  تشه  حّلـسم و  رازه  راهچ  داد ، یم  ادـن  هاگره  یناه.دوب  هفوک  رد  نآ  سیئر  گرزب و  ، هورع نب  یناـه  هک  يا  هلیبق  ماـن 
میب زا  یـسک  یلو  ، درک ادص  ار  دارم  لآ  یناه  ، دندرب هفوک  رازاب  هب  ندز  ندرگ  يارب  ار  یناه  یتقو.دـندش  یم  عمج  شنامرف  تحت 

ریگتـسد و ملـسم  زا  شیپ  ،و  دوب وا  نابزیم  ، هفوک رد  لیقع  نب  ملـسم  روضح  ماّیا  رد  یناه  .تساخنرب (2) شتیامح  هب  شیوخ  ناـج 
.دش دیهش 

هورع نب  یناه  -

ناورم لآ 

.دندمآ راک  يور  يرجه  لاس 64  زا  دندوب و  هّیما  ینب  ةریت  زا  هک  مکح  نب  ناورم  نامدود 

هیلع » نیـسح ماما  تیب و  لها  نانمـشد  نیرتدونع  نیرت و  نشخ  زا  ناورم.دوب  ناورم  ندیـسر  تفالخ  هب  اب  نادـناخ  نیا  ۀطلـس  زاغآ 
دبع نـب  دــیلو  ، ناورم کـلملا  دــبع  وا  زا  سپ  ( ناورم  )- دوـب هدــش  دــیعبت  دورطم و  نوـعلم و  مدرم  ربماــیپ و  دزن  دوـب و  « مالــسلا

، دیلو نب  دیزی  ، دیزی نب  دـیلو  ، کلملا دـبع  نب  ماشه  ، کلملا دـبع  نب  دـیزی  ، زیزعلا دـبع  نب  ورمع  کلملا ، دـبع  نب  نامیلـس  ، کلملا
هعیـش ياـهنارود  نیرت  تخـس  زا  ناـشتموکح  نارود  دـندرک (3)و  تموـکح  لاـس  داـتفه  هب  کـیدزن  بیترت  هب  ، دـمحم نب  ناورم 

لآ » اروشاـع تراـیز  رد.دوب  ناـنآ  زا  یکی  جاّـجح  هک  دنتـشامگ  یم  تیـالو  هب  اهرهـش  رد  ار  دارفا  نیرتراـکتیانج  ناورم  ینب.دوـب 
.دنا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  هّیما  ینب  نایفس و  یبا  لآ  دایز و  لآ  نوچمه  زین  « ناورم

دایز لآ  ، مکح نب  ناورم  -

البرک تضهن  رامآ 

زا دـعب  لبق و  لئاسم  البرک و  ۀـثداح  رد  نکیل.تسا  راکنا  لباق  ریغ  ، هثداح عوضوم و  ره  زا  رت  نشور  يامیـس  ۀـئارا  رد  رامآ  شقن 
رد ناوت  یمن  ، عبانم اهلقن و  فالتخا  هب  هّجوت  اب  ، نآ

ص:31

،ج 1،ص 186. نیدباعلا نیز  مالا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 3 ص 59. بهّذلا جورم  ( - 2 - 2
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.دینک هعلاطم  ، دعب هب  ،ج 3،ص 91  بهذلا جورم  رد  ار  ناورم  لآ  يافلخ  ثداوح  ( - 3 - 3
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یـضعب لاح  نیع  رد.دراد  مه  اب  يرایـسب  ياهتوافت  یهاگ  ، هدش لقن  هچنآ  درک و  رکذ  قافّتا  دروم  قیقد و  رامآ  ، تاهج زا  يرایـسب 
.دزاس یم  رتایوگ  ار  البرک  ۀثداح  ، يرامآ بلاطم  زا 

(1) میزادرپ : یم  رامآ  ماقرا و  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب  لیلد  نیمه  هب 

هام و  4، هنیدم رد  زور   12: دیشک لوط  زور  اروشاع 175  زور  ات  ، دیزی اب  تعیب  زا  عانتما  زور  زا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  مایق  تّدم 
(. مّرحم ات 10   2) البرک رد  زور  البرک و 8  ات  هّکم  هار  نیب  زور   23، هّکم رد  زور   10

(. نادلبلا مجعم  ) دوب لزنم  دیسر 18  البرک  هب  ات  دومیپ  ار  اهنآ  نیسح  ماما  دوب و  هفوک  ات  هّکم  نیب  هک  ییاهلزنم 

.دوب خسرف  جنپ  یهاگ  خسرف و  هس  مه  اب  اهلزنم  ۀلصاف 

.دنداد روبع  اهنآ  زا  تراسا  لاح  رد  ار  تیب  لها  هک  دوب  لزنم  ماش 14  ات  هفوک  نایم  ياهلزنم 

لقن قبط  ) دوب همان  دندوب 12000  هدرک  ندمآ  هب  توعد  ار  وا  دیـسر و  هّکم  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب  هفوک  زا  هک  ییاه  همان 
(. دیفم خیش 

.تسا هدش  هتفگ  رفن  ای 40000  رفن و  ای 25000  ، رفن هفوک 18000  رد  لیقع  نب  ملسم  اب  ناگدننک  تعیب 

.رفن تسا 17  هدمآ  هیحان  ترایز  رد  ناشمان  هک  بلاط  یبا  دالوا  زا  البرک  يادهش 

اعمج ، دندش دیهـش  مشاه  ینب  زا  كدوک  مه  رفن  هس.رفن  هدماین 13  هیحان  ترایز  رد  ناشمان  هک  بلاط  یبا  دالوا  زا  البرک  يادـهش 
ماما دالوا  ، رفن  9« مالسلا هیلع  » یلع دالوا  ، رفن نیسح 3  ماما  دالوا  ، رفن  1 مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  : دنا تروص  نیا  هب  دارفا  نیا.رفن   33

.رفن رفعج 4  دالوا  ، رفن لیقع 12  دالوا  ، رفن نسح 4 

تسا 82 هدـمآ  رگید  عبانم  یخرب  هسّدـقم و  ۀـیحان  ترایز  رد  ناشمان  هک  ییادهـش  ، مشاـه ینب  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  زا  ریغ 
«( مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  )- .تسا هدمآ  رترّخأتم  عبانم  رد  رگید  رفن  مان 29  ، نانآ زا  ریغ.دنرفن 

.دنا هدوب  مالغ  ینیسح ، حانج  نیا  عمج  زا  رفن  دادعت.رفن 14  ماما 138  نارای  زا  هفوک  يادهش  عمج 

ص:32

دیـس نیـسحلا ،» راصنا  یف  نیرادلا  هلیـسو  ،» هدازدامع «، نیـسحلا هّللا  دبع  ابا  یگدنز  » باتک زا  رامآ  نیا  زا  يا  هدمع  شخب  ( - 1 - 1
.تسا يوامس  «، نیعلا راصبا  يوسوم و« میهاربا 
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.دندوب رفن  دندرب 78  هفوک  هب  البرک  زا  دش و  میسقت  لیابق  نیب  ناشیاهرس  هک  ییادهش 

ۀلیبق ، رس میمت 17  ینب  ۀلیبق  ، رـس نزاوه 12  سیئر  رمش  ، رـس هدنک 13  ینب  سیئر  ، ثعـشا نب  سیق  : دوب تروص  نیا  هب  اهرـس  میـسقت 
.رس رگید 13  لیابق  زا  هقرفتم  دارفا  ، رس جحذم 6  ۀلیبق  ، رس دسا 16  ینب 

.تشاد لاس  تداهش 57  ماگنه  ادهشلا  دیس 

.دوب ترضح  نآ  ندب  رب  ریت  ياهمخز  زا  ریغ  ، ریشمش ۀبرض  هزین و 34  مخز   33« مالسلا هیلع  » نیسح تداهش  زا  سپ 

تسوت (1) نیسح  ، نوزفا شنت  رب  هراتس  زا  مخز  تسه  هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

(. ماما ندب  رب  نتخات  بسا  )- .دندوب رفن  نیسح 10  ماما  ندب  رب  نتخات  بسا  رد  ناگدننک  تکرش 

نیا هـب  دـندوب  رازه  دادـعت 22  دـمآ  لّوا  تبون  رد  هچنآ.دـندمآ  نیـسح  ماـما  گـنج  هب  هک  دـندوب  رفن  رازه  هفوک 33  هاپـس  دادعت 
هفاضا ادـعب  هچنآ  اـب 4000. یعبر  نب  ثبـش  اب 4000، رمـش  اـب 4000، سیق  نـب  هورع  اب 4000، نانـس  اـب 6000، دعـس  رمع  : تروص

.رفن اب 2000  ینزام  رصن  اب 3000، ینزام  اب 4000، ریمن  نب  نیصح  اب 2000، یبلک  باکر  نب  دیزی  : دندش

نیرفن ار  نانآ  نانمـشد  اـی  ، اـعد ار  ناـنآ  دومرف و  ینانخـس  ناشتداهـش  رد  دـناوخ و  هیثرم  رفن  يارب 10  اروشاع  زور  ءادهـشلا  دـیس 
نب ّرح  ، رهاظم نب  بیبح  ، هجسوع نب  ملـسم  ، راوخریـش لفط  هللا  دبع  ، نسح نب  هللا  دبع  مساق ، ، سابع ، ربکا یلع  : زا دنترابع  نانیا.درک 

: داتسرف تمحر  دورد و  نانآ  رب  رفن  ود  تداهش  رد  و.نوج  نیق و  نب  ریهز  ، یحایر دیزی 

.یناه ملسم و 

.مساق ، ربکا یلع  ، سابع ، نوج ، یمور حضاو  ، ّرح ، هجسوع نب  ملسم  : تفر هدایپ  ادهش  زا  رفن  نیلاب 7  رب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما 

یبا نب  سباع  ، هدانج نب  ورمع  ، یبلک ریمع  نب  هللا  دـبع  : دـنتخادنا « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  بناج  هب  اروشاـع  زور  ار  دیهـش  هس  رس 
.يرکاش بیبش 

.ریمع نب  نمحرلا  دبع  ، سابع ، ربکا یلع  : دندرک هعطق  هعطق  اروشاع  زور  ار  رفن  هس 

رسپ تداهش  دهاش  دنتشاد و  روضح  اروشاع  زور  رد  البرک  يادهش  زا  رفن  ردام 9 

ص:33

.یناشاک مشتحم  ( - 1 - 1
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نب هللا  دـبع  ، هلمر شردام  نسح  نب  مساق  بنیز ، شردام  ، رفعج هللا  دـبع  نب  نوع  ، دوب بابر  شردام  هک  نیـسح  نب  هللا  دـبع  : دـندوب
نب ورمع  ، لیقع نب  دیعـس  یبا  نب  دـمحم  «، مالـسلا هیلع  » یلع رتخد  هیقر  شردام  ملـسم  نب  هللا  دـبع  ، هّیلیج لیلـش  تنب  شردام  نسح 

(. تسین تباث  هک  ، یلیل شردام  یلقن  هب  انب  ) ربکا یلع  ، بهو ما  شردام  یبلک  بهو  نب  هللا  دبع  ، هدانج

مساق ، لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  ، نسح نب  هللا  دبع  ، نیسح ماما  راوخ  ریش  عیضر  هللا  دبع  : دندش دیهـش  البرک  رد  غلابان  كدوک   5
.يراصنا ةدانج  نب  ورمع  ، نسح نب 

نب یناـه  ، هجـسوع نب  ملـسم  ، رهاـظم نب  بیبـح  یلهاـک ، ثرح  نب  سنا  : دـندوب ادـخ  لوـسر  باحـصا  زا  ، ـالبرک يادهـش  زا  رفن   5
.يریمع رطقب  نب  هللا  دبع  ، هورع

هیلع » یبتجم ماما  مالغ  ) جحنم «(، مالـسلا هیلع  » یلع نامالغ  زا  ) دعـس رـصن و  : دـندش دیهـش  مالغ  دادعت 15  ، ءادهـشلا دیـس  باکر  رد 
مالغ دعس  ، يدزا ملسم  مالغ  عفار  ، رذ وبا  مالغ  نوج  ، هزمح مالغ  ثرح  «( مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  نامالغ  ) براق ملـسا و  «(، مالـسلا
ثرح مالغ  حـضاو  ، يرباـج ثرح  مـالغ  بیـش  ، رکاـش مـالغ  بذوش  ، يدـبع مـالغ  ملاـس  ، هنیدـملا ینب  مـالغ  ملاـس  ، يوادیـص رمع 
اجنآ داتسرف و  هرـصب  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  هک  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  مالغ  ناملـس.دندش  دیهـش  البرک  رد  رفن  نیا.یناملس 14 

.دش دیهش 

.يوادیص همامث  نب  عقوم  معنم و  نب  راوس  : دندش دیهش  ریسا و  اروشاع  زور  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نارای  زا  رفن   2

یبا نب  دیوس  ، فوتحلا وبا  شردارب  ثرح و  نب  دعس  : دندیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  البرک  رد  ماما  نارای  زا  رفن   4
.لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم  دوب و  حورجم  هک  ) عاطم

نب عمجم  ، دیزی نب  هللا  دیبع  ، دیزی نب  هللا  دبع  هدانج ، نب  ورمع  ، نیـسح نب  هللا  دبع  ، ربکا یلع  : دندش دیهـش  ناشردپ  روضح  رد  رفن   7
.دوعسم نب  نمحرلا  دبع  ، ذئاع

: دندرک ضارتعا  ای  هلمح  هدمآ و  نوریب  نمشد  فرط  هب  ینیسح  مایخ  زا  نانز  زا  رفن   5

.هدانج نب  ورمع  ردام  ، يربک بنیز  ، یبلک هللا  دبع  ردام  ، یبلک هللا  دبع  نز  بهو  ّما  ، هجسوع نب  ملسم  زینک 

.دوب ( یبلک ریمع  نب  هللا  دبع  رسمه  ) بهو ردام  دش  دیهش  البرک  رد  هک  ینز 

همطاــف و ( دـــندوب نینمؤــملا  ریما  دــالوا  زا  رفن  نیا 6  ) یناـه ما  ، هّیقر ، هیفـص ، همطاـف ، موـثلک ّما  ، بـنیز : دـندوب ـالبرک  رد  هـک  یناـنز 
ردام ، هکتاع ، بابر ( ادهشلا دیس  نارتخد  ) هنیکس

ص:34
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.هللا دبع  نب  بهو  ردام  ، نیسح ّصاخ  زینک  ، هّیبون ۀضف  ، لیقع نب  ملسم  رتخد  ، نسح نب  نسحم 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  ، ینیسح تضهن  رد  نانز  -

نآرق توالت  - فهک ۀیآ 

« مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا 

.داهن ترضح  نآ  رب  ، تدالو ماگنه  زا  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  دوب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ۀینک 

.دروآ یم  مشچ  رد  کشا  دنازرل و  یم  ار  لد  ، شندینش هک  يا  هینک 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  -

يدزا نیصح  نب  میهاربا 

تاـظحل رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هک  یناـسک  هلمج  زا  ؛ دوـب « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  روـالد  باحـصا  ـالبرک و  يادهـش  زا 
: دوب نینچ  دربن  نادیم  رد  وا  زجر  «. ...نیصحلا نب  میهاربا  ای  و  :» تسا هدز  یم  ادص  هدرب و  یم  ار  نارای  زا  یخرب  مان  ، ییاهنت

اقارها یمد  مویلا  قرهیل  اقاس  الصفم و  مکنم  برضا 

اقاّسفلا هرجافلا  ینب  ینعا  اقاحسا  وبا  توملا  قزری  و 

.دیسر (1) تداهش  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رانک  رد  اروشاع  رهظ  زا  دعب  يو 

هبتع نب  دیلو  - ءاقرزلا نبا 

هزوح نبا 

دش و ترضح  نآ  نیرفن  راتفرگ  تفگ و  ازسان  درک و  تناها  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب  البرک  رد  هک  دعـس  رمع  هاپـس  ناکاّته  زا 
.دیدرگ (2) كاله  ات  دش  هدیشک  نیمز  هب  ردق  نآ  شدوخ  دنام و  بسا  باکر  رد  شیاپ  دیمر و  يرهن  نورد  هب  شبسا 

دایز نب  هللا  دیبع  - دایز نبا 

دعس نب  رمع  - دعس نبا 

سابع نب  هّللا  دیبع  - ساّبع نبا 

دایز نب  هللا  دیبع  - هناجرم نبا 

ءادهشلا وبا 
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« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هک  اجنآ  زا.دوش  یم  قالطا  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  رب  هک  يا  هینک.نادیهش  ردپ 

ص:35

،ج 1،ص 271. عّیشت فراعملا  هریاد  ( - 1 - 1
،ج 8،ص 63. هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( - 2 - 2
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هداد ار  ناونع  نیا  ترـضح  نآ  هب  دوش ، یم  هدش و  یم  بوسحم  تداهـش  هاگـشناد  شیالبرک  دوب و  قح  هار  نادیهـش  شخب  ماهلا 
ةدنـسیون زا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ةرابرد  تسا  یباتک  مان  زین.نیدهاجملا  وبا  مه  ، ءادهـشلا وبا  مه  ، تسا رارحألا  وبا  مه  وا  ، دـنا
.تسا هتخادرپ  البرک  ۀثداح  لیلحت  هب  هنارعاش  يرثن  یبدا و  يا  هویش  هب  هک  (م 1964) داّقع دومحم  سابع  يرصم ، رعاش  بیدا و 

« مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  فاصوا  -

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - لضفلا وبا 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نسح  نب  رکب  وبا 

هب « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  شیومع  هارمه  هنیدـم  زا.دوب  ( دـلو ّما  ) زینک وا  ردام  «. مالـسلا هیلع  » یبتجم ماما  دـنزرف  ، البرک يادهـش  زا 
سپ تفر و  نادیم  هب  دیبلط و  نادیم  ةزاجا  دمآ و  ادهشلا  دیـس  تمدخ  نسح ، نب  مساق  تداهـش  زا  سپ  اروشاع  زور  دمآ و  البرک 

.تسا هدمآ  مه  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  راوگرزب  دیهش  نیا  مان.دوب  هبقع  نب  هللا  دبع  شلتاق.دیسر  تداهش  هب  هناروالد  يدربن  زا 

یموزخم رکب  وبا 

يوس هب  هک  تساوخ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  زا  ، تحیـصن یهاوخ و  ریخ  يور  زا  هک  دوب  یناـسک  زا  هناـگتفه و  ياـهقف  زا  یکی 
تاداس زا  يو  .درک (1) یم  يروآدای  مالـسلا » هیلع  » نیـسح ماما  ردارب  ردپ و  هب  تبـسن  ار  مدرم  ییافو  یب  ، هار نیا  رد  دورن و  قارع 

.تشذگرد (2) يرجه  لاس 95  رد.دنتفگ  یم  شیرق  بهار  وا  هب  ، رایسب زامن  رطاخ  هب.دمآ  ایند  هب  رمع  تفالخ  ماّیا  رد.دوب  شیرق 

يدئاص ۀمامث  وبا 

يدرم هفوک و  رد  هعیش  سانـشرس  ياه  هرهچ  زا  يو.دیـسر  تداهـش  ضیف  هب  اروشاع  زور  هک  ، زامن دیهـش  ادهـشلا و  دیـس  نارای  زا 
لاوما تفایرد  لوئسم  ار  وا  ، ینیسح تضهن  يارب  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  ماّیا  رد  لیقع  نب  ملسم.دوب  سانش  هحلـسا  عاجـش و  هاگآ و 

دناسر و البرک  هب  هفوک  زا  ار  دوخ  البرک  ياهیریگرد  عورـش  زا  شیپ  .دوب (3) هللا  دبع  نب  رمع  شمان.دوب  هداد  رارق  هحلـسا  دیرخ  و 
.تسویپ ماما  هب 

ص:36

،ج 3،ص 6. بهذلا جورم  ( - 1 - 1
.بیذهتلا بیذهت  زا  لقن  هب  ،ج 3،ص 28  نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 333. یناقمام ، لاقملا حیقنت  لثم.دنا  هتشون  « هللا دبع  نب  ورمع  » مه یخرب  ،ص 177. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
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سوسحم شهاک  نیا  دش و  یم  هتساک  ناشدادعت  زا  دندش و  یم  دیهش  جیردتب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  نارای  هک  ، اروشاع زور 
مـسق ادخ  هب.دنا  هدش  کیدزن  وت  هب  نانمـشد  هک  منیب  یم  نینچ  ! وت يادف  مناج  : تفگ دمآ و  ماما  تمدخ  رهظ  ماگنه  همامث  وبا  ، دوب

هک ار  زامن  نیا  هک  منک  رادید  یلاح  رد  ار  شیوخ  يادخ  مراد  تسود.موش  هتشک  وت  زا  شیپ  نم  هکنآ  رگم  دش  یهاوخن  هتشک  وت 
رارق رکاذ  نارازگزاـمن  زا  ار  وـت  ادـخ  ، يدروآ داـی  هـب  ار  زاـمن  : دوـمرف ، دــنکفا ـالاب  هـب  یهاـگن  ، ماـما.مناوخب هدــش  کـیدزن  شتقو 
هیلع » نیـسح ماـما  اـب  ، رگید یعمج  هماـمث و  وـبا  هاگنآ.دنتـساوخ  نمـشد  هاپــس  زا  یتـلهم.تسا  زاـمن  تـقو  لّوا  کـنیا  ، يرآ.دـهد
هتفگ یخرب.دندوب  هدنام  هدنز  اروشاع  رـصع  ات  ماما  نارای  زا  هک  دوب  يرفن  هس  نیرخآ  ءزج  يو  .دندناوخ (1) تعامج  زامن  « مالسلا
.تفر ایند  زا  دعب  اهتّدم  دندرب و  رد  هب  نادیم  زا  هدیـشک و  شود  هب  ار  وا  شناشیوخ  ، داتفا نیمز  رب  رایـسب  ياهتحارج  رثا  رد  هک  دنا 

(2)

زامن دیهش  ، یفنح هللا  دبع  نب  دیعس  -

( یمعثخ : ای ) یلشهن ورمع  وبا 

دّجهتم و يدرم  هفوک و  ياه  ّتیـصخش  زا.دش  دیهـش  نت  هب  نت  دربن  رد  یلقن  هب  لّوا و  ۀلمح  رد  یلوق  هب  هک  تسالبرک  يادهـش  زا 
.دوب (3) راد  هدنز  بش 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - لضاف وبا 

فنخم وبا 

ةرابرد هک  « نیـسحلا لتقم  » هلمج زا  ، دـنچ ییاهباتک  ّفلؤم  ، یفوک فنخم  نب  دیعـس  نب  ییحی  نب  طول  ، مالـسا فورعم  سیون  لـتقم 
زا ، تشذگرد يرجه  لاس 75  رد  هک  يو.تسا  هدرک  لقن  شباـتک  وا و  زا  ناوارف  شیوخ  خـیرات  رد  يربط  تساروشاـع و  ثداوح 

خیرات بتک  زا  هتفرگرب  ، تسا مان  نیا  هب  نونکا  هچنآ  هدـماین و  تسد  هب  ( فنخم یبا  لتقم  ) وا باتک.دوب  هعیـش  ناثّدـحم  ناخّروم و 
.دنا هدرک  لقن  وا  لتقم  باتک  زا  هک  تسا 

فنخم یبا  لتقم  -

فوفکم نوراه  وبا 

نب نیسح  گوس  رد  ترضح  نآ  روتسد  هب  هک  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  رصع  رد  هعیش  يارعش  زا 

ص:37

،ج 45،ص 21. راونألا راحب  ،ج 1،ص 136، راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 151. تعاجش رصنع  ( - 2 - 2

،ص 98. نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
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هیلع » نیسح رازم  رب  (1) ...هّیکّزلا » همظعأل  لق  نیـسحلا و  ثدج  یلع  ررما  :» دناوخ ماما  رـضحم  رد  دورـس و  رعـش  « مالـسلا هیلع  » یلع
....وگب شکاپ  ياهناوختسا  هب  رذگب و  « مالسلا

.دوب هفوک  لها  ریمع و  نب  یسوم  ، نوراه وبا  مان 

رفجا

رصق و ، لحم نآ  رد.تسا  هدوب  عوبری  ینب  نآ  زا  البق  هتشاد و  تخرد  بآ و  هک  هفوک  فارطا  رد  يا  هقطنم  مان.عیسو  هاچ  يانعم  هب 
هکم 36 ات  نآ  ۀلـصاف  .تسا (2) هتـشاد  یفّقوت  مه  ناکم  نیا  رد  هفوک  هب  نتفر  ریـسم  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح.تسا هدوب  يدجـسم 

.تسا (3) خسرف 

ّفّطلا بدا 

ناــبز هــب  دـــلج  هد  رد  تــسا  یباــتک  ماــن  «، فــطلا بدا  » .تســالبرک نیمزرـــس  ماــن  ، ّفط.تساروشاــع تاــیبدا  ياــنعم  هــب 
رعـش و اروشاع  يادهـش  البرک و  ۀـثداح  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ةرابرد  هک  ینارعاش  یفّرعم  هب  هک  « ّربش داوج  » يروآدرگ ، یبرع

نابحاص هاـتوک  یفّرعم  نمـض  دوش و  یم  لـماش  ار  نرق 14  اـت  يرجه  لّوا  نرق  زا  ، هعوـمجم نیا.تسا  هتخادرپ  دـنا  هدورـس  هـیثرم 
دـیاقع و هعیـش و  تاّیبدا  ةدـنرادربرد  يوحن  هب  ، باتک.تسا هدروآ  هدـیزگرب  تروص  هب  مه  ار  ناـنآ  ياهرعـش  زا  ییاـه  هنومن  ، رثا

راد ،» باـتک رــشان.البرک  زوسناــج  ۀــثداح  روـحم  رب  صوـصخب  دــشاب ، یم  زین  هعیــش  نارعاــش  ياــهیریگ  تـهج  تاــساسحا و 
.ق (4)  1409، توریب ، تسا « یضترملا

اروشاع تایبدا  ، اروشاع رعش  ، یسراف رعش  اروشاع و  -

اروشاع تاّیبدا 

دیدپ نرق  هدراهچ  لوط  رد  ، البرک نانامرهق  هثداح و  روحم  رب  ، يرنه یبدا و  فلتخم  ياهبلاق  رد  هک  تسا  يراثآ  ۀـعومجم  ، دوصقم
سکع و ، مـلیف ، ناتـساد ، هماـنملیف همانـشیامن و  ، هماـن تبیـصم  لـتقم و  ، هـیزعت هحوـن و  ، هـیثرم رعــش و  لـماش  ، راـثآ نـیا.تسا  هدـمآ 

...و تکام  ، اهرتسوپ ، اهحرط ، اهولبات ، البرک نانامرهق  لاح  حرش  ، یبدا ياهرثن  تالاقم و  بتک و  ، دیالسا

هچ : هک ) تسا مایپ  ياراد  مه  )؟ دش هچ  : هک ) تساوتحم ياراد  مه  اروشاع.دشاب  دناوت  یم 

ص:38

،ج 44،ص 288. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ص 61. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
ج 14،ص هعیرّذلا ، ) رهـش نیا  رعاش  یفرعم 84  يوتحم  ، یناقاخلا یلع  « تاّیرئاحلا وا  ، ـالبرک ءارعـش  :» ك.ر زین  هنیمز  نیا  رد  ( - 4 - 4
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نانآ يرعش  ياهکبس  اوتحم و  لماع و  لبج  نارعاش  نوماریپ  نیدلا  رون  نسح  دیـس  «، رـصاعملا یلماعلا  بدألا  یف  اروشاع  :» زین (194
.ناشراعشا زا  ییاه  هنومن  اب  البرک  ۀثداح  نوماریپ 
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اه و هبیتک  ، ناطاطخ.تسا رتایوگ  ، باتک کی  زا  ولبات  کی  یهاـگ.دراد  ار  ود  ره  هب  نتخادرپ  تلاـسر  ، رنه تاـیبدا و  و  )؟ درک دـیاب 
دعب ، شقن طخ و  هب  قیرط  نیا  زا  دـننک و  ییامنرنه  ، ییاروشاع یماسا  اـب  دـنزاسب و  تهج  ماـیپ و  زا  راشرـس  دـنناوت  یم  ار  اـهراعش 

ار البرک  رد  یّلجتم  ياه  هولج  نآ  ، نآ مایپ  هثداـح و  نوماریپ  راگدـنام  راـثآ  قلخ  اـب  ناگدنـسیون  نارعاـش و  دـنهدب و  یکیزیفاـتم 
.دنزاس نادواج 

يارب یعبنم  هک  دیآ  دیدپ  دوش  یم  طوبرم  نادواج  ۀـسامح  نیا  هب  يوحن  هب  هچنآ  زا  میظع  یهاگـشیامن  ای  هزوم  هک  تسا  هتـسیاش 
اهاعد ، اه همانترایز  نوچمه  یعبانم  هب  ، شفادها اهمایپ و  اروشاع و  ياوتحم  تخانـش  ۀنیمز  رد.ددرگ  يریگ  ماهلا  قیقحت و  هنوگ  ره 
ترایز اعد و  ةدـنناوخ  یحور  تالاح  زین  اه و  هژاو  تاریبعت و  ، نیماضم ، کبـس هب  ، اهترایز رد  درک و  هعجارم  ناوت  یم  مه  اهلتقم  و 

.تشاد (1) تقد 

ۀثداـح ـالبرک و  يادهـش  نوماریپ  هک  هدـمآ  درگ  فلتخم  نارعاـش  زا  رعـش  ياـه  هعومجم  يرـس  کـی  « اروشاـع تاـیبدا  » ناونع اـب 
رـشتنم اه  هعومجم  نیا  زا  دـلج  دادعت 6  لاس 1372  ات.تسا  ینادرم  یلع  دـمحم  شـشوک  اب  »و  يرنه ةزوح  » نآ رـشان.تساروشاع 

.تسا هدش 

فّطلا بدا  ، یثارم حیادم و  ، اروشاع رعش  -

يدبع هّیما  نب  مهدا 

.دیسر (2) تداهش  هب  لّوا  ۀلمح  رد  اروشاع  زور.تفای  یم  روضح  زین  « ذقنم تنب  هیرام  » لزنم رد  هک  دوب  هرصب  نایعیش  زا 

ناذا

یکی.تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  ، دروم دنچ  البرک  ۀثداح  رد.دش  عیرشت  ترجه  لیاوا  رد  هک  زامن  هب  نیملـسم  یناوخارف  راعـش.مالعا 
هیلع » نیسح ماما.دیـسر  ارف  رهظ  ماگنه.دش  هجاوم  البرک  ریـسم  رد  « مسح وذ  » رد ّرح  هاپـس  اب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ناوراک  هک  هاگنآ 
زامن « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  دش و  هتفگ  ناذا.وگب  ناذا  : دومرف ( شیوخ رسپ  هب  ، عبانم یخرب  ۀتفگ  هب  (و  قورسم نب  جاّجح  هب  « مالسلا

ماش رد  رگید  دروم  .درک (3) ادتقا  ترضح  نآ  هب  زین  ّرح  هاپس.دناوخ  تعامج 

ص:39

ج 1،ص دیشروخ ،» ۀمـشچ  ،» هدازراختفا اضر  دومحم  زا  « ناماما روضح  ةرود  رد  اروشاع  تایبدا  » ۀلاقم : ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( - 1 - 1
.نانبل ، هیمالسالا رادلا  ، نیدلا رون  نیسح  دیس  « رصاعملا یلماعلا  بدألا  یف  اروشاع  » زین ات 104   81

،ص 99. نیسحلا راصنا  یف  نیرادلا  هلیسو  ( - 2 - 2
،ص 163. ینارحب (، نیسحلا مامالا  ) ملاوع ،ج 44،ص 376، راونألا راحب  ( - 3 - 3
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درمـش و رب  ار  شیوخ  لـیاضف  یپاـیپ  درک و  داریا  ار  هدـنبوک  رگاـشفا و  ۀـبطخ  نآ  « مالـسلا هیلع  » داّجـس ماـما  یتقو  ، دـیزی هاـگراب  و 
هب ، دشاب دنیاشوخان  شنایاپ  هک  دیآ  شیپ  يا  هنتف  هک  تشاد  نآ  میب  دـیزی  دـش و  نوگرگد  ناشراکفا  دـنداتفا و  هیرگ  هب  نارـضاح 
ره زا  رتگرزب  ادخ  : دومرف ترضح  ، تفگ ریبکت  نوچ  نّذؤم.دنک  عطق  ار  ماما  ۀبطخ  هلیسو  نیدب  ات  دیوگب  ناذا  هک  درک  هراشا  نّذؤم 

زغم و نوـخ و  تشوـگ و  تسوـپ و  وـم و  : دوـمرف ترـضح  ، هللا ّـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  : تفگ نوـچ  نذؤـم.ساوح  زا  رترب  تسا و  زیچ 
يا : درک دیزی  هب  باطخ  داّجس  ترضح  ، هللا لوسر  ادّمحم  ّنا  دهـشا  : تفگ نذؤم  نوچ.دهد  یم  یهاوگ  ادخ  یگناگی  هب  مناوختـسا 

ترتع ارچ  سپ  ، تسا نم  ّدج  ییوگب  رگا  يا و  هتفگ  غورد  ، تسوت ّدج  ییوگب  رگا  ؟ وت ّدج  ای  تسا  نم  ّدج  ایآ  « دّـمحم  » نیا ! دـیزی
ندرک شوماخ  يارب  ناذا  نتفرگ  راک  هب  رد  ار  دیزی  شور  «، مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  ترضح  هک  دوب  هنوگنیا  (1)و  یتشک ؟ ار  وا 

.دومن ار  یسایس  يرادرب  هرهب  نیرتهب  ، ّتیعقوم نامه  زا  درک و  یثنخ  مّسجم  ناذا  دایرف 

لوخد نذا 

مالعا البق  دوشن و  یـسک  قاتا  لزنم و  دراو  هزاجا  نذا و  یب  هدزرـس و  ناسنا  هک  ، تسا یمالـسا  ترـشاعم  بادآ  رد  مه  ، دورو نذا 
تراـیز بادآ  رد  مه  ،و  تسا هدـش  حرطم  ، روـن ةروـس  تاـیآ 26-28  رد  دـنیوگ و  یم  مه  ساـنیتسا  ناذـیتسا و  ، نیا هب  هـک  ؛ دـنک

لوخد نذا  ّصاخ  نتم  ، ادخ يایلوا  میرح  هب  تبـسن  بدا  تیاعر  ناونعب  هک  تسا  هدمآ  ، هکّربتم عاقب  هّمئا و  ربمایپ و  رّهطم  ياهمرح 
تفقو ّینا  ّمهّللا  :» تسا هدـمآ  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  مرح  هب  لوخد  نذا  نتم  رد.دوش  هدـناوخ  ، مرح هب  دورو  ۀناتـسآ  رد 

اذه لخدا  نیعمجا  مکیلع  هّللا  تاولـص  مکنذا  هئافلخ و  نذا  هلوسر و  نذا  هللا و  نذاب...کّیبن  لآ  کّیبن و  تویب  نم  تیب  باب  یلع 
(2) ...تیبلا »

ترایز بادآ  -

نادیم نذا 

ات دنتفرگ  یم  تصخر  هدنامرف  زا  دارفا  ، نت هب  نت  دربن  يارب  هک  هدوب  میدـق  رد  يرواگنج  مسر.نتفر  نادـیم  يارب  هزاجا  تصخر و 
یم تصخر  ، ترـضح نآ  زا  نادـیم  هب  نتفر  يارب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ناراـی  ، اروشاـع ۀـسامح  رد.دـنور  رازراـک  نادـیم  هـب 

مالسلا : دنتفگ یم  عادو  مالس  ناونع  هب  دندمآ و  یم  ماما  ۀمیخ  يولج  ، دوب « مالس » اب ناشنتفرگ  نذا  الومعم.دنتفرگ 

ص:40

.یمزراوخ لتقم  زا  لقن  هب  ،ص 177  یشرقلا فیرش  رقاب  ، نیدباعلا نیز  مامالا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 97،ص 160. راونألا راحب  ( - 2 - 2
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هاگنآ.مییآ یم  وت  یپ  رد  زین  ام  ، وت رب  مالـس  « کفلخ نحن  مالـسلا و  کیلع  و  :» دومرف یم  خساپ  رد  زین  ماما.هللا  لوسر  نبا  ای  کیلع 
رـسمه ای  ردام  لثم  ) داد یمن  نادـیم  نذا  یـسک  هب  یهاـگ  زین  ماـما  .دـناوخ (1) یم  ار  بازحا 23) « ) ...ُهَبَْحن یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   » ۀـیآ

نتفر نادـیم  لـثم  ، درک یم  بلج  ار  ماـما  تقفاوم  ، داـیز رارـصا  اـب  صخـش  نآ  داد و  یم  هزاـجا  رید  یـضعب  هب  )و  ناراـی زا  یـضعب 
اب ، هتفر نادیم  هب  ات  دندیبلط  یم  نذا  یـضعب  زین  یهاگ...و  لیقع  نب  ملـسم  نادنزرف  ، رذ وبا  مالغ  نوج  «، مالـسلا هیلع  » مساق ترـضح 

هیلع » لضفلا اـبا  نتفر  نادـیم  رد  .ینادـمه (2) نیـصح  نب  دـیزی  یهاوخ  تصخر  لـثم  ، دـننک تّجح  ماـمتا  دـننزب و  فرح  نمـشد 
.دوب ماما  هاپس  رادملع  لافطا و  اه و  همیخ  ياّقس  وا  هک  ارچ  ، داد هزاجا  رید  مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  زین  « مالسلا

عادولا ، عادو مالس  -

نیعبرا

ای تجاح  عفر  يارب  ینیـشن  هّلچ  .دراد  یّـصاخ  هاگیاج  ( نیعبرا ) لهچ ددـع  ، ینافرع فراعم  رد  یمالـسا و  گنهرف  رد.ملهچ  ، لـهچ
لهچ رد  لـقع  لاـمک  ، حابـص لـهچ  صـالخا  ، ثیدـح لـهچ  ندرک  ظـفح.تسا  فورعم  ناـفرع  كولــس و  تاـماقم  هـب  ندیــسر 

.دراوم (3) اه و  هنومن  نیا  زا  يرایسب...و  هبنشراهچ  بش  لهچ  ، نمؤم لهچ  يارب  اعد  ، یگلاس

رفص هام  متسیب  زور  اب  فداصم  هک  دوش  یم  هتفگ  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  تداهش  زور  نیملهچ  هب  نیعبرا  ، اروشاع گنهرف  رد 
دـنهد و یم  تاقدـص  تاریخ و  ، شیوـخ ةدـش  توـف  زیزع  داـی  هب  ، هک تسا  ناـگدرم  ملهچ  تشادـیمارگ  ، یمدرم ياهتّنـس  زا.تسا 
هب فلتخم  ياهرهـش  اهروشک و  رد  ار  يراوگوس  مسارم  نیرتمیظع  ، نایعیـش ، زین رفـص  متـسیب  زور  رد.دننک  یم  اپرب  دوب  دای  سلجم 

رهـش رد.دـنزادرپ  یم  ینید  رئاعـش  میظعت  هب  يرادازع  ینز و  هنیـس  ياـه  هتـسد  اـب  هارمه  دـننک و  یم  اـپرب  ینیـسح  ياروشاـع  داـی 
.دننک یم  اپرب  روشرپ  یمسارم  ، رادازع ياه  هتسد  دراد و  یّصاخ  هوکش  تمظع و  ینیسح  نیعبرا  ، البرک

دیـس ربق  تبرت و  ترایز  هب  قفوم  یفوع  ۀـّیطع  يراصنا و  هللا  دـبع  نب  رباج  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  تداهـش  نیعبرا  نیتسخن  رد 
زا ، هنیدـم هار  رـس  ماش و  زا  تشگزاب  رد  « مالـسلا هیلع  » تیب لها  يارـسا  ناوراک  ، نیعبرا نامه  رد  ، اـهلقن یخرب  هب  انب.دـندش  ادهـشلا 

رادید رباج  اب  دنتشذگ و  البرک 

ص:41

ص 258. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 1 - 1
،ج 44،ص 318. راونألا راحب  ( - 2 - 2

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  تاراشتنا  ، يوقت اضر  دیس  «، یمالسا گنهرف  رد  نیعبرا  :» ك.ر ( - 3 - 3
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یم رکذ  یلیالد  « لامآلا یهتنم  » رد یمق  ثّدحم  موحرم  هلمج  زا.دنا  هتفریذپن  هدرک و  یفن  ار  نآ  مه  ناخّروم  زا  یخرب  هتبلا.دـندرک 
ماجنا یّلقتـسم  طوسبم و  قیقحت  هراب  نیا  رد  زین  املع  زا  یـضعب  .تسا (1) هدوبن  لّوا  نیعبرا  رد  البرک  زا  تیب  لها  رادـید  هک  دـنک 

رد ییاروشاـع  روش  موادـت  زمر  ، اروشاـع راـبمغ  ةرطاـخ  ياـیحا  زور و  نیا  میرکت  ، لاـح ره  هب  .تسا (2) هدـش  رـشتنم  هک  دـنا  هداد 
تشاد و اهرهـش  رد  يرتسگروش  رد  یّمهم  ریثأت  نیعبرا  يایحا  ّتنـس  ، زین ناریا  یمالـسا  بالقنا  خیرات  رد.تسا  هدوب  دعب  ياهنامز 

يادهـش نیعبرا  رد.دـنداد  دیهـش  دـندرک و  ماـیق  زیربت  ناملـسم  مدرم  يد 1356 ش) خـیرات 19  رد  ) مق هثداـح  يادهـش  مـلهچ  رد 
تـضهن هب  ناریا  رـسارس  دـش و  لصو  مه  هب  اهنیعبرا  هنوگ  نیمه  دـندرک و  تارهاظت  ، هتفرگ دوب  داـی  سلجم  رگید  ياهرهـش  ، زیربت

تداهـش و گنهرف  زا  يریگ  ماـهلا  تکرب  هب  نیا.دیـسر  يزوریپ  هب  لاس 1357 ش  نمهب  رد 22  یمالـسا  بالقنا  هکنآ  ات  ، تسویپ
سپ ناگدـنامزاب  تلاـسر  «، رکذ دوـب و« « اروشاـع » موادـت «، نیعبرا » .دوـب هتفرگ  اروشاـع  زا  ، ناریا ناـمرهق  تـّلم  هـک  دوـب  نوـخ  راـثیا 

«. تداهش »و« نوخ » زا

تسا نیعبرا  نوچ  نک  هیرگ  نوخ  الد  تسا  نیمغ  اهلد  البرک  دای  هب 

تسا نیعبرا  نیهر  ، نید ءاقب  تسا  نیشتآ  باطخ  ، نوخ مایپ 

تسا نیعبرا  رد  نیعبرا  رسارس  تداهش  نوخ و  زا  رپ  خیرات  هک 

تسا نیلسرملا  متخ  روپ  يازع  تسا  نیعبرا  زورما  هک  لد  يا  زوسب 

تسا نینچ  نوخ  طخ  ینابهگن ز  دراد  هشیر  نوخ  رد  هعیش  مارم 

هّیطع رباج و  ، نیعبرا ترایز  -

نینوخ نیعبرا 

هب هدایپ  ، گرزب کچوک و  ياهناوراک  بلاق  رد  یعمج و  هتسد  تروص  هب  ینیـسح  نارادازع  ، ّصاخ ياهتبـسانم  رد  هژیوب  ، قارع رد 
نیدـنچ ، تفرگ یم  ماجنا  ینید  ياملع  تکرـش  اب  بلغا  هک  ، البرک هب  فجن  زا  هژیوب  سّدـقم ، تکرح  نیا.دـنور  یم  « ـالبرک » يوس

يارب ، نارئاز.دوب.ق لاس 1397  رد  اهتبون  نیا  زا  یکی.دـش  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  اـی  يریگولج  ، قارع یثعب  میژر  فرط  زا  تبون 
، قارع توغاط  ّدض  رب  یسایس  یغیلبت و  ياهیرادرب  هرهب 

ص:42

.ارسا تشگزاب  ثداوح  ،ج 1، لامآلا یهتنم  ( - 1 - 1
.ییابطابط یضاق  دیهش  ، ءادهشلا دیس  ترضح  نیعبرا  نیلوا  ةرابرد  یقیقحت  ( - 2 - 2
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نامـسآ و زا  ، هار لوط  رد  ار  نایامیپ  هار  دش و  لّسوتم  تنوشخ  تّدش و  هب  مه  قارع  تموکح.دندوب  هدرک  لّصفم  ياهیزیر  همانرب 
هضافتنا اّما  ، دوب هدمآ  شیپ  نیعبرا  اروشاع و  مایا  رد.ق  ياهلاس 1390،1395،1396  رد  ، یپایپ تروصب  ، هثداح.تسب هلولگ  هب  نیمز 

ریما دقرم  رانک  زا  هک  دوب  یمدرم  میظع  يورین  نیا  ةدـننک  جیـسب  لاس  نآ  ، فجن دوب و  هقباس  یب.ق  لاس 1397  ةدرتسگ  تکرح  و 
ياهینارنخـس هار و  لوط  ياهراعـش  هدایپ و  ياهبکوم  تکرح.دیـسر  البرک  هب  يور  هدایپ  زور  راهچ  زا  سپ  داـتفا و  هار  هب  ، نینمؤملا

زگره ، مسق ادـخ  هب  «) انیـسح یـسنن  ام  هّللا  دـبا و  » راعـش اب  یمدرم  ةدرتسگ  جاوما.دوب  ثعب  تموکح  اـب  هضراـعم  یعون  همه  ، ددـعتم
یفلتخم ياه  همانرب  ، البرک هب  نارئاز  ندیـسر  زا  يریگولج  يارب  یتلود  ياهورین.دوب  هداتفا  هار  هب  ( درک میهاوخن  شومارف  ار  نیـسح 

یناسک دمآ و  شیپ  رتدیدش  یثداوح  ، دندیـسر البرک  هب  مه  یتقو.دـنداتفا  كاخ  رب  ییادهـش  دـمآ و  شیپ  ییاهیریگرد  دنتـشاد و 
يارب يرتسگروش  ماهلا و  أدبم  دش و  تبث  خیرات  ةرطاخ  رد  ، لاس نآ  نیعبرا  یعیش  تضهن  دندش و  ریگتسد  يرایسب  عمج  هتـشک و 

.دوب (1) لاس 1356 ش  رد  هثداح  نیا.دیدرگ  دعب  ياهلاس 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  بیرخت  ، هدایپ ترایز  -

دزا

هب مه  یهورگ  دندش و  هدنکارپ  فلتخم  ياهناکم  هب  سپس  ، دنتسیز یم  نمی  رد  ادتبا  هک  ، برع گرزب  روهـشم و  لیابق  زا  یکی  مان 
يادهـش زا  يدادعت.دنا  هلیبق  نیمه  زا  يا  هخاش  راصنا.دندش  هفوک  نکاس  دش (2)و  یم  هتفگ  « قارعلا دزا  » نانآ هب  هک  دـندمآ  قارع 

.دندوب هلیبق  نیا  زا  زین  البرک 

تراسا

مالسا ردص  ياهگنج  رد.نتخاس  هدرب  نتفرگ و  ریسا » » ناونعب اهگنج  رد  ار  يداع  دارفا  ای  فلاخم  رکـشل  زا  يدارفا  ، ندرک ریگتـسد 
.دندمآ یم  رد  نیکرشم  تراسا  هب  ناناملسم  زا  یضعب  ای  ، دندش یم  هتفرگ  ریسا  ، راّفک زا  یهورگ  زین 

ص:43

لقن هثداح  نیا  طوسبم  ، تسا هدوب  هثداح  نادـهاش  زا  دوخ  هک  يوسوملا  دـعر  ملق  هب  « هیمالـسإلا رفـص  هضافتنا  » باـتک رد  ( - 1 - 1
هدـمآ خرـس  نیعبرا  نآ  زا  لّصفم  یـشرازگ  اـت 163) ياه 156  هرامـش  و 65( لاـس 64  رد  زین  بـالقنا  ماـیپ  ۀـلجم  رد.تسا  هدـش 

.هدنسیون ملق  هب  « ترایز » تالاقم هلسلس  رد  ، تسا
،ج 2،ص 161. بهذلا جورم  ، ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2
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رد دندنادرگ (1)و  رهش  هب  رهش  هتفرگ و  ریسا  اروشاع  زا  سپ  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تیب  لها  هک  هعجاف  نیا  ، البرک ۀثداح  رد 
ندرک ریسا  مه  تسین و  حیحص  ناملسم  نتفرگ  ریسا  مه  هک  ارچ  ؛ دوب مالسا  نیناوق  راکشآ  ضقن  ، دنتـشاذگ شیامن  هب  ماش  هفوک و 

رهـش هب  نز  يا  هّدـع  هارمه  ار  هشیاع  درمـشن و  اور  ار  ندرک  ریـسا  ، لمج گـنج  رد  زین  « مالـسلا هیلع  » یلع هک  هنوگنآ.ناملـسم  نز 
ندرب يریـسا  هب.تفرگ  تراسا  هب  ار  ناملـسم  نانز  درک و  هلمح  نمی  رب  هیواعم  روتـسد  هب  هاـطرا  نب  رـسب  هتبلا.دـنادرگزاب  شدوخ 

تـساوخ یم  دیزی  زا  نایماش  زا  یکی  ، ماش رابرد  رد  هک  اجنآ  ات  ، دوب نید  تاسّدقم  هب  تناها  ، يوما تموکح  ةرود  رد  ربمایپ  ترتع 
.دش (2) ور  هب  ور  بنیز  ترضح  راطخا  اب  هک  ! دشخبب وا  هب  ، زینک ناونعب  ار  ادهشلا  دیس  رتخد  همطاف  هک 

يراوـخ تّفخ و  اـب  رهـش  هـب  رهـش  درک و  ریـسا  رگید  مدرم  ندـناسرت  يارب  ار  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  تـیب  لـها  ، دـیزی هـچرگ 
دندرک هدافتسا  نمشد  ةرهچ  ياشفا  لطاب و  اب  هزرابم  رد  یحالـس  ناونعب  مه  « تراسا » زا ، یگدازآ تزع و  نامدود  نیا  یلو  ، دنادرگ

»و مالسلا هیلع  » داجس ماما  يربک و  بنیز  ياه  هباطخ.دندرک  بآ  رب  شقن  ار  نمشد  ۀلیح  ناشرگرادیب  ياهینارنخـس  اه و  هبطخ  اب  و 
شیپ دـیزی و  سلجم  رد  یّتح  بنیز ، ترـضح.دوب  « تراسا رد  هزرابم  » زا يا  هنومن  ، ماش هفوک و  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  رتخد 

ضرألا و راطقا  انیلع  تذـخا  ثیح  دـیزی  ای  تننظ  أ  :» درک ضارتعا  وا  نید  زا  جراخ  هناملاظ و  لـمع  نتفرگ و  ریـسا  نیا  هب  وا  يور 
کئاما و كرئارح و  كریدـخت  ءاقلّطلا  نب  ای  لدـعلا  نمآ...اناوه  هّللا  یلع  انب  ّنا  يراسالا  قاست  امک  قاسن  انحبـصاف  ، ءامّـسلا قافآ 

لها ّنهفرـشتسی  دـلب و  یلا  دـلب  نم  ءادـعالا  ّنهب  ودـحت  ّنههوجو  تیدـبا  ّنهروتـس و  تکته  دـق  ایابـس  هّللا  لوسر  تانب  کـقوس 
(3) ...لقاعملا » لهانملا و 

اهجنر و يوار  ات  ، درب البرک  هب  دوخ  هارمه  ار  نادنزرف  نانز و  ، قیقد يرگباسح  ریبدـت و  اب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تفگ  ناوت  یم 
ار ایاضق  ای  دشکب  هدرپ  ، میظع تیانج  نآ  رب  دناوتن  يدیزی  ۀطلس  دنشاب و  نادیهش  نوخ  ناسر  مایپ  اروشاع و  ياه  هنحص  رگشرازگ 
دق :» داد خساپ  يرب ، یم  قارع  هب  ار  ناکدوک  نانز و  ارچ  تفگ  ادهشلا  دیـس  هب  سابع  نبا  یتقو  ، ور نیا  زا.دنک  دومناو  يا  هنوگ  هب 

هب هراشا  نیا  .دنیبب  ریسا  ار  نانآ  هک  هتساوخ  ادخ  (4) ...ایابس » ّنهاری  نا  هّللا  ءاش 

ص:44

،ج 45،ص 58. راونألا راحب  ( - 1 - 1
ج 4،ص 353. (، هرهاق پاچ  ) يربط خیرات  ( - 2 - 2

،ص 462. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
،ج 2،ص 297. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 4 - 4
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اهینارنخـس و نآ  یلو  ، دندش یم  هتـشک  وا  نادنزرف  نیـسح و  رگا  : ءاطغلا فشاک  موحرم  ۀـتفگ  هب.تسا  هدـش  باسح  ۀـمانرب  نامه 
يدـیزی تموکح  نتخاس  نوگژاو  رد  نیـسح  ماما  هک  یفادـها  راثآ و  نآ  دوبن ، ساّسح  ياهتّیعقوم  نآ  رد  تیب  لـها  ياـهیرگاشفا 

.دش (1) یمن  قّقحم  تشاد 

بنیز و نانخـس  تخیگنارب و  دـیزی  تموکح  نایز  هب  قح و  ۀـهبج  عفن  هب  ار  مدرم  فطاوع  ، راب تقر  عضو  نآ  اب  تیب  لها  تراـسا 
فیرحت يولج  تخاس و  خـلت  ، رهز نوچ  ، دایز نبا  دـیزی و  ۀـقئاذ  رد  ار  یماظن  يزوریپ  تّذـل  ، تراسا لوط  رد  « مالـسلا هیلع  » داـجس

دیاب ، نوخ مایپ  ندناسر  اب  ناگدنامزاب  ناشنوخ و  اب  نادیهش  هک  داد  سرد  ادهـش  ياه  هداوناخ  ناگدنامزاب و  هب  تفرگ و  ار  خیرات 
ار فده  هزیگنا و  ندش و  میلست  يانعم  هب  زگره  ، تراسا ! یبنیز يراک  ، ناگدنام دننک و  ینیسح  يراک  نادیهـش  ، دننک يرای  ار  قح 

.تسین ندرک  شومارف 

زا ار  ناشتماقتسا  ربص و  دندوب و  ناگدنمزر  داهج  ةدنهد  همادا  ، قارع ياههاگتراسا  رد  ، زین ناریا  رد  سدقم  عافد  زارفارس  ناگدازآ 
.دندوب هتخومآ  تیب  لها  يارسا  ناوراک 

.دناسر نایاپ  هب  ار  خلت  نارود  نآ  ، هناروبص هنادرم و  دوب و  تراسا  ناوراک  رالاس  هلفاق  « مالسلا هیلع  » بنیز

يدازآ تّزع و  راذگناینب  میراثیا  تداهش و  ثراو  ام 

يدایرف تأرج  تسین  هک  اجنآ  مینامیا  ةرارشرپ  روش  ام 

ناراتفرگ مامت  يدازآ  تسا  هتفخ  ام  تراسا  نیا  نطب  رد 

نارادفده تایح  ۀیامرس  ناماهردپ  راختفارپ  گرم 

میزادنارب ملظ  ياهخاک  ات  اهتراسا  زاوشیپ  میتفر 

میزادنا قح  بایسآ  هب  یبآ  نایوج  قح  یطحق  نامز  رد  ات 

تشحو زا  هدز  ناب  هیاس  هک  يرهش  میناشومخ  رهش  راپسهر  ام 

تلفغ نیا  زا  ، مینک ناشرادیب  دایرف  کی  ۀنایزات  هب  دیاش 

اهرصرص ندیزو  زا  ینافوط  میزاس  اپب  قشمد  هفوک و  رد 

اهرگخا (2) ةولج  مینک  نشور  تسا  یکیرات  هتفخ و  رهش  هک  اج  ره 

تیب لها  يارسا  ، بنیز ، هبطخ -

ص:45
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حانجلا وذ  «- مالسلا هیلع  » نیسح ماما  بسا 

حانجلا وذ  - راوس یب  بسا 

« مالسلا هیلع  » ماما ندب  رب  نتخات  بسا 

یپ رد  دایز  نبا.دوب  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  رّهطم  دسج  رب  نتخات  بسا  ، هفوک هاپس  عیجف  ياهتیانج  زا 
ار وت  هک  تشون  دعـس  رمع  هب  دنت  يا  همان  ، دوب زیمآ  تملاسم  يا  همان  هک  البرک  ۀـهبج  زا  دعـس  رمع  ۀـمان  خـساپ  رد  ، رمـش کیرحت 

هتشک ار  اهنآ  ات  زاتب  نانآ  رب  هنرگو  تسرفب  نم  شیپ  ، دندش میلست  شنارای  نیسح و  رگا.میا  هداتـسرفن...و  شزاس  تاشامم و  يارب 
شاداپ يدرک  ناـمرف  يارجا  رگا...زاـتب  بسا  ( شتـشپ هنیـس و  رب  ) شرکیپ رب  ، دـش هتـشک  نیـسح  رگا.دـننآ  ۀتـسیاش  هک  ینک  هلثم  و 

.درک (1) دعس  رمع  میلست  دروآ و  البرک  هب  ار  همان  رمش.راذگاو  رمش  هب  ار  هاپس  ریگب و  هرانک  ، هنرگو تفای  یهاوخ  ار  ناعیطم 

: تفگ دعس  رمع  ، اه همیخ  تراغ  ادهشلا و  دیس  تداهش  زا  سپ  ، اروشاع رصع 

ماـما تشپ  هنیـس و  رب  اهبـسا  مس  اـب  دـندش و  بلطواد  رفن  هد  ؟ تسیک « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  رکیپ  رب  نتخاـت  بـسا  بـلطواد 
ورمع ، لیفط نب  میکح  ، دثرم نب  سنخا  ، هّیوح نب  قاحـسا  : زا دندوب  ترابع  ثیبخ  رفن  هد  نیا.دـش  نابـسا  مس  ریز  ماما  رکیپ.دـنتخات 
نانیا ، هفوک رد  سپـس.کلام  نب  دیـسا  تیبث و  نب  یناه  ، بهو نب  حلاص  ، معان نب  ظحاو  ، همثیخ نب  ملاس  ذقنم ، نب  ءاجر  ، حـیبص نب 

: دورس نینچ  تیانج  نیا  نایب  رد  ( دیسا ) نانآ زا  یکی  دندمآ و  دایز  نبا  دزن 

رسألا دیدش  بوسعی  ّلکب  رهّظلا  دعب  ردّصلا  انضضر  نحن 

.دندوب هدازانز  همه  ، میدرک هاگن  رفن  هد  نیا  هب  : دیوگ یم  دهاز  ورمع  وبا.دنتفرگ  هزیاج  و 

.دندرم (2) ات  دنازات  بسا  نانآ  تشپ  رب  تسب و  ریجنز  هب  ار  ناشیاپ  تسد و  تفرگ و  ار  نانآ  ۀمه  درک  مایق  یتقو  راتخم 

عاجرتسا

میدرگ یمزاب  وا  يوس  هب  مییوا و  يوس  زا  ادـخ و  يارب  ام  ) دوش یم  هتفگ  « نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  انا  » نتفگ هب  هملک  نیا  ، حالطـصا رد 
، دوش هجاوم  یگرم  ربخ  ای  یتبیصم  اب  هک  یسک  )و 

ص:46

،ج 2،ص 558. ریثا نبا  لماک  ( - 1 - 1
،ج 45،ص 59. راونألا راحب  ( - 2 - 2
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یم ینیکـست  يرگید  اـی  شیوخ  غاد  رب  ، تسادـخ يوس  هب  همه  تشگزاـب  هکنیا  زا  تیاـکح  اـب  دـنک و  یم  يراـج  ناـبز  رب  ار  نآ 
اینّدلا یف  هبیـصمب  باصی  نمؤم  نم  ام  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » رقاب ماما  هلمج  زا  ، تسا یثیداحا  ، تبیـصم ماگنه  عاجرتسا  ةرابرد.دـهد 
(1) .راّنلا » اهیلع  هّللا  بجوا  یّتلا  رئابکلا  ّالا  هبونذ  نم  یضم  ام  هل  هّللا  رفغ  ّالا  هبیصملا  هأجفت  نیح  ربصی  هتبیصم و  دنع  عجرتسیف 

ابیکـش یناـهگان  تبیـصم  رب  دـیوگ و  نوعجار » هیلا  اـنا  هّلل و  اـنا  ،» تبیـصم ماـگنه  هک  تسین  اـیند  رد  يا  هدز  تبیـصم  نمؤم  چـیه 
.تسا هداد  خزود  ةدعو  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  هریبک  ناهانگ  رگم  ، دیاشخب یم  ار  شا  هتشذگ  ناهانگ  دنوادخ  هکنآ  رگم  ، دشاب

ربخ ندینش  ماگنه  هلمج  زا.دنار  نابز  رب  ار  هلمج  نیا  اروشاع  البرک و  دوخ  رد  البرک و  هار  لوط  رد  اهراب  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما 
زا رّرکم  ار  هلمج  نیا  ربکا  یلع  ، دـندوب هدرک  لزنم  « لتاقم ینب  رـصق  » رد هک  یبش  زین  و  «، دورز » هاگلزنم رد  لیقع  نب  ملـسم  تداـهش 

...دور یم  گرم  يوس  هب  هلفاق  نیا  : دیوگ یم  ییادص  هک  مدید  باوخ  رد  : دومرف ادهشلا  دّیس  ، دیـسرپ ار  نآ  ّتلع  نوچ.دینـش  ردپ 
ّانا ،» دیزی تفالخ  ندوب  راب  هعجاف  نایب  نمـض  مالـسلا » هیلع  » نیـسح ماما  ، مکح ناورم  اب  وگتفگ  ماگنه  زین  هنیدم  رد  نآ  زا  شیپ  (2)

.تفگ (3) « نوعجار هیلا  ّانا  هللا و 

راومه و ار  گرم  مه  ، دـناهر یم  تاـقّلعت  دـنب  زا  دزاـس و  یم  ناـسنا  رب  ار  یگدـنز  مه  « ییوا يوس  هب  ییوا و  زا  » ینعی ، داـقتعا نیا 
دنراد شمارآ  ، نادیهش غاد  اهتبیصم و  ربارب  رد  هّنئمطم  ياهسفن  اهنت  دزاس و  یم  قاتـشم  يدبا  هاگلزنم  هب  ار  وا  دنک و  یم  ینتفریذپ 

.دنناد یم  ادخ  راوج  یگشیمه و  ۀناخ  هب  ندیچوک  ار  گرم 

یمرضح ةویح  نب  قاحسا 

زا نهاریپ  ندروآ  رد  هب  مادقا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  تشاد و  روضح  البرک  رد  هک  هفوک  هاپس  نالدگنـس  زا  یکی 
.دنتخات اهندب  رب  ار  اهبسا  «، مالسلا هیلع  » نیسح تداهش  زا  سپ  یعمج  هارمه  ، دعس رمع  روتـسد  هب  يو.درک  ترـضح  نآ  كاپ  رکیپ 

.تسا هدمآ  مه  هّیوح  نب  قاحسا  شمان  (4)

ماما ندب  رب  نتخات  بسا  -

ص:47

،ج 2،ص 898. هعیشلا لئاسو  ( - 1 - 1
ص 230. (، نیسح ماما  ) ملاوع ،ص 227، مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2

،ص 175. ملاوع ( - 3 - 3
،ج 3،ص 62. بهذلا جورم  ( - 4 - 4

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 124 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_47_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_47_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_47_4
http://www.ghaemiyeh.com


هداهشلا رارسا 

بلاطم زا  یخرب  ناقّقحم.تسا  هتشاگن  ار  نآ  (م 1286) يدنبرد لضاف  هک  تساروشاع  ۀثداح  البرک و  يادهـش  لتقم  رد  یباتک  مان 
.دنناد یم  فیعض  ار  نآ 

اروشاع یسانشباتک  -

« مالسلا هیلع  » تیب لها  يارسا 

ناـمدود زا  يدادـعت  ، ناریـسا.دندرب ماـش  هب  سپـس  ، هفوـک هب  ، هـتفرگ تراـسا  هـب  اروشاـع  زا  سپ  ، ار تداهـش  ناوراـک  ناگدـنامزاب 
اجنآ زا  دندش و  هدرب  ماش  هب  مشاه  ینب  نانز.البرک  رگید  يادهش  نادنزرف  ای  نارسمه  مه  یخرب  ، دندوب « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ

هب دندش و  راگدنام  هفوک  رد  ، هدش اهر  تراسا  زا  دوخ  ناگتسب  تطاسو  رطاخ  هب  مشاه  ینب  ریغ  نانز  زا  یخرب.دنتـشگزاب  هنیدم  هب 
نتفرگ يریسا  هب.تسا  هدش  دای  « يراسا »و« ایابس  » مان هب  نانآ  زا  ، راعـشا ییاور و  تاریبعت  یخیرات و  عبانم  رد  .دنتسویپ (1) دوخ  ۀلیبق 

هیلع و هللا  یلص  » هّللا لوسر  هب  نیهوت  تراسج و  مه  ، دوب یمالسا  ياهگنج  تاررقم  فالخ  رب  مه  « مالـسلا هیلع  » تیب لها  زا  يدارفا 
.دمآ یم  رامش  هب  « هلآ

نامه رد  هشیر  ادخ  ربمایپ  ترتع  قح  رد  یخاتـسگ  نیا.دندرک  نانچ  ، دنتـشاد ادخ  ربمایپ  ترتع  زا  هک  يا  هنیک  ساسا  رب  نایوما  اّما 
: يزیربت ّرین  لوق  هب.تشاد  ترضح  نآ  نخس  نتشاذگ  اپ  ریز  هفیقس و 

دش « ریما اّنم  » تعیب حرط  هک  يزور  دش ؟ ریسا  ارهز  رتخد  زور  هچ  یناد 

اوسر ار  نایوما  ، شیوخ ياه  هباطخ  اهقطن و  اب  دندوب و  عمج  نآ  زراب  ةرهچ  ود  « مالسلا امهیلع  » داجس ترضح  بنیز و  ترضح  (2)
.دندرک یفّرعم  ار  البرک  يادهش  و 

هیلع » نیدباعلا نیز  ماما  (3) تسا : نینچ  تسا ) هدـمآ  خـیراوتلا  بختنم  رد  هچنآ  قبط  ) نارگید تیب و  لها  زا  البرک  يارـسا  یماـسا 
نـسحلا نب  دـیز  ، نیـسح نب  نسح  ، نیـسح نب  رمع  ، یلع نب  نیـسح  نب  دـمحم  (، هلاسراهچ مالـسلا (» هیلع  » رقاب دـمحم  ماما  «، مالـسلا

.یبتجملا نسحلا  نب  رمع  نب  دمحم  ( دندرب هفوک  هب  دش و  حورجم   ) یبتجملا نسحلا  نب  رمع  ، یبتجملا

همطاف ( دـندوب « مالـسلا هیلع  » یلع نارتخد  زا  رفن  نیا 6  ) یناه ما  ، هّیفـص ، هّیقر ، همطاف ، موثلک ّما  «، مالـسلا هیلع  » يربک بنیز  : ناوناب زا  اّما 
هک يرتخد  ، نیسح ماما  رتخد  هنیکس  ، نیسح ماما  رتخد 

ص:48

،ص 133. نیعلا راصبا  ( - 1 - 1
پاچ 1372 ق)ص 116. ،) يزیربت ّرین  ، هدکشتآ ( - 2 - 2

(. نخس ره  ذخأم  رکذ  لیصفت و  اب  هارمه  ،ص 297( یناسارخ مشاه  دمحم  ، خیراوتلا بختنم  ( - 3 - 3
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دنزرف نیا  ) ادهشلا دیس  دنزرف  نسحم  ردام  داّجس ، ماما  رسمه  نانز  هاش  ، نیسح ماما  رسمه  بابر  ، داد ناج  ماش  ۀبارخ  رد  دنیوگ  یم 
دبع نب  بهو  رداـم  ، نیـسح ماـما  نازینک  زا  یکی  «، مالـسلا هیلع  » همطاـف زینک  هّضف  لـیقع ، نـب  ملـسم  رتـخد  ( دـش طقـس  ماـش  هار  رد 

.تسین قافّتا  دروم  همه  دراد و  دوجو  مه  رگید  ياهلقن  ، رفن نیا 25  زا  یخرب  هب  تبسن.هّللا 

هفیقس اروشاع و  ، البرک تضهن  رامآ  ، تراسا -

یکرت ملسا 

هیلع » نیـسح ماما  بتاک  دوب و  رادـنامک  زادـناریت و  دوب ، نابز  كرت  »و  مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  مالغ  يو  ، البرک يادهـش  زا  یکی 
نذا هک  اروشاع  زور  .دنا (1) هتشون  مه  میلس  نامیلس و  ار  وا  مان  یخرب.دوب  یبرع  هب  انـشآ  نآرق و  يراق.تفر  یم  رامـش  هب  « مالـسلا

: دناوخ یم  زجر  هنوگنیا  ، تفرگ نادیم 

یلتمی یلبن  یمهس و  نم  ّوجلا  یلطصی و  یبرض  ینعط و  نم  رحبلا 

لّجبملا (2) دساحلا  بلق  قشنی  یلجنی  ینیمی  یف  یماسح  اذا 

ار ّربکتم  دوسح  بلق  ، دوش راکشآ  مفک  رد  غیت  هک  هاگنآ  ، دوش یم  رپ  مریت  زا  نامسآ  دشوج و  یم  مریـشمش  هزین و  تبرـض  زا  ایرد 
.داتفا نیمز  رب  دیگنج و  هناروالد  يو.دفاکش  یم 

یمّـسبت ، دید دوخ  نیلاب  رب  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح دوشگ و  مشچ  ، ملـسا.داهن شا  هرهچ  رب  هرهچ  تسیرگ و  دـمآ و  وا  نیلاب  هب  ماما 
.داد (3) ناج  درک و 

دیفس اب  قرف  دنکن  هیس  ام  نید  رد  تفگ : داد و  هسوب  رسپ  مالغ و  خر  اجکی 

نوج -

یمرضخ دیسا 

ملسم روضح  تفر و  هرامألا  راد  هب  حبص  ، تسا هداد  هانپ  دوخ  ۀناخ  رد  ار  لیقع  نب  ملـسم  «، هعوط » شرـسمه دیمهف  نوچ  هک  يدرم 
.تفرگ هزیاج  داد و  شرازگ  دایز  نبا  هب  ار 

هعوط -

هیرگ - کشا

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا 

تعاجش و ، نامیا ، یهاگآ زراب  ۀنومن  «، مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  يافو  اب  بلط و  تداهش  باحصا 
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ص:49

،ص 58. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 24. یمزراوخ لتقم  ( - 2 - 2

ص 273. (، نیسح ماما  ) ملاوع ،ج 45،ص 30، راونألا راحب  ( - 3 - 3
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.تسا هدـش  دراو  ماما  نارای  تلیـضف  رد  یتایاور.دـجنگب  رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ناـنآ  تلیـضف  دـندوب و  يراکادـف 
.تسا (2) هدمآ  بتک  یخرب  رد  زین  نانآ  تایصوصخ  (1)

ار...و ماما  هب  يرادافو  ، ادخ تجح  ترـصن  رد  ناج  لذب  ، دـهع هب  يافو  نوچ  ییاهتلیـضف  ، البرک يادهـش  ياه  همانترایز  رب  يرورم 
: تسا نینچ  نارگشهوژپ  زا  یکی  ریبعت  هب  ینیسح  ۀهبج  دارفا  ياهیگژیو.دوش  یم  روآدای 

تداهـش يریذپرطخ و  - 3( دـندیگنج یمن  هزاجا  نودـب  هک  ییاج  ات  ) يربهر اب  لماک  یگنهاـمه  هناقـشاع 2- ضحم و  تعاطا  -1
ادخ نیبادخ و  خسار 8- مزع  ّتیعطاق و  ، ّتیدـج يریذـپان 7- شزاس  هنادواج 6 - تمواقم  تیراّبـص و  هژیو 5- تعاجش  یبلط 4-

-12( یگنهرف ، یـسایس ) حالـص لامک ، دشر و  تیاهن  طبضنم 11- ، مّظنم ، قیقد هتـسویپ 10- ادـخ  هب  هدـیرب و  زیچ  هـمه  زا  هاوخ 9-
-15( ّهلذـلا اّنم  تاهیه  ) یگدازآ نامیپ 14- رب  ناراـی  نیرتدـنبیاپ  نیرتاـفواب و  -13 هوسا ) ّیف  مکل  ) تمواـقم عاـفد و  یلمع  يوـگلا 

گنج ياهنادـــیم  رد  تکرـــش  -17( اــعیمج اوــقلطنا  ) هــّللا يوــس  اــم  زا  یحور  ياــنغ  هنوــمن 16- ّتیریدــم  ، هژیو یهدــنامرف 
عیاـبی ـال  یلثم...اروشاـع  موـی  ّلـک  ) ینیب « ءزج » هن ینیب  ّلـک » -» نییاـپ 18 نینـس  ّتیلوـفط و  رد  یماـظن  ، يداـصتقا ، یگنهرف ، یـسایس

نکـش 22- کش  لـماک ، تریـصب  نیقی و  ییاـهنت 21- رد  ربارباـن  ةزراـبم  تمواـقم و  زاسخیرات 20- ياـهتکرح  ةدـنزاس  -19( هلثم
رد نز  شقن  -23( هلها هّلقل  يدـهلا  قـیرط  یف  اوشحوتـست  ـال  ) فلاـخم ّتیرثـکا  ربارب  رد  ، تـّیلقا اـب  قـح  رد  تماقتـسا  يراـشفاپ و 

یحور و راتخاس  ربکا 26- داهج  اب  تلاـصا  يرپـس 25- نید  هن  ، ندوب نید  رپـس  تیرـشب 24- یگنهرف  ، یـسایس تازرابم  تشونرس 
.اروشاع (3) يژتارتسا  اب  گنهامه  بسانم و  یمسج 

هدـمآ ترـضح  نآ  اب  هنیدـم  زا  یعمج  دـندوب ، مشاه  ینب  زا  یعمج  ، دندیـسر تداهـش  ضیف  هب  ادهـشلا  دیـس  باـکر  رد  هک  ناـنآ 
مه یناسک.دندنویپب  دیهش  نازاس  هسامح  نآ  عمج  هب  دنتسناوت  هفوک  زا  مه  یخرب  ، دنتسویپ يو  هب  هار  لوط  هّکم و  رد  یخرب  ، دندوب

تضهن هار  رد 

ص:50

،ج 2،ص 11. راحبلا هنیفس  رد  هلمج  زا  ( - 1 - 1
هوسا ، تعاجش رصنع  ، ءاجیهلا ناسرف  ، نیسحلا راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ، نیـسحلا راصنأل  هیتاذلا  عفاودلا  ، نیـسحلا راصنا  : ك.ر ( - 2 - 2

....و ،ج 6،ص 201  هرتعلا یفطصملا و  هعوسوم  ، نیّیبلاطلا لتاقم  ، دیواج ياه 
،ص 23. هانپ یمطاف  «، اروشاع يدیحوت  تالیکشت  » ةوزج ( - 3 - 3
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دیهش هفوک  رد  هک  ماما  نارای  زا  رفن  دادعت.دنیآ 6  یم  رامش  هب  وا  باحصا  ءزج  زین  نانآ  هک  دندش  دیهش  اروشاع  زا  شیپ  ، ینیـسح
یناه لیقع و  نب  ملسم  ، يوادیـص رهـسم  نب  سیق  ، بخلـص نب  هرامع  ، رطقب نب  هللا  دبع  ، یبلک دیزی  نب  یلعألا  دبع  : زا دنترابع  ، دندش

.هورع نب 

: زا دنترابع  ، تسا یعامجا  ناشتداهش  هک  البرک  يادهش  زا  رفن  دادعت 17  : مشاه ینب  يادهش 

یلع نب  نامثع  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  رفعج  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  هّللا  دـبع  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  سابع  ، ربکـألا نیـسحلا  نب  یلع 
هللا دبع  ، یلع نب  نسح  نب  مساق  ، یلع نب  نسح  نب  رکب  وبا  ، یلع نب  نیـسح  نب  هللا  دبع  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  دـمحم  ، بلاط یبا  نب 

ملسم نب  هللا  دبع  لیقع ، نب  نمحرلا  دبع  ، لیقع نب  رفعج  ، رفعج نب  هللا  دبع  نب  دمحم  ، رفعج نب  هللا  دبع  نب  نوع  یلع ، نب  نسح  نب 
دنترابع نانآ  ، تسین ینیقی  هتبلا  هک  هدـش  لـقن  زین  رگید  رفن  هد  ماـن  .لیقع (1) نب  دیعـس  یبا  نب  دـمحم  ، لیقع نب  هللا  دـبع  ، لیقع نب 

نب رمع  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  هللا  دبع  ، لیقع نب  ملـسم  نب  دمحم  ، رفعج نب  هللا  دـبع  نب  هللا  دـیبع  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  رکب  وبا  : زا
.لیقع (2) نب  دمحم  نب  رفعج  لیقع و  نب  دمحم  ، یلع نب  نسح  نب  رمع  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  میهاربا  ، بلاط یبا  نب  یلع 

حیـضوت دندیـسر و  تداهـش  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  باـکر  رد  ـالبرک  رد  هک  مشاـه  ینب  زا  ریغ  یناـسک  ماـن  : رگید يادـهش 
ار نانآ  ۀـمه  زا  یتسرهف  اجنیا  رد.تسا  هدـمآ  ( ابفلا بیترت  هب  ) باتک نیا  رد  مادـک  ره  بسانم  ياج  رد  ، کی ره  ةراـبرد  يرـصتخم 

.میروآ یم  « نیسحلا راصنا   » باتک لقن  ساسا  رب  اجکی 

حیـضوت دندیـسر و  تداهـش  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  باـکر  رد  ـالبرک  رد  هک  مشاـه  ینب  زا  ریغ  یناـسک  ماـن  : رگید يادـهش 
ار نانآ  ۀـمه  زا  یتسرهف  اجنیا  رد.تسا  هدـمآ  ( ابفلا بیترت  هب  ) باتک نیا  رد  مادـک  ره  بسانم  ياج  رد  ، کی ره  ةراـبرد  يرـصتخم 

.میروآ یم  « نیسحلا راصنا   » باتک لقن  ساسا  رب  اجکی 

ای ، خیـش لاجر  نوچمه  يرگید  عبانم  رد  زین  هسدقم و  ۀـیحان  ترایز  رد  هک  ییاهمان  یکی.تسا  مان  لودـج  ود  ، هدـش دای  باتک  رد 
لقعم نب  سینا  ، یلهاک ثراـح  نب  سنا  ، یکرت ملـسا  : تسا نینچ  درادرب  رد  ار  رفن  مان 82  هک  لودج  نیا.تسا  هدـمآ  يربط  لاجر 
ثراـح نب  هداـنج  ، ینابیـش یلع  نب  هّلبج  ، یناملـس ثراـح  نـب  رباـج  ، یمرـضح رمع  نـب  ریـشب  ، ریـضخ نـب  ریرب  ، بـهو ّما  یحبـصا ،

نب ّرح  ، قورسم نب  جاّجح  ، رهاظم نب  بیبح  ، یعبض کلام  نب  نیوج  يرافغ ، رذ  وبا  یلوم  نوج  ، ینالوخ ریجح  نب  بدنج  ، يراصنا
نب ریهز  ، یعازخ قمح  نب  ورمع  یلوم  رهاز  ، دلاخ نب  ورمع  نب  دلاخ  ، یمابش دعسا  نب  هلظنح  ، یبسار ورمع  نب  سالح  یحایر ، دیزی 

، یفعج لقعم  نب  دیز  ، یلجب نیق  نب  ریهز  ، یمعثخ رشب 

ص:51

،ص 111. نیدلا سمش  يدهم  دمحم  ، نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
«. نیسحلا عم  لتق  نم  هیمست  » ۀلاقم ةرامش 2، «، انثارت » ۀلجم : ك.ر هلمج  زا  ، اروشاع يادهش  ةرابرد  ،ص 117، نامه ( - 2 - 2
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راوس ، هللا دبع  نب  دیعـس  ، هللا دبع  نب  دعـس  یمیمت ، ۀلظنح  نب  دعـس  ، يدبع ملـسم  نب  رماع  یلوم  ملاس  ، یبلک هنیدملا  ینب  یلوم  ملاس 
هللا دـبع  نب  بیبـح  ، يدـبع کـلام  نب  فیـس  ، يرباـج عیرـس  نب  ثراـح  نب  فیـس  یمعثخ ، ورمع  نب  دـیوس  ، سباـح نب  مـعنم  نـب 
دبع ، ملـسم نب  رماع  حیرـش ، نب  ناـسح  نب  رماـع  ، يرکاـش بیبش  یبا  نب  سباـع  ، کـلام نب  هماغرـض  ، رکاـش یلوم  بذوش  ، یلـشهن
نب هللا  دیبع  ، يدبع دیزی  نب  هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  ، يراصنا ّهبر  دبع  نب  نمحرلا  دبع  ، یبحرا هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  نب  نمحرلا 
نب رمع  يدزا ، دلاخ  نب  ورمع  ، بدنج نب  رمع  ، هدانج نب  ورمع  ، ناسح نب  رامع  ، همالـس یبا  نب  رامع  بعک ، نب  نارمع  ، يدبع دیزی 

ورمع ، يدئاص ۀمامث  وبا  هللا  دبع  نب  رمع  ، هضرق نب  رمع  ، هضرق نب  ورمع  ، هعیبض نب  ورمع  ، یعدنج هللا  دبع  نب  ورمع  ، يوادیـص دلاخ 
ةرق یبا  نـب  هّرق  ، بیبـح نـب  مساـق  ، ریهز نـب  طـساق  «، مالــسلا هـیلع  » نیــسحلا یلوـم  براـق  ، یجحذـم هللا  دـبع  نـب  ریمع  ، عاـطم نـب 

جاّجح و نب  دوعـسم  يذئاع ، هللا  دبع  نب  عمجم  ، عیرـس نب  دـبع  نب  کلام  ، قیتع نب  هنانک  ، ریهز نب  سودرک  رمع ، نب  بنعق  ، يرافغ
بهو ، نالجع نب  میعن  ، ورمع نب  نامعن  ، لاله نب  عفان  مالسلا ،» هیلع  » نیسحلا یلوم  حجنم  ، ریثک نب  ملسم  ، هجسوع نب  ملـسم  ، شرـسپ

.طیبن نب  دیزی  ، يدنک دایز  نب  دیزی  ، ینادمه نیصح  نب  دیزی  ، میلس نب  ییحی  ، هللا دبع  نب 

ریثــم ،» بوــشآ رهـــش  نــبا  بقاــنم » ،» هّیبــجر تراــیز  دــننام  يرترّخأــتم  عباــنم  رد  هــک  تــسا  یناــسک  یماــسا  ، مود لودــج 
ورمع نب  هلظنح  ، داـمح نـب  داـمح  ، یلـشهن ورمع  وـبا  ، نیـصح نـب  مـیهاربا  ( رفن  29 :) زا دـنترابع  هک  تسا  هدـمآ  « فوهل » ای « نازحـألا

نب نامیلـس  براضم ، نب  ناملـس  ، يدزا میلـس  نب  ریهز  ، نامیلـس نب  ریهز  ، بئاس نب  ریهز  ، رجاـهم نب  دـئاز  ، ورمع نب  ثیمر  ، یناـبیش
نب نامثع  ، دـیزی نب  نمحرلا  دـبع  ، کلام نب  رماـع  هدـیلخ ،) : اـی ) هدـیلج نب  رماـع  ، ریثک نب  نامیلـس  ، نوع نب  نامیلـس  ، يدزا ناـمیلس 
نب کلام  ، هللا دـبع  نب  سیق  ، ثراح نب  مساـق  ، نمحرلا دـبع  نب  نـالیغ  ، هورع نب  هللا  دـبع  رکب ، یبا  نب  هللا  دـبع  ، داـنک نب  رمع  ، هورف

.یفعج رجاهم  نب  دیزی  ، ورمع نب  نامعن  ، دایز نب  عینم  ، ملسم نب  رماع  یلوم  ملسم  ، دانک نب  ملسم  نادود ،

نارگید مشاه و  ینب  زا  « مالسلا هیلع  » نیـسح باکر  رد  دیهـش  ناناوج  نیا  مان.دندوب  ناوج  ادهـش  نیا  زا  يدادعت  ، لاس نس و  رظن  زا 
نب ورمع  ، بهو (، يربک بنیز  نارـسپ  ) دـمحم نوع و  ، ملـسم نب  هللا  دـبع  یلع ، نب  نوع  ، مساـق ، یلع نب  ساـبع  ، ربـکا یلع  : تساـهنیا

...و دبع  نب  کلام  ، هدانج نب  ورمع  ، ملسا ، ثراح نب  فیس  ، لاله نب  عفان  ، ریمع نب  هللا  دبع  ّرح ، نب  ریکب  ، هظرق

ار نانآ  مان  ، درک شیوخ  نارای  زا  اروشاع  بش  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  هک  ار  یمیظع  شیاتس 

ص:52
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ملعا ّیناف ال  » مسانـش یمن  دوخ  نارای  زا  رتهب  رت و  هتـسیاش  یباحـصا  نم  : دومرف هک  اجنآ.تخاس  رگ  هولج  ار  ناـشماقم  نادـیواج و 
ۀیحان ترایز  رد  (1) اریخ .» اعیمج  یّنع  هّللا  مکازجف  ، یتیب لها  نم  لصوا  ّربا و ال  تیب  لها  یباحصا و ال  نم  اریخ  یلوا و ال  اباحصا 

«. ...راصنا ریخ  ای  مکیلع  مالسلا  :» تسا هداد  مالس  هنوگنیا  نانآ  هب  « مالسلا هیلع  » نامز ماما  مه  هسدقم 

زور هک  يدرم  هب.تخانش  ار  قیاقح  ناوت  یم  مه  نمشد  نابز  زا.تفگ  ناوت  یم  نخـس  رایـسب  ، فراع نادرم  ریـش  نآ  فیـصوت  رد 
ار « هـلآ هــیلع و  هللا  یلــص  » ادــخ لوــسر  ۀــّیرذ  اــیآ  ! وــت رب  ياو  : دــنتفگ ، هتــشاد تکرــش  ــالبرک  رد  دعــس  رمع  هارمه  اروشاــع 
رب ناشاهتـسد  هک  دـنتخات  ام  رب  یهورگ.يدرک  یم  اـم  نوچمه  مه  وت  ، میدـید اـم  هک  يدوب  يزیچ  دـهاش  وت  رگا  :... تفگ ؟ دـیتشک
یم گرم  ماـک  هب  ار  شیوخ  دـندیدرون و  یم  مهرد  تسار  پچ و  زا  ار  ناراوس  ، نیگمـشخ ناریـش  نوچمه  ، دوب اهریـشمش  ۀـضبق 
رگا ! ددرگ گرم  ياـه  هکرب  رب  ناـشدورو  عناـم  تسناوت  یم  يزیچ  هن  دنتـشاد و  لاـم  هب  ۀـقالع  هن  ، دـنتفریذپ یم  ناـما  هن.دـندنکفا 

اب ییانشآ  يارب  (2) مینک ...!؟ هچ  یتساوخ  یم  سپ  ، ردام یب  يا.دنتفرگ  یم  ار  هاپـس  ۀمه  ناج  ، میتشاد یمرب  تسد  نانآ  زا  یکدـنا 
تسیب و هـک  ات 255  ص 245  «، خیراوتلا بختنم  » هب دـینک  عوجر  ، دـندوب « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  نیّیراوح  هک  ، نانآ لیاضف  یخرب 

: هلمج زا  ، تسا هدرمشرب  نانآ  يارب  تلیضف  شش 

ةّدـع اب  ـالاو  تّمه  ، ادهـش ۀـمه  زا  ناـشماقم  ندوب  رترب  ، ظوفحم حول  رد  ناـشمان  ندوب  تبث  ، باحـصا نیرتاـفواب  ، ادـخ زا  تیاـضر 
هیلع » نیــسح ماـما  باـکر  رد  تداهــش  قوـش  ، اهنامــسآ رد  ناـشندوب  فورعم  تـعجر ، رــصع  رد  اـیند  هـب  تشگزاـب  قـیفوت  ، مـک

ار نانآ  هک  تساهتلیـضف  نیمه....و  البرک  سّدـقم  نیمزرـس  رد  نفد  ، تدابع دـهز و  یگتـسراو و  ، ادـخ نید  یعقاو  نارای  «، مالـسلا
هیلع » ادهــشلا دیــس  مرح  رد  اـجکی  هـمه  ـالبرک  يادهــش  ربق.دــننایناهج  ۀــطبغ  دروـم  ، ترخآ اـیند و  رد  هتخاـس و  اـهلد  بوـبحم 

.تسا « مالسلا

تسام يولگ  نوخ  هب  هنشت  هچ  رگا  نمشد  تسام  يوزرآ  ندش  هتشک  تسود  هار  رد 

تسام يوزرآ  قشع  شتآ  رد  نتخوس  نوچ  عمش  درِگ  هناورپ  وچ  ، رای رود  میدرگ 

تسام يودع  یکاخ  نت  نیا  ، لصو هار  رد  میا  هدیسر  ناناج  هب  میا و  هتشذگ  ناج  زا 

تسام يوگتفگ  اج  همه  رد  هک  ردق  نیا  سب  میوش  یک  شومارف  میا و  هتشگ  شوماخ 

تسام يوربور  ادخ  ، میور فرط  ره  زک  تسین  رای  رود  زجب  هبعک  فاوط  ار  ام 

تداهش -

ص:53

،ص 79. فوهل ،ج 1،ص 246؛ یمزراوخ لتقم  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 263. دیدحلا یبا  نبا  ، هغالبلا جهن  حرش  ( - 2 - 2
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ابع لآ  سماخ  - ءاسک باحصا 

يرادازع - متام ۀماقا 

ساسقا

قارع رد  هک  دنا  هدوب  يولع  راد  هشیر  ياهنادناخ  زا  یساسقا  نادناخ.تسا  هدش  عقاو  نابایب  رد  هک  هفوک  یکیدزن  رد  ییاتـسور  مان 
.تسا (1) هتشذگ  نآ  زا  هفوک  هب  شیوخ  ریسم  رد  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح.دنا  هتسیز 

عادولا

«. رادهگن ادخ  » يانعم هب  ، دنروآ یم  نابز  رب  رگیدکی  زا  تقرافم  ترفاسم و  ماگنه  رد  هک  یشیاین  ، ندرک یظفاح  ادخ  ، نتفگ دوردب 
رارصا هیواعم و  گرم  زا  سپ  هک  یماگنه  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.دوش  یم  هدید  يدراوم  رد  عادو  ، اروشاع تضهن  ۀثداح  رد  (2)

مزاع دنک و  یم  یظفاحادخ  وا  اب  هتفر و  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  ، دوش جراخ  هنیدم  زا  دهاوخ  یم  ، وا زا  نتفرگ  تعیب  يارب  هنیدـم  یلاو 
ربق اب.دـنیب  یم  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  دور و  یم  باوخ  هب  اجنامه  رد  هک  ، قارف هودـنا  کشا و  اـب  هتخیمآ  یعادو  ، دوش یم  هّکم 

زا هک  يراب  نیرخآ  رد  زین  تیب  لها  نادـنزرف.تسالبرک  اروشاـع و  زور  رد  رگید  عادو  .دـنک (3) یم  عادو  مه  شردارب  شردام و 
.تسا ّصاخ  یمالس  اب  هارمه  ، نیسپاو عادو.دنهد  یم  ار  رخآ  مالس  ، دننک یم  یظفاحادخ  هاگ  همیخ  ماما و 

دیبلط هنهک  ینهاریپ  ، بنیز شرهاوخ  زا  دمآ و  اه  همیخ  هب  هک  دوب  هاگنآ  ، لّوا عادو.درک  عادو  راب  نیدنچ  اروشاع  زور  ادهـشلا  دیس 
مه زا  ار  وا  يوـلگ  يریت  ، دـنک عادو  زین  وا  اـب  اـت  تفرگ  شوـغآ  هب  ار  رغـصا  یلع  هک  دوـب  عادو  نـیا  رد  دـشوپب و  ساـبل  ریز  زا  اـت 
هک تشاد  هنیکـس  شرتخد  اب  مه  یعادو.تفرگ  ماجنا  همیخ  نورد  هک  دوب  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  شدـنزرف  اب  رگید  عادو  ، دـیرد

لها نایم  هب  یظفاح  ادخ  يارب  دمآ  یم  نوخ  اهنآ  زا  هک  ییاهمخز  اب  ترضح  هک  دوب  رخآ  عادو  نامه  رد  نیا  دوب و  زوسناج  یسب 
تساوخ نوچ  درک (4)و  توعد  ربص  هب  ار  نانآ  « ...مکظفاح مکیماح و  یلاعت  هّللا  ّنا  اوملعا  ءالبلل و  اوّدعتـسا  » ۀلمج اب  دـمآ و  تیب 

يارب

ص:54

،ص 114. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 259 و 261. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 3 - 3
،ص 337. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 4 - 4
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(1)و ...مالّـسلا » یّنم  ّنکیلع  ! موثلک ّما  ای  بنیز و  ای  همطاف  ای  هنیکـس  ای  :» درک باطخ  هنوگنیا  ار  همه  ، دور نادـیم  هب  ییاـهن  رازراـک 
.دنتسیرگ تّدشب  ، دید دنهاوخن  ار  وا  رگید  هک  دندرک  نیقی  نوچ  تیب  لها.دوب  رخآ  رادید  ناشن  نیا 

نماد رب  ارم  هکنیا  تساوخ  رد  ار و  ردپ  ، هنیکـس ندرک  ادـص  زین  وا و  يولگ  ریز  ندیـسوب  ردارب و  یپ  زا  « مالـسلا هیلع  » بنیز ندـمآ 
هیلع » نیـسح ماما  عادو  زین  ،و  تساروشاع ۀـثداح  ياه  هیثرم  نیرتکانزوس  زا  « عادو ۀـضور  » .تسا عادو  نیمه  تاـیئزج  زا...و  ناـشنب 

اب ناشعادو  دندرک  یم  عادو  ترـضح  نآ  اب  ، باحـصا کیاکی  نتفر  نادیم  ماگنه.دوب  نادـیم  مزاع  هک  هاگنآ  ، ربکا یلع  اب  « مالـسلا
.دش یم  باسح  مه  نادیم  نذا  هک  دوب  ندرک  مالس 

نارای عادو  زور  دزیخ  هلان  گنس  زک  ناراهب  رد  ربا  نوچ  مییرگب  ات  راذگب 

ناراودیما عطق  دشاب  تخس  هک  دناد  دشاب  هدیشچ  يزور  تقُرف  بارش  وک  ره 

ناراب (2) زور  هب  لمحم  ددنبن  رتش  رب  ات  ممشچ  بآ  لاوحا  دییوگب  نابراس  اب 

نادیم نذا  ، عادو مالس  -

ير تموکح  - ير تراما 

نینبلا ّما 

ترضح ردارب  ، لیقع یفّرعم  هب  هک  دوب  همطاف  ترضح  تداهش  زا  سپ  نینمؤملا  ریما  رسمه  »و  مالسلا هیلع  » لضفلا ابا  ترـضح  ردام 
اب دوـب  ینز.دوـب  رعاـش  « دـیبل » رهاوـخ »و  بـالک ینب  » ۀـلیبق زا  «، مازح تنب  همطاـف  » شمان.دـمآ رد  « مالـسلا هیلع  » یلع يرـسمه  هـب  ، ریما
اب « مالسلا هیلع  » یلع جاودزا  ةرمث.دوب  نابرهم  رایسب  زین  ارهز  ترضح  نادنزرف  هب  تبـسن  روالد و  راد و  هشیر  يا  هداوناخ  زا  ، تفارش

تداهش هب  ادهـشلا  دیـس  باکر  رد  اروشاع  زور  شدنزرف  راهچ  ره  هک  ، نامثع هّللا و  دبع  ، رفعج ، سابع : ياهمان هب  ، دوب رـسپ  راهچ  وا 
.دندیسر (3)

نادـنزرف داـی  هب  درب و  یم  هارمه  هب  زین  ار  ساـبع  ياـه  هچب  تفر و  یم  عـیقب  هـب  هزور  هـمه  ، شنادـنزرف تداهـش  زا  سپ  ، نـینبلا ّما 
ةرابرد مه  يراعـشا.دنتسیرگ  یم  دندش و  یم  عمج  وا  كانزوس  ۀحون  هبدن و  هب  زین  هنیدم  نانز.دناوخ  یم  هحون  هیثرم و  شدـیهش 

.دوب (4) هدورس  سابع 

ص:55

،ج 2،ص 25. نیطبسلا یلاعم  ( - 1 - 1
.يدعس ( - 2 - 2

،ج 1،ص 72. ّفطلا بدا  ،ج 3،ص 333؛ ریثا نبا  ، لماکلا ( - 3 - 3
،ج 1،ص 510. راحبلا هنیفس  ( - 4 - 4

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 133 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_55_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_55_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_55_4
http://www.ghaemiyeh.com


دنتـسین و منادنزرف  نآ  رگید  زورما  هک  ارچ  ، دینکن باطخ  « نینبلا ّما  » ارم رگید  تفگ  یم  ، دـنتفگ یم  تیلـست  نینبلا  ّما  هب  نانز  یتقو 
: دنا هدش  دیهش 

نیرعلا ثویلب  ینیرّکذت  نینبلا  ّما  کی  ّینوعدت و  ال 

...نینب نم  تحبصا و ال  مویلا  مهب و  یعدا  یل  نونب  تناک 

(1)

ّما ،» دش نادنزرف  نآ  ياراد  هکنآ  زا  سپ  اّما  ؛ دنتفگ یم  همطاف  شنادنزرف  تدالو  زا  لبق  ، دیهـش راهچ  ردام  راوگرزب و  يوناب  نیا  هب 
.لاس رفعج 19  لاس و  نامثع 21  ، لاس هللا 25  دبع  ، تشاد لاس  سابع.نارسپ 34  ردام  ینعی  ، دندرک شباطخ  « نینبلا

اروشاع گنهرف  ینیمخ و  ماما 

ماما یللملا  نیب  ةرگنک  » رد.دـش رازگرب  دوب ، مّرحم  هام  اب  نراقم  هک  ینیمخ  ماـما  تلحر  درگلاـس  نیمـشش  رد  هک  يا  هرگنک  ناونع 
شیوــخ یقیقحت  تــالاقم  ۀــئارا  هــب  دنتــشاد و  تکرـــش  رگید  ياــهروشک  ناریا و  زا  یناــققحم  « اروشاــع گــنهرف  ینیمخ و 

خیرات گنهرف و  رد  اروشاع  ياـیحا  ياهـشور  ، تّما ماـما  تازراـبم  رکف و  رب  نیـسح  ماـما  تضهن  ریثأـت  ، اروشاـع گـنهرف  : نوماریپ
رد هرگنک  نیا.دـنتخادرپ...و  اروشاـع  گـنهرف  ناـگتفای  تیبرت  ، اروشاـع هب  یـسایس  شرگن  ياـیحا  ماـما و  ، اروشاـع تاـیبدا  ، مالـسا

« ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  ۀسـسؤم  » يوس زا  نآ  يرازگرب.دـش  رازگرب  دادرخ 74) و 12  مرحم 1416 ق(11  و 3  ياهزور 2 
.دش رشتنم  « دیشروخ ۀمشچ  » ناونع اب  دلج  دنچ  رد  هرگنک  تالاقم  ۀعومجم.دوب 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  «- مالسلا هیلع  » داجس ماما 

همان ناما 

ناما راهنز و  نآ  نمـض  رد  هک  تسا  يا  همان  ، ناما ّطـخ  اـی  « هماـن ناـما  .نتفرگ « دوخ  تیاـمح  فنک  رد  ار  یـسک  ینعی  نداد  ناـما 
یم هک  یناما  هب.دش  یم  هتفای  ناما  صخش  یناج  تینوصم  ببس  ، نداد هانپ  »و  راوج » لثم زین  نداد  ناما  ، برع گنهرف  رد  .دنهد (2)
ماما ، رطاخ نیمه  هب.دنتـسناد  یم  یگیامورف  ۀناشن  يدرمناوجان و  ار  نآ  ضقن  دندوب و  دنبیاپ  ، شیوخ نمـشد  هب  تبـسن  یّتح  ، دنداد
نیا رب  هلمج  زا  ، درک تمالم  « يدع نب  رجح  » نتشک رطاخب  ار  وا  تشون و  هیواعم  هب  هک  يزیمآ  ضارتعا  ۀمان  رد  « مالسلا هیلع  » نیـسح

اب هک  تشاد  دیکأت  هتکن 

ص:56

،ج 3،ص 294. هعیرشلا نیحایر  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2
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ناما هفوک  ياـه  هچوک  نادـیم و  رد  نت  هب  نت  يریگرد  زا  سپ  زین  لـیقع  نب  ملـسم  هب  .تشک (1) ار  وا  ، دوـب هداد  ناـما  وا  هب  هکنآ 
زین البرک  رد  .دندناسر (2) لتق  هب  ماجنارس  هدرب و  دایز  نبا  دزن  ار  وا  دشن و  افو  ناما  هب  اّما.دوب  ثعـشا  نب  دمحم  هدنهد  ناما.دنداد 

ندـب رب  نتخات  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح لتق  نامرف  هکنآ  زا  سپ  ، رمـش.دش ماکان  یلو  دروآ  همان  ناما  مالـسلا » هیلع  » سابع يارب  ، رمش
سابع و يارب.دوب  اجنآ  دوب ) سابع  ردام  نینبلا  ّما  ۀـفیاط  زا  هک  ) لحم یبا  نب  هللا  دـبع  ، دـیآ البرک  هب  ات  تفرگ  داـیز  نبا  زا  ار  ماـما 

.داتسرف نانآ  دزن  یمالغ  طّسوت  تفرگ و  ناما  طختسد  شناردارب 

ناما ، مکناما یف  انل  هجاح  ال  :» تسا دایز  نبا  ناما  زا  رتهب  یهلا  ناما  ، تسین يزاین  امـش  ناما  هب  ار  ام  : دـنتفگ همان  ناما  ندـید  اب  نانآ 
هنوگنیا ار  شناردارب  سابع و  دمآ و  ماما  باحصا  ۀمیخ  تشپ  رمـش  یتقو  مه  اروشاع  زور  زا  لبق  (3) هّیمس .» نبا  ناما  نم  ریخ  هّللا 

: دز ادص 

: هک دندمآ  نوریب  «( مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  نادنزرف  ) نامثع رفعج و  سابع و  ؟ دنیاجک ام  ناگدازرهاوخ 

شناردارب سابع و  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ندرک  اهر  ياهب  هب  تساوخ  یم  رمـش  «. نونمآ یتخا  ینب  ای  متنا  :» تفگ ؟ یهاوخ یم  هچ 
یناما ار  ربمایپ  رـسپ  هک  یلاـح  رد  یهد  یم  ناـما  اـم  هب  اـیآ.داب  وت  ناـما  وت و  رب  ادـخ  تنعل  : دـنتفگ خـساپ  رد  زین  نانآ.دـهد  ناـما 

(4) هل »؟ ناما  هّللا ال  لوسر  نبا  اننمؤت و  ،أ  کناما نعل  هّللا و  کنعل  «؟ تسین

فلخ ّما 

ملسم تداهش  زا  سپ.دوب  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ترضح  نارای  زا  البرک  رد  هک  هعیش  ۀتسجرب  نانز  زا  ، هجسوع نب  ملـسم  رـسمه 
قیوشت ار  وا  شردام  یلو.دزادرپب  شردام  یتسرپرس  هب  هک  تساوخ  وا  زا  نیـسح  ماما.دش  گنج  ةدامآ  فلخ  شرـسپ  ، هجـسوع نب 

زا سپ.دیـسر  تداهـش  هب  هناریلد  يدربن  زا  سپ  فلخ.دـش  مهاوخن  یـضار  وت  زا  ، ربمغیپ رـسپ  يرای  اـب  زج  : تفگ درک و  گـنج  هب 
ّما » ةرابرد ، نیا ریظن  ییارجاـم  .تسیرگ (5) دیـسوب و  ، هتـشادرب ار  رـس  مه  وا.دـندرک  باـترپ  شرداـم  فرط  هب  ار  وا  رـس  ، شتداـهش

ملـسم نب  فـلخ  ماـن  هب  یـسک  ـالبرک  يادهـش  ناـیم  رد  هک  اـجنآ  زا.تسا  هدـش  لـقن  یبـلک  هللا  دـبع  نـب  بـهو  شرـسپ  »و  بـهو
.دشاب رتحیحص  بهو  شرسپ  بهو و  ّما  هدمآ و  شیپ  لقن  رد  یهابتشا  الامتحا  ، تسین

.یبلک هللا  دبع  نب  بهو  ، بهو ّما  -

ص:57

،ج 2،ص 365. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 397. نامه ( - 2 - 2

،ج 2،ص 558. ریثا نبا  ، لماک ( - 3 - 3
ص 190. (، نیسردم هعماج  پاچ  ) فطلا هعقو  ( - 4 - 4

،ج 3،ص 305. یتّالحم هللا  حیبذ  ، هعیرشلا نیحایر  : ك.ر ( - 5 - 5
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هملس ّما 

هب شیوخ  رصع  دنمدرخ  نانز  زا.دوب  هشبح  هب  نارجاهم  زا  مالسا و  رد  نیقباس  زا  »و  هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  یمارگ  رـسمه 
سپس حورجم و  دحا  گنج  رد  هملس  وبا  شرهوش.درک  ترجه  هنیدم  هب  ، هشبح زا  تشگزاب  زا  سپ.دوب  دنه  شمان.تفر  یم  رامش 

.تفرگ هدهع  رب  ار  « مالسلا هیلع  » ارهز ۀمطاف  یتسرپرس  دمآ و  رد  ربمایپ  يرسمه  هب  بازحا  گنج  زا  شیپ.دش  دیهش 

هیلع و هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  تـلحر  زا  سپ  هملـس  ّما  (1) دش .» وا  يرادـهگن  راد  هدـهع  ، دـمآ ایند  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نوچ  »
ّبس و رد  هیواعم  ياه  همانرب  زا  يا  همان  ّیط  دوب و  هیواعم  تخـسرس  نافلاخم  زا  ، دـعب اـهلاس  دـنام و  تیب  لـها  راداوه  هراومه  « هلآ
هب رفس  زا  شیپ  یلع  نب  نیـسح  .دوب  ربمایپ  زا  ثیدح  نایوار  زا  ، راوگرزب يوناب  نیا  .درک (2) داقتنا  « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  نعل 

ماما هب  ار  اهنآ  مه  وا.دوب  تماـما  ۀـناشن  اـهنآ  تساوخرد.دورن  نیب  زا  اـت  درپس  وا  هب  ار  تماـما  عیادو  ربماـیپ و  حالـس  ملع و  ، ـالبرک
.دناسر یم  تیب  لها  دزن  ار  وا  میظع  تناکم  ، نیا .داد (3) لیوحت  داجس 

ربـخ « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  تداهــش  ـالبرک و  يارجاـم  زا  شیپاـشیپ  « هـلآ هـیلع و  هللا  یلــص  » ادـخ لوـسر  قـیرط  زا  ، هملــس ّما 
يدید هاگره  دوب  هدومرف  ترضح.دش  یم  يرادهگن  يا  هشیش  رد  دوب و  هداد  هملـس  ّما  هب  ار  البرک  كاخ  زا  يرادقم  ، ربمایپ.تشاد

ار ادخ  لوسر  ، باوخ رد  هملس  ّما  يزور.تسا  هدش  هتشک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح مدنزرف  هک  نادب  ، دش لیدبت  نوخ  هب  ، كاخ نیا  هک 
.میآ یم  ادهش  نفد  زا  البرک و  زا  : دومرف وا  هب  ترضح  هک  ، دید دولآ  كاخ  یسابل  نیگمغ و  يا  هرهچ  اب 

تسا و هدـش  دیهـش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هک  تسناد  ، تفای نینوخ  ار  كاـخ  ، درک هشیـش  نآ  هب  هاـگن  ، تساـخرب باوخ  زا  ناـهگان 
اروشاع مهد  هک  دـندرپس  داـی  هب  ار  زور  نآ  (4) تفگزاب .  ار  ارجام  دندمآ و  ناگیاسمه  دـش و  دـنلب  نویـش  هحیـص و  هب  شیادـص 
ثیدـح  » هب ، تاـیاور رد  ارجاـم  نیا.دـنتفای  قباـطم  ، ماـما تداهـش  زور  اـب  ار  باوخ  زور  ، هنیدـم هب  تیب  لـها  تشگزاـب  زا  دـعب  ، دوب

.تسا فورعم  « هروراق

تیزعت و هب  مشاه  ینب  تخادرپ و  البرک  نادیهش  رب  يرادازع  هب  يو  ، البرک ۀعقاو  زا  سپ 

ص:58

،ج 43،ص 245. راونألا راحب  ( - 1 - 1
«. هملس ّما  » ةژاو ، عیشت فراعملا  هرئاد  ( - 2 - 2

،ج 5،ص 216. هادهلا تابثا  ،ج 1،ص 235، یفاک لوصا  ،ج 26،ص 209، راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ص 120. قودص یلاما  ،ج 5،ص 192، هادهلا تابثا  ،ج 45،ص 89،227 و 232،ج 44،ص 225،231،236 و 239، نامه ( - 4 - 4
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رد یلقن  هب  ) البرک ۀـعقاو  زا  سپ  لاس  دـنچ  ، یگلاس رد 84  هملـس  ما.دنتفر  یم  ، دوب ربمایپ  ةدنامزاب  رـسمه  اهنت  هک  وا  ییوگ  تیلـست 
.دش (1) نوفدم  ، عیقب رد  تشذگرد و  لاس 62)

هزات نوخ  ، هملس ّما  باوخ  -

موثلک ّما 

هب « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ ربمایپ  رمع  رخآ  ياهلاس  رد  يو  «. مالسلا هیلع  » نیسح بنیز و  رهاوخ  »و  مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  رتخد 
تداهـش دـهاش  ، یگدـنز لوط  رد  يو.دـنا  هتفگ  مه  يرغـص  بنیز  ار  شمان.دوب  اناد  رونخـس و  ، حیـصف ، تلیـضف اب  ینز.دـمآ  اـیند 

اب زین  تراسا  تّدم  رد  ، اروشاع زا  سپ  دـمآ و  البرک  هب  ادهـشلا  دیـس  باکر  رد  زین  يرجه  لاس 61  رد.دوب  ربمایپ  ترتع  ۀـنامولظم 
رد ، دندرک دراو  هفوک  هب  ار  ناریسا  ناوراک  یتقو  هلمج  زا.درک  یم  اشفا  ار  ماّکح  ياهمتس  یفرعم و  ار  ادخ  لوسر  ترتع  شنانخس 

تخادرپ و نخـس  هب  دـندش  تکاـس  همه  تفرگ و  مارآ  اهـسفن  نوچ.داد  توکـس  روتـسد  مدرم  هب  موثلک  ّما  ، نارـضاح هوـبنا  عـمج 
.درک تمالم  ادهشلا  دیس  نوخ  هب  تسد  ندولآ  ماما و  يرای  رد  یتسس  رطاخ  هب  ار  نایفوک 

: تسا نینچ  شا  هبطخ  زاغآ 

مکل و اـّبتف  ، هومتبکن هءاـسن و  متیبـس  هوـمتثرو و  هلاوـما و  متبهتنا  هوـمتلتق و  انیـسح و  متلذـخ  مکل  اـم  ، مکل هأوـس  ! هفوـکلا لـها  اـی  »
هیوم دـندنک و  يوم  دندیـشارخ و  تروص  نانز  تساـخرب و  همه  ۀـیرگ  يادـص  (2)و  ...مکتهد » هاود  ّيا  نوردـت  مکلیو أ  ! اـقحس

دـشاب و يرتمک  عامتجا  هک  دـننک  دراو  يا  هزاورد  زا  ار  ناـنآ  هک  تساوخ  وا  زا  دـیبلط و  ار  رمـش  زین  ماـش  هب  دورو  ماگنه.دـندرک 
فالخ رب  اقیقد  رمش.دننک  هاگن  ربمایپ  تیب  لها  ةرهچ  هب  رتمک  ، هتخادرپ اهنآ  ياشامت  هب  مدرم  ات  دنرادهگن  رترود  ار  ادهـش  ياهرس 

قیاقح و نایب  زا  زگره  زین  قشمد  رد  روضح  ماـیا  رد  .دندرک (3) قشمد  دراو  تاعاس  ةزاورد  زا  ار  ناریـسا  درک و  لمع  وا  ۀتـساوخ 
نینوخ رفـس  نیا  شرازگ  هک  دوب  یناسک  زا  موثلک  ّما  ، زین هنیدم  هب  تیب  لها  تشگزاب  زا  سپ.درکن  یهاتوک  نایوما  تایانج  ياشفا 

ما زا  هدش  هدناوخ  هنیدـم  هب  دورو  ماگنه  هک  « انئج نازحالا  تارـسحلابف و  انیلبقت ، انّدـج ال  هنیدـم  » فورعم رعـش.داد  یم  مدرم  هب  ار 
هتبلا .تسا (4) موثلک 

ص:59

.عّیشت فراعملا  هریاد  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 485. هعیشلا نایعا  ،ج 45،ص 112؛ راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 485. هعیشلا نایعا  ( - 3 - 3
.تسا هدمآ  ص 423  (، مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  دلج  « ملاوع » رد تسا  تیب  هک 38  رعش  مامت  ( - 4 - 4
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.تفر ایند  زا  « مالسلا هیلع  » یبتجم ماما  نامز  رد  ، هدوب « مالسلا هیلع  » همطاف ترضح  رتخد  هک  موثلک  ّما  دندقتعم  یضعب 

.تسا نینمؤملا  ریما  نارسمه  زا  رگید  یکی  زا  ، تسا حرطم  البرک  ۀثداح  رد  شمان  هک  وناب  نیا 

بهو ّما 

هیلع » نیسح يرای  هب  هفوک  زا  تفرگ  میمصت  شرهوش  نوچ.دوب  « میلع ینب  » ۀفیاط زا  یبلک  ریمع  نب  هللا  دبع  رـسمه  »و  دبع » رتخد يو 
زور.دنتـسویپ البرک  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نارای  هب  هنابـش.دربب  دوخ  اـب  مه  ار  وا  اـت  درک  رارـصا  زین  بهو  ّما  ، دـیآ نوریب  « مالـسلا

هیلع » نیـسح ماـما  یلو  تفاتـش  نادـیم  هب  تفرگ و  تسد  هب  یبوچ  زین  وا  ، تفر نادـیم  هب  ریمع  نب  هللا  دـبع  شرهوش  یتقو  اروشاـع 
هک درک  یم  كاپ  ار  وا  تروص  تفر و  وا  نیلاب  هب  شرهوش  تداهـش  زا  سپ  اّما.تسین  داهج  نانز  رب  : دومرف دـش و  وا  عنام  « مالـسلا

.درک (1) دیهش  ار  وا  دیبوک و  نز  نآ  رس  رب  يزرگ  اب  ، مالغ نآ.داتسرف  وا  غارس  ار  یمالغ  ، رمش

ریمع نب  هللا  دبع  -

هّیما ینب  - نایوما

یئاط دعس  نب  هّیما 

دیهش لّوا  ۀلمح  رد  یلقن  هب  ، اروشاع زور  دناسر و  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  البرک  رد  ار  دوخ  هک  هدمآ  رامش  هب  البرک  يادهش  زا 
هتشاد روضح  مه  نیفص  گنج  رد  و.تسا  هدوب  « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  باحصا  زا  نایفوک و  زا  عاجـش  یمان و  يراک  راوس.دش 

.تسویپ (2) ادهشلا  دیس  هب  مّرحم  متشه  زور  ، دوب هفوک  نکاس  دنا  هتفگ.تسا 

یلهاک ثراح  نب  سنا 

لامـش ياهبرع  زا  هک  دوب  دسا  ینب  زا  لهاک  ینب  ۀفیاط  زا  «، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ ربمایپ  باحـصا  زا  يو.تسالبرک  يادهـش  زا 
الاو یتّیعقوم  هک  دوب  هفوک  نایعیش  زا  ، هدروخلاس يدرم  ریپ.تشاد  تکرش  مه  نینح  ردب و  گنج  رد  دنا  هتفگ.دندش  یم  بوسحم 
یم هک  يزجر.دیـسر  تداهـش  تداعـس  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح باـکر  رد  اروشاـع  زور  دـناسر و  ـالبرک  هب  ار  دوخ  هنابـش.تشاد 

: دوب نینچ  ، دناوخ

نالیع سیق  نّویفدنخلا و  نادود و  اهلهاک و  تملع  دق 

نارقألل (3) هفآ  یموق  ّناب 

ص:60

.يربط خیرات  زا  لقن  هب  ،ص 61  نیسحلا راصنا  ،ص 482؛ نامه ( - 1 - 1
،ج 2،ص 298. تعاجش رصنع  ،ج 3،ص 498؛ هعیشلا نایعا  ( - 2 - 2
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،ج 3،ص 499. هعیشلا نایعا  ،ص 60؛ نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
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.تسا هدمآ  یلهاک  سنا  نب  کلام  وا  مان  ، عبانم یخرب  رد 

هّرح ۀعقاو  - هنیدم بالقنا 

نابراس - رتشگنا تشگنا و 

یحبصا لقعم  نب  سینا 

لقن هب.تسویپ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ناراـی  هب  ـالبرک  رد  يو.تسا  هدـمآ  ـالبرک  يادهـش  دادـع  رد  وا  ماـن  ، لـتقم ياـهباتک  رد 
درک راکیپ  ، دناوخ یم  ار  ریز  زجر  هک  یلاح  رد  دمآ و  نادیم  هب  وا  رذ ، وبا  مالغ  « نوج » تداهـش زا  سپ  اروشاع  رهظ  زا  دـعب  ، بقانم

: دیسر تداهش  هب  تشگ و  ار  رفن  دنچ  تسیب و  و 

لقصم فیس  لصن  ینیمی  یف  لقعم و  نبا  انا  سینا و  انا 

لّضفملا دجاملا  نیسحلا  نع  لطسقلا  طسو  تاماهلا  اهب  ولعأ 

لسرم (1) ریخ  هّللا  لوسر  نبا 

« مالسلا هیلع  » ادهشلا دّیس  فاصوا 

ترضح نآ  ياه  همانترایز  رد  هچنآ  صوصخب  ، هتفر راک  هب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  هب  تبسن  هک  ینیوانع  باقلا و  ، فاصوا رد 
نیا زا  یخرب.تسا  هّمئا  لوسر و  ادـخ و  دزن  وا  عیفر  هاگیاج  الاو و  ماقم  ةدـنهد  ناشن  ، همه.تسا بلطم  ناهج  کی  ، دوش یم  هدـید 

: تسا نینچ  ، دیآ یم  رب  « نانجلا حیتافم  » ياه همانترایز  هب  ارذگ  یلامجا و  هاگن  کی  زا  هک  ، فاصوا

لیتق ، هبکاسلا هربعلا  عیرـص  ، تاـبرکلا ریـسا  تاربعلا ، لـیتق  ، دـئاذ ، دـباع ، دـهاجم ، مضتهم ، لوذـخم ، لوتقم ، مولظم ، دیـشر ، دیهـش ، ماـما
دبع ، هّللا نیما  ، هّللا ریفـس  ، هّللا بیبـح  ، هّللا ّیفـص  ، هّللا یلو  ، هّللا هصلاـخ  ، هّللا باـب  هّللا ، هجح  ، هـّللا راـث  ، هللا لـیتق  ، هرجفلا حـیرط  ، هرفکلا

دوـمع ، رّهطم ، رهاـط رهط ، ، قیدـص ، ّبیط ، رئاـث ، روـن ، هّللا ّرـس  عـضوم  ، هّللا ملع  هـبیع  ، هـّللا یلا  یعادـلا  ، هـّللا یلع  لیلدـلا  هـّللا ، رتو  ، هـّللا
لها بابـش  دّیـس  ، لوسرلا طبـس  ، ءاسک باحـصا  سماخ  تاـجن ، ۀنیفـس  ، بجتنم طبـس  ، غّلبم ّیـصو  ، نآرق کیرـش  ، ملاـع لـیلد  ، نید
ثراو روطـسملا ، باتکلا  نزاخ  ، روتوملا رتو  ، ثراو ، دـهاش ، نیملاعلا ّبر  همکح  باب  ، ماقملا باب  ءابرغلا ، بیرغ  ، ءامّظلا لیتق  ، هّنجلا

.رگید (2) فاصوا  باقلا و  زا  يرایسب...و  ، ادهشلا دیس  ، روبّزلا لیجنإلا و  هاروتلا و 

ص:61

،ج 3،ص 507. هعیشلا نایعا  ،ج 4،ص 103؛ بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 1 - 1
باقلا اهترایز  نتم  زا  ام  نوچ  نکیل  ، تسا هدروآ  ترـضح  نآ  يارب  بقل  اـههد  ،ج 4،ص 78، بوشآ رهش  نبا  « بقانم » رد ( - 2 - 2

ثلاثلا و مامالا  یناثلا و  طبسلا  دیعسلا و  دیهشلا  : لیبق زا  ، میدیدن اهنآ  لقن  رب  یلیلد  ، میا هدرک  جارختسا  ار  قوف 
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هک يا  هبطخ  هلمج  زا  ، درامـش یم  رب  ار  دوخ  ياـهیگژیو  فاـصوا و  هک  دراد  دوجو  ییاـه  هنومن  زین  ترـضح  نآ  ياهینارنخـس  رد 
نم اورظناف  ینوبسناف  ، دعب اّما  :» تسا نآ  زا  یشخب  رد  هک  ، درک نایب  ار  دوخ  تایصوصخ  درک و  داریا  نایفوک  هب  باطخ  اروشاع  زور 
نبا هّیـصو و  نبا  مکّیبن و  تنب  نبا  تسلا  ؟ یتـمرح كاـهتنا  یلتق و  مکل  ّلـحی  لـه  اورظناـف  ، اـهوبتاع مکـسفنا و  یلا  اوعجرا  ّمث  ؟ اـنا

(1) ...هّمع »

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةریس  -

اروشاع تضهن  فادها 

ره اهنآ  قّقحت  ای  اهنآ  هب  نتفای  تسد  يارب  ترضح  نآ  هک  تسا  يزیچ  ، البرک ۀثداح  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  « فده » زا دوصقم 
: تسا تروص  نیا  هب  سدقم  فادها  نیا  زا  یتسرهف.دش  دیهش  هار ، نیا  رد  دز و  مایق  نآ  هب  تسد  ، دعب ياهنامز  رد  دنچ 

مالسا ندرک  هدنز  -1

نایوما یعقاو  ّتیهام  ياشفا  ناناملسم و  نتخاس  هاگآ  -2

يولع ةریس  يوبن و  ّتنس  يایحا  -3

تّما ندروآ  رد  تکرح  هب  هعماج و  حالصا  -4

مالسا ناهج  رب  هّیما  ینب  يدادبتسا  ۀطلس  ندرب  نیب  زا  -5

روز هطلس و  ّتیموکحم  زا  ّتلم  ةدارا  يزاسدازآ  - 6

ناتسرپ قح  هب  ندیشخب  ورین  قح و  نتخاس  مکاح  -7

عرش نوناق  يارجا  یعامتجا و  لدع  طسق و  نیمأت  -8

اهیور جک  اهتعدب و  ندرب  نیب  زا  -9

هعماج هب  ندیشخب  ّتیصخش  یتیبرت و  یلاع  بتکم  کی  سیسأت  -10

.شنازابرس نارای و  رد  مه  ، دوب رگ  هولج  ، ادهشلا دیس  لمع  هشیدنا و  رد  مه  ، اهفده نیا 

: زا تسا  ترابع  ، تسوا فادها  يایوگ  هک  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نانخس  هلمج  زا 

یبا نب  ّیلع  یبا  يّدج و  هریـسبل  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیرا  ، يّدج هّما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  اّمنا  »...
(2) بلاط .»
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ص:62

،ج 45،ص 6. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 264. یلع نب  نیسحلا  مامإلا  هایح  ( - 2 - 2
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ناف تییحا  دـق  هعدـبلا  تتیما و  دـق  هّنـسلا  ّناف  ، هّیبن هّنـس  هّللا و  باتک  یلا  مکوعدا  اـنا  :»... تشون هرـصب  ناـگرزب  هب  دوخ  ۀـمان  رد  و 
(1) داشّرلا .» لیبس  مکدها  یلوق  اوعمست 

لماعلا ّالا  مامالا  ام  يرمعلف  :»... دومرف میـسرت  هنوگنیا  ار  تماما  تلاسر  ، تشون نایفوک  هب  لـیقع  نب  ملـسم  هارمه  هک  يا  هماـن  رد  و 
(2) مالّسلا .» ،و  هّللا تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  ّقحلاب و  نئادلا  طسقلاب و  ذخالا  باتکلاب و 

ّیناف ال ، هّللا ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  ، هنع یهانتی  لطابلا ال  یلا  هب و  لمعی  ّقحلا ال  یلا  نورت  الا  :» دومرف شیوخ  نارای  هب  ـالبرک  رد  و 
(3) امرب .» ّالا  نیملاظلا  عم  هایحلا  هداعس و  ّالا  توملا  يرا 

نیسح ماقم  روخ  رد  دوبن  نیسح  مان  هب  افتکا  نیسح  زا 

نیسح مایق  یلصا  ّتلع  دنبایرد  قلخ  هک  دبای  هکلب 

نیسح مامت  تردق  زا  هب  هب  تفرن  ملظ  راب  ریز  دش  هتشک 

نیسح (4) مان  نید ز  مان  دش  هدنز  تفای  تداهش  نید  يایحا  رهب 

.اروشاع گنهرف  ، اروشاع ياهسرد  -

« مالسلا هیلع  » تیب لها 

ربمایپ رّهطم  ۀـیّرذ  ءاسک و  باحـصا  »و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  كاپ  نامدود  ، روظنم.ترتع ، دّـمحم لآ  ، ناـمدود ، نادـناخ
رد مرکا  ربمایپ  لسن  زا  هک  شناگتسب  نادنزرف و  نارهاوخ و  ناردارب و  »و  مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  ، اروشاع ۀثداح  رد  تسا و  مالـسا 

تیب لها  هب  ندـیزرو  ّتبحم.دـنتفر  تراسا  هب  ، ماـما نآ  تداهـش  یپ  رد  هک  دـنوش  یم  بوسحم  تیب  لـها  ، دنتـشاد روضح  ـالبرک 
ِْهیَلَع ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » تسا هدش  هتـسناد  تیب  لها  اب  تّدوم  ، ربمایپ تلاسر  رجا  ، میرک نآرق  رد.تسا  لوسر  ادـخ و  شرافـس  ، ربمایپ

زا رذ  وبا.تسا  هدمآ  باسح  هب  حون  یتشک  نوچ  ، ناوریپ تاجن  تّما و  تیادـه  رد  ناشهاگیاج  (5)و  یبْرُْقلا . » ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ 
فّلخت نم  اجن و  اهلخد  نم  حون  هنیفس  لثمک  مکیف  یتیب  لها  لثم  اّمنا  :» دومرف هک  هدرک  لقن  ادخ  لوسر 

ص:63

،ص 322. نامه ( - 1 - 1

،ص 340. نامه ( - 2 - 2
،ج 3،ص 98. یلع نب  نیسحلا  مامإلا  هایح  ( - 3 - 3

،ص 53. اهناسنا ياوشیپ  ، نیسح ( - 4 - 4
ۀیآ 23. ، يروش ( - 5 - 5
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(1) قرغ .» اهنع 

هدرم دیهــش  ، دریمب ناـنآ  تـّبحم  اـب  هـک  ره  ،و  هاـنگ ناـنآ  یناـمرفان  مزـال و  ناـشتّدوم  تـسا و  ضرف  هـمئا  تعاـطا  ، تاـیاور قـبط 
ماـما زا  ، ریـصب وـبا  .تسادـخ  نمـشد  ، ناشنمـشد.طارص زا  روـبع  زاوـج  لاـمعا و  یلوـبق  لـماع  تسا و  هضیرف  ناـنآ  تیـالو.تسا 

يایصوا هک  یناماما  : دومرف ؟ دننایک « دّمحم تیب  لها  :» دیـسرپ.وا لسن  هّیرذ و  : دومرف ؟ دننایک دّمحم » لآ  :» دیـسرپ « مالـسلا هیلع  » قداص
.ابع (2) باحصا  : دومرف ؟ دنناسک هچ  وا  « ترتع :» دیسرپ.دنیوا

نییبت میلعت و  رد.تسا  هدش  عطق  ادخ  اب  نامطابترا  دوش ، عطق  هطبار  نیا  رگا  هک  ، دنیادخ ام و  نیب  شخبتایح  طبار  ۀـلزنمب  ، تیب لها 
دنوادـخ يوس  زا  ناشملع  هک  ، تخومآ نانآ  زا  دـیاب  ار  نآ  قیاقح  كرد  نآرق و  تخانـش  دـنراد و  ار  شقن  نیا  مه  نید  فراـعم 

زا فیرحت  ندودز  دریگ و  یم  ماجنا  نانآ  هب  نانآ و  تسد  هب  ، لّسوت تعافـش.دنربمایپ و  مولع  ناثراو  یحو و  ۀناخ  ةدرورپ  تسا و 
.تسا نانآ  ياهتلاسر  زا  اهتعدب  اب  هلباقم  نید و  ةرهچ 

زا ، دنرادرب ار  مّلعم  یسالک  زا  رگا.دنباتک  نیا  نامّلعم  ، تیب لها  ۀّمئا  ، دوش یم  انشآ  باتک  اب  مّلعم  قیرط  زا  ، زومآ شناد  هک  هنوگنآ 
زور ات  ، دـنریذپان ییادـج  مه  زا  «، نیلقث » ود نیا.تسا  هابتـشا  ، لیلد نیمه  هب  « هّللا باتک  انبـسح  » رّکفت.تسین هتخاس  يراک  اهنت  باتک 

.رثوک رانک  رد  روضح  تمایق و 

مدآ دالوا  نیرترب  يا  امش  متاخ  ثوعبم  ترتع  يا  امش 

دیبالگ ار  دّمحم  ناج  لگ  دیباتفآ  تیب  لها  زا  امش 

دییامن قح  ياه  هنییآ  امش  دییامش  اهلد  روشک  ریما 

ددرگن لد  ، لد ناتقشع  اب  زجب  ددرگن  لماک  امش  یب  تناید 

دییاعد نآرق و  يانعم  امش  دیی  « یحضلا »و«و  رون » ریسفت امش 

دیهابتشا اطخ و  ره  زا  نوصم  دیهاوگ  دیدیهش و  دیماما و 

دیدرک زاغآ  امش  ار  تداهش  دیدرک  زاب  ار  ادخ  هار  امش 

دنامب نییآ  ات  دیتفخ  نوخ  هب  دنامب  نید  ات  ناج  دیدرک  ادف 

دیباسح زور  قح  نازیم  امش  دیباتکلا  ّما  ةزاریش  امش 

تسا ییادج  زرم  نآ  ّدر  لوبق و  تسا  ییادخ  ضرف  امش  يّالوت 

ص:64
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ثیدح 34144. ،ج 12، لاّمعلا زنک  ،ج 23،ص 121، راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 25،ص 216. راونألا راحب  ( - 2 - 2
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تسا لوبق  ياضما  رهُم و  ، تیالو تسا  لوسر  ِنید  رد  هک  ار  سک  نآ  ره 

تسام لِگ  اب  هتشرس  مه  ّتبحم  تسام  لد  رد  یقشع  جنگ  ، تیالو

داب (1) امش  نیریش  مان  يادف  دابآ  قشاع  یناهج  ناج  لد و 

.تسا (2) تیب  لها  هّمئا و  تخانش  هرود  کی  هک  تسا  يربتعم  نوتم  زا  «، هعماج ترایز  »

مشاه ینب  ، ترتع -

راثیا

ار دوخ  لام  ناج و  نتـشاد و  مّدقم  دوخ  رب  ار  يرگید  يراکادـف و  ینعی  راثیا.تسا  « راثیا ،» اروشاع ياهـسرد  میهافم و  نیرتزراب  زا 
رطاخ هب  «، مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  هار  رد  دوخ  ندرک  ادف  ، نید هار  رد  ناج  ندرک  ادف  ، البرک رد.ندرک  شیوخ  زا  رترب  يزیچ  يادف 
یمن ، دنا هدنز  ات  ، وا باحصا  ، دنک یم  نید  يادف  ار  دوخ  ناج  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.دوش  یم  هدید...و  نداد  ناج  هنـشت  ، نیـسح

هک اروشاع  بش.دـسر  یمن  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هب  یبیـسآ  ، دـنا هدـنز  مشاـه  ینب  اـت  ، دور نادـیم  هب  مشاـه  ینب  زا  یـسک  دـنراذگ 
یم دــننک و  یم  يراکادــف  مـالعا  ، هتــساخرب کـیاکی  ، دــنهد تاـجن  ار  شیوـخ  ناــج  هـک  دراد  یم  رب  ناــنآ  زا  ار  تـعیب  ، ماــما

نیرخآ رد  ، دتفا یم  نیمز  رب  هجسوع  نب  ملـسم  یتقو  .مینک (3) یم  وت  يادف  ار  دوخ  میهاوخ و  یمن  ار  وت  زا  سپ  یگدـنز  : دـنیوگ
یخرب .نک (4) وا  يادف  ار  تناج  ، يرادرب نیـسح  يرای  زا  تسد  ادابم  يا  هدنز  ات  هک  دنک  یم  ّتیـصو  رهاظم  نب  بیبح  هب  تاظحل 

بل اب  « مالسلا هیلع  » سابع.دناوخ یم  زامن  ماما  دننک و  یم  نمشد  ياهریت  رپس  ار  شیوخ  ناج  ، رهظ زامن  ماگنه  ، نیسح ماما  نارای  زا 
بیهن شیوخ  هب  دشون و  یمن  بآ  ، هداتفا لافطا  نیسح و  ۀنشت  ياهبل  دای  ، دشونب بآ  دهاوخ  یم  نوچ  دوش و  یم  تارف  دراو  هنـشت 

(5) تسا ؟ گرم  ۀناتسآ  رد  هنشت و  « مالسلا هیلع  » نیسح هک  یلاح  رد  ، یشونب بآ  ایآ  هک  دنز  یم 

تشذگ (6) بات  یب  همهنیا  وا  زا  هنشت  ارچ  هک  دش  وت  رادملع  راثیا  ةدنمرش  ، بآ

مه یتقو.دنز  یم  هتفرگشتآ  ۀمیخ  هب  ار  شیوخ  «، مالسلا هیلع  » داجس ماما  ناج  تاجن  يارب  ، بنیز

ص:65

.هدنسیون : زا « باتفآ تیب  لها  » يونثم زا  یصیخلت  ( - 1 - 1
.غالبلا هسسؤم  : زا « مهراسم ، مهجهنم ، مهماقم ، تیبلا لها  :» ك.ر هلمج  زا  ، تیب لها  ةرابرد  ( - 2 - 2

،ص 100. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( - 3 - 3
،ج 45،ص 20. راونألا راحب  ( - 4 - 4

،ص 41. نامه ( - 5 - 5
.ینادرم هللا  رصن  ( - 6 - 6
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اههد دـهد و  یم  رارق  الب  رپس  ار  شیوخ  ناج  بنیز  ، دنـشکب ار  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  هک  دـنهد  یم  نامرف  ، دـیزی سلجم  رد  هک 
يادف ار  شیوخ  ناج  دشاب  رضاح  یسک  هک  نیا.دزومآ  یم  ناگدازآ  هب  ار  راثیا  يابفلا  يرگید  زا  رتابیز  مادک  ره  هک  رگید  ۀنحص 

هب تکرح  زاغآ  رد  زین  نیـسح  ماما.تسا  یهلا  شاداپ  تشهب و  ترخآ و  هب  الاو  نامیا  ۀـناشن  دـنک ، بتکم  يادـف  يرگید و  ناـج 
: دنک تکرح  ام  اب  ، دنک راثیا  راثن و  ام  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  تسا  هدامآ  هک  ره  دومرف  ، البرک

زور هک  تشاد  یماو  ار  مساـق  ترـضح  نوچ  یناوـجون  هک  دوـب  گـنهرف  نیمه  (1) ...انعم .» لحریلف...هتجهم  اـنیف  ـالذاب  ناـک  نم  »
رد.تناج يادـف  مناج  (2) ءاقولا » کسفنل  یـسفن  ءادـفلا و  کحورل  یحور  :» دـیوگب « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هب  باـطخ  اروشاـع 

« مالـسلا هیلع  نیـسحلا  نود  مهجهم  اولذب  نیّذلا  :» تسا هدش  حیرـصت  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نارای  راثیا  تفـص  هب  زین  اروشاع  ترایز 
.دنتشذگ « مالسلا هیلع  » نیسح هار  رد  شیوخ  نوخ  ناج و  زا  هک  نانآ  (3)

اروشاع ياهسرد  ، یبلط تداهش  ، یگدازآ -

ص:66

،ج 44،ص 366. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ص 467. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( - 2 - 2

.اروشاع ترایز  ، نانجلا حیتافم  ،ج 98،ص 293 و 296، راونألا راحب  ( - 3 - 3

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 147 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_66_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_66_3
http://www.ghaemiyeh.com


پ.ب

ب

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - جیاوحلا باب 

ریغّصلا باب 

رهاظم نب  بیبح  »و  مالـسلا هیلع  » ربکا ّیلع  سابع و  ترـضح  رّهطم  رـس  دـنیوگ  هک  قشمد  رد  تسا  يا  هربقم.کچوک  رد  يانعم  هب 
مان دـنا و  هتخاس  نآ  رب  یحیرـض.تسا  البرک  يادهـش  ياهرـس  زا  رـس  نفدـم 17  هک  دـنا  هتفگ  مه  یـضعب.تسا  نوفدـم  اجنآ  رد 

.دنناد یم  اجنآ  مه  ار  ( يربک بنیز  رسمه  ) رفعج نب  هللا  دبع  ربق  یخرب.تسا  هتسب  شقن  نآ  رب  البرک  يادهش  زا  يدادعت 

نیا ، هدرب ماش  هب  ار  اهرس  نوچ  : دیوگ یم  دناد و  یم  ینتفریذپ  لحم  نآ  رد  ار  راوگرزب  هس  نآ  ياهرـس  نفد  «، هعیـشلا نایعا  » ّفلؤم
یعیبط ، دش ماجنا  راک  نیا  نوچ  ، دوب اهنآ  نابحاص  ندرک  راوخ  زین  يزوریپ و  راهظا  هک  دیزی  فده  دندنادرگ و  فرط  نآ  فرط و 

.دوش (1) تظفاحم  شلحم  دشاب و  هدش  نفد  اج  نامه  هک  تسا 

هفالخلا راد  - دیزی هاگراب 

ماش رازاب 

فورعم » .دنمان یم  « هّیدیمح رازاب  » زورما ار  نآ  يایاقب.تسا  هدوب  رهش  عماج  دجـسم  کیدزن  هک  ، قشمد رهـش  رد  عقاو  تسا  يرازاب 
دیزی.تشاد لیسگ  ماش  هب  هفوک  زا  ار  نانآ  دومن و  ریسا  ار  ادهشلا  دیـس  ترـضح  نادناخ  دایز  نبا  ، اروشاع ۀثداح  زا  سپ  هک  تسا 

هچوک و رد  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نادناخ  ، هدرک یناغارچ  يدنب و  هنیآ  ار  ماش  رهش  ات  داد  روتسد 

ص:67

،ج 1،ص 627. نیما نسحم  دیس  ، هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
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هیلع هللا  یلص  » تّوبن نادناخ  يارسا  رادید  يارب  هک  دوب  ماش  رازاب  نیمه  ، دنداد روبع  ار  ناریسا  هک  ییاهاج  هلمج  زا.دننادرگب  رازاب 
.دندوب هدیشک  فص  رازاب  فرط  ود  رد  يدایز  ّتیعمج  «، هلآ و 

رازاب زاغآ...دسر  یم  ینامثع  رصع  هب  نآ  يانب  خیرات  هقبط و  ود  رد  ، دراد ضرع  رتم  هد  لوط و  رتم  دصناپ  دودح  هزورما  رازاب  نیا 
رد لباقم  ۀطوحم  ات  نوتس  نیرخآ  ۀلـصاف...تسا  يوما  دجـسم  لباقم  ۀطوحم  نآ  نایاپ  رازاب و  برغ  رد  عقاو  ، ضیرع ینابایخ  ، ماش

دجسم دراو  يوما  دجسم  یلصا  برد  نیمه  زا  توبن  تمصع و  نادناخ  يارسا  ارهاظ  تسا و  رتم  یـس  دودح  يوما  دجـسم  یبرغ 
(1) ...دنتشگ »

رس الاب 

زا.اپ نییاپ  لباقم  رد  ، ماما رـس  يالاب  هب  کیدزن  مرح  زا  يا  هطوحم  ، دریگ یم  رارق  ّتیم  رـس  فرط  هک  ربق  زا  یتمـسق  « رـس يـالاب  » اـی
.تسا (2) ندرازگ  زامن  ندناوخ و  ترایز  ترضح و  نآ  رس  يالاب  رب  نداتسیا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ترایز  تاّبحتسم  بادآ و 

یناب

يارب ینارنخس  هضور و  هیزعت و  ای  ازع  سلجم  ةدنراد  ياپ  رب  هک  یسک  ، يراوگوس مسارم  اروشاع و  گنهرف  رد.سّسؤم  ، راذگ هیاپ 
.تسا نیموصعم  رگید  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما 

ترجا ییاریذپ و  ۀنیزه  جرخ و  لّفکتم  دنز و  یم  راک  نیا  هب  تسد  هقالع  قشع و  يور  زا  ای  زاین  رذـن و  هب  انب  الومعم  سلجم  یناب 
یم هتفگ  یناـب  مه  هّینیـسح  دجـسم و  نتخاـس  سّـسؤم  هب.دوش  یم  هسلج  يرازگرب  ّلـحم  ظـعاو و  ناوـخ و  هیزعت  ناوـخ و  هضور 
دبع ابا  مرک  تیاـنع و  دروم  دـیامرف و  لوبق  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  اـعد  داـی و  ار  سلجم  یناـب  ، حاّدـم ظـعاو و  هک  تسا  مسر.دوش 

.دریگ رارق  « مالسلا هیلع  » هللا

تعیب نتشادرب 

نارگتعیب شود  زا  ار  دّـهعت  نیا  ، تعیب ياوشیپ  ماـما و  هکنآ  رگم  ، دروآ یم  يراـی  تیاـمح و  فیلکت  ، هدـننک تعیب  ةدـهع  رب  ، تعیب
شود زا  ّتیلوئـسم  «، تعیب ّلح  » اب ایآ  هکنیا  رد.ددرگن  بوسحم  ینکـش  نامیپ  دـنتفر ، رگا  هک  دـهد  رارق  « ّلح » رد ار  ناـنآ  درادرب و 

.تسا ثحب  ، تسا یقاب  نانآ  شود  رب  نانچمه  ادخ  تّجح  يرای  تیامح و  فیلکت  هکنآ  ای  ، دوش یم  هتشادرب  تعیب  نابحاص 

ص:68

،ج 3،ص 34. عّیشت فراعملا  هریاد  ( - 1 - 1
،ج 98،ص 186. راونألا راحب  ( - 2 - 2
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زا ار  تعیب  ، نآ عاضوا  ینوگرگد  زا  ندـش  هاگآ  هفوک و  ثداوح  ندینـش  زا  سپ  ، هار طسو  رد  راب  کـی  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما 
زا شیاتس  هب  هک  يا  هبطخ  زا  سپ  اروشاع  بش  مه  راب  کی.دنتفر  يا  هّدع  ماگنه  نآ.دورب  دهاوخ  یم  هک  ره  ات  ، تشادرب ناهارمه 

یکیرات زا.دورب  دـهاوخ  یم  سک  ره  هک  مراذـگ  یم  دازآ  ار  امـش  ، دـنهاوخ یم  ارم  اهنت  اهنیا  : دومرف ، تخادرپ شباحـصا  يرادافو 
نآ هتبلا  (1) المج » هوذّختاف  مکیـشغ  دق  لیل  اذه  ، مامذ یّنم  مکیلع  یل  سیل  ، ّلح یف  اعیمج  اوقلطناف  :» دـیورب دـینک و  هدافتـسا  بش 

نیق و نب  ریهز  ، ساـبع نوـچ  یناـسک  »و  مالـسلا هیلع  » بنیز رفعج و  هللا  دـبع  ناـگدازردارب  نارـسپ و  ناردارب.تـفرن و  یـسک  بـش 
هیلع » نیـسح تداهـش  زا  سپ  تایح  ماما و  یب  یگدـنز  دـندومن و  تداهـش  زرم  ات  يزابناج  تیامح و  مـالعا  دنتـساخرب و  نارگید 

.دنتسناد شزرا  یب  ار  « مالسلا

ام يالبرک  زا  دور  نورب  دریگ و  رس  ام  ياوه  درادن  هک  ره  ، هورگ يا  تفگ 

ام يادگ  یهاش  رسفا  هب  دروان  رس  هدمآ  روشک  سوه  اب  هکنآ  ددرگرب 

تعیب -

اروشاع خیرات  یسررب 

هدـش شخپ  ناریا  وـیدار  زا  ياهلاس 1342-3  رد  هک  یتیآ  میهاربا  دـمحم  رتکد  موحرم  ياهینارنخـس  يواح  ، دنمـشزرا یباـتک  ماـن 
.تسا نآ  نوگانوگ  داعبا  ادهشلا و  دیس  مایق  ةرابرد  تسا و 

اروشاع ۀمانباتک  -

ینادمه ریضخ  نب  ریرب 

مّلعم نآرق و  يراق  ، دهاز هک  راگزیهرپ  هتسیاش و  ياهناسنا  زا  »و  مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  رادافو  باحـصا  زا.تسالبرک  يادهـش  زا 
یم هتخانـش  « ءاّرقلا دّیـس  » ناونع هب  تفر و  یم  رامـش  هب  نیعباـت  زا  ریرب.دوـب  نادـمه » » ۀـلیبق زا  ، هفوـک راوـگرزب  ناعاجـش  زا  نآرق و 

یتـلزنم شزرا و  نادـمه  ۀـلیبق  ناـیم  رد  تخادرپ و  یم  تئارق  هب  هفوک  عماـج  دجـسم  رد  هک  دوب  نآرق  تئارق  تداـبع و  لها.دـش 
يوما تموکح  اـب  یلدـمه  یتـسود و  زا  ار  دعـس  رمع  هک  تشاد  يرایـسب  شـشوک.دوب  مارتـحا  دروـم  روهـشم و  هفوـک  رد.تشاد 

لاس 60 رد  يو  .دشن (2) ّقفوم  هک  درادزاب 

ص:69

،ص 197. فنخم یبا  ، ّفطلا هعقو  ( - 1 - 1
،ص 61. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2
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هب هکنیا  یلاح  شوخ  زا  اعوسات  زور.دـمآ  هفوک  هب  وا  هارمه  تسویپ و  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب  تفر و  هّکم  هب  هفوک  زا  يرجه 
تیامح و رد  تساخرب و  هک  دوب  یناسک  زا  زین  اروشاع  بش.درک  یم  یخوش  ّهبر  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  اب  ، دیـسر دـهاوخ  تداهش 

.درک (1) داریا  ینانخس  ماما ، يارب  يزابناج 

هب ، اروشاع زور.تسا  فورعم  ادهـشلا  دیـس  هب  تبـسن  وا  يرادافو  تاملک.درک  اهینارنخـس  نمـشد  هب  باطخ  راب  نیدـنچ  البرک  رد 
دیگنج تفر و  نادیم  هب  ّرح  زا  سپ  ، ریرب.تخادرپ نانآ  شهوکن  هب  درک و  داریا  يا  هباطخ  دعس  رمع  هاپس  هب  باطخ  تفر و  نادیم 

: دناوخ یم  زجر  هنوگنیا  شیاسآ  قرب  ياه  هلمح  رد  .دش (2) دیهش  ات 

ریرب هلف  ریخ  ّلک  ریضخ و  یبا  ریرب و  انا 

« رّمعم نبا  » ناتسب

نب هّللا  دـیبع  نب  رمع  هب  ّقلعتم  ددـنویپ و  یم  مه  هب  اجنآ  رد  یماش  ۀـلخن  ینامی و  ۀـلخن  يداو  ود  هک  تسا  یناتـسلخن  ّلـحم و  ماـن 
.دنیوگ « رماع نبا  » ناتسب ار  اجنآ  مدرم  هدوب و  رّمعم 

.تسا هتفر  میعنت  هب  سپس  هدمآ ، دورف  اجنآ  رد  ، هفوک يوس  هب  هّکم  زا  تکرح  ماگنه  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  تسا  یلزنم  مان 
(3)

بآ نتسب 

نبا روتـسد  هب  دعـس  رمع  هاپـس  البرک  ۀـثداح  رد.وا  ندروآ  رد  ياپ  زا  يارب  ، گنج رد  فرط  نتـشادهگن  هنـشت  ۀـنادرمناوجان  ةویش 
ورمع مان  هب  ار  یسک  دعس  رمع  ، مّرحم متفه  زور  زا.دندرک  يریگولج  مالـسلا » هیلع  » نیـسح ماما  هاگ  همیخ  هب  بآ  ندیـسر  زا  ، دایز

ماما تداهـش  هب  زور  هس  زا  دنداد و  رارق  شیوخ  ةرـصاحم  رد  ار  تارف  نانآ.درک  رومأم  تارف  ۀعیرـش  رب  راوس  دـصناپ  اب  جاجح  نب 
شنادنزرف باحـصا و  ماما و  یگنـشت  هب  هک  راک  نیا  .دندش (4) تارف  زا  وا  باحصا  نتشادرب  بآ  عنام  ، هدنام « مالـسلا هیلع  » نیـسح

.دندنام هنشت  بل  شلافطا  نارای و  ماما و  دوب و  البرک  ياه  هثداح  نیرتکانزوس  زا  ، دیماجنا اروشاع  زور  رد 

شطع ، بآ -

ص:70

،ج 1،ص 154. تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
،ج 45،ص 15. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 170. يومح توقای  ، نادلبلا مجعم  ( - 3 - 3
،ج 2،ص 556. خیراتلا یف  لماکلا  ،ج 1،ص 599، هعیشلا نایعا  ( - 4 - 4
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یمرضح ورمع  نب  ( ریشب ) رشب

زا ، مشاه ینب  ناناوج  تداهش  زا  شیپ  هک  دوب  يدرم  ود  زا  یکی  يو.تسا  هدمآ  مه  هّیبجر  ترایز  رد  شمان.تسالبرک  يادهش  زا 
هب ار  دوخ  البرک  رد.دوب  نمی  « تومرـضح » مدرم زا  افو و  اب  ریـصب و  رادـیاپ ، یناسنا.دـندوب  هدـنام  یقاـب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ناراـی 
وا زا  ار  دوخ  تعیب  ، ماـما هکنآ  اـب.دوب  ریـسا  ير  رهـش  رد  شدـنزرف  ، نارود ناـمه  رد.تخاـس  قحلم  مالـسلا » هیلع  » نیـسح ناوراـک 

یعمج هتسد  ۀعقب  رد  وا  ربق.دنا  هتـسناد  لّوا  ۀلمح  رد  ار  وا  تداهـش  ، ناخّروم بلغا.دشکب  ماما  زا  تسد  دشن  رـضاح  یلو  ، تشادرب
.تسادهشلا (1) دیس  ياپ  نییاپ  رد  البرک  يادهش 

.تسا هدش  لقن  مه  رمع  نب  رشب 

ملذح نب  ریشب 

ماگنه ، دوب نانآ  هارمه  هنیدم ، هب  ماش  زا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تیب  لها  رفـس  رد  هک  يو.دوب  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  نارای  زا 
ندمآ »و  مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  تداهش  ربخ  دورب و  هنیدم  هب  رتدوز  دش  رومأم  « مالـسلا هیلع  » داّجـس ماما  روتـسد  هب  ، هنیدم هب  دورو 

ندش هتشک  ربخ  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ دجـسم  رد  ، تشاد رعـش  عبط  شردپ  نوچمه  هک  وا.دناسرب  مدرم  عالطا  هب  ار  تیب  لها 
: دناسر مدرم  هب  ، تیب ود  نیا  اب  ار  ینیسح  ۀلفاق  تشگزاب  ادهشلا و  دیس 

راردم یعمدأف  نیسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای 

رادی (2) هانقلا  یلع  هنم  سأرلا  جّرضم و  ءالبرکب  هنم  مسجلا 

هراپ البرک  رد  وا  رکیپ.تسا  يراج  میاهکشا  هدش و  هتشک  « مالسلا هیلع  » نیـسح ، تسین ناتندنام  ياج  هنیدم  رد  رگید  ! هنیدم لها  يا 
.دنا هتفگ  مه  ملذج  ار  شردپ  مان  رشب و  ار  وا  مان.دوش  یم  هدنادرگ  ، هزین زارف  رب  شرّهطم  رس  هراپ و 

هرصب

اهرازتشک و ياراد  تسا و  رهـشمرخ  کیدزن  )و  برعلا طش  ) دور دـنورا  راـنک  رد  قارع  يردـنب  گرزب و  ّمهم و  ياهرهـش  زا  یکی 
هکفتؤم رمدت و  ، هبیرخ ، هقطنم نآ  یمیدق  مان.تسا  هزیرگنس  رپ  خالگنس و  تخس ، نیمز  ، هرصب يوغل  يانعم  .رایسب (3) ياهناتسلخن 

باطخ نب  رمع  نامز  رد  ، يرجه لاس 14  رد  هرصب.دنتفگ  یم  مه  نیقارع  ، هرصب هفوک و  هب.تسا  هدوب 

ص:71

،ج 2،ص 194. تعاجش رصنع  ،ج 3،ص 250، عّیشت فراعملا  هریاد  ( - 1 - 1
،ص 116. فوهل ،ج 3،ص 423، نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2

«. هرصب » ناونع ، دعب هب  ج 3،ص 262  «، عیشت فراعملا  هریاد  :» ك.ر نآ  يایفارغج  هچخیرات و  هرصب و  يانب  ةرابرد  ( - 3 - 3
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.دنا هداد  نآ  هب  مه  برعلا  هنازخ  مالسإلا و  هّبق  ياهبقل.دش  نایوما  تختیاپ  مه  یتّدم.دوب  هفوک  زا  لبق  هام  شش  نآ  يانب.دش  انب 

جهن رد.تفاـی  ترهـش  لـمج  گـنج  هب  يریگرد  نآ  دـیگنج و  هرـصب  نایـشروش  اـب  شیوخ  تفـالخ  ناـمز  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع
اهعرسا ابارت و  ضرألا  نتنا  ای  ، هّللا کنعل  :» هلمج زا  ، تسا هدرک  تّمذم  نآ  مدرم  هرصب و  زا  نینمؤملا  ریما  يدّدعتم  دراوم  رد  ، هغالبلا

لها انـضغب  هناحبـس و  هّللا  یلع  هیرفلا  هیف  يّذلا  ردقلا  مالک  : لاق ؟ نینمؤملا ریما  ای  وه  ام  : لیق.ّيوّدلا ءاّدلا  کیف  ، اباذع اهّدشا  ابارخ و 
یفارحنا و تارکفت  ةدنهد  ناشن  هک  (1) انیلع » بذکلا  مهلالحتسا  تیبلا و  لها  انیلع  مهبذک  هّیبن و  طخس  هّللا و  طخـس  هیف  تیبلا و 

زکرم مالسلا » هیلع  » یلع تفالخ  زا  سپ  یلو  ، دوب نامثع  نارادفرط  زکرم  زاغآ  رد  هرصب.تسا  تیب  لها  اب  فلاخم  ياهیریگعـضوم 
.دنتشاد دانع  ، یلع لآ  هب  تبسن  اجنآ  رد  یناسک  نانچمه  اّما  ، دش عّیشت 

نآ رب  سک  همه  زیچ و  همه  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  ندـش  هتـشک  زا  سپ  : تسا هدومرف  یثیدـح  رد  « مالـسلا هیلع  » قداص ماـما 
نبا هب  هک  تسا  فورعم  « مالـسلا هیلع  » یلع مـالک  نـیا  .صاـع (2)و  نب  مکح  لآ  قـشمد و  ، هرـصب : زیچ هس  رگم  ، تسیرگ ترـضح 

ناطیش و هاگدورف  ، هرـصب هک  نادب  (3) ...نتفلا » سرغم  سیلبا و  طبهم  هرـصبلا  ّنا  ملعا  :» تشون ، هرـصب رب  ترـضح  نآ  یلاو  ، ساـبع
.تساه هنتف  هاگتشک 

نتفرگ يارب  شیوخ  يرای  هب  ار  نانآ  تشون و  همان  هرصب  ياهتیصخش  زا  رفن  شـش  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ، اروشاع تضهن  رد 
نب رذـنم  ، سیق نب  فنحا  ، عمـسم نب  کلام  : زا دـندوب  تراـبع  ، دـندوب یهورگ  سیئر  ، مادـک ره  هک  رفن  شـش  نیا.درک  توعد  ، قح

، مایپ نیا  ندـناسر  يارب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  کیپ  ناسر و  همان.هّللا  دـیبع  نب  رمع  مثیه و  نب  سیق  ورمع ، نب  دوعـسم  ، دوراـج
ياهتیـصخش زا.دنداتـسرف  داـیز  نبا  دزن  ار  ماـما  ةداتـسرف  یخرب  ، دـنداد درـس  باوج  ماـما  هب  ، ناـنیا زا  یخرب.دوب  نامیلـس  شمـالغ 

زین نانآ  ، درک توعد  ترـضح  نآ  يرای  هب  ار  برع  لیابق  ، هسلج لیکـشت  اب  تفگ و  کـیّبل  ماـما  يادـن  هب  دوعـسم  نب  دـیزی  ، هرـصب
.درک يرای  تیامح و  هنوگ  ره  مالعا  تشون و  ماما  هب  يا  همان  نآ  یب  یپ  رد.دندرک  تیامح  مالعا  هدش ، لاح  شوخ 

دیهش شنارای  باحصا و  هک  دیسر  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تسد  هب  یتقو  اروشاع  زور  ، همان یلو 

ص:72

«. رصب » ةژاو ،ج 1  راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
،ج 57،ص 205. راونألا راحب  ( - 2 - 2

ۀمان 18. ( حلاص یحبص  ) هغالبلا جهن  ،ج 33،ص 492، نامه ( - 3 - 3
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دیزی .دیسر (1) هرصب  هب  ترضح  نآ  تداهش  ربخ  هک  دوب  هدش  ماما  يرای  ةدامآ  یتقو  دوعـسم  نب  دیزی  ، رگید يوس  زا  .دندوب  هدش 
البرک هب  ماما  هارمه  اجنآ  زا  دـندناسر و  هّکم  هب  ار  دوخ  ، هتفگ کیّبل  ماما  يادـن  هب  شمالغ  رـسپ و  ود  قافّتا  هب  زین  يرـصب  طیبن  نب 

.دندش (2) دیهش  دندمآ و 

»و مالسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  ربارب  رد  يا  هتسیاش  عضوم  ، عومجم رد  هرـصب  اّما  ، دندوب هرـصب  نایعیـش  زا  البرک  يادهـش  زا  یخرب  هچرگ 
.دوبن بوخ  ، تیب لها  زا  تیامح  رد  زین  شا  هقباس.تشادن  وا  تضهن 

نکاس هرصب  رد  هّیفوص  هّیخیـش و  نوچ  مه  هعیـش  تالغ  زا.يرابخا  مه  یـشخب  دنا و  يرـشع  ینثا  ۀعیـش  بلغا  هرـصب  مدرم  ، زورما »
(3) .دننک » یم  مّلکت  نآ  اب  دنناد و  یم  یبرع  لثم  مه  ار  یکرت  یسراف و  دنرابت و  یناریا  ، هقطنم نیا  یحاون  ریاشع  رثکا.دنتسه 

تریصب

نوتم ینید و  گنهرف  رد.دوب  شنیب  »و  تریـصب ،» اروشاع تضهن  رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  نارای  یلمع  يرکف و  ياـهیگژیو  زا 
ّقح و هب  تبـسن  قیمع  تخانـش  یلدرادـیب و  ینیب و  نشور  نابحاص  ینعی  ، تسا هدـش  دای  « رئاصبلا لها  » ناونع اب  یناسک  زا  ، فراـعم

اب.رس مشچ  اهنت  هن  ، تسانیب ناشنورد  مشچ  ، تریصب نابحاص.قفانم  نمؤم و  ، نمشد تسود و  ، همانرب هار و  ، یهلا تّجح  ماما و  ، لطاب
ینید یبـتکم و  ياـنبم  يداـقتعا و  ۀـشیر  ناشیاهیریگعـضوم  درکلمع و  دـنراذگ و  یم  هار  رد  ماـگ  باـختنا  يرایــشه و  ، یهاـگآ

ای ، یلهاـج یموق و  تابّـصعت  زا  هتفرگ  تأـشن  اـی  هناتـسرپایند  هناـیوجدوس و  هن  ؛ تسا یمارم  ناـشتازرابم  یبتکم و  ناـشداهج  ، دراد
لطاب دـننیب و  یم  ّقحب  ماهبا و  یب  نشور و  ار  دوخ  هار  ، تریـصب لها.روز  ۀطلـس  لطاب و  حانج  ۀـناراکبیرف  تاغیلبت  ةدـش  کـیرحت 

اهریـشمش.دنراد و یم  رب  داـهج  هدـیقع و  زا  تسد  هن  دنـشورف و  یم  ار  دوخ  هن  ، دـیدهت عیمطت و  اـب  دـنراد و  نیقی  ار  نمـشد  ندوب 
(4) مهفایسا .» یلع  مهرئاصب  اولمح  «:» مالسلا هیلع  » یلع ةدومرف  هب.دراد  یتدیقع  ۀناوتشپ  ناشداهج 

ماـما لاـح  همه  رد  مه  دـندیگنج ، یم  هیواـعم  اـب  « مالـسلا هـیلع  » یلع باـکر  رد  مـه  ، هاـگآ لد  ناوریپ  لداـنیب و  ناعفادـم  هنوـگنیا 
يادف ار  شیوخ  ناج  اروشاع  رد  مه  ، دندرک یم  تیامح  ار  « مالسلا هیلع  » یبتجم

ص:73

،ج 2،ص 327. یلع نب  نیسحلا  مامإلا  هایح  ( - 1 - 1
،ص 328. نامه ( - 2 - 2

،ج 3،ص 266. عّیشت فراعملا  هریاد  : ك.ر ( - 3 - 3
ۀبطخ 150. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( - 4 - 4
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یماما ار  « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس.دوب  نشور  ناشیاهخـساپ  اهزجر و  اهینارنخـس و  زا  نیا.دندرک  یم  نآرق  ترـصن  شیوخ و  ماما 
نانآ اب  داهج  هک  دنتخانش  یم  يا  هشیپ  قافن  نالد  رفاک  ار  شنانمشد  تخاب و  شهار  رد  ناج  درک و  شیرای  دیاب  هک  دنتـسناد  یم 
یلع ، لضفلا ابا  ترـضح  «، مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  نانخـس.تشاد  رجا  دوب و  ناکرـشم  اب  داهج  نوچمه 

ةرابرد مالـسلا » هیلع  » قداص ماما  .تسا  نانآ  تریـصب  قمع  يایوگ  همه  « مالـسلا هیلع  » هللا دـبع  اـبا  ناراـی  ، مشاـه ینب  ناـناوج  ربکا ،
انّمع ناک  :» تسادهـشلا دیـس  زا  تیامح  رد  وا  نامیا  يراوتـسا  شنیب و  قمع  يایوگ  هک  ، دراد « هریـصبلا ذـفان  » ریبعت ، ساـبع ترـضح 

كرما نم  هریـصب  یلع  تیـضم  ّکنا  و  :» تسا ساـبع  ترـضح  ۀـمانترایز  رد  (1) ...نامیألا .» بلـص  هریـصبلا  ذـفان  ّیلع  نب  ساّبعلا 
بلط ایند  ینالدروک  ، لباقم ۀهبج  رد.تسا  روهشم  »؟ میتسین قح  رب  ام  رگم  » هک ماما  هب  باطخ  ربکا  یلع  نخس  «. ...نیحلاّصلاب ایدتقم 

، مارح ياه  همقل  دوب و  هتسب  ار  ناشتریصب  مشچ  يوما  تاغیلبت  هک  دندوب  نادان  یناگدش  کیرحت  هزیگنا و  یب  یناگدروخ  بیرف  و 
.دوب هتفرگ  نانآ  زا  ار  شوین  تقیقح  شوگ 

اروشاع گنهرف  ، یبلط تداهش  ، افو ، اروشاع ياهسرد  -

ناطب

رد « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.تسا  دـسا  ینب  زا  يا  هفیاـط  نآ  زا  هفوک و  فارطا  رد.هّکم  فرط  هب  هفوک  ياـههاگلزنم  زا  یلزنم  ماـن 
يارب ناـیناوراک  هک  هدوب  يداـبآ  بآ و  يدجـسم و  يرـصق و  اـجنآ  رد.تسا  هتـشذگ  مه  هاـگلزنم  نیا  زا  ، هفوک هب  شیوـخ  ریـسم 

.دندمآ (2) یم  دورف  تحارتسا 

یمیمت ّیح  نب  رکب 

دیهش لّوا  ۀلمح  رد  تسویپ و  « مالسلا هیلع  » نیسح هاپـس  هب  اروشاع  زور  اّما  ؛ دوب دعـس  رمع  هاپـس  رد  ادتبا  يو.تسالبرک  يادهـش  زا 
.دش (3)

يرمحا نارمح  نب  ریکب 

ار وا  ملـسم  غیت  تبرـض  درک و  نت  هب  نت  دربن  لیقع  نب  ملـسم  اب  هفوک  ياه  هچوک  رد  هک  دوب  یـسک  يو.دـیزی  رادـفرط  نایفوک  زا 
ملسم ، دایز نبا  روتسد  هب  هک  دوب  وا  مه.تخاس  حورجم 

ص:74

،ج 7،ص 430. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
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.تخادنا (1) نیمز  هب  ار  وا  ندب  ندرک و  ادج  شندب  زا  رس  درب و  هرامألا  راد  يالاب  ار 

البرک الب و 

اهناسنا نومزآ  ۀـیام  اهیراتفرگ  اهجنر و  بلغا.ناحتما ، شیامزآ و  يانعم  هب  مه  ، تسا يراتفرگ  تنحم و  جـنر و  ياـنعم  هب  مه  ـالب 
نیرتـگرزب مه  دوب و  اـهتنحم  اـهجنر و  نیرتـمیظع  زا  يا  هتخیمآ  زین  ( ـالب برک و  ) ـالبرک.تسا يراد  نید  قـیرط  رد  یگدـنز و  رد 

نیمزرـس نیا  هب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  یتقو  .دـنزاس  صخـشم  ار  شیوخ  عضوم  ات  ، لطاب قح و  لـها  يارب  یخیراـت  شیاـمزآ 
نم کب  ذوعا  ّینا  ّمهّللا  :» دومرف یم  هتسویپ  دش و  کشا  زا  رپ  ترضح  نآ  نامـشچ  ، البرک : دنتفگ ؟ دراد مان  هچ  اجنیا  : دیـسرپ ، دیـسر

انباکر و خانم  انهاه  ءالب ، برک و  عضوم  اذـه  :» دومرف تساج و  نیمه  شنارای  دوخ و  هاگتداهـش  هک  درک  نیقی  »و  ءـالبلا برکلا و 
ندـش هتخیر  هاگیاج  ام و  ندـمآ  دورف  ّلحم  اجنیا  ، تسالب يراـتفرگ و  جـنر و  نیمزرـس  اـجنیا  (2) انءامد .» کفـس  انلاحر و  ّطـحم 

.تسام ياهنوخ 

هیلع » یـسیع ترـضح.تسا  هدـش  لقن  ادـخ  ءاـیلوا  ناـبز  زا  زین  نآ  زا  شیپ  اـهجنر  دـیادش و  اـب  ماـن  نیا  نیمزرـس و  نیا  یگتخیمآ 
ترضح يزور  .تـسناد (3) « ءـالب برک و  ضرا  » ار نـیمز  نآ  تـفرگ و  ارف  ار  وا  هودـنا  ، تشذـگ نیمزرـس  نـیا  رب  یتـقو  « مالــسلا

یلاح رد  ، تفگ یم  نخس  هدنیآ  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح تداهـش  زا  « مالـسلا هیلع  » همطاف شرتخد  يارب  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » لوسر
دوش یم  هتشک  مدنزرف  هک  اجنآ  دیـسرپ : ردپ  زا  « مالـسلا هیلع  » ارهز ترـضح.دوب  ردام  شوغآ  رد  یکدوک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هک 
یلع انیلع و  ءالب  برک و  راد  یه  ءالبرک و  هل  لاقی  عضوم  » ...تّما رب  اـم و  رب  جـنر  تنحم و  نیمزرـس  ، تسـالبرک : دومرف ؟ تساـجک

(4) هّمئألا .»...] ] هّمألا

نارای نادناخ و  »و  مالسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  قشع  يراکادف و  ، صولخ شیامزآ  مه  ، میروآ باسح  هب  شیامزآ  نیمزرس  ار  البرک  رگا 
هب ناشیاعّدا  هدـیقع و  قدـص  نازیم  نانآ و  یلاعتم  دـعب  یتاذ و  ةرهوج  اهتبیـصم ، اهغاد و  اهتداهـش و  اهجنر و  ةروک  رد  هک  تسوا 

یهلا تّجح  ربمایپ و  دـنزرف  هب  تبـسن  هک  دوب  يوما  ماکح  زین  يرای و  ترـصن و  نایعّدـم  ناـیفوک و  هاگـشیامزآ  مه  ، دیـسر روهظ 
رد اهالب  ینومزآ  ۀبنج  هب  هراشا  رد  زین  « مالسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  .دندرک  راتفر  هنوگنآ 

ص:75

،ج 3،ص 59. يدوعسم ، بهّذلا جورم  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 91. نیسحلا مامإلا  هایح  ( - 2 - 2

،ج 44،ص 253. راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ص 264. نامه ( - 4 - 4

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 156 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_75_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_75_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_75_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_75_4
http://www.ghaemiyeh.com


سانلا ّنا  :»... دومرف ، دومن داریا  ( البرک رد  یلوقب  و  «) مسح وذ  » هاگلزنم رد  هک  يا  هباطخ  رد  ، دّـهعت نازیم  يراد و  نید  ةرهوج  فشک 
رب نید  دنیایند و  ةدنب  مدرم  (1) نوناّیّدلا .» ّلق  ءالبلاب  اوصّحم  اذاف  مهشیاعم  تّرد  ام  هنوطوحی  مهتنسلأ  یلع  قعل  نیّدلا  اینّدلا و  دیبع 

نارادنید ، دنوش هدومزآ  « الب  » اب هک  هاگنآ  اّما.دننز  یم  نید  زا  مد  ، دنـشاب هدوسآ  دخرچب و  ناشاهیگدـنز  ات  تسا و  نیریـش  ناشنابز 
.دنوش یم  كدنا 

وا يرای  زا  تسد  ، گرم زا  میب  یبلط و  ایند  رطاخب  دننیبب و  نانمـشد  ةرـصاحم  رد  ار  ادـخ  تّجح  هکنیا  زا  رت  تخـس  یـشیامزآ  هچ 
ار ماـما  باـکر  رد  داـهج  يراکادـف و  ۀـیحور  ناـنآ  تساوخ و  يراـی  یـضعب  زا  هار  لوط  رد  ماـما  یتـقو  ، تهج نیمه  هب  ! دـنرادرب

باذع راتفرگ  ، دنکن يرای  دونشب و  ار  ماما  یهاوخ  ترصن  يادن  سک  ره  هک  ارچ  ، دنشاب رود  هقطنم  زا  هک  دومرف  ترضح  ، دنتـشادن
(2) مّنهج .» ران  یف  هّللا  هّبلأ  کله ) ) ّالا انرصنی  دحا و ال  انتیعاو  عمسی  هّللا ال  وف  «؛ دش دهاوخ  یهلا 

هنوگنآ ، دوب هجرد  عیفرت  ادـخ و  هب  برق  ۀلیـسو  زین  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  تیب و  لها  يارب  ، البرک گرزب  شیامزآ  ، هوالع هب 
تـشد رد  ار  دوخ  ةداوناخ  دش  رومأم  یهلا  نامرف  هب  ، میهاربا ، زین دندش و  شیامزآ  «، حـبذ » نامرف اب  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  هک 

.تفر اه  هلعش  لد  رد  دش و  شیامزآ  نایدورمن  شتآ  اب  زین  ،و  دراذگب اهنت  کشخ ، بآ و  یب 

لها نادنزرف.هللا و  لآ  ینابرق  دوب و  « میظع حبذ  » زین شدوخ  ، دروآ قشع  خلـسم  هب  ینابرق  ود  داتفه و  زین  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دـیس 
دندمآرب و نومزآ  زا  زوریپ  دیفس و  ور  ، البرک هاگشیامزآ  رد  همه  ،و  دندش شطع  الب و  جاوما  راتفرگ  ، ّفط يارحص  رد  زین  وا  تیب 

«. كرمأل امیلست  کئاضقب و  یضر  یهلا  » دوب میلست  اضر و  رگ  تیاکح  ، تاظحل نیسپاو  رد  مالسلا » هیلع  » نیسح مالک 

يارب مه  دوب و  ربمغیپ  تّما  يارب  نومزآ  ۀیام  مه  البرک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  زین  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رتخد  همطاف  ینارنخـس  رد 
انب مکالتبا  مکب و  هّللا  انالتبا  تیب  لها  ّانإف  :» دـندمآ رد  دیفـس  ور  ناحتما  نیا  زا  تیب  لـها  اـّما  ، دـنداد يدـب  ناـحتما  نارگید.ترتع 
هار نادیهـش  یهلا  دعب  ةولج  ۀنیمز  ار  « التبا تسیرگن و« مه  « الب » دـعب زا  ، اروشاع هب  ناوت  یم  هک  تسا  هنوگنیا  (3) انسح » انءالب  لعجف 

زوس و اهجنر و  دیادش و  زا  یلیثمت  دیاب  زین  « مالسلا هیلع  » نیسح رئاز.تسناد  ادخ 
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.دشاب « الب »و« برک » شیالبرک دروآ و  دیدپ  شیوخ  رد  ار  اهشطع  فوخ و  اهزادگ و 

دندنسپ نینوخ  لد  نابوخ  ، الد دندنسپ  نیا  نابوخ  هک  وش  نوخ  الد 

اروشاع ياهسرد  ، البرک ترایز  -

دسا ینب 

داسجا نفد  يارب  نانآ  زا  يا  هّدـع  ، دعـس رمع  هاپـس  نتفر  زا  سپ  ، اروشاع يادرف  دـندوب و  نکاس  البرک  کـیدزن  هک  يا  هفیاـط  ماـن 
هیلع » داّجـس ترـضح  ، ماگنه نآ  رد.دـندوب  ّریحتم  ، دنتخانـش یمن  ار  داـسجا  نوچ  دـندمآ (1)و  ـالبرک  هب  تیب  لـها  يادهـش  رّهطم 
يارب دندرک و  يرای  ار  ترضح  ، ادهـش نفد  رد  نانآ  دناسانـش و  نانآ  هب  کی  هب  کی  ار  باحـصا  تیب و  لها  رکیپ  دمآ و  « مالـسلا

: تسا هدمآ  « عیشت فراعملا  هریاد  » رد.دندیرفآ راختفا  ، شیوخ

ترـضح رّهطم  رکیپ  نفد  راختفا  قیفوت و  هلیبق  نیا...هکردـم  نب  همیزخ  نب  دـسا  نادـنزرف  زا  ، برع لیابق  زا  يا  هریت  ماـن  ، دـسا ینب  »
زا هّیماما  يامعز  ارعش و  ، املع ، باحصا زا  یعمج.دنتـشاد.ق  لاس 61  رد  البرک  ۀعقاو  زا  سپ  ار  ترـضح  نآ  راصنا  ادهـشلا و  دیس 
زا يرجه  لاس 19  رد  هلیبق  نیا.دنا  هدوب  هلیبق  نیمه  زا  زین  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  نارسمه  زا  یخرب.دنا  هتساخرب  هلیبق  نیا 

ماگنه.دندرگ یم  بوسحم  برع  روشحلس  لیابق  زا.دندرک  تنوکس  البرک  یحاون  زا  هّیرضاغ  هفوک و  رد  ، هتفر قارع  هب  زاجح  دالب 
اب ، لمج گـنج  رد  يرجه  لاس 36  رد.دـنداد  صاصتخا  شیوخ  هب  هفوک  دجـسم  بونج  رد  ار  یّـصاخ  ۀـّلحم  هلیبق  نیا  ، هفوک يانب 
اب قفاوم  : دندش میسقت  هتـسد  هس  هب  لاس 61  رد  اروشاع  مایق  رد.دـندیگنج  ترـضح  نآ  رانک  رد  دـندرک و  تعیب  « مالـسلا هیلع  » یلع

دلاخ نب  ورمع  همامث و  نب  عقوم  ، رهسم نب  سیق  ، هجسوع نب  ملسم  ، ثرح نب  سنا  ، رهاظم نب  بیبح.فرط  یب  فلاخم و  ترضح و 
.دوب فلاخم  نارس  زا  ، راوخریش لفط  لتاق  ، يدسا لهاک  نب  هلمرح  دندوب و  قفاوم  نارس  زا  يوادیص 

رارق ریثأت  تحت  دندید و  ار  داسجا  هدرک و  رذگ  گنج  نادیم  رب  ناشنانز  ، نیسح تداهش  زا  سپ  ( اهفرط یب  ) موس ۀتـسد  زا  یهورگ 
البرک فرط  هب  هتفرگ  تسد  هب  گنلک  لیب و  نانز  ادـتبا.دندرک  ربخ  ، داـسجا نفد  تهج  ار  نادرم  ، هتفر دوخ  نیمزرـس  هب  دـنتفرگ و 

ماما و داسجا  نفد  هب  هداتفا  هار  نانز  لابند  هب  دندمآ و  دوخ  هب  تشگ و  رادیب  دـسا  ینب  نادرم  نادـجو  یتّدـم  زا  سپ.دـندش  ناور 
هب نایعیش  سپ  نآ  زا  دش و  نانآ  ترهش  ببس  يراکادف  نیا.دنتخادرپ  شنارای 
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(1) دنرگن .» یم  دسا  ینب  ۀلیبق  هب  ّتبحم  مارتحا و  رظن 

هّیما ینب 

یلص » مالسا ربمایپ  تخسرس  نانمـشد  زا  هّیما.دسر  یم  « سمـش دبع  » نادنزرف زا  فلخ  نب  هّیما  هب  نانآ  بسن  هک  ، شیرق زا  يا  هفیاط 
هیلع » یلع اب  ، يوحن هب  ربمایپ  اب  .دندوب (2) زوت  هنیک  فلاخم و  مشاه  ینب  اب  هراومه  هّیما  ینب  الک  وا و  نادـنزرف  دوب و  « هلآ هیلع و  هللا 

لوسر.دـندیزرو یم  تموصخ  يرگید  ۀـنوگ  هب  همئا  ریاس  »و  مالـسلا امهیلع  » نیـسح ماـما  نسح و  ماـما  اـب  رگید و  وحن  هب  « مالـسلا
.تسا (3) هدش  ریسفت  هّیما  ینب  هب  هیآ 60) ءارسا  ةروس  «) هنوعلم ةرجش  ،» نآرق رد.درک  تنعل  ار  نانآ  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ

هتشک ناناملسم  غیت  هب  مالسا  ردص  ياهگنج  رد  نانآ  زا  یناگرزب  دنتـشاد و  دیدش  ینمـشد  یلع  لآ  ربمایپ و  ترتع  اب  ، نامدود نیا 
لاس 41 رد  هیواعم  نامز  زا  نانیا  » .دنداد ناشن  یلع  لآ  یلع و  اب  ار  اهینمـشد  نآ  هک  دندوب  نانیا  لسن  زا  هیواعم  دیزی.دندوب و  هدش 

.دوب ماش  رد  ناشتموکح  زکرم  دنتشاد و  تموکح  يرجه  لاس 132  ات  دندیسر و  تموکح  هب  يرجه 

هّیما ینب  يافلخ  زا  یـضعب.دندوب  هتخادـنا  هار  ییاهـشون  شیع و  تالّمجت و  تافیرـشت و  طاسب و  ، سراف مور و  ياـهتموکح  عبت  هب 
هلـسلس نیا  ، رامح ناورم  اب  هک...و  ماـشه  ، زیزعلا دـبع  نب  رمع  ، نامیلـس ، دـیلو کـلملا ، دـبع  ، ناورم ، دـیزی ، هیواـعم : زا دـندوب  تراـبع 

ات « مالسلا هیلع  » یبتجم نسح  ماما  نامز  زا  ، دوب هام (5) رازه  ناشتموکح  تّدم  (4) .یناسارخ » ملـسم  وبا  مایق  نایرج  رد  ، دش ضرقنم 
رب ار  ٍرْهَش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » ۀیآ یـضعب.دیشک  لوط  اقیقد  زور  هام و 13  لاس و 11  ینعی 90  ، حاّفس ندمآ  راک  يور  نامز 

ۀلیبق زا  سپ  : هک درک  هیصوت  وا  هب  نامثع  ندیسر  تفالخ  هب  زور  نیلوا  رد  ، نایفـس وبا  .دنا (6) هدرک  لیوأت  نانآ  تموکح  هام  رازه 
نآ ، تسا هداتفا  وت  تسد  هب  تموکح  کنیا  ( دندوب نآ  زا  رمع  رکب و  وبأ  هک  ) يدع میت و 

ص:78

،ج 3،ص 340. عّیشت فراعملا  هریاد  ( - 1 - 1
.يزیرقم : زا « مشاه ینب  هّیما و  ینب  نیب  مصاختلا  عازنلا و  :» ك.ر ( - 2 - 2

،ج 1،ص 46. راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3
همتت : هب دـینک  عوجر  هلمج  زا  ، اـهنآ تخانـش  هّیما و  ینب  ياـفلخ  ناـمز  عیاـقو  ةراـبرد  ص 412. ،ج 1، فیراـعم فراـعم و  ( - 4 - 4

دلج 5 و 6. ( همجرت ) برألا یهتنم  زین  یمق و  سابع  خیش  ، یهتنملا
هعیـشلا و » ۀـمجرت « رــسدوخ نارادـمامز  هعیــش و  :» ك.ر زین.درادرب  رد  ار  ناـیوما  تاـیانج  حرــش  « هایــس هاـم  رازه  » باـتک ( - 5 - 5

.هینغم داوج  دمحم  زا  « نومکاحلا
،ج 3،ص 235. بهّذلا جورم  ( - 6 - 6
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.مرادـن رواـب  یمّنهج  تشهب و  هب  نم  رگید ، زیچ  هن  تسا  تنطلـس  نیا.نادرگب  تسد  هب  تسد  هّیما  ینب  ناـیم  رد  یپوت  نوـچمه  ار 
(1)

نم لجر  یتّنـس  لّدبی  نم  لّوا  ّنا  :» دش دهاوخ  نینچ  هک  دوب  هدرک  ییوگـشیپ  ربمایپ  دوخ.دـنداد  رییغت  ار  ادـخ  لوسر  ّتنـس  نایوما 
: هک تسا  هدش  لقن  دیزی  نابز  زا  ، دناسر یم  یحو  تمایق و  ادخ و  هب  ار  نایوما  يداقتعا  یب  هک  زین  رعش  نیا  « هّیما ینب 

لزن (2) یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل 

هیلع » نیـسح ماما.دـنا  هتفرگ  رارق  تنعل  دروم  هدـش و  هدرب  مان  هّیما  ینب  ناورم و  لآ  ، دایز لآ  ، نایفـس وبا  لآ  زا  ، اروشاـع تراـیز  رد 
رب تفالخ  دومرف  یم  هک  مدینش  مّدج  زا  : دومرف ، دنک تعیب  دیزی  اب  ماما  تساوخ  یم  هک  ناورم  ۀناّرـصم  نخـس  خساپ  رد  زین  « مالـسلا

«. نایفس یبا  لآ  یلع  همّرحم  هفالخلا   » تسا مارح  نایفس  وبا  لآ 

ناورم لآ  ، کلملاب مشاه  تبعل  -

هدعج ینب 

.دنتشون همان  توعد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  هک  ، هفوک لیابق  زا  یکی  مان 

مشاه ینب 

مشاـه.دوش و یم  هتفگ  « مشاـه ینب   » تهج نیمه  هب  ، ربماـیپ تیب  لـها  هب.ادـخ  لوسر  يـالعا  ّدـج  ، فاـنم دـبع  نب  مشاـه  نادـنزرف 
رد زین  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.دوب  نامدود  نیا  زا  هللا  لوسر  دـندوب و  مارتحا  دروم  تباجن و  هب  روهـشم  ، برع نایم  رد  شدادـجا 

: دنک یم  راختفا  نآ  هب  هدرک و  هراشا  فیرش  بسن  نیا  هب  ، اروشاع زور  رد  شیوخ  ياهزجر  زا  یکی 

رخفا نیح  ارخفم  اذهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  ، ریخلا ّیلع  نبا  انا 

جوا « البرک ۀثداح  » .تشاد همادا  زین  هّمئا  نارود  رد  ، توادع ضغب و  نیا  دنتشاد و  ینمشد  تفلاخم و  ، مشاه ینب  اب  زاغآ  زا  ، هّیما ینب 
.دوب مشاه  ینب  اب  نایوما  ۀنیک  توادع و 

.تسا قافن  ۀناشن  مشاه ، ینب  اب  هنیک  ینمشد و  (3) قافن » مشاه  ینب  ضغب  :» تسا هدومرف  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » مالسا ربمایپ 

، تفرگ تراسا  هب  ار  وا  تیب  لها  دناسر و  تداهش  هب  ار  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  نوچ  ، دیزی

ص:79

،ج 2،ص 690. باعیتسا ( - 1 - 1
.تسا هدرک  داهشتسا  اهنآ  هب  دیزی  هک  تسا  « يرعبز نبا  » زا راعشا  ( - 2 - 2
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،ج 93،ص 221. راونألا راحب  ( - 3 - 3
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: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  دز و  یم  « مالسلا هیلع  » نیسح ياهبل  رب  نارزیخ  بوچ  اب  ، نشج سلجم  رد 

نادـنزرف زا  رگا.تسا  هدـش  لزان  ییحو  هن  هدـمآ و  يربخ  هن  ، دـندرک يزاب  تنطلـس  کلم و  اب  مشاه  ینب  « ...کلملاب مشاـه  تبعل  »
....متسین (1) فدنخ  لسن  زا  ، مریگن ماقتنا  دمحا 

تیب لها  -

بیس يوب 

هب دوز  حبـص  هک  یناسک  تسا  فورعم  زین  «. دـیآ یم  بیـس  يوب  ادهـش  تبرت  ز  :» دـنتفگ یم  البرک  نارئاز  ياـهیناوخ  شوواـچ  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  راونألا  راحب  رد.دراد  یثیدح  ۀشیر  نخس  نیا.دننک  یم  مامشتسا  یتشهب  بیس  يوب  ، دنورب البرک  ترایز 

ود نیا.دوـب  ادـخ  لوـسر  دزن  مه  لـیئربج  هک  یلاـح  رد  ، دندیـسر ربماـیپ  روـضح  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  نسح و  ماـما  يزور 
یم هراــشا  تـشاد و  تــسد  رد  يزیچ  مــه  لیئربج.دــندیخرچ  یم  وا  رود  هدرک و  هیبــشت  (2) یبـلک » ۀـیحد  » هب ار  لـیئربج  ، زیزع

اب دـندش و  لاح  شوخ  ود  نآ.داد  « نینـسح » هب ار  اهنآ.تسا  رانا  کی  یبالگ و  کی  ، بیـس کی  لـیئربج  تسد  رد  هک  دـندید.درک 
ار اه  هویم.دـندرک  ناـنچ  زین  ود  نآ.ناـتردام  ردـپ و  دزن  دـیربب  : دومرف دـییوب و  تفرگ و  ار  اـهنآ  ربمایپ.دـندیود  ربماـیپ  دزن  باـتش 

زاب اه  هویم  ، دـندروخ یم  هچ  ره  یلو  ، دـندروخ اهنآ  زا  یگمه  تفر و  نانآ  دزن  مه  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ هکنآ  اـت  دـندروخن 
يرییغت « مالـسلا هیلع  » همطاف نامردام  تایح  ماّیا  رد  هک  دـنک  یم  لقن  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.تفر  ایند  زا  ربمایپ  هکنآ  ات.دوب  یقاب 

یبالگ « مالسلا هیلع  » یلع تداهش  اب.دوب  هدنام  یبالگ  بیـس و  دش و  دیدپان  رانا  ، تفر ایند  زا  همطاف  هکنآ  ات  ، دماین شیپ  اه  هویم  رد 
يزور ات  دوب  یقاب  نانچمه  بیس  دش و  دیهش  مومـسم و  « مالـسلا هیلع  » نسح ماما.دنام  یقاب  تلاح  نامه  هب  بیـس  دش و  دیدپان  مه 

یگنشت نوچ.تفای  یم  نیکست  نم  شطع  زوس  ، مدییوب یم  ار  نآ  مدش  یم  هنشت  هاگره  نم.دنتسب  ام  يور  هب  ار  بآ  ( البرک رد  ) هک
.مدوب هدرک  ادیپ  گرم  هب  نیقی  رگید  مدز و  نادند  نآ  رب  ، تفای تّدش  ما 

هب هاگلتق  رد  بیس  يوب  ، دش دیهش  نوچ.دومرف  شتداهش  زا  لبق  تعاس  کی  مردپ  ار  نخس  نیا  : دیامرف یم  « مالسلا هیلع  » داجـس ماما 
ترایز ار  نیـسح  ربق.دوب  یقاب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح زا  سپ  نآ  يوب  یلو  دوبن ، بیـس  زا  يرثا  میتشگ و  نآ  لابند.دیـسر  یم  ماشم 

بیس نآ  يوب  مدید  مدرک و 

ص:80

ج عّیـشت ،» فراعملا  هریاد  :» ك.ر ، تلاسر نادناخ  اب  هّیما  لآ  زیمآ  توادـع  ۀـطبار  ۀـنیمز  رد  ،ص 462. مّرقم ، نیـسحلا لتقم  ( - 1 - 1
3،ص 398.

.دش یم  راکشآ  وا  تروص  هب  بلغا  ، لیئربج هک  دوب  امیس  شوخ  یصخش  مان  ( - 2 - 2
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ترایز یپ  رد  رحس  ماگنه  ، دنونشب ار  نآ  دنهاوخب  رگا  ، دننک یم  ترایز  هک  ام  نایعیـش  زا  کی  ره  سپ.دسر  یم  ماشم  هب  وا  ربق  زا 
.دننک (1) یم  مامشتسا  ار  بیس  نآ  يوب  ، دنشاب صلخم  رگا  هک  ، دنورب

تبرت حیبست  ، تبرت -

ضایب

.دنراذگ (2) لغب  رد  ، تشاددای تهج  هک  يا  هچباتک  ، هتشونان دیفس  رتفد  هچباتک و  ، يدیفس

مه هب  هت  زا  تسا و  یمرچ  دلج  ياراد  الومعم  هدـش و  هتـشون  نآ  رد  هیعدا  ای  هحون  تاقوا  یـضعب  هیزعت و  سلجم  دـنچ  هک  يرتفد 
ياه هچباتک  هنوگنیا  رگید  یماسا  زا  ، راموط هخسن و  .دنیوگ (3) یم  « گنج  » اه هتـشون  هنوگنیا  هب  زورما.یلغب  یعطق  اب  ، هدش هتخود 

هحون .دوب  راوشد  نآ  زا  یـسیونور  دـش و  یم  هتـشون  تسار  پچ و  تروص  هب  یّـصاخ و  ّطـخ  اـب  بلغا.تسا  هدوب  هیزعت  هحوـن و 
.دنداد یمن  نارگید  هب  دنتشاد و  دوخ  راصحنا  رد  ار  اهنآ  الومعم  مه  اهناوخ 

هخسن ، هیزعت  ، یناوخ هحون  ، سلجم -

ملع - قریب

هضیب

ۀقطنم نیمه  رد.تسا  هدوـب  « عوـبری ینب   » هب قـّلعتم  هتـشاد و  رارق  هصقاو  بیذـع و  نیب  هک  ، هفوـک هار  رـس  ياـههاگلزنم  زا  یکی  ماـن 
ّنا ! سانلا اهّیا  :» دومرف داریا  ّرح  هاپـس  يارب  ار  شیوخ  فورعم  ۀـبطخ  درک و  دروخرب  هفوک  هاپـس  اب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ، عیـسو

: لاق « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » هّللا لوسر 

هباطخ نمـض  دنتـساخرب و  ریـضخ  نب  ریرب  لاله و  نب  عفان  هک  دوب  اج  نیمه  رد  (4)و  ...هّللا » مارحل  ّالحتسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم 
.دندرک زاربا  ماما  نآ  زا  ار  شیوخ  تیامح  ترصن و  ییاه 

هایگ یب  راومه و  دیفـس  نیمز  ياـنعم  هب  هضیب  .درک (5) تکرح  بیذـع  يوس  هب  داد و  رـس  « لیحّرلا ، لیحّرلا » يادـن ماما  ، نآ زا  سپ 
.تسا

لزنم -

ص:81

،ج 3،ص 391. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم : ك.ر زین  ،ج 43،ص 289. راونألا راحب  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 543. عیشت فراعملا  هریاد  ،ص 285، ینویامه قداص  ، ناریا رد  هیزعت  ( - 3 - 3
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،ص 217. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 4 - 4
،ص 102. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 5 - 5
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تعیب

ترضح نآ  دراداو و  هیواعم  نب  دیزی  اب  تعیب  هب  ار  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هک  دوب  نآ  نمـشد  ةدمع  شالت  ، البرک ۀثداح  رد 
.دش دیهش  ات  تفریذپن  مه 

تعیب.تسا هدوب  تشز  رایسب  برع  دزن  ، تعیب نتسکش.تسا  نتسب  دهع  نامیپ و  يانعم  هب  تعیب  «: تعیب لصا  » هب رت  يا  هشیر  یهاگن 
تیمـسر هب  دّرمت و  یعوـن  ، تعیب مدـع  دـش و  یم  بوـسحم  تعاـطا  دّـهعت  تیعبت و  اـضما و  نداد و  قـفاوم  يأر  یعوـن  ، مکاـح اـب 

.نتخانشن

تفلاـخم و هب  وا  اـب  تسناوت  یمن  مکاـح ، اـب  ةدـننک  تعیب  تشاد و  ار  تموکح  شریذـپ  تعاـطا و  موهفم  ، مالـسا ردـص  رد  تعیب 
نتفرگ سپ  دنتخانـش و  یم  مکاـح  هفیلخ و  رادـفرط  ار  هدـننک  تعیب  مدرم ، ، تـفرگ یم  ماـجنا  ینلع  هـک  هاـگنآ  دزادرپـب و  گـنج 

دوجو...و ناوضر  تعیب  ، هبقع تعیب  ، مالـسا خیرات  رد.شیوربآ  مه  ، داتفا یم  رطخ  رد  شناج  مه  نوچ  دوبن ، لوبقم  لومعم و  ، تعیب
َثَکَن ْنَمَف  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهّللا  ُدَی  ، َهّللا َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـناد یم  ادـخ  اب  تعیب  ، ربمایپ اب  ار  مدرم  تعیب  ، نآرق.تشاد

هک (2) َّنُهِْعیابَف » َکَنِْعیاُبی ...  ُتانِمْؤُْملا  َكَءاج  اذِإ  : » میناوخ یم  ، ربمایپ اـب  نمؤم  ناـنز  تعیب  ةراـبرد  (1) ...ِهِسْفَن » یلَع  ُثُْکنَی  اـمَّنِإَف 
.دنک یم  حرطم  مه  ار  تعیب  داوم 

رد تسد.مکاح  ماظن و  کی  هب  يرادافو  يارب  تسا  يدنگوس  تسا و  يرما  رب  نامیپ  دـهع و  ناونع  هب  یـسک  اب  نداد  تسد  ، تعیب
هب هکلب  ، ربهر باختنا  شور  ناونع  هب  هن  ، مالـسا رد  تعیب  دوش و  یم  یّقلت  تعیب  نتـشاذگ  وا  ةدنیامن  ای  یلاو  ریما و  مکاح و  تسد 

هیلع » یلع ةدومرف  هب.ادـخ  نوناق  عرـش و  روحم  رب  مه  نآ  ، ددرگ یم  یّقلت  هتـسیاش  ربهر  ماما و  کـی  تموکح  میکحت  لـماع  ۀـباثم 
زا یکاح  هک  دـنا  هدوشگ  نآ  يارب  یّـصاخ  باب  ، ثیدـح بتک  رد  قلاخلا .» هیـصعم  یف  قولخمل  هعاط  «ال  هغـالبلا جـهن  رد  « مالـسلا

نتفرگ تعیب  ندرک و  تعیب  عوضوم  ، مالسا ربمایپ  تافو  زا  سپ  ، ور نیا  زا  .تسا (3) مالسا  یعامتجا  یسایس و  ماظن  رد  نآ  ّتیمها 
.داد ناشن  ار  دوخ  هفیقس  رد  تفای و  يا  هداعلا  قوف  یسایس  ّتیساسح  ، تموکح عفن  هب  مدرم  زا 

اب ، نامثع گرم  زا  سپ  زین  ترضح  نآ  دوخ.دنراداو  تعیب  هب  دنتساوخ  یم  ار  وا  لدمه  نارای  »و  مالسلا هیلع  » یلع ، لصا نیمه  قبط 
.دش راد  هدهع  ار  تفالخ  ، يو اب  مدرم  تعیب 

ص:82

هیآ 10. ، حتف ( - 1 - 1
هیآ 12. ، هنحتمم ( - 2 - 2

(. توریب پاچ  ،ج 64،ص 181، راونألا راحب  ) اهثکن ّمذ  اهتّیفیک و  هعیبلا و  موزل  باب  ( - 3 - 3
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گنن طاقن  زا  ، روز باعرا و  دـیدهت و  اب  مه  نآ  ، دوب هدـنز  شدوخ  زونه  هک  یناـمز  رد  ، دـیزی شرـسپ  عفن  هب  هیواـعم  نتفرگ  تعیب 
تفرگ تعیب  شیوخ  دهعیلو  ناونع  هب  دیزی  عفن  هب  ، لیابق فورعم  ياه  هرهچ  ماش و  مدرم  زا  لاس 59  رد  هیواعم.تسا  نایوما  ۀطلس 

.درک یم  بوکرس  ار  نافلاخم  یلو.تفرگ  رارق  مه  ییاهضارتعا  دروم  هتبلا.تشون  مه  رگید  ياهرهـش  هب  ار  تعیب  هب  توعد  ۀمان  و 
ماما.دریگب تعیب  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  زا  تروص  ره  هب  هک  تشون  هماـن  هنیدـم  یلاو  هب  دـیزی  ، زین هیواـعم  گرم  زا  سپ  (1)

«. دیزی لثم  عیابی  یلثم ال  :» دومرف یم  تشاد و  عانتما  تعیب  زا  ، تسناد یمن  تفالخ  ۀتسیاش  ار  دیزی  هک  زین  نیسح 

لیقع نب  ملسم  ترضح  نآ  ، اجنآ هب  تمیزع  يارب  نایفوک  ياهتوعد  اه و  همان  یپ  رد  ، دوب هّکم  رد  ادهـشلا  دیـس  هک  مه  ینارود  رد 
.دنا هتشون  مه  رازه  ات 25  رازه  ار 18  ملسم  اب  هفوک  نارگتعیب  دادعت.دندرک  تعیب  نیسح  ماما  ةدنیامن  اب  زین  هفوک  نایعیش.داتسرف  ار 

(2)

هیلع » نیسح ماما.دوب  هدرپس  تعیب  اب  هک  دوب  يدّهعت  هب  تبسن  رگتعیب  نتـشاذگ  دازآ  عقاو  رد  ، یلاو ای  ماما  يوس  زا  « تعیب نتـشادرب  »
نانآ زا  تالمج  نیا  اب  ار  تعیب  هاگنآ  ، دـیبلط یهلا  شاداپ  ناشیارب  دوتـس و  ار  ناراـی  ياـفو  يا  هبطخ  نمـض  ، اروشاـع بش  « مالـسلا

یف اعیمج  اوقلطناف  مکل  تنذا  دـق  ّینا  الا و  :» دـیوگ كرت  ار  هنحـص  ، هدرک هدافتـسا  بش  شـشوپ  زا  ، دـهاوخ یم  هک  ره  ات  تشادرب 
يروشرپ ياهقطن  اب  هتساخرب و  کیاکی  نارای  هتبلا  (3) المج .» هوذّختاف  مکیشغ  دق  لیّللا  اذه  ، مامذ یّنم و ال  جرح  مکیلع  سیل  ّلح 

.تسا (4) فورعم  نارگید  لیقع و  نب  ملسم  نادنزرف  ، ریهز ، هجسوع نب  ملسم  نخس.تفرن  یسک  ، بش نآ  دندرک و  يرادافو  مالعا 

تّوتف ، افو ، تعیب نتشادرب  -

نفک یب  لسغ و  یب 

تـسا تیاور  رد  )و  نفک لسغ و ال  الب  اثالث  یقلم  ) دنرب یم  راک  هب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  يارب  ، یثارم رد  هک  تسا  یفاصوا  زا 
دوب هداتفا  نیمز  رب  نفک  لسغ و  یب  ، ترضح نآ  رس  یب  رکیپ  هک 

ص:83

،ج 10،ص 242. ریدغلا : ك.ر ، دیزی يارب  هیواعم  نتفرگ  تعیب  ةرابرد  ،ج 3،ص 27. بهذلا جورم  ( - 1 - 1
،ص 168. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2
،ج 44،ص 393. راونألا راحب  ( - 3 - 3

( .دینک هعجارم  »ج 3،ص 581  عّیشت فراعملا  هریاد   » هلّصفم ثحب  هب  «، تعیب » نوماریپ ) .نامه ( - 4 - 4
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(1) نفک .» لسغ و ال  سأر و ال  الب  هّثج  ضرألا  یف  یقلم  »

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - رامیب

نیرهنلا نیب 

.تسا هدوب  رابرپ  زیخ و  لصاح  رایسب  ینامز  دراد و  رارق  تارف  هلجد و  رهن  نایم  هک  ، قارع نیمزرس  زا  یشخب  میدق  مان 

قارع -

ییافو یب 

هیلع » یبتجم ماما  اب  مه  ، دنداد ناشن  ییافو  یب  « مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  اب  مه  هک  تسا  هدش  هدرمش  هفوک  مدرم  ياهتلصخ  زا 
تلصخ نیا.دندیشک  غیت  دنتشون و  توعد  ۀمان.دنتسکش  نامیپ  دندرک و  تعیب  ادهشلا  دیس  اب  مه  لیقع و  نب  ملـسم  اب  مه  «، مالـسلا

رذح رب  ار  وا  يدّدعتم  دارفا  ، دور هفوک  هب  تفرگ  میمصت  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  یماگنه.دوب  هدنام  نارگید  نهذ  رد  نایفوک 
یب ینکـشدهع و  نیا  هب  اروشاع  زور  زین  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  دوخ.دـندش  یم  روآداـی  ار  هفوک  لـها  ییاـفو  یب  دنتـشاد و  یم 

میدـمآ و امـش  دزن  نوچ  ، دـیدناوخارف يرای  هب  ار  ام  ! ناتراک داب  تشز  نایفوک ! يا  امـش  رب  ياو  :» دومرف درک و  هراـشا  ناـنآ  ییاـفو 
مکل اسؤب  ، احرت مکل و  احبق  ! هفوکلا لها  ای  » ...دیدیشک ام  يور  هب  ، دوب مسق  مه  ام  اب  هک  ار  اهریـشمش  نامه  میتفگ ، خساپ  ار  ناتیادن 

هب ، هفوک رد  شا  هبطخ  رد  زین  بنیز  ترضح.دوب  « افو یب   » اب فیدرمه  مدرم  ةرطاخ  رد  « یفوک .» (2) ...نیهلاو » انومتخرصتسا  ، اسعت و 
نیا.دوب مدرم  نآ  ییافو  یب  قافن و  ، ریوزت ، ایر نامه  هب  هراشا  هک  « ردـغلا لتخلا و  لها  ای  ! هفوکلا لها  ای  :» درک باطخ  نینچ  ناـیفوک 

زا تیاـمح  رد  ، یلیمحت گـنج  ماـّیا  رد  یمالـسا و  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ناریا  مدرم  ياهراعـش  زا.تسا  یقاـب  ناـنچمه  ، ّتینهذ
« .دنامب اهنت  یلع  ، میتسین هفوک  لها  ام  «،» دنامب اهنت  ماما  میتسین ، هفوک  لها  ام  » هک دوب  نیا  يربهر 

نایفوک ، هفوک -

ص:84

،ج 45،ص 191. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ص 467. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( - 2 - 2
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پ

يربنم اپ 

بئاصم رد  یتایبا  ربنم  ياپ  هب  ، داتـسا زا  شیپ  هک  ناوخ  هضور  درگاش  : دسیون یم  ادـخهد.يرادازع  یناوخ و  هیثرم  تاحالطـصا  زا 
ندش رب  ربنم و  زا  يدنوخآ  ندمآ  دورف  ۀلصاف  رد...هکنآ.دناوخ  تبیصم  راعشا  دتسیا و  ربنم  ياپ  هک  ناوخ  هضور.دناوخ  تیب  لها 

رـس رب  یهـالک  بش  هک  یناوجون  اـی  ناوج  هب  .دـناوخ (1) زاوآ  هب  هیثرم  راعـشا  هحون و  هتـسشن  ای  هداتـسیا  ربنم  ياـپ  ، رگید دـنوخآ 
یم هتفگ  « يربنم اپ  ،» درک یم  همزمز  ار  وا  نانخـس  ای  ، هتخادـنا ظعاو  يادـص  رد  ادـص  یهاگهاگ  تسـشن و  یم  ربنم  ياـپ  رد  ، هداـهن

.دندش (2) یم  هدروآ  سلجم  هب  ینارنخس  نف  یگدامآ  تهج  هک  دندوب  ظعاو  ناشیوخ  ای  نادنزرف  زا  ابلاغ  دارفا  نیا.دش 

يرادازع ، هیزعت ، ربنم ، هضور -

اپ نییاپ 

هک رّهطم  حیرض  زا  یتمسق  زین  »و  مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  مرح  رد  یناکم  ، دراد رارق  نوفدم  ياپ  تمـس  هک  مرح  ای  ربق  زا  یتمـسق 
ماما حیرـض  تهج  نیمه  هب  تسا و  نیـسح  ماما  ياپ  نییاـپ  ربکا  یلع  ربق  .تسا (3) فرط  نآ  هب  ور  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ياپ 

.دراد هشوگ  شش  « مالسلا هیلع  » نیسح

ترایز نتم.ندناوخ  ار  نیسحلا  نب  یلع  ترایز  نداتسیا و  اپ  نییاپ  تسا  بحتسم  ، ترایز ماگنه.دراد  یـصوصخم  ترایز  ، اپ نییاپ 
.تسا (4) دوجوم  اعد  بتک  رد 

هشوگ شش  ربق  -

مچرپ

ياهنادـیم رد  بلغا  هتـشذگ  رد  مچرپ.تسا  یّـصاخ  تئیه  هورگ و  ناـشن  ، هایـس گـنر  هژیوب  ، فلتخم ياـهگنر  هب  هک  یقریب  ملع و 
یم صوصخم  یملع  ، دوخ صاخ  ناشن  ناونع  هب  یتیعمج  ره  سپـس  ، تسا هتـشاد  دربراـک  یماـظن  ياـههورگ  اهرکـشل و  گـنج و 

.دنتشارفا

رد رس  رب  ، اروشاع ازع و  ماّیا  رد.تسا  ّمهم  ، هایس مچرپ  شقن  « مالسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  يرادازع  رد 

ص:85

.ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
،ص 17. یسابع يدهم  ، مق يرادازع  ایاکت و  خیرات  ( - 2 - 2

،ج 45،ص 108. راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ج 98،ص 185 و 201. نامه ( - 4 - 4
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رتم مین  بوچ و  رتم  مین  اب  »... .دراد یّـصاخ  یفطاع  ریثأت  دـشاب و  يراوگوس  ماّیا  ۀـناشن  ات  دـننز  یم  رباعم  رد  اه و  هزاـغم  ، اـه هناـخ 
نآ زا  يا  هنومن  اج  چـیه  رد  هک  درک  هدـهاشم  نادیهـش  رالاس  گرزب  ةرابرد  غیرد  یب  تاساسحا  زا  یجوم  ناوت  یم  ، هایـس ۀـچراپ 

(1) دیدرگ .» يدایز  تامحز  لّمحتم  دیاب  یکچوک  یّتح  عامتجا  لیکشت  يارب  هک  یلاح  رد  ؛ دوش یمن  هدید 

.دراد هارمه  ار  یّصاخ  ياهتّنس  هک  تسا  مچرپ  نامه  هتفای  لّوحت  ، يرادازع ياه  هتسد  رد  لتک  تاملع و  صاخ  ياهلکش 

هبیتک ، تاملع ، ملع -

یناوخ هدرپ 

هژیوب ، مالسا خیرات  رد  دب  بوخ و  ياه  هرهچ  زا  يریواصت  نآ  يور  دننک و  یم  بصن  راوید  هب  هک  يا  هدرپ  ساسا  رب  یناوخ  هحون 
اهراوید ياپ  بلغا  هک  مدرم  دناوخ و  یم  ار  یثارم  راعشا و  ، ریوصت ياه  هنحص  قبط   ، ناوخ هحون  تساروشاع و  هب  طوبرم  ثداوح 

قبط ، ناوخ هدرپ  هب  دـنیرگ و  یم  دـنوش و  یم  عمج  وا  رود  ، دننیـشن یم  شا  هحون  تبحـص و  ياپ  اه  هیکت  ای  نیدایم  اه و  هچوک  رد 
ساسا رب  هک  تسا  نید  ءایلوا  ةریس  لاح و  حرش  یشیامن و  ياهرنه  زا  یکی  ، یناوخ هدرپ  .دننک  یم  یلام  کمک  ، شیوخ زاین  رذن و 

هب هراشا  ، ندـناوخ اب  هارمه  دراد و  نیـشنلد  یتوص  مرگ و  یناهد  ناوخ  هدرپ.ددرگ  یم  ارجا  ، گرزب ياـه  هدرپ  رب  شوقنم  ریواـصت 
.دنک یم  ریواصت 

رب » .دبای یم  یّلجت  اه  هدرپ  نیا  رد  یبهذم  یـشاقن  زا  یعون.دهد  یم  ناشن  اه  هدرپ  رد  ار  دوخ  ، یبهذم يرگتروص  يراگن و  لیامش 
هدرپ » ناوـنع هـک  دوـش  یم  هدیــشک  هدرپ  يور  یمهرب  مـه و  رد  ياهیــشاقن  ـالبرک ، عیاـقو  هژیوـب  ، مالــسا خــیرات  ثداوـح  ياـنبم 

.دراد « يراگن

.دنتخادرپ یم  اه  هنحص  ریوصت  هب  ، اهلتقم زا  ماهلا  اب  امومع  ، یبهذم ياه  هدرپ  نارگراگن 

هب ثداوح  ساـسا  رب  یناوخ  هدرپ  یناوخ و  هیزعت  هب  مرگ  یناـهد  اـب  ، مدرم روـضح  رد  راوـید و  يور  رب  اـهنآ  بصن  اـب  مه  ینـالاّقن 
ناینیسح و نارورـش و  ناحلاص و  مّنهج و  تشهب و  ترخآ و  ایند و  زا  ّمعا  اه  هدرپ  نیا  ياوتحم.دنتخادرپ  یم  هدش  هدیـشک  ریوصت 

سلجم ، راتخم مایق  نازوس ، ياه  همیخ  ، ملـسم نالفط  ، ادج ندب  زا  یناتـسد  اب  سابع  ترـضح  لیامـش  ، اه هدرپ  نیا  رد.دوب  نایدـیزی 
هدیشک...و وهآ  نماض  ، رثوک ، قارب هارمه  هب  ربمایپ  جارعم  ، سنا ّنج و 

ص:86

،ج 2،ص 40. ربمایپ نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ( - 1 - 1
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« .دنتفرگ یم  کشا  نارـضاح  زا  دندرک و  یم  وگزاب  ادـص  اب  ار  اهنآ  هب  طوبرم  ثداوح  ، رعـش رثن و  اب  ناوخ  هدرپ  نالاّقن  دـش و  یم 
(1)

یناوخ هیبش  ، هیزعت -

هّکم هب  یگدنهانپ 

ماما رفـس  للع  زا  یکی.تسا  نمیا  ، دیوج تیامح  هانپ و  دروآ و  هانپ  اجتلا و  اجنادب  هک  ره  تسا و  سّدقم  نما و  یناکم  ادـخ  مرح 
زیچ هچ  : دیسرپ ماما  زا  ( قدشا دیعس  نب  ورمع  ) هّکم مکاح  یتقو.دنک  هدافتسا  مرح  ّتینما  زا  هک  دوب  نآ  هّکم  هب  « مالسلا هیلع  » نیـسح

ورمع نامه  دـیمهف  هک  مه  ینامز  (2) تیبلا » اذهب  هّللاب و  اذئاع  :» موش هناخ  نیا  ادـخ و  هب  هدـنهانپ  ات  : دومرف ؟ ییآ هّکم  هب  دـش  ببس 
دـش و جراـخ  هّکم  زا  یهلا  مارح  هّکم و  تسادـق  ظـفح  يارب  ، دـنا هدـش  هّکم  دراو  وا  نتـشک  دـصق  هـب  یعمج  اـب  هارمه  ، دیعـس نـب 
هب هویش ، نیا  اب.تسا  رتبوبحم  میارب  ، موش هتشک  هّکم  زا  نوریب  مه  بجو  کی  رگا  (3) ّیلا ،» ّبحا  ربشب  اهنم  اجراخ  لتقا  نئل  :» دومرف

.تسین لئاق  یتمرح  چیه  مه  ادخ  ۀناخ  يارب  یتح  يوما  ۀطلس  هک  دنامهف  همه 

هنهک نهاریپ 

زور ، ملظ نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  ماما.دوب ، كاخ  يور  رب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح مسج  نداهن  نایرع  ، البرک رد  نانمـشد  ياهتواسق  زا 
تسد اب  ار  اهنآ  دیبلط و  هنهک  يراولـش  هماج و  ، بنیز شرهاوخ  زا  دمآ و  اه  همیخ  رانک  ، تداهـش نادیم  هب  تمیزع  زا  لبق  اروشاع 
ناـیرع ار  وا  ، ساـبل نآ  عـمط  هـب  دـنکن و  تـبغر  اـه  هماـج  نآ  رد  شتداهــش  زا  سپ  یــسک  اـت  دیــشوپ  نـت  رب  درک و  هراـپ  هراـپ 

هدرک تیانج  « بعک نب  ( رحبا ) رجبا » اّما (4) ...یلتق » دعب  هنم  دّرجا  ّالئل  یبایث  تحت  هلعجا  دـحا  هیف  بغری  ابوث ال  ینوتئا  :» دومرف ، دزاسن
ۀّکت ود  لثم  ، دـش کشخ  شیاهتـسد  سپ  نآ  زا.داهن  البرک  رد  ناـیرع  ار  نیـسح  دروآ و  رد  وا  نت  زا  ماـما  تداهـش  زا  سپ  ار  نآ 

.دش (6) ریگ  نیمز  جلف و  اپ  ود  زا  هجیتن  رد  ، دروآ رد  هک  ار  يراولش  یلقن  هب  .بوچ (5)و 

ص:87

ج «، عّیـشت فراعملا  هریاد  :» ك.ر هلمج  زا  یناوخ  هدرپ  ۀنیمز  رد  «. یبهذم ياه  هدرپ  » ۀـلاقم )73/4/7 ص 12  همانزور ) ناهیک ( - 1 - 1
3،ص 613.

،ج 2،ص 312. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2
،ج 3،ص 46. نامه ( - 3 - 3

،ج 45،ص 54. راونألا راحب  ( - 4 - 4
ص 297. (، نیسح ماما  ) ملاوع ،ج 5،ص 201، هادهلا تابثا  ( - 5 - 5

،ح 45،ص 57. راونألا راحب  ( - 6 - 6
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شنت شنمدب ز  مصخ  دنکن  نورب  ات  هک  شنهریپ  ریز  دیشوپب  هنهک  سابل 

شنفک (1) ای  هماج  دنشوپ  هک  دنامن  ینت  روتس  ّمس  ریز  هک  تجاح  هچ  هنهک  سابل 

.تسا « هنهک سابل  » نامه هک  «، قلخ بوث  » ای ، هدمآ « قیتع » رییغت اهلقن  یخرب  رد 

نابراس -

حتف - يزوریپ

حتف - ریشمش رب  نوخ  يزوریپ 

یناوخ شیپ 

اب ، هیزعت زاـغآ  زا  سپ  یکدـنا  یناوخ  شیپ  هک  تسا  هدوب  بیترت  نیدـب  نآ  هیزعت و  کـی  ناـناوخ  هیبش  ییارـسمه  یناوخ و  هحون  »
اهنآ.دنتشذگ یم  نارگاشامت  يور  شیپ  زا  دندش و  یم  هنحص  دراو  دوخ  ییارسمه  ای  يریگ  مد  گنهآ  برـض  اب  دنک و  ياهماگ 

شیپ نایاپ  زا  سپ  هلصافالب.دنتفر  یم  نوریب  هنحص  زا  نارگاشامت  ندرک  هدامآ  شیامن و  يوکس  درگرب  ندز  رود  راب  دنچ  زا  سپ 
رد شیپ  ۀحون  «،» هیزعت لّوا  ۀحون  » .تفرگ یم  ماجنا  خساپ  شسرپ و  تروصب  هاگ  یناوخ  شیپ  .دش  یم  زاغآ  هیزعت  شیامن  ، یناوخ

(2) .تسا » یناوخ  شیپ  رگید  ياهمان  زا  « نتفرگ هحون  «،» دمآ

« مالسلا هیلع  » نیسح تداهش  ییوگشیپ 

نایم ، تفرگ رارق  هرصاحم  رد  دش و  ریگلفاغ  هکنآ  ای  ، دش دهاوخ  دیهـش  البرک  رد  تسناد  یم  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ایآ  هک  نیا 
ار تداهـش  هناهاگآ  تشاد و  ربخ  ترـضح  نآ  ، دـیآ یم  رب  هعیـش  يداقتعا  لوصا  تاـیاور و  زا  هچنآ  اـّما.تسا  ثحب  ناگدنـسیون 
زا هکلب  قارع ، نیمزرـس  يوس  هب  هّکم  زا  تکرح  زاغآ  ای  ، ربمایپ مرح  اب  عادو  بش  هنیدم و  زا  تکرح  زاغآ  رد  اهنت  هن.دوب  هدیزگرب 

اروشاع رد  شتداهـش  عوضوم  ، ترـضح نآ  ّدلوت  ودب  زا.دوب  وا  اب  لوسر  ادخ و  يوس  زا  يدهع  ، تداهـش تشاد و  ربخ  شیپ  اهلاس 
نیا رد.دش  دـهاوخ  دیهـش  البرک  رد  متاخ  ربمایپ  دـنزرف  ، نیـسح هک  هدوب  نشور  زین  نیـشیپ  يایبنا  نامز  رد  یّتح  ، تسا هدوب  حرطم 

یثیدـح عبانم  رد...و  یـسیع  ، یـسوم ، لیعامـسا ایرکز ، ، میهاربا ، حون ، مدآ نوچ  یناربمایپ  هب  نداد  ربخ  تسا و  ناوارف  ثیداـحا  هراـب 
رصتخم نیا  رد  هک  تسا  هدمآ  لّصفم 

ص:88

.يزاریش لاصو  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 658. عّیشت فراعملا  هریاد  ( - 2 - 2
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اذه :» دومرف دش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  هک  درک  یم  روبع  البرک  نیمزرـس  زا  دـنچ  ینت  هارمه  « مالـسلا هیلع  » یلع .دجنگ (1) یمن 
نم نیسحلا  لتقت  کتّما  ّنا  » هک دوب  هداد  ربخ  ربمایپ  هب  مه  لیئربج  (2) ...مهئامد » قارهت  انهاه  مهلاحر و  یقلم  اذه  مهباکر و  خانم 

(3) ...كدعب »

تشذگ كالول  وت ز  قشع  ۀّصق  زا  نخس  دندروآ  لزا  کئالم ز  هک  یثیدح  اب 

نوماریپ يراعـشا  يراصن  دوهی و  دباعم  اه و  هسینک  رد  هداعلا  قراخ  تروصب  هدـمآ و  یتاراشا  زین  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  یّتح 
اجنآ هب  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رّهطم  رـس  هک  يراصن  ياسیلک  راوید  رب  هلمج  زا.تسا  هدـش  هتـشاگن  یبیغ  تسد  اب  هثداح  نیا 

: دوب هتشون  ، دندوب هدرب 

باسحلا (4) موی  هّدج  هعافش  انیسح  تلتق  هّما  وجرت  أ 

ص:89

.تسا هدمآ  ات 157  )ص 101  نیسحلا مامالا  ) ملاوع ات 268 و  ،ج 44،ص 223  راونألا راحب  رد  ثیداحا  نیا  زا  يا  هعومجم  ( - 1 - 1
،ج 44،ص 258. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ص 236. نامه ( - 3 - 3
ص 111. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 4 - 4
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ص:90
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ث.ت

ت

اعوسات

هب ار  بآ  هک  دوب  يزور.دـندوب  هفوک  ياهورین  ةرـصاحم  رد  شنارای  نیـسح و  ماـما  يرجه  لاس 61  ياعوسات.مّرحم  هاـم  مهن  زور 
رت و يّدج  ، دعس رمع  هاپس  ياهدیدهت.ددنویپن  ماما  هب  یسک  ات  دوب  لرتنک  تحت  همه  اههار  ، دندوب هتسب  ماما  نارای  تیب و  لها  يور 

تفایرد دایز  نبا  زا  هک  يروتـسد  اب  دعـس  نبا  ، اعوسات هبنـشجنپ  زور  رـصع.دش  یم  رتشیب  اه  همیخ  يوس  هب  ناـنآ  یمجاـهت  تلاـح 
هتسشن شا  همیخ  رانک  ماما.دنتخات  ماما  هاگ  همیخ  يوس  هب  هفوک  هاپس  زا  یهورگ.دش  « مالسلا هیلع  » نیسح اب  گنج  ةدامآ  ، دوب هدرک 

.دوب هداد  هیکت  ریشمش  هب  و 

هظحل نآ  هک  ار  یباوخ  ، ادهشلا دیس.درک  رادیب  ( دوب هدوبر  ار  شنامشچ  ، باوخ هک  ) ار ماما.دینـش  ار  نامجاهم  ۀمهمه  يادص  ، بنیز
: دومرف وا  هب  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  درک  لقن  دوب  هدید 

دندیمهف نوچ.دنوش  هاگآ  نامجاهم  فده  زا  ات  داتسرف  ولج  یعمج  هارمه  ار  سابع  شردارب  « مالسلا هیلع  » نیـسح.ییآ یم  ام  شیپ 
هب يریگرد  و.دنزادرپب  زامن  تدابع و  هب  ات  دندیبلط  تلهم  ار  بش  نآ  ، ماما روتـسد  هب  ، دنا هدمآ  تعیب  نتفرگ  ای  گنج  دـصق  هب  هک 

.دش (1) لوکوم  ادرف 

: تسا هدومرف  اروشاع  زور  رد  ادهشلا  دیس  ندش  هرصاحم  ةرابرد  « مالسلا هیلع  » قداص ماما 

دعس نب  رمع  هناجرم و  نبا  حرف  هیلع و  اوخ  انا  ماّشلا و  لها  لیخ  هیلع  عمتجا  ءالبرکب و  هباحصا  نیسحلا و  هیف  رـصوح  موی  اعوسات  »
اعوسات (2) .قارعلا » لها  هّدـمی  رـصان و ال  نیـسحلا  یتأی  ّهنا ال  اونقیا  هباحـصا و  نیـسحلا و  هیف  اوفعـضتسا  اهترثک و  لـیخلا و  رفاوتب 

هک تسا  يزور 

ص:91

،ج 3،ص 161. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 1،ص 124. راحبلا هنیفس  ( - 2 - 2
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مهارف زا  زین  دعس  رمع  دایز و  نبا.دمآ  درگ  نانآ  ّدض  رب  نایماش  هاپس  دندش و  هرصاحم  البرک  رد  وا  باحصا  »و  مالسلا هیلع  » نیسح
رگید هک  دندرک  نیقی  دندرمـش و  ناوتان  ار  شنارای  و  مالـسلا » هیلع  » نیـسح ، زور نآ  دـندش و  لاح  شوخ  ناراوس  همه  نآ  ندـمآ 

.درک دنهاوخن  ینابیتشپ  ار  وا  زین  نایقارع  دمآ و  دهاوخن  يروای  وا  يارب 

یغیلبت ، یماظن ياهکیتکات 

هراشا

هتفرگ ماجنا  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  يوس  زا  هک  میروخ  یم  رب  یغیلبت  یماظن و  ياهکیتکات  يرـس  کی  هب  اروشاع  تضهن  رد 
ندیناهاگآ تهج  هدـمع  روطب  زین  یغیلبت  ياهـشور.یمجاهت  ای  ، تسا هتـشاد  یعافد  تلاح  ای  هدـمع  روطب  یماظن  ياه  هویـش.تسا 

هتفرگ ماجنا  وا  دوخ  طسوت  ترضح و  نآ  دوخ  نامز  هچنآ  هچ  ؛ تسا هدوب  تکرح  نیا  زا  رتشیب  يرادرب  هرهب  یناسر و  مایپ  مدرم و 
یماظن و ياهکیتکات  یمزر و  نونف  ۀمه  هب  ّطلسم  زرابم  کی  ناونعب  البرک  مایق  رد  ترضح  نآ  هکنیا  رد.شتداهـش  زا  سپ  ای  ، تسا
هب تضهن  نیا  ثداوح  رب  لّمأت  زا  هک  تسا  ییاه  هنومن  اهنت  ، دوش یم  حرطم  هچنآ.تسین  یّکـش  ، تسا هدرک  لمع  یغیلبت  یعاـفد و 

لّقعت فطاوع و  تاـساسحا و  زا  يا  هتخیمآ  هک  هثداـح  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  ریبدـت  مظن و  تفگـش و  ّتیریدـم  دـسر و  یم  رظن 
.دهد یم  ناشن  ، تسا

یماظن ياهکیتکات 

« یصخش تظافح  -» 1

ناناوج زا  ظفاحم  هورگ  نتشاد  هارمه  اب  ، هیواعم گرم  زا  سپ  « هبتع نب  دیلو  » هنیدم یلاو  اب  رادید  ماگنه  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  :
اهسابل ریز  هتخآ  ار  اهریشمش  هک  یلاح  رد  ، درب هارمه  هناّحلسم  ار  دوخ  ناوریپ  ناشیوخ و  ، نارای زا  یعمج.تفر  یلاو  دزن  مشاه  ینب 

لخاد هب  ، دـش دـنلب  یهاوخ  ددـم  هب  نورد  زا  ماما  يادـص  رگا  دـننامب و  رد  نوریب  هک  درک  شرافـس  نانآ  هب  دـندوب و  هدرک  ناـهنپ 
هورگ.داد ماجنا  دـیلو  دـصق  ءوس  رطخ و  عون  ره  زا  يریگـشیپ  يارب  ار  ینمیا  ریبدـت  نیا  .دـننک (1) لمع  ، ماما نامرف  قبط  دـنزیرب و 

.دنا (2) هتشون  رفن  یس  ات  ار  هارمه 

« یتاعالطا رگشرازگ  -» 2

هنیدم رد  ار  هّیفنح  دمحم  شردارب  ، درک تکرح  هّکم  يوس  هب  هنیدم  زا  ناهارمه  هداوناخ و  قافتا  هب  « مالـسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  نوچ  :
، درذگ یم  هنیدم  رد  ار  هچنآ  دهد و  ربخ  ماما  هب  یتاعالّطا  رگشرازگ  کی  ناونعب  ار  یتموکح  ياهتکرح  ات  تشاذگ  یقاب 

ص:92

،ج 1،ص 182. یمزراوخ ، نیسحلا لتقم  ،ج 2،ص 530؛ ریثا نبا  ، لماک ( - 1 - 1
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،ج 1،ص 183. یمزراوخ ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2
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کیلع الف  تنا  اّما  :» تسا هدرب  راک  هب  هّیفنح  دمحم  ةرابرد  ( یتاعالطا رومأم  «) نیع » ریبعت وا.دناسرب  ترـضح  نآ  هب  تساکو  مک  یب 
(1) مهروما .» نم  ائیش  یّنع  یفخت  مهیلع ال  انیع  یل  نوکتف  هنیدملاب  میقت  نا 

« رورت ۀئطوت  ندرک  یثنخ  -» 3

هداتـسرف هّکم  هب  يو  يریگتـسد  اـی  رورت  يارب  قدـشا  دیعـس  نب  ورمع  ناـمرف  تحت  ار  یهورگ  ، دـیزی هک  دوب  هدیـسر  ربخ  ماـما  هب  :
ار جح  ، دوشن هتخیر  هّکم  رد  شنوخ  هکنیا  يارب  ادخ و  مرح  تمرح  ظفح  يارب  زین  رورت و  ۀئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  ترـضح.تسا 

.دش (2) جراخ  هّکم  زا  هّجح  يذ  متشه  زور  درک و  لیدبت  هرمع  هب 

« تاعالطا يروآ  عمج  -» 4

هیلع » ادهـشلا دیـس  ، دراد ّرثؤـم  شقن  اوـشیپ  کـی  ياـهیریگ  میمـصت  رد  ، راداوـه مدرم  نمـشد و  ّتیعـضو  زا  یهاـگآ  هک  اـجنآ  زا  :
تسد هب  ریز  ياههار  زا  هلمج  زا  ار  تاعالطا  نیا.دشاب  هتشاد  یفاک  تاعالطا  هفوک  یلخاد  عاضوا  زا  دیـشوک  یم  هتـسویپ  « مالـسلا

: دروآ یم 

ییاه هنومن.دنداد  یم  ربخ  اجنآ  زا  ، تانایرج ینیع  نادهاش  ناونعب  دندمآ و  یم  هفوک  زا  هک  ینارفاسم  زا  شـسرپ  قاطنتـسا و  : فلا
.اههاگلزنم زا  رگید  یکی  رد  قدزرف  ای  ، درک دروخرب  ماما  اب  قرع  تاذ  رد  هک  بلاغ  نب  رشب  نوچمه 

)و دـندوب رتراد  هشیر  ، تیب لـها  هب  تـّبحم  رد  هـک  یقطاـنم  ) نـمی هرـصب و  ، هفوـک رد  دوـخ  ناوریپ  اـب  يراـگن  هماـن  تاـبتاکم و  ب:
عقاوم رد  ار  اهیهاگآ  نیا  یّتح  دـندش و  یم  ایوج  ار  مایق  رد  ترـصن  یمدرم و  تیامح  قطانم و  نآ  عاضوا  زا  بوتکم  ياهـشرازگ 

.دومرف یم  مالعا  ، دنتساخ یمرب  دربن  هب  وا  اب  ای  دنتفرگ  یم  وا  رب  ار  هار  هک  نمشد  نازابرس  هب  ، موزل

« هرداصم -» 5

هیلع » نیـسح ماما  یتقو.درب  یم  یتمیق  سانجا  ، دـیزی يارب  تفر و  یم  ماـش  يوس  هب  نمی  زا  یتراـجت  یناوراـک  ، قارع هار  ریـسم  رد  :
دارفا هب.دوش  نماان  ، دـیزی هب  ناگتـسباو  يارب  هار  ات  درک  هرداصم  ار  نآ  ياهالاک  ، دروخرب ناوراک  نآ  هب  میعنت  هاـگلزنم  رد  « مالـسلا

ره تشاد و  میهاوخ  بوخ  راتفر  وا  اب  داد و  میهاوخ  ار  شلماک  ۀـیارک  ، دـیایب قارع  هب  اـم  اـب  دـهاوخب  سک  ره  : دومرف مه  ناوراـک 
اجنیا ات  ار  شا  هیارک  ، دوش ادج  دهاوخب  مه  سک 

ص:93

،ج 1،ص 588. هعیشلا نایعا  ،ج 44،ص 329؛ راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ص 324. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ،ج 3،ص 46؛ نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2
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زا مه  دز و  دـیزی  تموکح  هب  يداصتقا  ۀبرـض  مه  ، هویـش نیا  هب  .دندمآ (1) ماما  هارمه  مه  یـضعب  ، دندش ادـج  یخرب.میزادرپ  یم 
.درک ورین  بذج  ، نمشد دارفا 

« ورین بذج  -» 6

هک دوب  یتاقالم  ، دّدعتم دراوم  نآ  زا  یکی.تفرگ  یم  هرهب  قح  ۀهبج  هب  ورین  بذج  يارب  یتصرف  ره  زا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  :
تسویپ و ماما  هب  رادـید  نیا  زا  سپ  ، دوب نازیرگ  ، ماما اب  ندـش  ور  هب  ور  زا  ادـتبا  هک  ریهز.تشاد  دورز  هاگلزنم  رد  « نیق نب  ریهز  » اـب

.دش دیهش  دیرفآ و  هسامح  مه  اروشاع  رد 

« ورین ۀیفصت  -» 7

هزیگنا و یب  دارفا  ، ناهارمه دوخ و  تداهش  هدنیآ و  عضو  زا  ییوگـشیپ  اب  البرک  هار  لوط  رد  راب  نیدنچ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  :
رادروخرب صلاخ و  تداهـش و  قشاع  هدبز و  هورگ  ات  ، درک هیفـصت  دندوب  هدش  هارمه  تمینغ  دـیما  هب  هک  ار  تسرپایند  عیطم و  ریغ 

ییاه هنومن  ، اروشاع بش  هلابز و  هاگلزنم  رد.دننامب  دربن  نادیم  رد  روضح  يارب  يربهر  یهدنامرف و  زا  ضحم  تعاطا  طابضنا و  زا 
.تفرن یسک  اروشاع  بش  اّما  (2) دنتشگرب ؛ یخرب  هلابز  لزنم  رد.دوب  اه  هیفصت  نیا  زا 

« هاگودرا شیارآ  -» 8

رد ، دننارذگب مه  يال  هبال  زا  ار  اه  همیخ  ياهبانط  ، دننزب مه  هب  کیدزن  ار  اهرداچ  داد  روتـسد  ، دمآ دورف  البرک  نیمز  رـس  رد  یتقو  :
تـشپ پچ و  تسار و  تمـس  اه  همیخ  هک  یلاح  رد  ، دنوش هجاوم  فرط  کی  زا  نمـشد  اب  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  اه  همیخ  لباقم 

دـحاو و هجو  نم  برحلا  نوکیل  مهروهظ  ءار  اهولعج و  ضعب و  یف  اهـضعب  لخد  یّتح  تبّرقف  تویبلا  بانطاب  رما  :» دـشاب ناـشرس 
(3) انءارو » نم  یتؤن  :ال  لاق راّنلا و  هیف  اوقلا  هولعج و  قدنخ  یف  کلذ  حرطف  تویبلا  ءارو  هوعمجا  اوناک  بصق  بطحب و  رما 

« یهدنامزاس -» 9

حانج هدنامرف  ، ار نیق  نب  ریهز.دش  هدناوخ  حبـص  زامن  ، درک یهدـنامزاس  ار  باحـصا  اروشاع  زور  حبـص  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  :
رارق شیوـخ  رـس  تشپ  ار  اـهرداچ  ، درپـس ساـبع  تسد  هب  ار  مچرپ  ، داد رارق  پـچ  حاـنج  هدـنامرف  ار  رهاـظم  نـب  بیبـح  تـسار و 
بـش هک  دوب  یبآ  رهن  لثم  لادوگ.دـنتخیر ، ین  مزیه و  ، دـندوب هدرک  رفح  قدـنخ  تروص  هب  اهرداچ  تشپ  هک  یلادوگ  رد  ، دـنداد

دندوب و هدنک  رس  تشپ  زا  نمشد  ۀلمح  زا  يریگشیپ  يارب  اروشاع 

ص:94
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،ج 2،ص 547. ریثا نبا  ، لماک ،ج 3،ص 59؛ نیسحلا مامالا  هایح  ،ج 4،ص 289؛ يربط خیرات  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 549. ریثا نبا  ، لماک ( - 2 - 2

،ج 2،ص 560. ریثا نبا  ، لماک ،ج 4،ص 99؛ بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 3 - 3
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.دنتخورفا (1) شتآ  نآ  رد 

« عنام داجیا  -» 10

زا یکی  اه  همیخ  بانط  ) دـننک هلمح  اه  همیخ  يال  هبال  زا  ، یعافد طخ  تشپ  زا  دنتـساوخ  یم  نمـشد  زا  ییاهورین  ، اروشاـع زور  رد  :
ماما.دـننزب شتآ  ار  اه  همیخ  داد  روتـسد  دعـس  رمع.دـندوب  هتخادرپ  عافد  هب  هقطنم  نآ  رد  ماما  ناراـی  زا  رفن  راـهچ  ، هس )و  دوب عناوم 

(. دوب...و باحصا  یلاخ  اه  همیخ  هتبلا  ) دننزب شتآ  دیراذگب  : دومرف « مالسلا هیلع  » نیسح

دروم رد  یتح  ، کیتکات نیا  .دش (2) نانچ  دـننزب و  نوخیبش  امـش  رب  اه  همیخ  يال  هبال  زا  تسناوت  دـنهاوخن  رگید  تروص  نیا  رد 
يارب یعیبط  عناوم  ناونعب  اهنآ  تشاد و  ییاه  هپت  هک  دمآ  دورف  یتمـسق  رد.دوب  رگ  هولج  زین  ندز  همیخ  يارب  بسانم  ياج  باختنا 

زین اهنآ  رد  نتخورفا  شتآ  اه و  همیخ  تشپ  رد  قدـنخ  رفح.دوب  ماـما  هاـگرارق  پچ  تمـس  زا  نمـشد  ۀـلمح  لرتنک  اـی  يریگولج 
.دش هتفرگ  راک  هب  عنام  داجیا  ناونعب 

نآرق توالت  اعد و  زامن و  يارب  اروشاع  بش  یهاوخ  تلهم  -11

تلهم نیا  ، ناگدنمزر يونعم  ۀـّیحور  شقن  هب  هّجوت  اب  نکیل  ، دروآ باسح  هب  يونعم  يدابع و  يرما  ناونعب  ناوت  یم  ار  نیا  هچرگ  .
تشاد و ییازـسب  ریثأت  ، رما تحت  ياهورین  رد  هنابلط  تداهـش  یمزر و  ۀّیحور  تیوقت  يونعم و  دـعب  نتخاس  رو  هلعـش  يارب  یهاوخ 

دننام یخرب  تخاس و  تداهـش  بات  یب  ار  نانآ  ، تشهب رد  نارای  هاگیاج  نداد  ناشن  هژیوب  ؛ دـش یم  بوسحم  یماظن  کیتکات  کی 
.دندرک یم  یخوش  ، ریرب

دیگنج یم  هدایپ  هک  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  تبرغ  يروای و  یب  تاظحل  نیرخآ  رد  -12

یم هلمح  نمشد  هاپس  عمج  رب  دنک و  هلمح  ات  دوب  نمشد  تلفغ  تاظحل  یپ  رد  دنکن و  تباصا  وا  هب  نمشد  ریت  ات  دوب  بظاوم  زاب  ،
.درب (3)

« ماما هب  نتسویپ  يارب  ششوپ  -» 13

هب اجنآ  دندمآ و  البرک  هب  ، دعـس رمع  هفوک و  هاپـس  هارمه  هک  دندوب  یناسک  زا  ، دندوب ماما  نارای  زا  هک  البرک  يادهـش  زا  يدادـعت  :
زا تعنامم  هفوک و  فارطا  دـیدش  لرتنک  ةدـنهد  ناشن  کیتکات  نیا.دـندیگنج  نایفوک  اب  دنتـسویپ و  مالـسلا » هیلع  » یلع نب  نیـسح 

هکنآ زج  ، دوب هدنامن  یهار  چیه  یبالقنا ، نایعیش  زا  یخرب  يارب  هک  يا  هنوگب  ، تسا « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  هب  ناراداوه  نتـسویپ 
هب ، هدناسر يریگرد  ّطخ  هب  ار  دوخ  ، هفوک هاپس  ششوپ  رد 
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ص:95

.نامه ( - 1 - 1
،ص 566. نامه ( - 2 - 2
،ص 572. نامه ( - 3 - 3
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.دنوش قحلم  ماما 

اهورین رارقتسا  ههبج و  شیارآ  زرط  -14

لکش نیا  طسو  رد  دوخ  مه  دشاب و  يدوخ  عضاوم  ۀعومجم  رب  ّطلست  مه  ات  ، دوب لکش  یلعن  تروص  هب  البرک  رد  اهرداچ  بصن  و 
.دنک بلس  ار  هفوک  هاپس  طّسوت  ندش  هرصاحم  ناکما  مه  دریگ و  رارق 

: تسا هدوب  ریز  تروص  هب  البرک  رد  تایلمع  ۀقطنم  تایصوصخ 

(1)

تارف هلجد و  ۀناخدور  کیدزن  -

البرک تسار  تمس  رد  تارف  پچ و  تمس  رد  هلجد  -

زاجح ، یبرغ بونج  رد  دراد و  رارق  ناریا  ، یقرش لامش  علض  رد  هتفرگ و  رارق  قارع  مرگ  کشخ و  ۀقطنم  رد  ییاوه  بآ و  رظن  زا  -
.تسا هدش  عقاو 

.تسا یلگنج  همین  یلمر و  ، هقطنم -

.دراد رارق  یناتسلخن  ، همقلع رهن  ۀیشاح  رد  -

رایسب ياهیدنلب  یتسپ و  روهام و  هپت  ياراد  -

.دراد رارق  ینیسح  هاگودرا  یکیدزن  رد  تسا و  هدش  بعشنم  تارف  زا  همقلع  رهن  -

.هقطنم صوصخم  يامرگ  اب  ناتسبات  مسوم  -

.تسا هتفرگ  رارق  دوهی  ناتسربق  تارف و  ۀیشاح  رد  البرک  -

یماـظن و ، یگنهرف ، یـسایس ةژیو  ّتیمها  زاـیتما و  هنوـگ  ره  دـقاف  ، هدـش شوـمارف  يوزنم و  ، روـک ۀـطقن  ، ییاـیفارغج تیمها  رظن  زا  -
.تسا يداصتقا 

«: مالسلا هیلع  » ادهشلا دّیس  ینیمز  تکرح  تایصوصخ 

(2)
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( ینیب شیپ  لباق  ریغ  نامز  رد  - یکیتکات ینیشن  بقع  ) 

یناور گنج  داجیا  تهج  نیمز  زا  يریگ  هرهب  -1

گنج رد  لمع  راکتبا  يریگ  تسد  هب  يارب  نیمز  ّتیمک  باختنا  -2

نمشد زا  نآ  بلس  نامز و  نتفرگ  رایتخا  رد  -3

یعافد نزاوت  داجیا  -4

فعض تمس  هب  نمشد  تهج  رییغت  ورین و  ۀیزجت  -5

نمشد یگنج  هاگرارق  رد  رییغت  داجیا  یتالیکشت و  مظن  ندز  مه  هب  -6

ص:96

،ص 24. هانپ یمطاف  «، اروشاع يدیحوت  تالیکشت  » ةوزج زا  هتفرگرب  ( - 1 - 1
،ص 27. نامه ( - 2 - 2
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تکرح راکتبا  نتفرگ  تسد  هب  نمشد و  زا  رایتخا  بلس  -7

یماظن ناهدنامرف  يریگ  میمصت  متسیس  رد  لالخا  -8

یکیتکات ینیشن  بقع  - 9

نیمز رد  لمع  راکتبا  نتفرگ  تسد  هب  -10

نمشد ندیشک  یلاعفنا  عضوم  هب  -11

ءافتخا راتتسا و  تهج  نآ  زا  يریگ  هرهب  نیمز و  یعّنصت  یعیبط و  ششوپ  زا  هدافتسا  -12

تاطابترا تاکرادت و  ، یهدنامرف نیب  ییایفارغج  ۀلصاف  داجیا  نمشد و  ۀلمح  ماگنه  اوق  زکرمت  زا  يریگولج  -13

نمشد لمع  رد  يدنک  یماظن و  يریگ  میمصت  رد  یگدزباتش  داجیا  -14

( نمشد زا  ) نیمز زا  کیژتارتسا  يریگ  هرهب  هنوگ  ره  بلس  -15

نمشد ییآراک  نازیم  دیدش  شهاک  لمع و  نادیم  رد  تیدودحم  شیازفا  -16

نیمز ۀلیسو  هب  نمشد  یگنج  شیارآ  عون  هلمح و  تهج  نییعت  -17

یفیک یّمک و  ظاحل  زا  نامزاس  دیدجت  یهدنامزاس و  رد  لمع  راکتبا  نتفرگ  تسد  هب  -18

( بولطم تروص  هب  ) نمشد يارب  نیمز  زا  يرورهب  عون  نییعت  -19

هلمح عفد  رد  بولطم  شیارآ  يریگعضوم و  -20

نیمز ۀلیسو  هب  نمشد  زا  یگدامآ  بلس  نامز و  ره  ات  یطیارش  ره  رد  یگدامآ  زارحا  -21

.دز (1) مه  رب  یناور  گنج  تروص  هب  تعاس  دنچ  يارب  ار  نمشد  شیارآ  ، يژرنا فرص  تکرح و  نودب  -22

«: مالسلا هیلع  » نیسحلا هللا  دبع  ابا  ترضح  یگنج  ۀهبج  تاصتخم 

(2)

ّهلّذلا اّنم  تاهیه  : تاّیلمع مان  -1
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يرمق يرجه   61: تاّیلمع لاس  -2

مارحلا مرحم  : تاّیلمع هام  -3

مّرحم مهد  هعمج  : تاّیلمع زور  -4

ییادتبا داهج  (: گنج ) تاّیلمع عون  -5

تموکح لیکشت  - قافن ةرهچ  ياشفا  : هلمح تکرح و  يژتارتسا  -6

ص:97

.دنک یم  حیرشت  ار  قوف  تاکن  ، یخیرات تادنتسم  هنحص و  میسرت  یتایلمع و  ۀشقن  ساسا  رب  ، حرط بحاص  ( - 1 - 1
،ص 25. نامه ( - 2 - 2
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یعافد : یگنج عضوم  -7

رتم  180 (: لعن رطق  ) یعافد ۀهبج  لوط  -8

رتم  360: تایلمع روحم  لوط  -9

رتم  2: اه همیخ  ۀلصاف  -10

ددع  60: اه همیخ  دادعت  -11

ناکدوک ، نانز ، نارای ، مشاه ینب  : ورین ّتیفیک  بیکرت  -12

هشیپ تظافح  یناقشاع  : یناور یحور و  تیعضو  -13

رفن  32: ماظن هراوس  دادعت  -14

رفن  40: ماظن هدایپ  دادعت  -15

رفن  72: یمزر ياهورین  ّلک  دادعت  -16

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  ادهشلا  دیس  : اوق ّلک  ةدنامرف  -17

« مالسلا هیلع  » سابعلا لضفلا  وبا  : رکشل رادمچرپ  -18

نیق نب  ریهز  : تسار تمس  ةدنامرف  -19

رهاظم نب  بیبح  : پچ تمس  ةدنامرف  -20

لماک ةرصاحم  : تاکرادت تیعضو  -21

دیدش دوبمک  : تازیهجت تیعضو  -22

( یگنسرگ - یگنشت ) هرصاحم : هقوذآ بآ و  تیعضو  -23

هاگلتق : ییایفارغج تیعقوم  -24

( حبص  8) زور زا  هتشذگ  تعاس  ود  : هلمح عورش  تعاس  نامز و  -25

میظعلا یلعلا  هللااب  ّالا  هّوق  لوح و ال  :ال  تاّیلمع زمر  -26
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یلعن - یثلثم - یتعاس : یگنج شیارآ  عون  -27

دیماجنا نت  هب  نت  گنج  هب  مراهچ  ۀلحرم  هک  هلحرم  هس  رد  : نمشد شیارآ  ندز  مه  رب  دادعت  -28

تعاس  8: تاّیلمع تّدم  لوط  -29

زور نامه  باتفآ  بورغ  : تایلمع نایاپ  -30

: هیواعم نب  دیزی  یگنج  ۀهبج  تاصتخم 

هناملاظ تعیب  : تایلمع گنج و  مان  -1

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » يدمحم بان  مالسا  لماک  وحم  : تایلمع يژتارتسا  -2

ص:98
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هدامآ زّهجم و  نادرم  : ورین تیفیک  بیکرت  -3

هقطنم نیرت  کیژتارتسا  : ییایفارغج تیعقوم  -4

یسایس لماک  باوخ  رد  : یناور یحور و  تیعضو  -5

مولعمان ، نانآ ترثک  ّتلع  هب  : ماظن هراوس  دادعت  -6

مولعمان ، نانآ ترثک  تلع  هب  : ماظن هدایپ  دادعت  -7

رفن  30/000: یمزر يورین  ّلک  -8

دعس رمع  : رکشل لک  هدنامرف  -9

دعس رمع  مالغ  ، دیرد : رکشل رادمچرپ  -10

یسمحا سیق  نب  هورع  : ماظن هراوس  هدنامرف  -11

یعبر نب  ثبش  : ماظن هدایپ  هدنامرف  -12

جاجح نب  ورمع  : تسار تمس  نوتس  هدنامرف  -13

نشوجلا يذ  نب  رمش  : پچ تمس  نوتس  هدنامرف  -14

هداعلا قوف  ، عقومب ، عیرس : تاکرادت تیعضو  -15

هام دنچ  نازیم  هب  : تازیهجت تیعضو  -16

تارف دور  رب  ّطلسم  : بآ تیعضو  -17

هام دنچ  نازیم  هب  : هقوذآ تیعضو  -18

یمجاهت : گنج عون  -19

( رفن لباقم 1  رفن   400) یّمک يرترب  : اوق ۀنزاوم  -20

قافن : یگنهرف یسایس  یشمطخ  - 21

دیزیخاپب ادخ  رکشل  : تایلمع لّوا  زمر  -22
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دعس رمع  طّسوت  ریت  باترپ  : تایلمع مود  زمر  -23

ددع هس  : شیارآ دادعت  -24

( نیگنس ةدایپ  ) تسار پچ و  هلپ  ، رّودم : لوا شیارآ  -25

نیگنس هراوس  ، پچ تمس  نوتس  : مود شیارآ  -26

نیگنس هراوس  ، تسار تمس  نوتس  : موس شیارآ  -27

هراوس ، یمومع ، یجیسب ، یطخ : نت هب  نت  -28

ص:99
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لماک (1) ضقن  : یگنج نیناوق  تیاعر  -29

یغیلبت ، یناور ياهشور 

هراشا

مه ، دش هتفرگ  راک  هب  وا  ةداوناخ  طّسوت  زین  ،و  اروشاع زور  رد  تضهن و  لوط  رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  يوس  زا  هک  ییاهـشور 
اب ار  ماما  هک  ، هسامح نآ  رد  هدننک  تکرـش  نارای  هب  یـشخب  هّیحور  لماع  مه  ، تسا نآ  ةرهچ  ّتینوصم  تضهن و  يراگدـنام  ۀـیام 

هتشگ نمـشد  تاغیلبت  ندش  یثنخ  ای  ییاوسر  ای  فعـض  بجوم  هفوک و  هاپـس  ةزیگنا  رد  لزلزت  ۀیام  مه  ،و  دندرک يرای  یتسه  ۀمه 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  ، تسا

« دیزی تفالخ  نتسناد  عورشمان  -» 1

ّوج ، نآ نالعا  تعیب و  زا  راکـشآ  عانتما  اب  درک و  لزلزت  داـجیا  ، دـیزی ناراداوه  راـکفا  رد  ، عضوم نیا  اـب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  :
.تسکش ار  توکس 

« هنحص دوهش  -» 2

زا ، دـنا هدـید  ار  اه  هنحـص  ۀـمه  هک  هدـنز  نادـهاش  عیاقو و  تبث  نالماع  ناونع  هب  ، البرک رفـس  رد  ناکدوک  نانز و  ندرب  هارمه  اـب  :
رب راکفا  ةدنزیگنارب  یفطاع و  ریثأت  ، ینیسح ۀلفاق  رد  ناکدوک  نانز و  روضح  هوالع  هب.درک  يریگولج  هعقاو  ةرهچ  خسم  فیرحت و 

.تراسا نارود  رد  تداهش و  زا  سپ  یتح  ؛ تشاد رفس  لوط  رد  نایوما  ّدض 

هرصب هفوک و  ناگرزب  هب  یناسر  مایپ  يراگن و  همان  -3

.یتالیکشت راک  کی  ناونع  هب  ناراداوه  هاگیاپ  اب  سامت  هفوک و  هب  هدنیامن  مازعا  لیابق و  نارس  و 

« راکفا شجنس  -» 4

اه و همانتوعد  ناگدنـسیون  ناراداوه و  ّتیعـضو  یبایزرا  اـجنآ و  هب  لـیقع  نب  ملـسم  مازعا  هار  زا  ، هفوک رد  مادـقا  ۀـنیمز  ۀبـساحم  :
.مدرم يافو  دّهعت و  نازیم  هفوک و  عاضوا  زا  قیقد  شرازگ  يارب  ملسم  زا  تساوخرد 

« تضهن تّیعورشم  -» 5
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تنـس ياـیحا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  یعرـش و  فـیلکت  هـب  ار  تموـکح  ّدـض  رب  دوـخ  یــسایس  تـکرح  ، ترــضح نآ  :
اب نآ  ضراعت  تفالخ و  ندوب  عورشمان  هب  یضیرعت  ، دوخ مایق  هب  ندیشخب  تیعورشم  نمض  ات  ، داد دنویپ  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ

.دشاب هتشاد  يوبن  ّتنس 

« یفطاع يریگ  هرهب  -» 6

ّتیعقوم و نیا  زا  يو  ، دنتخانـش یم  « مالـسلا هیلع  » همطاف ربمایپ و  دـنزرف  ناونع  هب  مدرم  ار  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هک  اجنآ  زا  :
بذج يارب  هچ  ، اهلد رد  دوخ  یفطاع  ۀنیمز 

ص:100

.نیشیپ ةوزج  زا  لقن  نایاپ  ( - 1 - 1
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نیا.درک هدافتسا  مکاح  ۀطلـس  ّتیهام  هب  تبـسن  يرگاشفا  يارب  هچ  نمـشد و  زا  گنج  ةزیگنا  بلـس  يارب  هچ  ، هدنهد يرای  يورین 
هرز و ، درب ندیـشوپ  یتح.تفرگ  یم  ماجنا  تیب  لها  ریاـس  داجـس و  ماـما  ، بنیز ترـضح  قیرط  زا  مه  ، ماـما دوخ  طّـسوت  مه  ، هویش

ینید فطاوع  کیرحت  رد  ، زین ادخ  ربمایپ  اب  دوخ  يدنواشیوخ  يروآدای  راقفلا و  وذ  نتفرگرب  »و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ ۀمامع 
.تسا هجوت  لباق  یناور  یتاغیلبت و  ةویش  کی  ناونع  هب  هدوب و  ّرثؤم  نمشد  ياهورین 

« تّجح مامتا  -» 7

زا نمشد  نتشادزاب  يارب  مه  ، درک « تّجح مامتا  » هب مادقا  ررکم  ترضح  نآ  ، لیوأت هیجوت و  هناهب و  رذع و  هنوگ  ره  هار  نتسب  يارب  :
رد الثم.درک  یم  شیوخ  بسن  بسح و  يور  هیکت  مه  یهاگ  ، تّجح مامتا  نیا  رد.قح  ۀـهبج  هب  دارفا  نتـسویپ  يارب  مه  ، وا نتـشک 
نم اورظناــف  ینوبـــسناف  :» هــک دــش  یم  دــیکأت  بــسن  نــیا  رب  ، نمـــشد ةزیگنا  نتخاــس  لزلزتــم  يارب  ، اروشاــع حبـــص  ۀــبطخ 

ار نمـشد  درک و  یم  عفد  عفر و  ار  يا  ههبـش  ره  اهنیا....هک  متـسین  نآ  نم  اـیآ  ؟ متـسیک نم  هک  دـیرگنب  (1) ...تسلا...تسلا » ...؟ انا
.دومن یم  حالس  علخ 

« يزاس هدامآ  -» 8

هباطخ نانخـس و  اب  دـنوش و  ور  هب  ور  هناعاجـش  اروشاع  ۀـثداح  اب  هک  تخاس  یم  هداـمآ  یناور  رظن  زا  ار  دوخ  تیب  لـها  ناراـی و  :
یم ار  ماجنارس  فده و  ریسم و  رد  « ماهبا » هنوگره درک و  یم  داجیا  ناگتسب  رد  لّمحت  ربص و  ،و  نارای رد  یبلط  تداهـش  ۀیحور  ، اه

.دودز

« یفطاع بذج  -» 9

دیـس تماما  هب  تعامج  زامن  يرازگرب  سپـس  ، درک باریـس  ار  همه  تشاد و  ّرح  ۀنـشت  هاپـس  اـب  ، زورمین ياـمرگ  رد  هک  يدروخرب  :
فطل و نتخیمآ  یعون  عقاو  رد  ، نمشد هاپس  يارب  ینییبت  یهیجوت و  ینارنخس  هاگنآ  ، ترضح هب  نانآ  يادتقا  »و  مالسلا هیلع  » ادهـشلا

.تسویپ ماما  هب  ، ّرح مه  ماجنارس.تشاد  نانآ  یفطاع  بذج  رد  یّمهم  شقن  ، نییبت يرگنشور و  اب  شزاون 

« تّیفیک اب  تّیمک  ناربج  -» 10

ناربج شیوخ  نارای  رد  الاو  ۀـّیحور  الاب و  ّتیفیک  اب  ، ار كدـنا  ّتیمک  نیا  اّما  ، دـندوب كدـنا  البرک  رد  ترـضح  نآ  نارای  هچرگ  :
دوخ باحصا  هاگیاج  نداد  ناشن  زین  ناج و  ياپ  ات  نارای  یگداتـسیا  مالعا  اروشاع و  بش  قاثیم  هچ  ، هار لوط  نانخـس  رد  هچ  ، درک

.رضاح عمج  نآ  هب  ، تشهب رد 

ص:101
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،ج 2،ص 561. ریثا نبا  ، لماک ( - 1 - 1
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« يونعم دعب  تیوقت  -» 11

یمرب اـه  همیخ  زا  هک  ییاـه  همزمز  تداـبع و  توـالت و  ادـخ و  اـب  سنا  اـب  بش  نآ  ندرک  يرپـس  اروشاـع و  بش  یهاوـخ  تلهم  :
تداهـش بات  یب  اروشاع  حبـص  رد  نارای  دوب و  ّرثؤم  تایلمع  زا  لبق  بش  رد  یحور  تیوقت  يونعم و  لماع  ناونع  هب  همه  ، تساخ

.دندید یمن  اهریشمش  تبرض  لّمحت  زج  يا  هلصاف  ، تشهب دوخ و  نایم  دندرک و  یم  یخوش  دندوب و 

« نمشد اب  هباطخ  -» 12

طّـسوت البرک و  نادیم  رد  مه  نآ  ، نمـشد ياهورین  هب  باطخ  مهم  ياه  هباطخ  ياقلا  اسر و  دنلب و  يادـص  زا  هدافتـسا  ، اروشاع رد  :
هدنیآ و رد  هیجوت  هار  نتـسب  نمـشد و  رد  لزلزت  داجیا  يارب  ، دوب رخآ  نخـس  تّجح و  مامتا  یعون  ، شا هدیزگرب  نارای  ماما و  دوخ 

.هتفخ ياهنادجو  نتخاس  رادیب  تهج  شالت 

« زجر -» 13

تیوقت ار  هدـنمزر  مه  ، زجر ندـناوخ.یمومع  ای  نت  هب  نت  ياـهیریگرد  رد  شناراـی  ماـما و  طـسوت  یـسامح  ياـهزجر  زا  هدافتـسا  :
.دوب ینیسح  يوجگنج  نامیا  هشیدنا و  هزیگنا و  نّیبم  مه  دومن و  یم  ریقحت  ار  نمشد  مه  ، درک یم  یحور 

« ارسا ياهیرگاشفا  -» 14

سلجم یّتـح  ، قـشمد ، ماـش ، داـیز نـبا  سلجم  ، هفوـک رد  یمدرم  ياـهعّمجت  زا  «، مالــسلا هـیلع  » تـیب لـها  ناریــسا  ، اروشاــع زا  سپ  :
یم يرگاشفا  ماکح  دض  رب  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  دوخ و  یفّرعم  نمـض  ، دندناسر یم  ار  ادهـش  نوخ  مایپ  ، هدرک هدافتـسا  ، دـیزی

.دنتفرگ یم  راک  هب  ، دش یم  زاربا  هقرفتم  ياهدروخرب  رد  هک  ینانخس  رد  هچ  اه و  هبطخ  رد  هچ  ، ار هویش  نیا.دندرک 

« دای سلاجم  -» 15

هاپس عیاجف  اروشاع و  ۀثداح  زا  هتسویپ  دنتشاد و  اپرب  يراوگوس  ازع و  سلاجم  ، هنیدم هب  البرک  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  ، تیب لها  :
.دندرک یم  دای  هفوک 

حبذ ۀنحص  ندید  ای  ، بآ ندیشون  ماگنه  ، دوب هنشت  بل  اب  وا  تداهش  نیسح و  زا  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  ندرک  دای  اهنآ  نیرتزراب 
.دنفسوگ

« هحون هیرگ و  گنهرف  -» 16
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دای و گنهرف  نیا.دـنامب  هدـنز  دوش و  دای  هراومه  اروشاـع  ۀـثداح  تیب و  لـها  تیمولظم  هک  دـندرک  ناوارف  دـیکأت  هعیـش  ناـماما  :
بآ اب  يریگ  ماک  «، مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  تبرت  ، ترایز ، ندورـس هیثرم   ، یناوخ هحون  ، هیرگ : نوچمه یمیهافم  بلاق  رد  يروآدای 

نیا.تفرگ لکـش...و  تیب  لها  يارب  يرادازع  سلاجم  يرازگرب  ، ندیـشون بآ  ماـگنه  نیـسح  شطع  زا  ندرک  داـی  ، تبرت تارف و 
.تسا هتشگ  هسامح  نآ  ندش  هنادواج  ندنام و  هدنز  ببس  مه  نونکات  ، گنهرف

ص:102
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: ات تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  ییاهروحم  اهشور و  ، یلمع هچ  يرظن و  دعب  زا  هچ  ، اروشاع تکرح  عومجم  رد 

دوش هدناسر  همه  هب  تضهن  مایپ  -

دندرگ اشفا  یفرعم و  يدیلک  ياهتسپ  یتموکح و  تالیکشت  رد  يذوفن  ناقفانم   ، تدمزارد رد  -

دوش هدنز  ، یعامتجا داسف  حالصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  -

ددرگ میسرت  هدنیآ  ياهلسن  يارب  یگنهرف  یسایس  ةزرابم  هار  -

هتخاس حرطم  ار  اهمایپ  نآ  ، هعیش خیرات  لوط  رد  ، اروشاع ناوریپ  هعیش و  ناماما  يوس  زا  زین  البرک  ۀثداح  هب  تبسن  « يرگایحا ّتنـس  »
يریگجوا.تسا هدروآ  دیدپ  ار  هد  تهج  امنهار و  ، شخب تدحو  هدنزیگنارب ، لماع  نیرتمیظع  هتـشادهگن و  هدنز  ار  هسامح  نآ  و 

راثآ زا  ، هّمئا يربهر  تیالو و  هب  دقتعم  ياهورین  ندیـسر  تدحو  هب  یـسایس و  یهاگآ  تخانـش و  شیازفا  یبلط و  تداهـش  ۀّیحور 
.تسا لّوحت  نیا 

اروشاع ياهسرد  ، اروشاع تضهن  فادها  ، اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و  -

یکابت

ياـیحا هار  رد.نتفرگ  دوخ  هب  هیرگ  تلاـح  ، نتخاـس هدـننک  هیرگ  هیبـش  ار  دوخ  ، نداد ناـشن  ناـیرگ  ار  دوخ  ، ندز هیرگ  هب  ار  دوـخ 
رگا یّتح.دراد  باوث  نتـشاد  هیرگ  تلاـح  مه  ندـنایرگ و  مه  نتـسیرگ ، مه  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح يازع  رب  يراوگوس  اروشاـع و 

سلجم هب  مه  ، دـنک یم  داـجیا  رّـسحت  هودـنا و  تلاـح  صخـش  دوخ  رد  مه  ، تلاـح نیا  نتفرگ  دـیاین ، شا  هیرگ  اـی  دـیرگن  یـسک 
ثیدـح رد.تسا  ندـنایرگ  نتـسیرگ و  لثم  تساروشاع و  گوس  نارادـغاد  اب  ییوسمه  ، یکابت.دـشخب یم  مغ  گنر  هرهچ و  ، ازع
یکابت دـیوگب و  يرعـش  ، نیـسح ةرابرد  هک  ره  (1) هّنجلا » هلف  یکابتف  ارعـش  نیـسحلا  یف  دـشنا  نم  :» تسا « مالـسلا هیلع  » قداص ماـما 

.تسوا يارب  تشهب  ، دنک

ام ! یسوم ای  :» تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  (2)و  هّنجلا » هلف  یکابت  نم  :» تسا نینچ  ، هدرک لقن  سوواط  نب  دیـس  هک  مه  یثیدح  رد 
ره یسوم  يا  (3) اهیف » اتباث  هّنجلا  هل  تناک  ّالا و  یفطـصملا  دلو  یلع  يّزعت  یکابت و  وا  یکب  نامّزلا  کلذ  یف  يدـیبع  نم  دـبع  نم 

هک مناگدنب  زا  کی 

ص:103
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تیزعت ربمایپ  طبـس  تبیـصم  رب  دریگ و  دوخ  هب  هیرگ  تلاح  ای  دنک  هیرگ  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » یفطـصم دـنزرف  تداهـش  نامز  رد 
.دوب دهاوخ  تشهب  رد  هراومه  ، دیوگ

زین ادخ  فوخ  زا  اعد و  تاجانم و  رد  نتفرگ  دوخ  هب  هیرگ  تلاح  «، مالسلا هیلع  » نیسحلا هّللا  دبع  ابا  تبیـصم  رد  یکابت  زا  ریغ  هتبلا 
يرافغ رذ  وبا  هب  هنیمز  نیا  رد  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر.تسا  نطاب  رد  رهاظ  ریثأت  یناور  ياه  هنومن  زا  نیا  تسا و  بولطم 

ره (1) هّللا » نم  دیعب  یـساقلا  بلقلا  ّنا  ، كابتیل نزحلا و  هبلق  رعـشیلف  عطتـسی  مل  نم  ،و  کبیلف یکبی  نا  عاطتـسا  نم  ! رذ ابا  ای  :» دومرف
زا ، هتفرگ تواسق  بلق  انامه  ، دنک یکابت  دهد و  رارق  نزح  شیوخ  لد  رد  سپ  ، دناوتن هک  ره  دیرگب و  سپ  ، دنک هیرگ  دناوت  یم  هک 

ءاـکبلا کـئجی  مل  نا  :» دـیامرف یم  ادـخ  فوـخ  زا  شیوـخ و  هاـنگ  رب  هیرگ  ةراـبرد  « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما.تسا  رود  دـنوادخ 
ةزادنا هب  رگا  سپ  ، روآ رد  هیرگ  تلاح  هب  ار  دوخ  ، دـیآ یمن  تا  هیرگ  رگا  (2) ّخب » ّخبف  بابّذـلا  سأر  لثم  کنم  جرخ  ناف  ، كابتف

.وت هب  ابحرم  سپ  ، دمآ نوریب  کشا  یسگم  رس 

يرادازع ، هیرگ -

اروشاع ياهفیرحت 

ناـیغط اـب  هزراـبم  مالـسا و  تاـجن  يارب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةزیگنا  اـب  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  ییاروشاـع  تـضهن 
يارب قیوشت  همه  نآ.تشاد  یـسایس  یعامتجا و  ییاه  هزیگنا  ناشخرد و  یلاـعتم و  ياـه  هرهچ  ، سّدـقم ياـهنامرآ  فادـها.دوب و 

اهـشزرا ظـفح  تداهـش و  داـهج و  بتکم  نـیا  نتـشادهگن  هدـنز  يارب  ، زین ناـمولظم  دّیـس  يارب  يرادازع  ادهـشلا و  دیـس  رب  هـیرگ 
هب طوبرم  ياه  همانرب  رد  هچ  زاس و  هسامح  ياه  هرهچ  رد  هچ  ، فادها اه و  هزیگنا  رد  هچ  ییاهفیرحت  ، خیرات لوط  رد  هنافّسأتم.دوب 

.دش ماجنا  اروشاع 

«. دارفا » هب یخرب  »و  لکش » هب یخرب  ، ددرگ یم  رب  « اوتحم » هب یخرب  ، اروشاع ياهفیرحت 

ندـنایرگ ةزیگنا  اب  نوچ  یهاگ  دـش ، هدـناوخ  هتفگ و  اروشاـع  يارب  هک  ییاـه  هضور  دـش و  هتـشون  لـتقم  ناونع  هب  هک  ییاـهباتک 
دوـجو ییاروشاـع  ياـه  هرهچ  هـب  هـک  يا  هقـالع.تشگ  غورد  اـنایحا  دنتـسم و  ریغ  ، فیعــض بلاـطم  هـب  هـتخیمآ  ، دوـب نیعمتــسم 

اه هتشک  ماقرا  رامآ.تسا و  یندرکن  رواب  یلقع و  ریغ  هک  دوش  لقن  ییاه  هغلابم  اهّولغ و  ، هسامح نآ  ثداوح  رد  دش  ببـس  ، تشاد
.دش هدوزفا  هعقاو  لصا  رب  ، دوب كانزوس  زیگنا و  مغ  رهاظب  هک  یثداوح  یخرب  و 
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ياهدروخرب عون.تفای  لّزنت  « تّما ناراکهنگ  زا  تعافـش  يارب  ندش  هتـشک  » ّدح ات  یهاگ  ، زین نینوخ  یعامتجا و  ۀسامح  نآ  ةزیگنا 
تراقح ّتلذ و  هبال و  زجع و  تروص  هب  یهاگ  ، تیب لها  ناکدوک و  »و  مالسلا هیلع  » داجـس ماما  بنیز و  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما 

تعیب ّدر  هک  هسامح ، نادیم  نیا  رد  ماما  گرزب  ۀتساوخ  دمآ و  رد...و  رمش  دایز و  نبا  دعس و  رمع  دیزی و  نوچ  یناقـساف  ربارب  رد 
.دمآ رد  رغصا  یلع  کشخ  يولگ  ای  شیوخ  ناشطع  بل  يارب  بآ  يا  هعرج  تساوخرد  هب  ، دوب روج  تموکح  اب 

بنیز و زا  ، دش یم  ارجا  هدورس و  هک  ییاه  هحون  اهرعـش و  تشگ و  یم  اپرب  هک  ییاه  هیزعت  دش و  یم  هدناوخ  هک  ییاه  هضور  رد 
فرـش و نادـناخ  نآ  راوگرزب  دـنمتّزع و  دـنلب و  حور  اب  هک  تشگ  هئارا  ییاه  هرهچ...و  هنیکـس  لـیقع و  نب  ملـسم  داجـس و  ماـما 

.دوب راگزاسان  ، تمارک

تلاسر.دش لیدـبت  دـیزی  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح یـصخش  ینمـشد  هب  ، تّوبن یحو و  نید و  ساسا  اب  نایوما  نیرید  تموصخ  یتح 
زا شیب  دمآ و  نییاپ  ابع  لآ  ّتیمولظم  یگنشت و  رب  نتسیرگ  حطس  هب  اهنت  ، خیرات لوط  رد  ینیـسح  ةدرتسگ  ۀهبج  هب  ندناسر  يرای 

حرطم هّللا  دبع  ابا  ةدیرب  موقلح  ، ادهـشلا دیـس  نینوخ  مایپ  زا  شیب  وا و  ةراپ  هراپ  مسج  ۀضور  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رکف  ۀضور 
یلو ، رئاعـش جیورت  مسارم و  يدازآ  هب  دش  لیدبت  ( دوب رمث  یب  هک  ) نادیهـش رالاس  يارب  ازع  ۀماقا  لصا  اب  نانمـشد  ةزرابم  یّتح.دـش 
نیا دشاب و  هتـشادن  قسف  متـس و  ۀطلـس  اب  یـضراعت  چیه  ، اه همانرب  هنوگنیا  هک  ، البرک مایق  ۀفـسلف  اروشاع و  تقیقح  خـسم  اب  هارمه 
داـی ـالبرک و  يادهـش  رازم  رب  هیرگ  زا  سپ  ، نیباّوت ماـیق  ، هعیـش خـیرات  رد  هک  یلاـح  رد.دوب  اروشاـع  ییاوتحم  فـیرحت  نیرتـگرزب 

نب نامیلـس  يربـهر  هـب  ، اروشاـع زا  ماـهلا  اـب  ـالبرک و  نیمزرـس  رد  نایعیـش  تـفرگ و  لکـش  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  ّتیموـلظم 
روتسد صاخ و  ۀفیظو  کی  ، ماما هکنآ  هن  ، دوب ناملـسم  ره  يارب  روآ  فیلکت  اروشاع ، و.دنداد  یهدنامزاس  لکـش و  ار  یمایق  ، درص

.دشاب هتشاد  یصوصخ 

تیالو ّتبحم و  دنمشزرا  جیاتن  نینچمه  ترضح و  نآ  رب  نتخیر  کشا  يارب  ناوارف  ياهباوث  زین  ادهشلا و  دیس  تعافـش  هب  داقتعا 
لها نادـنم  هقـالع  زا  يرایـسب  هـک  دـش  حرط  هبناـجکی  يا  هنوـگب  لـئاسم  نـیا  اـّما  ؛ تـسا حیحـص  هـمه  «، مالــسلا هـیلع  » تـیب لـها 

دـننادن و فیاظو  كرت  سانلا و  ّقح  نداهن  اپ  ریز  روجف و  قسف و  باکترا  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح رب  نتـسیرگ  نایم  یـضراعت  ، تیب
تعاجـش ینیـسح و  حور  نامه  هک  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  ! دنـشاب هانگ  قرغ  هک  دنچ  ره  ، دشاب « مالـسلا هیلع  » نیـسح هب  ناشدـیما 

ناوت دوب و  رامیب  یهلا  تحلصم  هب  اروشاع  رد  تشاد و  ار  يولع 
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اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 198 

http://www.ghaemiyeh.com


گنر ، رغال يدرم  تروص  هب  ، مومع ناهذا  رد  تفای و  ترهـش  « رامیب ماما  » هب ، هدش فیرحت  تانیقلت  نیمه  یپ  رد  ، تشادـن ندـیگنج 
بـش رد  ناوجون  مساق  یـسورع  ۀـلجح  نوچمه  ، ساسا یب  ییایاضق  یتح.درک  هولج  تسد  هباصع  هرهچ و  درز  لاـح و  یب  ، هدـیرپ

ای تسار  ) باوخ اـیؤر و  ماـن  هب  ییاـیاضق  تفاـی و  هار  اـهلتقم  اـه و  هیثرم  هب  ، ازع لـها  زا  نتفرگ  کـشا  ۀیامتـسد  ناونع  هب  ، اروشاـع
ناهاگآ و ۀفیظو  هچنآ  .تفای  یعطق  مّلسم و  رما  کی  تلاح  ، جیردتب تشگ و  لقن  هنیس  هب  هنیـس  ناهد و  هب  ناهد  دش و  باب  ( غورد

هیثرم ندناوخ  زا  يریگولج  مه  ، دنتـسم حیحـص و  ۀضور  لتقم و  ۀـئارا  مه  ، ینیـسح مایق  حیحـص  نییبت  مه  ، تسا ناراکردـنا  تسد 
ياهباتک مه  ، ریخا ۀـهد  ود  یکی  رد.تسا  هعلاطم  یب  داوسیب و  ناـظعاو  بساـک و  ناحاّدـم  حـلاصان و  ناـناوخ  هیثرم  غورد و  ياـه 

تسا و هدش  هدورـس  اروشاع  حور  اب  قبطنم  اوتحماب و  راعـشا  مه  ، هدش فیلأت  ینیـسح  مایق  فادها  ّتیهام و  لیلحت  رد  يدنمـشزرا 
.تسا (1) هدش  یفرعم  وگزاب و  ییاوتحم  یظفل و  ياهفیرحت  نیا  زا  یخرب  مه 

فیرحت ةرهچ  زا  هدافتسا  نیرتهب  ، دش هتفرگ  البرک  اروشاع و  زا  ، سدقم عافد  ياه  ههبج  رد  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  رد  هک  یماهلا 
ۀمه ماهلا  عبنم  کش  یب  ، دنک یفرعم  نایناهج  هب  ، هدوب تسه و  هک  هنوگنآ  ار  « اروشاع بتکم  » دناوتب هعیـش  رگا  و.تساروشاع  ةدـشن 

.دنا متس  اب  هزرابم  بالقنا و  يارب  نیتسار  يوگلا  یپ  رد  هک  دش  دهاوخ  يزرابم  ناهاوخیدازآ 

تعافش ، اروشاع گنهرف  ، اروشاع اروشاع ، تضهن  جیاتن  راثآ و  ، اروشاع تضهن  فادها  ، ربنم ظعو و  بادآ  -

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  بیرخت 

، هعیش هک  دش  ببس  ، متس اب  هزرابم  هار  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  نینوخ  تبرت  یشخب  ماهلا 

ص:106

يددعتم دراوم  نینچمه.دوش  یم  هیصوت  اه  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  زا  ( دلج  3) ینیسح ۀسامح  دنمدوس  باتک  ۀعلاطم  ( - 1 - 1
ؤلؤل » باتک رد  ، تسالبرک ثداوح  هرابرد  هیثرم  رثن  رعش و  رد  ناناوخ و  هیثرم  نابز  رد  هک  ار  ساسا  یب  ثداوح  غورد و  ياهلقن  زا 

نینچمه.دــناوخ ناوــت  یم  يروــن » ثدــحم  » فیلأــت ، نخــس رد  قدــص  تیاــعر  غورد و  زا  زیهرپ  موزل  لــصف  رد  »و  ناــجرم و 
هیثرم ناحادم و  رما  رد  اهدـیابن  اهدـیاب و  ةرابرد  يا  هنماخ  هّللا  هیآ  ياهداشرا  زا  يا  هعومجم  هک  « نارگـشیاتس ناگدوتـس و  » باتک
نایعا » رد نآ  زا  يا  هصالخ  (؛ نیما نسحم  دیـس  هعیـشلا ،» لامعأل  هیزنتلا  :» ك.ر ، زین «. يرنه ةزوح  » رـشن ؛ تسا یندناوخ  ، تسا ناناوخ 

عمق یف  تانّیبلا  تایآلا  «؛ يرال نیسحلا  دبع  دیس  «، هداهـشلا رارـسا  یف  هداعـسلا  ریـسکا  (،» تسا هدمآ  دعب  هب  ج 10،ص 373  «، هعیشلا
ۀمانزور ۀـمان  هژیو  ،) یعرو داوج  دیـس  «، ینیـسح رئاعـش  حالـصا  ءاـیحا و  ، ینیمخ ماـما  » ۀـلاقم ؛ ءاـطغلا فشاـک  «، تالالـضلا عدـبلا و 

(. دادرخ 74 «، ینیمخ ماما  اروشاع و  » مان اب  یمالسا  يروهمج 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 199 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_106_1
http://www.ghaemiyeh.com


هیلع » نیـسح ماـما  ربـق  تراـیز  هب  تبـسن  زین  هّمئا  دـیکا  ياـه  هیـصوت.دنک  عّـمجت  نآ  درگ  رب  میرکت و  ار  دیهـش  نآ  دـقرم  هراوـمه 
مه زا  ار  نوناـک  نیا  دـننک و  رطخ  ساـسحا  هراوـمه  رگمتـس  ماّـکح  هک  دـش  ببـس  نیمه.دوزفا  یم  ار  ماـهلا  روـش و  نـیا  « مالـسلا
هک ار  يردس  تخرد  یّتح  هک  دیشّرلا  نوراه  نامز  ات  ، دوب لرتنک  تحت  عونمم و  ، ترضح نآ  ترایز  هک  هّیما  ینب  نارود  زا.دنشاپب 

نّویباهو و يالیتسا  نامز  ات  ، دوب اهتعنامم  اهیریگتخـس و  نآ  جوا  هک  یـسابع  لّکوتم  نامز  ات  دـندرک (1)، عطق  دوب  نارئاز  ناب  هیاس 
نابات ياهدیـشروخ  نیا  يرگ  هولج  زا  ، تیب لها  قح و  نانمـشد  تشحو  يایوگ  همه  همه و  ، ینیـسح مرح  بیرخت  البرک و  تراغ 

.دوب

تراـیز دـصق  دـیدید  ار  سک  ره  : هک دوب  هداد  دـیکا  ناـمرف  شیوخ  دارفا  هب  هدز و  ـالبرک  یکیدزن  رد  یهاگـساپ  ، یـسابع لّـکوتم 
جزید ،» اـهتبون نـیا  زا  یکی  رد  .دـندرک (3) بارخ  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ربق  راب  هدـفه  ، لّکوتم رما  هب  .دیشکب (2) ، دراد ار  نیـسح 

هب تفاکـش و  ار  ربـق  یّتـح  تفر و  ربـق  غارـس  شیوخ  ناـمالغ  اـب  زین  وا.درک  رّهطم  ربـق  بیرخت  لیدـبت و  رییغت و  رومأـم  ار  « يدوهی
نآ دنتسب و  بآ  دنتخیر و  نآ  يور  كاخ  هرابود.دمآ  یم  کشم  يوب  نآ  زا  هک  درک  دروخرب  دوب  نآ  رد  ماما  رکیپ  هک  يریـصح 
داد نامرف  هفوک  یلاو  هب  راب  کی  زین  دیـشرلا  نوراه  .دندرک (4) یمن  يورشیپ  اهواگ  هک  دننزب  مخش  ، واگ اب  دنتـساوخ  یم  ار  نیمز 

.دندرب (5) تعارز  تشک و  ریز  ار  شیاهنیمز  هتخاس و  اهترامع  ار  نآ  فارطا.دنک  بارخ  ار  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  ربق  ات 

ّتیعمج ، رذـگهر نیا  زا  دـنوش و  یم  عمج  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ربق  ترایز  يارب  « اونین » نیمزرـس رد  مدرم  هک  دـنداد  ربخ  لّکوتم  هب 
.دوش یم  لیکشت  يرطخ  نوناک  دیآ و  یم  دیدپ  یهوبنا 

قّرفتم ار  مدرم  دنفاکشب و  ار  رّهطم  دقرم  ات  داد  ّتیرومأم  نایرکشل  زا  يدادعت  ّتیعم  رد  دوخ  شترا  ناهدنامرف  زا  یکی  هب  لّکوتم 
هدـنکارپ ربـق  نوماریپ  زا  ار  مدرم  ، روتـسد قبط  مه  وا.دـننک  يریگوـلج  وا  ربـق  تراـیز  ترـضح و  نآ  ربـق  رـس  رب  عّـمجت  زا  ، هتخاـس

هب هناکاب  یب  دندرک و  شروش  وا  هیلع  ، هدرک عّمجت  مهزاب  ، ترایز مسوم  رد  مدرم  یلو.دوب  يرجه  لاس 237  رد  هثداح  نیا.تخاس 
رب تسد  ، میوش هتشک  مه  رفن  نیرخآ  ات  رگا  : دنتفگ هفیلخ  نارومأم 

ص:107

،ج 45،ص 398. راونألا راحب  ص.يرفظم 89، ، هعیشلا خیرات  ( - 1 - 1
،ج 45،ص 404. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ص 241. یهتنملا همتت  ،ص 410، نامه ( - 3 - 3
،ج 45،ص 394. راونألا راحب  ( - 4 - 4

،ص 240. یهتنملا همتت  ( - 5 - 5
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مدرم زا  تسد  هک  تشون  هدنامرف  نآ  هب  ، دش شرازگ  لّکوتم  هب  هثداح  یتقو.دـمآ  دـنهاوخ  ترایز  هب  ام  ناگدـنامزاب  و.میراد  یمن 
زاب لاس 247  رد  هکنیا  ات...هدوب  مدرم  حـلاصم  اب  هطبار  رد  هفوک  هب  شترفاسم  هک  دـنک  دومناو  نینچ  ددرگزاـب و  هفوک  هب  درادرب و 

.دنتشاذگ (1) يریگ  تخس  يانب  ادّدجم.دش  تسرد  يرازاب  ، ّلحم نآ  رد  هک  يوحن  هب.دش  دایز  مدرم  عّمجت 

ترایز هب  هک  یـسک  زا  هفیلخ  ۀـّمذ  هک  دـندرک  مالعا  مدرم  نایم  داتـسرف و  يرادرـس  لّـکوتم  ، دـش یم  هدوزفا  نارئاز  رب  زور  هب  زور 
اهدروخرب و هنوگنیا  .دنتفاکـش (2) ار  ربق  دـندز و  مخـش  دنتـسب و  بآ  دـندرک و  ناریو  ار  هقطنم  نآ  مهزاب.تسا  رازیب  دور  ـالبرک 

هدوزفا مدرم  قوش  رب  دنتفرگ و  یمن  يا  هجیتن  نیرتمک  اّما  ، دوب قوش  ترارح و  نوناک  نیا  درگ  زا  مدرم  ندـنکارپ  يارب  همه  ، اهافج
.ال تقیقح و و  لها  ۀبعک  تشگ و  یم  تمواقم  رگنس  ، البرک «. مرادیرخ ، دوب ناج  رگ  وت  لصو  ياهب  » .دش یم 

ملظ هیلع  وا  ةزرابم  داهج و  هب  »و  مالسلا هیلع  » نیـسح بالقنا  هب  ات  دهد  یم  يرای  ار  مدرم  ةدوت  هک  تسا  كاخ  نیا  ترایز  » ...يرآ
فاوط دوش و  یم  راعـش  لبمـس و  - ـالبرک كاـخ  - كاـخ نیا  هک  تسا  نینچ.دننیـشنب  مکاـح  هاگتـسد  ندرک  اوسر  هب  دنـشیدنیب و 

(3) .دبای » یم  حیجرت  نآ  رب  یّتح  دوش و  یم  لباقم  هبعک  فاوط  دص  اب  ، نیسح هاگمارآ 

لتق ار  مدرم  مه  تراغ و  ار  رهـش  مه.تشاد  همادا  لاس  هد  ، اهمجاهت نیا  دـندرک و  هلمح  ـالبرک  هب.ق.ه  لاس 1216  رد  زین  ناـیباّهو 
هب یباّـهو  يوجگنج  رازه  زا 20  لّکشتم  یهاپـس  اب  لاس 1225  رد  « دوعـس ریما  » مه راـب  کی.دـندرک  بارخ  ار  رّهطم  ربق  مه  ماـع و 

.دنتخات (4) البرک  هب  اجنآ  زا  فجن و 

عاونا اب.ش  لاس 1370  رد  ، نیمزرـس نیا  نایعیـش  یبالقنا  تکرح  ندـیبوک  مه  رد  يارب  ، قارع یثعب  تموکح  ، زین رـضاح  رـصع  رد 
موجه دروم  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هاگراب  دـبنگ و  ، هناخپوت اب  دیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  البرک  فجن و  رد  ار  مدرم  اـهحالس 

میژر دندروآ و  رد  فّرصت  هب  ار  البرک  فجن و  رهش  هک  دوب  « ماّدص » تموکح ّدض  رب  یمدرم  مایق  زا  سپ  نیا  و.داد  رارق 

ص:108

(. تارابع رد  فالتخا  اب  ،ص 34( البرک ثارت  ،ج 1،ص 628، هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ص 241. یهتنملا همتت  ( - 2 - 2

)ص 20. هعیش ،ج 7( یتعیرش ، راثآ هعومجم  ( - 3 - 3
نایعا ، » نیما نسحم  دیـس  «، بایترالا فشک  :» ك.ر هلمج  زا  ، هسّدقم باتعا  هب  اهیباهو  تامجاهت  اه و  هنتف  اب  ییانـشآ  يارب  ( - 4 - 4

ۀقرف ،» ءزج 1،ص 201 البرک ، «، هسدـقملا تاـبتعلا  هعوسوم  ،» ،ص 262 همعطلا يداه  ناملـس  «، ـالبرک ثارت  ،» ج 1،ص 628 «، هعیشلا
،ص 234. راد دیلک  داوجلا  دبع  « البرک خیرات  ،» ینیوزق نیسح  دمحم  «، یباهو
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ادهشلا و دیس  نینمؤملا و  ریما  مرح  نامتخاس  دش و  نادیم  دراو  مامت  تنوشخ  اب  ، نویبالقنا تسد  زا  اهنآ  يریگ  سپزاب  يارب  ، قارع
هنماخ هّللا  هیآ  ، یمالسا بالقنا  ربهر  دش  ببس  اهتیانج  نیا.دید  بیسآ  ، حیرض اهبرد و  دبنگ و  مالـسلا و  مهیلع  لضفلا  ابا  ترـضح 
هدعق يذ  هبنـشجنپ 8  زور  سّدـقم ، ياهرهـش  اـهمرح و  هب  قارع  ثعب  میژر  تازواـجت  ندرک  موکحم  نمـض  يا  هّیعـالطا  ّیط  يا 
هدـمآ هّیعـالطا  نیا  زا  یـشخب  رد  .دنیـشنب (1) گوـس  هـب  ، هدرک مـالعا  یموـمع  يازع  ار.ش  دادرخ 1370  مود  اـــب  ربارب.ق   1411
مدرم ناناملـسم و  تایلاع و  تابتع  رب  تسا و  زجاع  نآ  حرـش  زا  ملق  هک  دـندرک  نآ  ، البرک فجن و  هب  هنایـشحو  شروی  اب  :»... تسا
نانچ دـندوب و  هتـشادن  اور  مه  ساّبع  ینب  هّیما و  ینب  ماشآ  نوخ  رگمتـس و  تیغاوط  هک  دنتـشاد  اور  نآ  ، هیملع ياه  هزوح  قارع و 

ساـیق ناوـتن  ، ناـمز نـیا  رد  يا  هعجاـف  چـیه  اـب  ار  نآ  ینیگنـس  هـک  دـندرک  دراو  تـیب  لـها  ناتـسود  بـلق  رب  یتـحارج  هعیاـض و 
(2) ...فوفطلا .» موی  نازحا  اوّجیه  » .درک

ردس تخرد  ، جزید -

تبرت

ترایز يانعم  هب  « كاخ رس  نتفر   » مه یـسراف  رد.تسا  هدمآ  مه  هربقم  يانعم  هب  تبرت  «. مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ربق  كاخ.كاخ 
رد یّصاخ  ماکحا  هژیو و  راثآ  ، نید يایحا  هار  رد  شتداهـش  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  میظع  يراکادف  ساپ  هب  ، دنوادخ.تسا ربق 

شخب ماهلا  تسا ، كاپ  رکیپ  نآ  ةدنریگرب  رد  هک  البرک  نینوخ  تبرت.تسا  هداد  رارق  البرک  كاخ  ادهـشلا و  دیـس  سّدـقم  تبرت 
رکذ مه  ، تسا ّبحتـسم  تبرت  نآ  رب  هدجـس  مه  ، ور نیا  زا.تسا  یهلا  ياهـشزرا  هار  رد  نتخاب  ناج  روآدای  تمظع و  يراکادـف و 

هارمه تبرت  یکدنا  ، ّتیم نفد  ماگنه  هک  تسا  هتسیاش  مه  ، تسا يرامیب  ةدنهد  افش  مه  ، دراد رایسب  تلیـضف  ، تبرت حیبست  اب  نتفگ 
نآ نتخاس  سجن  مه  دروآ و  یم  باذع  زا  ینمیا  دراد و  باوث  البرک  رد  ندش  نفد  مه  ، دوش طولخم  طونح  اب  ای  دوش  هتشاذگ  وا 

.تسا حرطم  هقف  رد  هک  رگید  راثآ  ماکحا و  دروآ و  رد  اجنآ  زا  ای  درک  زیهرپ  اجنآ  زا  دـیاب  دـتفیب  الخلا  تیب  رد  رگا  تسا و  مارح 
(3)

ص:109

تشهبیدرا 1370. ياه 31  همانزور  ( - 1 - 1
تـشهبیدرا تاعوبطم  ياهـشرازگ  رابخا و  رد  ، رّهطم ياهمرح  هب  ثعب  میژر  ۀـلمح  البرک و  فجن و  رد  اهیریگرد  يایاضق  ( - 2 - 2

يامیـس :» زین.یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  تاراشتنا  « البرک یـسایس  خـیرات  رب  یلاـمجا  يرورم  :» ك.ر هلمج  زا.تسا  هدـش  جرد   1370
.یتّحص دمحم  «، البرک

ج 4،ص 25. «، عّیشت فراعملا  هرئاد  :» ك.ر رتشیب  حیضوت  يارب  ( - 3 - 3
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نادب ، دش نوخ  هب  لیدبت  ، كاخ نیا  يدید  هاگره  : دومرف داد و  « هملـس ّما  » هب البرک  تبرت  يرادقم  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر 
.تسا (1) هدش  هتشک  « مالسلا هیلع  » نیسح هک 

تسا دّکؤم  هکلب  ، زیاج ( ءافشتسا ) نتفرگ افش  ّتین  هب  ادهشلا  دیس  ربق  كاخ  زا  یکدنا  ندروخ  اّما  ، تسا مارح  ، كاخ ندروخ  هچرگ 
: دومرف « مالسلا هیلع  » اضر ماما  .دراد (2) يدودح  بادآ و  و 

یکاخ ره  (3) ءاد » ّلک  نم  ءافـش  ّهناف  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا ربق  نیط  الخ  ام  ، هب هّللا  ریغل  ّلها  ام  مّدـلا و  هتیملاـک و  مارح  نیط  ّلـک  »
هیلع » قداص ماما.تسا  درد  ره  نامرد  هک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ربق  كاخ  رگم  ، ادخ مان  یب  ةدش  حبذ  نوخ و  ، رادرم لثم  ، تسا مارح 
درد ره  يافش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ربق  كاخ  رد  (4) ربکألا .» ءاوّدـلا  وه  ءاد و  ّلک  نم  ءافـش  نیـسحلا  ربق  نیط  یف  :» دومرف « مالـسلا

هتبرت و یف  ءافـشلا  :» تسا نیا  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  ةژیو  ياهتلیـضف  زا  هـک  تـسا  تـیاور.تسا  رتـگرزب  ياود  نآ  تـسا و 
(5) هتّیّرذ .» نم  هّمئألا  هتّبق و  تحت  هباجإلا 

رد ار  تبرت  نامه  دش  یم  هک  زامن  تقو.دوب  ادهشلا  دیس  ترضح  تبرت  نآ  رد  هک  تشاد  يدرز  لامتسد  « مالسلا هیلع  » قداص ماما 
بجحلا قرخی  نیـسحلا  هبرت  یلع  دوجـسلا  :» دومرف ترـضح  نآ  زین  .درک (6)و  یم  هدجـس  نآ  رب  تـخیر و  یم  شدوجـس  عـضوم 

زج مالسلا » هیلع  » قداص ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچمه.دنز  یم  رانک  ار  هناگتفه  ياهباجح  ، ینیسح تبرت  رب  هدجس  (7) عبسلا .»
نیسحلا هبرت  یلع  ّالا  دجـسی  قداّصلا ال  ناک  :» دنوادخ ربارب  رد  عضاوت  ینتورف و  ناونع  هب  ، درک یمن  هدجـس  ادهـشلا  دیـس  تبرت  رب 

هیلع » قداص ماما  زا  هلمج  زا  ، تسا یناوارف  ثیداحا  زین  البرک  تبرت  اب  نادازون  ماک  نتشادرب  هب  تبسن  (8) هیلا .» هناکتسا  هّلل و  ّاللذت 
« مالسلا هیلع  » نیسح تبرت  اب  ار  دوخ  نادنزرف  ماک  (9) ناما .» اّهناف  نیسحلا  هبرتب  مکدالوا  اوکّنح  :» هک تسا  تیاور  « مالسلا

ص:110

،ج 1،ص 122 و 463. راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 103. نامه ( - 2 - 2

.نامه ( - 3 - 3
،ص 143. دیفم خیش  ، رازملا (، نیسردم هعماج  پاچ  ،ج 2،ص 599( هیقفلا هرضحی  نم ال  ( - 4 - 4

،ج 4،ص 82. بقانم ( - 5 - 5
،ص 298. خیراوتلا بختنم  ( - 6 - 6

،ج 82،ص 153 و 334. راونألا راحب  ( - 7 - 7
ثیدح 25. ،ص 158  نامه ( - 8 - 8

ج 3،ص 607، و  ات 420  ،ج 10،ص 408  هعیـشلا لـئاسو  رد  هلمج  زا  ار  تـبرت  تاـیاور  ،ج 10،ص 410. هعیـشلا لئاسو  ( - 9 - 9
.دییامرف هظحالم  ،ج 98،ص 118  راونألا راحب  زین  ،ص 143 و  دیفم خیش  ، رازملا
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هیلع » نیـسح ماـما  تبرت  زا  بیـس  يوب  یتشهب (1)و  بیـس  هب  هراشا  ، یناوخ شواـچ  ياهتّنـس  رد.تسا  ناـما  ، تبرت نیا  هک  ، دـیرادرب
(. بیس يوب  :)- دندناوخ یم  دندرک و  یم  « مالسلا

دیآ یم  بیرغ  ياضر  يوب  ، سوط دیآ ز  یم  بیس  يوب  ادهش  تبرت  ز 

شخب ماهلا  هک  تسا  هللا  راث  تداهـش  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح نوخ  نامه  ، هدیـشخب تمارک  تسادـق و  ادهـشلا  دیـس  تبرت  هب  هچنآ 
ات هـک  تـسا  نادیهـش  كاـپ  تـبرت  نـیمه  «:» هّرــس سدـق  » ینیمخ ماـما  ریبـعت  هب.تسادـخ  هار  رد  يراکادـف  يدرم و  دار  تـّیرح و 

تبرت زا  « یهاوخ افش  » مه ، تاهج نیمه  هب  (2) .دوب » دهاوخ  ناگدازآ  يافّـشلا  راد  ناگتخوسلد و  نافراع و  ناقـشاع و  رازم  ، تمایق
.تسا تایاور  هب  دنتسم  هعیش و  گنهرف  ءزج  ینیسح  مرح  هناتسآ و  رد  « یبایافش » مه »و  مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس 

درک یندیسوب  ار  گنس  ، تداهش درک  یندییوب  ار  كاخ  ، تداهش

هدیـشوج ینوخ  ياه  همـشچ  ، نآ رد  هک  دوش  هداد  رارق  یکاخ  زا  ، هاگ هدجـس  هک  تسین  نآ  رتهب  ایآ  :» دـسیون یم  « هر » ینیما ۀـمالع 
تلاسر رجا  ار  وا  ّتبحم  هداد و  رارق  كاـپ  ار  وا  ، دـنوادخ هک  یـسک  نوخ  اـب  هتخیمآ  یتبرت  ؟ تسا هتـشاد  ییادـخ  گـنر  هک  تسا 

هتشگ نیجع  ادخ  ربمایپ و  بوبحم  ۀعیدو  تشهب و  ناناوج  رورس  نوخ  اب  هک  یکاخ  ؟ تسا هداد  رارق  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » يدّمحم
(3) تسا »...؟

رابتعا ، كاخ هب  ، نوخ هک  تسین  تفگـش  تس و  « ادـخ نوخ  » اب هتخیمآ  یکاخ  ، ـالبرک تبرت  ؟ تسا هتفهن  « ـالبرک تبرت  » رد يزار  هچ 
تداهش رطع  ، هداّجس رد  ددرگ و  نافراع  زامن  رهم  ، البرک كاخ  دنیرفایب و  تسادق  وربآ و  ، راوید رد و  نیمز و  رد  ، تداهش دشخب و 
ترایز بتکم  رد  اهنت  تارف ، تبرت و  زا  نتفرگ  سرد.دوش  اهدرد  شخبافش  دسرب و  ناقشاع  ماشم  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح تبرت  زا 

هک ، سیطانغم ندـعم  ایوگ  ، تسا یتبرت  اجنآ  رد  »... .دونـش یم  ییالبرک  ناینیـسح  شوگ  اهنت  ، لد اب  ار  كاـخ  نخـس  تسا و  رّـسیم 
يراکادف زابرـس  سّدقم  عجـضم  اجنآ.دنک  یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ، نهآ کچوک  تاّرذ  دننام  ، دنا بذـج  لباق  هک  ار  قشاع  دارفا 

مانمگ و زابرس  مسر  هکنآ  زا  لبق  ، ناهاشداپ روهمج و  ياسؤر  هک  تسا 

ص:111

،ج 1،ص 124. راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
،ج 20،ص 239. رون ۀفیحص  ( - 2 - 2

ياه هرامـش  بالقنا ، مایپ  ۀلجم  : ك.ر هلمج  زا  نآرق  ياهماهلا  ماما و  تبرت  ثحب  رد  ،ص 166. ینیما ۀمالع  ، انتّنس انتریس و  ( - 3 - 3
(. لاس 1364 147 و 148(
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هک دـندرک  نیا  يوزرآ  دندیـشاپ و  دـندییوب و  دندیـسوب و  دـندروآ و  ار  رطع  نیرتهب  ، لگ ةراصع  ، ددرگ لومعم  لگ  هتـسد  نداهن 
.دندش (1) یم  هتشک  دندرک و  یم  يرای  ار  مالسا  هدیگنج و  شربارب  رد  شاک 

رب رـس  رگا  یلو  ، تسا تسرد  تزامن  يراذگب  یکاخ  ره  يور  رب  رـس  ، ینک یم  تدابع  ار  ادخ  هک  وت  :»... دسیون یم  يرهطم  دیهش 
رجا و ، دـهد یم  دیهـش  يوب  دراد و  دیهـش  اب  یکچوک  یگیاسمه  ، یکچوک تبارق  یکچوک ، سامت  هک  يراذـگب  یکاخ  نآ  يور 

همه دندوب و  ادهشلا  دیس  تبرت  زا  حیبست  رهم و  ۀّیهت  يّدصتم  هک  دندوب  ینّیعم  نادناخ  ، البرک رد  (2) .دوش » یم  ربارب  دص  وت  باوث 
.دنشاب (3) رادروخرب  زایتما  نیا  زا  نانچمه  ات  دنتخادرپ  یم  دادغب  یلاو  هب  یتفگنه  غلبم  هلاس 

تارف ، یناوخ شواچ  تبرت ، حیبست  ، بیس يوب  -

یناشاک مشتحم  - مشتحم دنب  بیکرت 

تبرت حیبست 

يارب حیبست  نآ  زا  مه  ، دریگ یم  رارق  دوجس  دروم  مه  ، یشخب ماهلا  تلیضف و  تسادق و  رطاخ  هب  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  تبرت 
کی نفدـم  هک  یکاخ.دور  یم  راک  هب  ، طونح تروص  هب  ّتیم  هارمه  مه  ، دـنراد یم  رب  ار  دازون  ماـک  مه  ، دوش یم  هّیهت  نتفگ  رکذ 
رجا ، دوش هتفگ  یتبرت  نینچ  اب  هک  یحیبست  تسا و  نامیا  تعاجـش و  شخب  ماـهلا  تداهـش و  گـنهرف  ةدـنهد  لاـقتنا  ، تسا دـیهش 

.تسا (4) هدش  تیاور  ادهشلا  دیس  تبرت  حیبست  تلیضف  رد  یثیداحا  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  زا.دراد  فعاضم 

مدرم ، تفگ یم  تاحیبست  رکذ  نآ ، اب  دوب و  هدرک  خن  هب  هتخاس و  یحیبست  ، ادهشلا دیس  ةزمح  تبرت  زا  « مالـسلا هیلع  » ارهز ترـضح 
دیهـش ماما  نآ  ربق  تبرت  ةرابرد  راک  نیا  ، وا تبرت  تلیـضف  ّتیزم و  رطاخ  هب  ، دش دیهـش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نوچ.دندرک  نانچمه 
ار نآ  دوب و  هدز  دّدعتم  ياه  هرگ  نآ  هب  هک  نیمشپ  خن  زا  تشاد  یحیبست  ارهز  ترضح  ، یلگ حیبست  زا  شیپ  .تفرگ (5) ماجنا 

ص:112

،ج 2،ص 43. داژن كاپ  دیهش  ، ربمایپ نیرخآ  هاگشناد و  نیلّوا  ( - 1 - 1
خیـش هّینیـسحلا ،» هبرتلا  ضرألا و  :» ك.ر هلمج  زا  ، ینیـسح تبرت  ۀنیمز  رد  ص 127. (، يدهم بالقنا  مایق و  ۀمیمـض  ) دیهـش ( - 2 - 2

.ءاطغلا فشاک  نیسح  دمحم 
،ج 8،ص 289. هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( - 3 - 3

،ج 98،ص 133. راونألا راحب  ( - 4 - 4
،1413 ق)ص 150. دیفم خیش  ةرگنک  پاچ  ) دیفم خیش  ، رازملا ، نامه ( - 5 - 5
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یحیبـست وا  تبرت  زا  هاگنآ.دیـسر  تداهـش  هب  دـحا  گـنج  رد  هزمح  ترـضح  هکنآ  اـت  ، تفگ یم  ریبـکت  حـیبست و  دـنادرگ و  یم 
: دندرک یم  مهارف  حیبست  وا  ربق  تبرت  زا  ، نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  هکنآ  ات  دش  يراج  نیا  رب  مدرم  مسر.تخاس 

(1) .هّیزملا » لضفلا و  نم  هیف  امل  هتبرت  اولمعتساف  هیلا  رمألاب  لدع  هیلع  هّللا  تاولص  نیسحلا  لتق  اّملف  »

بتک مالسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  نیط  نم  هحبـس  هعم  تناک  نم  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  : تبرت حیبست  تلیـضف  رد  ثیدح  ود 
اب دنچ  ره  ، دوش یم  هتشون  يوگحیبست  ، دشاب هتشاد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ربق  تبرت  زا  یحیبست  هک  ره  (2) اهب » حّبسی  مل  نا  اّحبـسم و 

نوثالث ثالث و  اهیف  نیـسحلا  ربق  نیط  نم  هحبـس  و  :... عبرا نع  انتعیـش  ینغتـسی  ال  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » مظاک اما.دیوگن  حـیبست  نآ 
.مالسلا (4) هیلع  نیسح  ماما  ربق  كاخ  زا  هناد  اب 33  یحیبست  مه  یکی  :... تسین زاین  یب  زیچ  راهچ  زا  ام  ۀعیش  (3) ...هّبح »

تداهـش رطع  دیوگ و  یم  رکذ  ، رکاذ هارمه  شیاه  هناد  هک  ، ییاروشاع همه  شیاه  هژاو  تسا و  یتیب  دص  يا  هدیـصق  ، تبرت حیبست 
هللا ناحبـس  دمحلا هللا و  ، ربکا هللا  هک  نآ  تابیکرت  اب  دننک و  یم  ییاونمه  سّدـقم  ةدیـصق  نیا  نومـضم  اب  نایئالبرک.دـنکارپ  یم  ار 
ادخ توکلم  ات  يرون  نآ  زا  هدش و  هتفرگ  قشع  يوک  كاخ  زا  هک  تسا  ییاهرهوگ  ، تبرت حیبست  ياه  هناد.دنسونأم  انشآ و  ، تسا
یم نآ  رب  ناگدـید  مزمز  زا  ،و  دـنهد یم  وشتـسش  « کـشا » اـب ، قـشع لـحاس  رد  ار  تبرت  رهوـگ  ، ییاـیرد ياـهلد.دوش  یم  دـعاصتم 

قیقع و توقای و  ياه  هناد  رب  ، تبرت حـیبست  يرترب  زار  تسا  نیمه  و  «! نیـسح تبرت  » یگـشیمه يالج  هولج و  زمر  تسا  نیا.دـنراب 
دنوادـــخ ۀــــیده  شمیهاـــفم  ییارهز و  یگنهآ  دراد و  ییـــالبرک  یبـــیکرت  ، تـــبرت حــــیبست  ! ساـــملا دــــجربز و  هزوریف و 

هیلع » نیـسح رازم  كاخ  رد  یتفگـش  ریـسکا  هچ.تسا  صولخ  قشع و  يراکادـف و  تسادـق و  زا  يزمر  يا  هموظنم.تسا  « همطاف » هب
! رهوگ رب  كاخ  شخب  تلیضف  تسا ، هتفهن  « مالسلا

تارف ، تبرت -

ص:113

،ج 82،ص 333. نامه ( - 1 - 1
،ص 340. نامه ( - 2 - 2

.تسا هدمآ  هناد  راهچ  یس و  ددع  ،ص 152، دیفم خیش  « رازملا » رد.نامه ( - 3 - 3
ج 4،ص 205. «، عیشت فراعملا  هریاد  :» ك.ر نآ  بادآ  تبرت و  حیبست  حیبست و  ۀچخیرات  زا  یهاگآ  يارب  ( - 4 - 4
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هیزعت

هراشا

دای هب  یبهذـم  شیاـمن  یعون  يارجا  ياـنعم  هب  مه  ، تسا تبیـصم  زا  رادـغاد  کـی  هب  نتفگ  تیلـست  ياـنعم  هب  مه  ، تیزعت هیزعت و 
: کی ره  حیضوت  اما.دوش  یم  هتفگ  مه  « یناوخ هیبش  هک « اروشاع  ۀثداح 

ییوگ تیلست 

.تسا بحتسم  مالسا  رد  ، هدش دراو  یسک  رب  هک  یتبیصم  رطاخ  هب  ییوگ  تیلست  لصا 

یشاداپ ، دیوگ تیلـست  ار  يا  هدید  تبیـصم  سک  ره  (1) هرجا » لـثم  هلف  اـباصم  يّزع  نم  :» دومرف « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر 
تداهـش گوـس  رد  « مالـسلا هیلع  » همطاـف ترـضح  هـب  دـنوادخ  «، مالـسلا هـیلع  » قداـص ماـما  زا  یثیدـح  قـبط  زین  و.دراد  وا  دـننامه 

گرزب تبیصم  نیا  هب  تبسن  ، دنسر یم  مه  هب  یتقو  دارفا  هک  تسا  اروشاع  زور  تاّبحتسم  زا  .تفگ (2) تیزعت  « مالسلا هیلع  » نیسح
هک یترابع.تسالبرک  يادهـش  ۀهبج  اب  یگتـسبمه  میظع و  ۀعجاف  نیا  رد  يرادغاد  ۀناشن  نیا.دنیوگ  تیلـست  تیزعت و  رگیدکی  هب 
نم مکاّیا  انلعج و  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلاب  انباصمب  انروجا  هللا  مظعا  :» تسا نینچ  دوش  هتفگ  ییوگ  تیلـست  نیا  رد  تسا  بحتـسم 
دیـس گوـس  رد  يرادـغاد  نمـض  ، تیزعت نتم  نیا  رد  (3) مالـسلا .» مهیلع  دّـمحم  لآ  نم  ّيدـهملا  ماـمإلا  هّیلو  عم  هراـثب  نیبلاّـطلا 

.تسا هدش  هتساوخ  دنوادخ  زا  « مالسلا هیلع  » يدهم ترضح  باکر  رد  دیهش  ماما  نآ  یهاوخنوخ  ۀلأسم  ، ادهشلا

تسا و جـیار  دـیآ  یم  شیپ  مالـسلا » هیلع  » نیموصعم تافو  هک  يرگید  ياهتبـسانم  هب  تبـسن  ، هعیـش ناـیم  رد  ییوگ  تیلـست  ّتنس 
.دنیوگ یم  ار  « مکروجا هّللا  مظعا  » ۀلمج ، رادید ماگنه 

یناوخ هیبش 

شقن رد  هک  دریگ  یم  ماـجنا  رفن  دـنچ  طّـسوت  مدرم  روضح  اـب  ، هطّوـحم کـی  رد  هک  تسا  یـشیامن  ، یناوـخ هیبـش  یناوـخ و  هیزعت 
لـــــــــــهد و اـــــــــــب  هارمه  یگنج و  رازبا  صوـــــــــــصخم و  ياهــــــــــــسابل  اـــــــــــب  ـــــــــــالبرک و  ناـــــــــــنامرهق 

ثداوح يانبم  رب  ، شیامن هنحـص.دننک و  یم  شقن  يافیا  ، بسا بآ و  کشم  ، هرز ، رجنخ ، انرـس ، انرک ، جنـس ، رپس ، ریـشمش ، هزین ، روپیش
میظنت اهلتقم  البرک و 

ص:114

ات 113. ،ج 79،ص 71  راونألا راحب  رد  « متآملا هیزعتلا و  باب  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ،ج 2،ص 188. راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
.نامه ( - 2 - 2

.اروشاع زور  لامعا  ، نانجلا حیتافم  ( - 3 - 3
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لاقتنا ۀلیـسو  دراذـگ و  یم  مهم  ریثأت  دوش ، ماجنا  نیموصعم  نوئـش  نیزاوم و  ظفح  اب  حیحـص و  تروصب  رگا  ، هیزعت .دوش (1) یم 
.تسا هدنیآ  ياهلسن  هب  تداهش  گنهرف 

هیلع » نیـسح ماـما  يارب  هک  تسا  ناراوگوس  ۀـناخ  رد  اـی  ناـشروبق  کـیدزن  ، دیهـش ناـماما  رب  هحوـن  ياـنعم  هب  ، هعیـش گـنهرف  رد  »
فلتخم ياهرهـش  رد.تسالبرک  ياه  هتـشک  يارب  کیلبمـس  ياهتوبات  زا  ییاه  هنومن  ، مدرم گـنهرف  رد.دـنناوخ  یم  هحون  « مالـسلا

نکاما رد  هک  مسارم  هنوگنیا  ییاپرب.دنزادنا  یم  هار  ار  ییاهبسا  اهجدوه و  دننک و  یم  اپرب  یّصاخ  مسارم  اروشاع  زور  ، نیـشن هعیش 
هب ار  ـالبرک  ثداوح  یخرب...و  اهـسابل  اـب  دراد و  ماـن  « هیزعت ، » تسا مدرم  نزح  ةدـننک  کـیرحت  تروص  هب...و  دـجاسم  یموـمع و 

ناوـنعب مـه  یناـکدوک  دریگ و  یم  ماـجنا  مـه  یناوـخ  هحوـن  یناوـخ و  هـضور  مـسارم ، نـیا  رد.دـننک  یم  هـئارا  شیاـمن  تروـص 
(2) .تسا » دیدج  ، هیزعت ۀتفای  لماکت  لکش.تسا  رعش  تروص  هب  بلغا  ییارجا  ياهتنم  دننک و  یم  ارجا  همانرب  « ناوخشیپ »

نداد شیامن  ندرک و  مّسجم  زا  ترابع  یناوخ ،»  هیزعت  » هّماع حالطـصا  هب  ای  یناوخ  هیبش  دـنا «: هتـشون  یبهذـم  شیامن  نیا  ةرابرد 
...دوب البرک  ۀعقاو  هب  طوبرم  ثداوح  زا  یکی  ای  راوگرزب  نآ  نارای  ادهـشلا و  دیـس  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ترـضح  زوسناج  تداهش 
رـصان تنطلـس  ةرود  رد  ، دوب لیبق  نآ  زا  زیچ  البق  رگا  ای  ، دـش لومعم  ناریا  رد  هاش  نیّدـلا  رـصان  ةرود  رد  ارهاظ  ، قطاـن یناوخ  هیبش 

اپورا ياهرتآت  زا  دوخ  ياهرفس  رد  هاش  تادهاشم  هک  نآ  رهاظ.دندش  ادیپ  یتسدربز  ياهناوخ  هیبش  تفای و  ازسب  یقنور  هاش  نیدلا 
عّیشت لها  یـشیامن  يرنه و  ّتنـس   « یناوخ هیزعت  یناوخ و  هیبش  » (3) .تسا » هدوبن  ریثأت  یب  یناوخ  هیبش  هیزعت و  راـک  تفرـشیپ  رد 

(4) .تسا » هتشاد  نایع  ینعم  لها  ناگدید  ربارب  رد  زورما  هب  ات  نهک  راگزور  زا  ار  نیسیّدق  موصعم  هیجو و  يامیس  هک  تسا 

یکی رد.تسا  هدش  فیلأت  يراثآ  هتفرگ و  ماجنا  يدنمشزرا  تاقیقحت  ، هیزعت هب  طوبرم  بادآ  اهتّنس و  نآ و  يارجا  ّتیفیک  ةرابرد 
نهک ياهتّنس  ۀمه  زا  دمآ و  دیدپ  يوفـص  رـصع  نایاپ  رد  شیوخ  یلعف  تئیه  تروصب  يوق  لامتحا  هب  هیزعت  :» تسا هدمآ  عبانم  زا 

یلاّقن

ص:115

دواد همجرت.یکـسووکلچ : زنپ  : هدنروآدرگ « ناریا ورـشیپ  یموب  رنه  ، هیزعت :» ك.ر ناریا  نامروشک  رد  نآ  ۀـچخیرات  ةرابرد  ( - 1 - 1
ج 4. «، عیشت فراعملا  هریاد  » زین.یمتاح

(. صیخلت اب  ،ج 5،ص 313( هیمالسإلا فراعملا  هرئاد  ( - 2 - 2
،ج 1،ص 322. روپ نیرآ  ییحی  ، امین ات  ابص  زا  ( - 3 - 3

،ص 86. يرصانع رباج  ، ناریا رد  شیاین  شیامن و  رب  يدمآرد  ( - 4 - 4
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ناـنادرگراک داد و  بیترت  دوـخ  يارب  مکحم  یتالیکـشت  تفرگ و  ددـم  یقیـسوم  یناوـخ و  بقاـنم  لـئاضف و  یناوـخ و  هـضور  و 
موظنم ابلاغ  هک  اه  همان  هیزعت  ّتیفیک  ، درذگ یم  دص  زا  یمک  هک  یلـصا  ياه  هیزعت  دادعت...دنتفرگ  تسد  رد  ار  نآ  ةرادا  هدـیزرو 

نآ رد  ار  دوخ  رعـش  دیاب  ناگدنناوخ  زا  کی  ره  هک  ییاههاگتـسد  ، تسا رعـش  لیوط و  رحب  زا  بّکرم  ینعی  نیگنهآ  لاح  ره  رد  و 
يارجا رد  فـلتخم  دارفا  هک  یـشقن  ياـضتقا  هب  (1) ...تسا » یـسامح  هوکـش  هنمیه و  ياراد  هک  ناناوخ  فلاخم  گـنهآ  ، دـنناوخب

هیبش یناوخزجر ، لثم : ، دوب جـیار  مه  یّـصاخ  تاحالطـصا  ، ندـناوخ ةوحن  اهرعـش و  ياوه  لاـح و  دنتـشاد و  یناوخ  هیبش  هیزعت و 
یناوخ و ایقـشا  (، ارـسا ناـبز  زا  ) یناوخ نارجه  یناوخ ، تداهـش  تداهـش  ، یناوخ لـتقم  یناوخ ، لـیوط  رحب   ، یناوخ هحون  یناوخ ،

هجوت يرگید  لقن  هب  .دهد  یم  ناشن  ار  نآ  يارجا  ّتیفیک  زا  يا  هشوگ  ، دش لقن  هچنآ  (. دعس رمع  هاپـس  نارـس  نابز  زا  ) یناوخرمش
نامز زا  ارهاظ  هیزعت  اـی  یبهذـم  شیاـمن  ییاـپرب...دوب  هدـشن  موسرم  ناریا  رد  زونه  هّیوفـص  رـصع  رد  هیزعت  یناوخ و  هیبش  دـینک «:

ياهرهـش رد  نآ  جاور  هتـشاد و  هنایماع  ۀـبنج  رتشیب  هک  يرادازع  عون  نیا...تسا  هدـش  لومعم  ناریا  رد  دـنز  ناخ  میرک  یهاشداپ 
دهع رد  هتـشادن  یناونع  هک  ( يزاس هیبش  نآ ( ةداس  تروص...تسا  هدوب  گرزب  ياهرهـش  زا  رتشیب  ناریا  تابـصق  ءارق و  کچوک و 

هک دوب  نیا  هیزعت  تاّیصوصخ  زا...تسا  هدمآ  هنحـص  يور  یبهذم  شیامن  تروصب  هّیوفـص  ۀلـسلس  زا  دعب  هدوب و  لومعم  هّیوفص 
لاؤس باوج و  رد  نیفلاخم...و  دندرک  یم  ارجا...اهزاوآ  اههاگتـسد و  زا  یکی  رد  یبهذم  راعـشا  ندناوخ  اب  ار  دوخ  شقن  کی  ره 

.تشاد بسانت  زین  لصا  اب  اهنآ  لیامش  نینچمه.دندرک  یم  راعشا  رد  ار  هیفاق  رحب و  تیاعر  زین  نیقفاوم  اب 

(2) ...و » مادناوکین  هفایق و  شوخ  ، هلاس تسیب  هدزون و  ای  هدجیه  ناوج  ، ربکا یلع  هیبش  الثم 

میرحت و ار  نآ  یخرب.تسا  هتفرگ  رارق  هعیـش  ناـملاع  یـسررب  ثحب و  دروم  زین  يداـقتعا  یهقف و  هاگدـید  زا  یناوخ  هیبـش  هلأـسم 
یم داجیا  دارفا  رد  هیزعت  ياهـشیامن  ندـید  یپ  رد  هک  ملظ  دـض  ۀـیحور  زین  یفطاـع و  يراذـگریثأت  .دنا (3)  هدرک  زیوجت  یـضعب 

توق و طاقن  زا  ، دوش

ص:116

 «. یناوخ هیزعت  هیزعت و  رد  یشهوژپ  » ۀلاقم ةرامش 2،ص 162، ، رنه ۀمانلصف  ( - 1 - 1
یشهوژپ  » ۀلاقم ناتسمز 61)ص 156  ةرامش 2( ، رنه ۀمانلصف  : ك.ر زین  ( هدش صیخلت  ات 35( ،ص 33  ناریا یبهذم  یقیسوم  ( - 2 - 2

 «. یناوخ هیزعت  هیزعت و  رد 
« رنه ۀمانلـصف  :» ك.ر...نتخادـنا هار  هتـسد  ینز و  هنیـس  یناوخ و  هیبش  هیزعت و  زاوج  ةراـبرد  اـملع  ۀـیرظن  ةراـبرد  هلمج  زا  ( - 3 - 3

لضاف « هداهشلا رارسا  » باتک نینچمه  »ص 290. یناوخ هیبش  يرادازع و  ةرابرد  فلـس  ياـملع  ياواـتف  » ۀـلاقم زیئاپ 1362) ةرامش 4(
ات 66. ،ص 61  دراد اه  هراب  نیا  رد  یطوسبم  ثحب  ، يدنبرد
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نیا هارمه  هتفاـی و  يرتـشیب  ۀعـسوت  جاور و  ، یمالـسا بـالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  تـهج  نـیمه  هـب.تسا  یبهذـم  شیاـمن  نـیا  تـبثم 
بالقنا ، عقاو رد.تسا  هدـمآ  دـیدپ  یعامتجا  یـسایس  يریگ  تهج  راعـشا و  ياوتحم  رد  مه  ، ارجا کبـس  رد  مه  یتـالّوحت  ، هعـسوت

نازابرـس و ۀـیحور  رد  نآ  ریثأـت  هب  دوـخ  ، نف نیا  نارظن  بحاـص.تفرگ  ناـج  رنه  نیا  دیـشخب و  يدـیدج  حور  هیزعت  هب  یمالـسا 
.دنا (1) هدرک  فارتعا  سّدقم  عافد  ياهلاس  لوط  رد  نارسفا 

ياهکبـس اـب  تسا و  هّجوـت  دروـم  ّتنـس  نـیا  زین  يرگید  یعیـش  یمالـسا و  ياـهروشک  رد  ، تـسین ناریا  صوـصخم  هـیزعت  يارجا 
يرتـشیب جاور  هک  ، ناتـسکاپ دـنه و  رد  هلمج  زا  ، دوـش یم  ارجا  يرگید  تاودا  رازبا و  فـلتخم و  مسارم  تاداـقتعا و  نوگاـنوگ و 

.دراد (2)

يراذگ تشط  تلود ، هیکت  ، هیکت -

هیکت

هکنآ رب  هوالع  ، نکاما هنوگ  نیا.دوش  یم  اپرب  هتخاـس و  اروشاـع  ماـّیا  رد  هژیوب  ، مالـسلا هیلع  ادهـشلا  دیـس  يرادازع  يارب  هک  یّلحم 
دجـسم لـثم  نآ  رد  روضح  ّتیدودـحم  نیا  رب  اـنب  ، درادـن ار  دـجاسم  صوـصخم  ماـکحا  ، دراد ار  دوـخ  ّصاـخ  تسادـق  تمرح و 

اب مدرم  هک  ییاج.دیآ  یم  باسح  هب  نایعیش  اصوصخ  ناناملسم  يونعم  هاگیاپ  تقیقح  رد  دجسم  زا  دعب  ، هاگ هیکت  ای  هیکت ، » .تسین
نیجع يرادازع  هیزعت و  اب  هیکت...دـنوش  یم  یکّتم  لّـسوتم و  وا  هب  شیاـفو  اـب  ناراـی  نادیهـش و  رـالاس  يراوگوس  یناوخ و  هیزعت 
رابنوخ عیاقو  نداد  ناشن  يارب  البرک  ۀـثداح  زا  سپ  هیزعت  دـسر  یم  رظن  هب.درک  ادـج  رگیدـکی  زا  ناوتن  زگره  ار  ود  نیا  هتـشگ و 

« .دنک یم  ادیپ  طابترا  ، دسر یم  نایدادشیپ  دهع  ات  هک  یمیدق  ياهشیامن  زا  دیلقت  اب  دشاب و  هدش  عادبا  كانزوس  کبـس  هب  اروشاع 
(3)

ۀنیـشیپ رد  دـنا و  هتـشاد  زین  نارگید  ار  ّتقد  نیا.تسا  هدـش  هیکت  ینیـسح  نارادازع  يارب  هیکت  ندوب  هاگ  هیکت  يور  ، قوف لـقن  رد 
نارفاسم ناریقف و  هاگ  هیکت  هاگهانپ و  نمأم و  هک  ییاج  :» دینک هّجوت  لقن  نیا  هب  هلمج  زا.دنا  هدرک  تیانع  هبنج  نیا  هب  نآ  یخیرات 

یموسر بادآ و  دـندوب و  نادرمناوج  زا  ( ناراد هیکت  ) نآ ناـنابهگن  ناظفاحم.دـنا و  هتـشاد  ّتقوم  تماـقا  اـجنآ  رد  ناـگیار  هدوب و 
، موهفم نیا  زج.تسا  هدمآ  اه  « همان توتف  رد « هک  دنتشاد  ّصاخ 

ص:117

«. هیزعت یبایزرا  رد  یتسشن  » ۀلاقم رهم 63،ص 27، «، یگنهرف ناهیک  :» ك.ر هلمج  زا  ( - 1 - 1
،ص 31. نامه ( - 2 - 2

،ص 69. مق يرادازع  ایاکت و  خیرات  ( - 3 - 3
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بجوم ناناوخ  هیزعت  ، نیمز زا  هدمآ  رب  ییوکـس  يور  ، هیکت طسو  رد  هک  هدوب  نادیهـش  رالاس  يارب  هیزعت  يارجا  يارب  یّلحم  ایاکت 
.دندش یم  رادازع  تعامج  تاساسحا  کیرحت 

ياهشیامن يارجا  ّلحم  یمسر  روطب  ياه  هیکت  دعب ، هب  هاش  نیدلا  رصان  نامز  زا.دش  لیدبت  يرادازع  يارب  یّلحم  هب  هیکت  هتفر  هتفر 
رامش هب  اه  هیکت  هنوگ  نیا  فقس  عقاو  رد  هک  دنتـشارفا  یم  رب  گرزب  ییاهرداچ  - لصف ياضتقا  هب  - اه هیکت  رتشیب  رد...دش  یبهذم 
لکـش تمالع و  تسا و  هتـسب  شقن  نآ  رب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  نادـناخ  گوس  رد  يراعـشا  هک  هایـس  ییاه  هچراـپ.تفر  یم 

رتشیب.تشاد دوخ  يارب  اه  هیکت  ۀـیقب  زا  زاتمم  یملع  هژیو و  یتمالع  هیکت ، ره.تفرگ  یم  رارق  نآ  زا  ییاج  رد  زین  هیکت  صوصخم 
ياه هتسد  نانادرگ و  هیبش  اه و  هلفاق  هک  دنتشاد  لخدم  ود  دندش و  یم  هتخاس  مدرم  دمآ  تفر و  ياههار  اههاگرذگ و  رب  اه  هیکت 
هیکت رانک  رد  اهدـعب.دش  یم  انب  يا  هناـخ  اّقـس  ـالبرک  نادیهـش  یگنـشت  دوبداـی  هب  هیکت  ره  رد...دـندرک  یم  روبع  نآ  زا  يرادازع 

رد ، رهـش کی  لـها  تّمه  هب  یهاـگ  (1) .دـنتفای » مان  رییغت  « هّینیـسح » مان هب  ایاکت  اـی  دـش و  اـنب  هّیبنیز  هّینیـسح و  ماـن  هب  ییاـهّلحم  ، اـه
یم رارق  رهش  نآ  راّوز  ةدافتسا  دروم  بلغا  هک  دوش  یم  هتخاس  ییاه  هّینیسح...و  «، فجن «،» البرک «،» دهشم » لیبق زا  یترایز  ياهرهش 

.دریگ

تـضهن ناراداوه  يارب  یهاگیاپ  ات  هدوب  یعیـش  ریغ  ياهتفالخ  هب  هتـسباو  ینید  زکارم  لـباقم  رد  «، هیکت » ندـمآ دـیدپ  ، یخرب رظن  هب 
یم هّینیـسح  هیکت و  ، هعیـش...درک یم  داجیا  یتموکح  ّدض  تالیکـشت  زکرم  ، هّینیـسح هیکت و  :» دـشاب ماّکح  ۀطلـس  زا  رود  ینیـسح و 
هیلع » یلع زا  شا  هبناـج  هـمه  ةزراـبم  هـب  اـت  ، دــنک یم  ور  هّینیــسح  سمخ و  هب...دــشخبب  یهاـگهانپ  شناـیوجگنج  هـب  اــت  دزاــس 

(2) ...تموکح » رکیپ  رب  تسا  يا  هبرض  هّینیسح ،» » نتخاس هک  تسا  نینچ.دشخب  تردق  ناکما و  نونکات  « مالسلا

هناخازع ، هّینیسح ، تلود هیکت  ، هیزعت -

تلود هیکت 

هدـمآ رد  اروشاع  زور  رد  ّمهم  گرزب و  ۀـیزعت  يارجا  ّلحم  تروص  هب  هک  ، هاـش نیدـلا  رـصان  رـصع  رد  نارهت  زکرم  رد  دوب  یّلحم 
ندـید گـنرف و  هب  يو  رفـس  زا  سپ  دـش و  لومعم  رتشیب  هاـش  نیدـلا  رـصان  رـصع  رد  سپـس.دنتشاد  شیاـمن  يارجا  ، ناـیملید.دوب

زا سپ  ، اپورا ياهرتآت 

ص:118

ةرامش 3،ص 29 و 30. لاس 10  «، یگنهرف ناهیک  » ۀلجم ( - 1 - 1
)ص 39 و 40. داشرا هینیسح  پاچ  ) یتعیرش یلع  رتکد  ، ناروآدای دای و  ( - 2 - 2
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ود عیـسو  ۀـطّوحم...تلود  هیکت  » .دـش انب  مه  يرگید  ياه  هیکت  سپ  نآ  زا.داهن  انب  ار  تلود  هیکت  يرمق  لاس 1290  رد  تشگزاب 
صاـصتخا ناـیرابرد  مرح و  ناوناـب  هاـش و  هب  اـه  هفرغ  زا  کـی  ره  هدـش و  هتخاـس  هفرغ  هفرغ  ، نآ يـالاب  ۀـقبط  هـک  دوـب  يا  هـقبط 

اهناوخ هیزعت  هک  دندوب  هتخاس  رجآ  چـگ و  زا  یتخت  ، نآ طسو  رد  دوب و  اهناوخ  هیزعت  يارب  یگرزب  هاگیاج  ، هیکت نحـص  رد.تشاد 
هب.داد یم  ناشن  لیامت  رایسب  هیزعت  سلاجم  لیکشت  هب  هاش  نیدلا  رصان  »(1) دندرک .» یم  افیا  ار  دوخ  شقن  هتفرگ  رارق  نآ  يالاب  رب 

رتآت یفمآ  تروصب  ، هقبط دنچ  دایز  اتبسن  تعسو  اب  هیکت.داد  یهاش  نوردنا  ترواجم  رد  ار  یتلود  ۀیکت  نتخاس  روتـسد  رظن  نیمه 
نیا.دندیــشک یم  رداـچ  ار  ینهآ  شوـپور  يور  ، هـیزعت عـقاوم  رد  هـک  دــش  هتخاـس  ینهآ  شوـپور  طـسو و  رد  یگرزب  تـخت  اـب 

.دش (2) بارخ  یسمش  لاس 1327  رد.دوب  عقاو...نادیم  هزبس  يور  هب  ور  ، رازاب ینونک  یّلم  کناب  تشپ  ، هیکت

يراذگ تشط  هیکت ، ، هیزعت -

نآرق توالت 

هدرک رهش  نیا  دراو  ، ریسا ناونع  هب  ار  « مالسلا هیلع  » تیب لها  هک  یماّیا  رد  هفوک و  رد  ، هزین رس  رب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ةدیرب  رس 
(3) ابجع » انتایآ  نم  اوناک  میقّرلا  فهکلا و  باحصا  ّنا  متبسح  ما  :» درک یم  توالت  ار  فهک  باحصا  ۀیآ  ، دندوب

رون ۀیآ  رونت  تاکشم  هب  تسا  هدید  هک  ای  فهک  ةروس  بل  هب  تسا  هدینش  هک  نت  یب  رس 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  ، بهار رید  -

هّیبنیز ّلت 

ۀثداح رد.دوب  هّپت  لـت و  ياراد  راومهاـن و  ـالبرک ، نیمزرـس.نیمز  زا  هدـمآ  رب  ۀتـشپ  ، تسا گـیر  كاـخ و  ةدوت  ، هپت ياـنعم  هب  ، لـت
ماما شردارب  عضو  ات  دمآ  یم  نآ  يالاب  « مالسلا هیلع  » بنیز ترضح  دوب و  البرک  يادهش  هاگتداهش  رب  فرـشم  يا  هپت  ّلت و  ، البرک
نحص برغ  تمس  رد  مان  نیمه  هب  ییانب  ، رضاح لاح  رد.دوش  وا  لاح  يایوج  دنک و  یسررب  ، دربن نادیم  رد  ار  « مالسلا هیلع  » نیـسح

نیا رد  هّیبنیز  لت  يانب  دیدجت.دراد  دوجو  « هّیبنیز » برد فرط  ادهشلا  دیس 

ص:119

(. یقرواپ ،ج 1،ص 323( روپ نیرآ  امین ، ات  ابص  زا  ( - 1 - 1
،ص 35 و 44. ناریا یبهذم  یقیسوم  ( - 2 - 2

،ج 4،ص 61. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 3 - 3
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.تسا (1) هدوب  يرمق  لاس 1398  رد  ، رخاوا

میعنت

اهدجسم و اجنآ  رد.دنوش  یم  مرحم  هرمع  يارب  اجنآ  زا  جاّجح  هک  تسا  ییاهتاقیم  زا  یکی  هّکم و  یخسرف  ود  رد  تسا  یّلحم  مان 
هیلع » ادهـشلا دیـس.تسا  هدـش  فورعم  « میعنت » هب ّلـحم  نآ  ، هدوـب « معاـن » ماـن هب  یهوـک  نآ  تسار  تمـس  نوـچ.تسا  هدوـب  ییاـهبآ 
یم دـیزی  يارب  یلیاسو  هک  درک  دروخرب  دـمآ  یم  نمی  زا  هک  یناوراک  اـب  ، دیـسر میعنت  هب  یتقو  ، هفوک هب  شیوخ  ریـسم  رد  « مالـسلا

دارفا ادهشلا  دیس.تسا  هدوب  نمـشد  هب  يداصتقا  ۀبرـض  ، هرداصم نیا  زا  فده  اسب  هچ  .تفرگ (2) ار  ناوراک  نآ  لاوما  ، ماما.دـندرب
يا هّدع.دنورب  دـنهاوخ  یم  هک  اج  ره  ای  ، دـنیآ البرک  هب  وا  هارمه  هک  تشاذـگ  دازآ  ، ّلحم نآ  ات  هیارک  تخادرپ  زا  سپ  ار  ناوراک 

.دنتسویپ (3) وا  هب 

یغیلبت - یماظن ياهکیتکات  -

یلوخ - یلوخ رونت 

نیباّوت

.دندرک مایق  البرک  يادهش  یهاوخنوخ  هب  هک  هفوک  نایعیش  زا  یهورگ  بقل   ، ناگدننک هبوت 

گنن ندودز  دـندرک و  هبوت  دـندش و  نامیـشپ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ندرکن  يرای  رطاـخب  هفوک  نایعیـش  ، ـالبرک ۀـثداح  زا  سپ 
.دندید ادهشلا  دیس  نالتاق  زا  ماقتنا  مایق و  رد  ار  ماما  ترصن  رد  یهاتوک 

ات دـندش  نامیپ  مه  دـندمآ و  درگ  وا  ۀـناخ  رد  ، هدـیزگرب تسایر  هب  دوب  هعیـش  زراب  ياه  هرهچ  زا  هک  ار  یعازخ  درـص  نب  ناـمیلس 
رد.دنداد رارق  يرجه  لاس 65  رد  ار  تضهن  نامز  نکیل  ، دوب يرجه  لاس 61  رد  ناشمیمـصت  زاغآ.دننزب  نایوما  هیلع  مایق  هب  تسد 

یهدــنامزاس یتّدــم  زا  سپ  ، تـضهن تاــناکما  ندرک  مـهارف  حالــس و  ۀــّیهت  شیوـخ و  هورگ  هـب  دارفا  بذــج  اــب  ، تّدــم نـیا 
ماش يوس  هب  اجنآ  زا  ات  دـندش  هلیخن  مزاع  «، نیـسحلا تاراثل  ای  » راعـش اـب  دـندرک و  ماـیق  يرفن  یتیعمج 4000  اب  ماجنارـس  ، هنایفخم

.دنا (4) هتفگ  یناثلا  عیبر  مّود  تسیب و  هبنشراهچ  زور  ، مکح نب  ناورم  رصع  رد  ار  نانآ  مایق  عورش.دننک  تکرح 

ص:120

،ص 129. همعط يداه  ناملس  ، البرک ثارت  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 289. يربط خیرات  ،ص 26، هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 547. ریثا نبا  ، لماک ( - 3 - 3
،ص 205. نیدلا سمش  ، نیسحلا راصنا  ( - 4 - 4
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زاـین زار و  نـینچ  ادـخ  اـب  اـه  هلاـن  اـه و  هـیرگ  »و  مالـسلا هـیلع  » نیـسح ربـق  تراـیز  زا  سپ  دـنتفر و  ادهــشلا  دیــس  تـبرت  رــس  رب 
ریذپ هبوت  وت  هک  ، ریذپب ار  ام  ۀبوت  ياشخبب و  ار  ام  ۀتـشذگ  میتخاس ، روای  یب  راوخ و  ار  نامربمایپ  رتخد  رـسپ  ام  ! اراگدرورپ :» دـندرک
نانآ هک  میتسه  یفده  هار و  نامه  رب  هک  میریگ  یم  دـهاش  ار  وت  ام.تسرف  تمحر  وا  قیّدـص  دیهـش و  نارای  نیـسح و  رب  ، ینابرهم

هبوـت و راــهظا  نـیمه  رطاــخ  هـب  (1) دوــب .» میهاوــخ  ناراــکنایز  زا  ینکن  مــحر  ییاـــشخبن و  ار  اـــم  رگا  سپ  ، دـــنتخاب ناـــج 
نیع هب  دنداهن و  ماش  هب  ور  اجنآ  زا  ، دنتسناد یم  دیزی  تموکح  ار  البرک  ۀعجاف  یلصا  لماع  نوچ.دندش  روهشم  « نیباّوت » هب ، ینامیشپ
هلمج زا  ، تضهن نارـس  ماجنارـس  ، تخـس دربن  زور  نیدنچ  زا  سپ.دنتـشاد  دیدش  يدروخرب  ماش  هاپـس  اب  اجنآ  رد  دـندمآ و  هدرولا 

ماش هوبنا  هاپس  اب  هلباقم  ناوت  نوچ  نویبالقنا  دندیسر و  تداهـش  هب  تشذگ  یم  شرمع  زا  لاس  ماگنه 93  نآ  هک  درص  نب  نامیلس 
.دـندش دیهـش  يریگرد  رد  مه  یعمج  هـتبلا  ، دـنتفر هفوـک  هـب  هنابـش  ، دنتـشادن دـندوب  هدـمآ  « ریمن نـب  نیـصح  » یهدـنامرف اـب  هـک  ار 

.داّدش نب  هعافر  لاو ، نب  هّللا  دبع  ، يدزا دعس  نب  هللا  دبع  ، هبجن نب  ّبیسم  : زا دندوب  ترابع  ، نامیلس زجب  تضهن ، ناربهر  (2)

نیسحلا تاراثل  ای  ، اروشاع زا  سپ  ياهتضهن  ، درص نب  نامیلس  -

یحایر دیزی  نب  ّرح  - ّرح ۀبوت 

لّسوت

ادهشلا و دیس  هلمج  زا  « مالسلا هیلع  » نیموصعم هّمئأ  ناکاپ و  نداد  رارق  عیفش  هلیسو و  اب  ، دنوادخ زا  نتـساوخ  تجاح  ، ییوج هلیـسو 
ءارـسا « ) َهَلیِـسَْولا ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَـی  (. » هدـئام 35 « ) َهَلیِـسَْولا ِْهَیلِإ  اوـُغَْتبا  َو  : » هک تسا  نآرق  رد  ، ـالبرک يادهـش  شنادـنزرف و 

.دنک یم  لیهست  ار  یتایح  طابترا  نیا  هک  تسا  ییاهگر  قیرط  زا  ، یتسه بلق  هب  نتفای  تسد  لّسوت ، (. 57

نانآ نداد  رارق  هلیـسو  اب  هک  یناسک  دـنراد و  تعافـش  قح  ، لاعتم يادـخ  دزن  ناشتلزنم  برق و  ماقم  رطاخب  هّللا  ءاـیلوا  نیموصعم و 
تروـصب ، لّـسوت نیا.دــنراد  اـعد  تباجتــسا  يارب  يرتـشیب  دــیما  دــنبلط ، یم  دــنوادخ  زا  ار  دوـخ  تجاــح  ، گرزب يادــخ  دزن 

.ددرگ یم  مهارف  قح  نانمشد  زا  تئارب  ادخ و  ءایلوا  اب  تیالو  ، نتسیرگ يرادازع ، ، اعد ، ترایز

رد.تسادخ يوس  هب  ییوج  هلیسو  ناونعب  ، ترایز مه  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  هب  تبسن 

ص:121

،ص 264. نیدلا سمش  ، نیسحلا هروث  ( - 1 - 1
لاس 65. ثداوح  ، ریثا نبا  لماک  ،ج 3،ص 450 و  یشرقلا فیرش  رقاب  ، نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2
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لّسوت ياعد  «. امّکبر ّیبر و  هّللا  یلا  الّسوتم  ارئاز  امکتیتا  ، هّللا دبع  ابا  ای  نینمؤملا و  ریما  ای  :» میناوخ یم  اروشاع  ترایز  زا  دعب  ياعد 
البرک و يادهش  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.تسا  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نداد  رارق  هطـساو  ، زین

نادناخ نیا  هب  نتسج  لّسوت  یعون  زین  ام  يرادازع.ّصاخ  یقشع  اب  يوحن و  هب  مادک  ره  نکیل  ، دنجیاوحلا باب  همه  نیموصعم  هّمئأ 
.مرک فطل و  بلج  مه  دوش و  ّتبحم  زاربا  مه  ات  ، تسا

دوخ دنیوج و  یم  هرهب  اهتجاح  ندمآ  رب  ادخ و  هب  بّرقت  يارب  هار  نیمه  زا  زین  ادهشلا  دیـس  البرک و  يادهـش  هب  نیلّـسوتم  ياهتئیه 
.دننک (1) یم  لصو  ینشور  تایح و  ندعم  نآ  هب  ار 

تعافش -

( قوت ) غوت

.دسر یم  هّیوفص  دهع  هب  نآ  تمدق  تسا و  يرادازع  ياه  هتسد  ینییزت  لیاسو  هلمج  زا 

دننام دندنب و  یم  هنابز  رـس  رب  زین  یلاش  دراد و  رارق  يدـنلب  ۀـنابز  ، قودنـص يور  رب  قودنـص و  کی  نآ  يور  رب  هک  تسا  يا  هیاپ 
هب.دـنا هتـسب  یم  ملع  رـس  رب  هک  ( یکرت رد  ) تسا بسا  مد  يانعم  هب  لصا  رد  هملک  نیا  .دـنک (2) یم  لمح  ار  نآ  رفن  کی  ، تاملع

یبسا مد  نآ  ،و  ینامثع ناکرت  قریب  ، دنزیوآ مشیربا  ای  مشپ  زا  يا  هلوگنم  ، مچرپ ياج  هب  نآ  رـس  رب  هک  يدننام  ملع  :» ادخهد ۀتـشون 
(3) .رز » زا  يا  ههورگ  نآ  رب  هزین و  رس  رب  دوب 

هکنآ طرش  هب  اّما  ، تسا هزین  نیمه  ، قوت  » همان توتف  رد  یفشاک  ظعاو  نیـسح  ۀتـشون  هب.تسا  هدوب  یگنج  تالآ  زا  یکی  ، لصا رد  »
اجنآ ، تساجک وا  ياج  هک  دناد  یم  سک  ره  ، دندز قوت  هک  یهاگرکشل  ره  رد  دنیوگ و  ار  هناشن  لصا و  ، قوت...دشاب هتـشاد  مچرپ 
دراد غوت  يدادعت  هیکت  ره...دنتسه  هنابز  ياراد  اهغوت  نونکا.تشادن  هنابز  اّما  ، دوب هتسد  تازیهجت  زا  غوت  ، هّیوفص رـصع  رد  « ...دور
ریجنز ینز و  هنیس  ياه  هتسد  رد  ّصاخ  یمظن  اب  ، رادازع مدرم...دننک  یم  ( سابل  ) هماج ار  اهنآ  ، مّرحم ماّیا  زا  ّصاخ  ياهزور  رد  هک 

هگن هتشارفا  همین  تلاح  هب  نانز  نادرم و  ۀلان  نویـش و  هارمه  هب  ، ّصاخ یناجیه  روش و  اب  اهغوت  نآ  لابند  هب  هدش و  هیکت  دراو  ینز 
یندوتس یبهذم  رئاعش  تاساسحا و  هنوگنیا  (4) ...دنوش » یم  هتشاد 

ص:122

.دّمحم لآ  دّمحم و  هب  عافشتسا  لّسوت و  باب  ات 47  ،ج 91،ص 1  راونالا راحب  رد  ( - 1 - 1
،ص 216. مق يرادازع  ایاکت و  خیرات  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
ةرامش 3،ص 31. لاس 10  (، هّلجم ) یگنهرف ناهیک  ( - 4 - 4
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ماما تضهن  میلاعت  اروشاع و  ياوتحم  يارب  ، دوش یم  هداد  اهب  ، رازبا قوت و  تاملع و  تازیهجت و  هب  هچنآ  زا  یمین  شاـک  یلو  ، تسا
.دوش هداد  اهب  يرادازع  فده  »و  مالسلا هیلع  » نیسح

لتک ، تاملع -

هبعش هس  ریت 

: دینک هّجوت  لقن  نیا  هب  هراب  نیا  رد.تسشن  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  بلق  رب  هک  نیگآرهز  يریت 

زا یگنـس.دوب  هدش  ناوتان.داتـسیا  تحارتسا  يارب  یتخل  ، تشاد « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  اروشاع  زور  هک  رایـسب  ياهگنج  زا  سپ  »
يریت هک  دنک  كاپ  هرهچ  زا  نوخ  ، هماج اب  هک  تساوخ  ماما.درک  نتـسج  نآ  زا  نوخ  هک  دروخ  وا  یناشیپ  رب  دـمآ و  نمـشد  يوس 

نوخ دروآ و  نوریب  رس  سپ  زا  ار  ریت  ترضح  «. بعش ثالث  هل  مومسم  دّدحم  مهس  هاتا  » تسشن ترضح  ۀنیس  رب  مومسم  هبعش و  هس 
(1) .دنک » رادید  دولآ  نوخ  يا  هرهچ  اب  ار  ادخ  لوسر  ات  دیلام  هرهچ  رب  دیشاپ و  نامسآ  هب  ار  اهنوخ.دز  ناروف  نآ  ياج  زا 

زین البرک  رد  درک و  نوخ  ار  اهبلق  یسب  دش و  اهر  هداهن و  نامک  رب  « هفیقس » زور ، تسشن ماما  ۀنیـس  رب  اروشاع  زور  هک  يریت  ، عقاو رد 
دنزرف بلق  ، ربمایپ تاـفو  زا  سپ  نرق  مین  ، دوبن نیتسخن  فارحنا  ياـنب  نآ  رگا.تخیر  كاـخ  رب  ار  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  نوخ 

.تفرگ یمن  رارق  فده  وا  تّما  يوس  زا  ربمایپ 

ص:123

،ص 351. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ،ج 45،ص 52 و 53، راونألا راحب  ( - 1 - 1
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ث

راث

نامه ، تیب لها  ام  یلع و  نب  نیـسح  هکنیا  نایب  نمـض  « مالـسلا هیلع  » رقاب ماـما  «. راـث بلط  ،» یهاوخنوخ يارب  ماـیق  ، نوخ ، یهاوخنوخ
بلط ماق  اذا  اّنم  مئاقلا  :» دومرف (، ءارسا 33 « ) ًاناْطلُـس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  : » تسا هدمآ  نآرق  ۀیآ  رد  هک  میتسه  یمولظم 

مه اروشاع  ترایز  رد  .تسا (2) یهاوخنوخ  يارب  مایق  نیمه  رطاخ  هب  زین  « مقتنم » هب « جع » رـصع ماما  يراذگمان  (1) ...نیسحلا .» رأثب 
»و ...روصنم ماما  عم  كراث  بلط  ینقزری  نا  و...رهاظ  يده  ماما  عم  ( مکراث ) يراث بلط  ینقزری  نا  و  :» تسا هدـمآ  اعد  رد  وزرآ  نیا 

لوتقملا مدـب  بلاّـطلا  نیأ  :» تسا هدـش  ناـیب  ادهـشلا  دیـس  یهاوخنوخ  «، مالـسلا هیلع  » يدـهم ترـضح  فاـصوا  زا  ، هبدـن ياـعد  رد 
(3) البرکب .»

رد ، تخیر نیمز  رب  شزیزع  نوخ  هک  مه  البرک  دیهـش  هب  تبـسن.تسا  هدوب  اهبرع  هلمج  زا  ماوقا  ۀمه  نایم  رد  یهاوخنوخ  گنهرف 
رد راـتخم  ماـیق  زین  یعازخ و  درـص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  نیباّوت  تضهن  هلمج  زا  ، دنتـساخرب یهاوخنوخ  هب  یناـسک  دـعب  ياـهلاس 

نینچ زین  يدهم  ترضح  نارای  راعش.تسا  هدوب  « نیـسحلا تاراثل  ای  » تضهن نیا  رد  زین  ناشراعـش  هدوب و  « راث بلط   » ةزیگنا هب  ، هفوک
یم هک  هنوگنآ.تسا  « مالسلا هیلع  » نیـسح هاوخنوخ  ، دنوادخ دوخ  هکنآ  همه  زا  رتالاب  (4) نیسحلا .) تاراثل  ای  : مهراعـش ) دوب دهاوخ 

ناهاوخنوخ ، دنریگ یم  اروشاع  زا  ماهلا  هک  نارابج  ّدـض  رب  ناگدـننک  مایق  ۀـمه  (5) كراثب .» بلاّطلا  یلاـعت  هّللا  ّنا  دهـشا  :» مییوگ
.دنا « هّللا راث  »

هّللا راث 

اروشاع تراـیز  رد.ادـخ  نوخ  ینعی.دوش  یم  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  باـطخ  هماـنترایز  رد  هک  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دّیـس  باـقلا  زا 
رد « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  صوصخم  ترایز  هلمج  زا  ، زین رگید  ياهترایز  رد  ، ریبعت نیا  « هراث نبا  هّللا و  راث  ای  کیلع  مالـسلا  :» تسا

بجر ۀمین  بجر و  لّوا 

ص:124

:ج 44،ص 218. راونألا راحب  ( - 1 - 1
ص 474. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 2 - 2

.نانجلا حیتافم  ( - 3 - 3
،ج 52،ص 308. راونألا راحب  ( - 4 - 4

( نیسح نسح و  رب  تاولص  ،ص 557( یمق ثدحم  ، نانجلا حیتافم  ( - 5 - 5
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هّیطع هب  « مالـسلا هیلع  » قداص ماـما  هک  مه  یتاراـیز  رد  .تسا (1) هدـمآ  هفرع  زور  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تراـیز  نابعـش و  و 
یگتسبمه و تّدش  (2) کئایلوأب .» ّالا  ضرألا  نم  هراث  كردی  يّذلا ال  مّدـلا  نم  ضرألا  یف  هّللا  راث  ّکنا  و  :» تسا هدـمآ  ، تخومآ
يریگ و ماقتنا  اب  زج  هک  دنام  یم  ادخ  ۀلیبق  زا  ینوخ  ندش  هتخیر  نوچمه  شتداهش  هک  تسا  يوحن  هب  ادخ  اب  ادهـشلا  دیـس  دنویپ 

هتکن نیمه  يایوگ  هک  تسا  همانترایز  رد  هّللا  رتو  ،و  هّللا لیتق  دننام  زین  يرگید  باقلا.دـش  دـهاوخن  ّصاقت  ، ادـخ ءایلوا  یهاوخنوخ 
یم همه  ؟ دریگ یم  ار  زیچ  هچ  ماـقتنا.تسا  « مقتنم » ...راـث ۀـطبار  نیا  زا  ناـسنا  نیرخآ  ةدـنهد  تاـجن  نآ  بقل  نیرتـگرزب  »... .تـسا

ياضف مامت  ، دشاب هتشاد  دوجو  یهاگآ  تریغ و  رگا...تسا  لیباه  ینب  ندرگ  هب  هک  يراث  ماقتنا  ! هن ، ادهشلا دیس  نیلتاق  ماقتنا  دنیوگ 
هک دنتـسه  « هللا راث  » اهنیا.تسا هّللا  راث  ، تسین يا  هلیبق  ياهراث  ، اهراث نیا  اـّما.تساهراث  یهاوخنوخ  توعد  هّجـض و  زا  رپ  اـم  خـیرات 

شدـنزرف و دـمآ و  رد  راث  کـی  تروصب  شدوخ  هک  تسا  هثرو  زا  یکی  ثراو  ، نیـسح.دنوش هتفرگ  توغاـط  ینب  نیلتاـق  زا  دـیاب 
نآ هک  تسا  « لیباق ینب  » زا ندیشک  ماقتنا  ، فده...تسادخ ياهراث  رسپ  ادخ و  ياهراث  ردپ  دنتـسه و  ادخ  ياهراث  همه  اهنیا  ، شاباب

(3) هراث .» نبا  هّللا و  راث  ای...تسا  هتشغآ  ام  زیزع  ياهراث  نوخ  هب  شتسد  همه 

یّـصاخ ياج  مه  رتسوپ  یحارط و  ، یـشاقن یطاطخ ، ياهراک  ۀـنیمز  رد  نانچمه  ، هیثرم يرعـش و  تایبدا  رد  «، هللا راث  » سدـقم ناونع 
راث » یلاق.دـنا هدرب  ضیف  هرهب و  نآ  زا  مه  فاب  یلاـق  نادـنمرنه  یّتح.تسا  هدوب  یبتکم  نادـنمرنه  يارب  شخب  ماـهلا  عبنم  هتـشاد و 

هتفاب لاـس  تّدـم 8  رد  ، عبرم رتـم  تحاـسم 18  هب  هک  یلاـق  نیا.تسا  نآ  زا  يا  هنوـمن  ، ناـیتشر رفعج  دیـس  داتـسا  هتـسجرب  رثا  «، هّللا
رد هتخوس  مایخ  ، نآ نتم  رد  تسا و  ناناملسم  یبهذم  رهش  تفه  يامن  شرف ، ۀیشاح  رد.تسا  ینیسح  ياروشاع  ةدننک  یعادت  ، دش
هرگ هرگ  رد  ، ّتیمولظم خرس  دایرف  هتسب و  شقن  « هاجنلا هنیفس  يدهلا و  حابـصم  نیـسحلا  ّنا  » ترابع ، شرف نایم  رد  اه و  هلعـش  نایم 

.تفر ایند  زا  لاس 1367 ش  رد  تسیروتاینیم  شاقن و  نیا  .دسر (4) یم  ناج  شوگ  هب  هدنزرا  رثا  نیا 

ص:125

.نانجلا حیتافم  ( - 1 - 1
:ج 98،ص 148،168،و 180. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ص 18. یتعیرش یلع  ، راث ( - 3 - 3
هامریت 1367،ص 55. ، یگنهرف ناهیک  ( - 4 - 4
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هّیبلعث

.تشذگ اجنآ  زا  دوخ  ریسم  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هک  هفوک  کیدزن  ياههاگلزنم  زا  یکی  مان 

هک ّلحم  نیا  رد  .دوب (1) هدرک  رفح  يا  همـشچ  هدش و  نکاس  هدمآ و  دورف  اجنآ  رد  هک  تسا  دسا  ینب  زا  يدرم  ، هبلعث مان  هب  ، هّیبلعث
درک دروخرب  « حاّمرط » اب ترضح  نآ  هک  دوب  لزنم  نیمه  رد.دنام  اجنآ  بش  کی  دنکفا و  راب  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  ، هتـشاد یتانق 
ماما هک  تشگرب  یتقو  یلو  ، ددرگرب دناسرب و  شا  هداوناخ  هب  ار  لیاسو  سانجا و  هک  تفر  وا.دناوخ  ارف  شیوخ  یهارمه  هب  ار  وا  و 

هب دندیـسر و  ماما  تمدخ  شردام  هارمه  ینارـصن  يدرم  هک  دوب  هاگلزنم  نیمه  رد  و.دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح
.درک تفایرد  ار  لیقع  نب  ملسم  تداهش  ربخ  ، ترضح هک  دوب  لزنم  نیمه  رد  .دندش (2)و  ناناملسم  وا  تسد 

لزنم -

نیسحلا هروث 

1401، مشش پاچ  ) نیدلا سمـش  يدهم  دمحم  زا  «، مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هّللا  دبع  ابا  تضهن  ةرابرد  یلیلحت  دنمـشزرا و  یباتک  مان 
نیـسحلا هروث  » مان هب  يرگید  باتک  ، فلؤم نیا  زا  «. نیـسح ماما  بالقنا  یبایزرا   » مان اب  ؛ تسا هدش  همجرت  زین  یـسراف  هب  (، توریب ق،

.تسا هدش  رشتنم  « یبعشلا نادجولا  یف 

اروشاع یسانشباتک  -

ص:126

،ص 211. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 1 - 1
،ص 78. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 2 - 2
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چ.ج

ج

یناملس ثراح  نب  رباج 

تـضهن رد  هک  دوب  هفوک  رد  هعیـش  ياهتیـصخش  زا  يو.دـنا  هتفگ  مه  ناسح  نایح و  ، بابح ، هدانج ار  وا  ماـن.تسالبرک  يادهـش  زا 
نآ ندیسر  زا  شیپ  دندرک و  تکرح  نیـسح  يوس  هب  یهورگ  هارمه  ، نآ تسکـش  زا  سپ  تشاد و  تکراشم  مه  لیقع  نب  ملـسم 

يو.دنتسناوتن یلو  دنوش ، « مالسلا هیلع  » نیسح هب  وا  نتسویپ  عنام  دنتساوخ  یم  ّرح  رکـشل  دنچ  ره.دنتـسویپ  وا  هب  ، البرک هب  ترـضح 
.دیسر (1) تداهش  هب  اروشاع  زور 

یمیت جاّجح  نب  رباج 

هیلع » نیسح هاپس  هب  دعس  رمع  هاپس  زا  البرک  رد  هک  دوب  هفوک  عاجـش  ناراکراوس  زا  يو.تسا  تسخن  ۀلمح  رد  اروشاع  يادهـش  زا 
.دوب (2) يو  اب  ناگدننک  تعیب  زا  زین  لیقع  نب  ملسم  تضهن  رد.تسویپ  « مالسلا

يراصنا هّللا  دبع  نب  رباج 

البرک تراـیز  هب  نیعبرا  نـیلّوا  رد  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  ، دـندوب هعیـش  ناـگرزب  زا  ود  ره  هـک  ، هـّیطع رباـج و 
زا مارح  نب  هللا  دبع  شردپ  وا.دوب و  نایجرزخ  ۀفیاط  زا.دمآ  ایند  هب  هنیدم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  ، هللا دـبع  نب  رباج.دـندمآ 

لوسر تلیضف  اب  باحصا  زا  ترجه و  زا  شیپ  ناناملسم  زا  رباج.دیـسر  تداهـش  هب  دحا  گنج  رد  شردپ.دندوب  مالـسا  نازاتـشیپ 
تشاد و روضح  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ باکر  رد  ردب  گنج  هلمج  زا  ، هوزغ رد 19  هک  دوب  ادخ 

ص:127

،ص 63. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 40. تعاجش رصنع  ( - 2 - 2
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.دیگنج (1) « مالسلا هیلع  » یلع باکر  رد  زین  نیفص  گنج  رد 

لـسغ تارف  رد  ، دـمآ البرک  ترایز  هب  یفوع  ۀـّیطع  هارمه  ، لاح نامه  اب  دوب و  هدـش  انیبان  رمع  رخاوا  رد  هعیـش  گرزب  ثّدـحم  نیا 
نابز رب  يزیگنا  قوش  كانزوس و  نانخـس  ، دیهـش ماما  نآ  تبرت  رب  تفر و  ادهـشلا  دیـس  ربق  فرطب  تخاـس و  رطعم  ار  دوخ  درک و 

: دروآ

زا ، تفگ هّیطع  هب  ینانخـس  ، تشگزاـب رد  داد و  مالـس  رگید  يادهـش  هب  درک و  ربق  فارطا  هب  ور  سپـس  ...؟ هبیبـح بیجی  ـال  بیبـح 
لآ » رادتسود (2) ...اـماّوق » اـماّوص  اوناـک  نا  مهـضغبا و  اـم  دّـمحم  لآ  ضغبم  ضغبا  مـهّبحا و  اـم  دّـمحم  لآ  ّبـحم  ّبـحا  :» هـلمج

زامن هزور و  لها  دنچ  ره  ، دننک یم  ینمـشد  دّمحم  لآ  اب  هک  یتقو  ات  رادب  نمـشد  ار  دّـمحم  لآ  نمـشد  رادـب و  تسود  ار  « دّـمحم
ادخ لوسر  مالس  ، دیسر ترـضح  نآ  تمدخ  یتقو.تشگ  یم  « مالـسلا هیلع  » رقاب دمحم  ماما  لابند  هنیدم  ياه  هچوک  رد  يو.دنـشاب 

یتسود مرج  هب  ار  وا  ندـب.دوب  هدـنام  هدـنز  ماگنه  نآ  ات  دوب و  « هبقع ناـمیپ   » رد نارـضاح  زا  هک  دوب  يدرف  نیرخآ.دـناسر  وا  هب  ار 
رد یگلاس  دـنچ  دون و  ّنس  رد  ، ناورم کـلملا  دـبع  ماـّیا  رد  ، يرجه لاس 78  رد  رباـج  .دـنداهن (3) غاد  جاّجح  نامز  رد  ، تیب لـها 

.دش (4) هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  دوب  انیبان  هک  یلاح 

نیعبرا ترایز  ، هّیطع -

قشمد عماج 

یم باسح  هب  یمالسا  کلامم  دجاسم  نیرتمیظع  زا  ، تفگـش تمظع و  اب  دجـسم  نیا.دراد  رارق  قشمد  رد  هک  يوما  عماج  دجـسم 
دراد رارق  يربنم  ، دجسم لخاد  رد  .ددرگ (5) یم  رب  مالسا  زا  شیپ  میدق و  رایـسب  ياهنارود  هب  ( هدوب اسیلک  البق  هک  ) نآ يانب  دیآ و 
هدوب نآ  ّلحم  رد  ، دناوخ هبطخ  دیزی  سلجم  رد  تفر و  نآ  زارف  رب  ماش  رابرد  رد  « مالسلا هیلع  » داّجـس ماما  هک  يربنم  : دنیوگ یم  هک 

تسا و فورعم  « نیدباعلا نیز  ماقم  » هب هک  دراد  رارق  نوتـس  راهچ  يور  یکچوک  دـبنگ  ، دجـسم لخاد  زا  يرگید  تمـسق  رد.تسا 
رد ترضح  دوش  یم  هتفگ 

ص:128

،ج 1،ص 141. راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
:ج 65،ص 130 و ج 98 ص 195. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ج 1،ص 21. ریدغلا ( - 3 - 3
رادساپ يراصنا ، هّللا  دبع  نب  رباج  :» ك.ر هلمج  زا  ، يو یگدنز  ةرابرد  ریدغلا ج 1 ص 21. ،ج 3 ص 115 و  بهذلا جورم  ( - 4 - 4

.يدراهتشا يدّمحم  : زا « ناحلاص تموکح 
هب يومألا  عماجلا   » زین «، قشمد عماج  » ةژاو ، ادخهد ۀمان  تغل  : ك.ر شیاهیگژیو  انب و  خیرات  اهیتفگش و  دجسم و  نیا  ةرابرد  ( - 5 - 5

.یمغی يرمع و  ، ریبج نبا  «، قشمد
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نایعیش هاگترایز  هتفرگ و  رارق  « نیسحلا سأر  ماقم  ،» دجسم یقرش  تمـسق  رد  هدش  دای  ربنم  رانک  رد.تسا  هدرک  یم  تحارتسا  اجنآ 
.تسا (1)

نیسحلا سأر  ماقم  ، ماش -

( هعماج لغ  ) هعماج

هک دـنتفگ  یم  « هعماج ،» ریجنز لـغ و  هب  تهج  نآ  هب  .دـنهن (2) تسد  ندرگ و  رب  هک  یلغ  ، لـغ قوط و  ، هدـننک عمج  هدـنروآدرگ ،
هارمه ، البرک رد  ماما  تداهـش  زا  سپ  ار  « مالـسلا هیلع  » نیدـباعلا نیز  ماـما  ، عباـنم یخرب  لـقن  هب  .تـسب (3) یم  ندرگ  هـب  ار  اهتـسد 
ملــسم مـه  ار  نیا.دوـب  هتــسب  وا  ندرگ  تـسد و  رب  هعماـج  لـغ  هـک  یلاـح  رد  ، دــندرک زاـهج  یب  نارتـش  رب  راوـس  رگید  ناریــسا 

هدـی هعماجلا و  هقنع  یف  دنا (4)«و  هدرک  لقن  هفوک  هب  ارـسا  دورو  زور  رد  تادهاشم  رد  ، ریـشب نب  ملذـج  مه  )و  راک چـگ  ) صاّصج
اب ار  ناریسا  (5)و  هعم .» هلایع  هقنع و  یلا  هیدی  هلولغم  نیـسحلا  نب  ّیلع  مهرثا  یف  حرـس  و  :» يربط خـیرات  لقن  هب  »و  هقنع یلا  هلولغم 

.دندرب ماش  هب  دنداد و  تکرح  ّتیعضو  نیا 

ریجنز لغ و  -

هایس ۀماج 

یم هایس  سابل  دوخ  مه  ، ادهشلا دیس  يازع  رد  نارادازع  زین  مّرحم  مایا  رد  ، دنـشوپ یم  هایـس  سابل  ، نازیزع كوس  رد  هک  تسا  مسر 
هب یهایـس  ۀماج  ناونعب  بش  یهایـس  زین  نارعاش  ریباعت  رد.دننک  یم  شوپهایـس  ار  اهنامتخاس  رد  رـس  ایاکت و  دجاسم و  مه  ، دنـشوپ

: تسا یناشاک  مشتحم  راعشا  رد.دوش  یم  هتفگ  مه  یلین  ۀماج  ، دنک یم  رب  هب  نادیهش  رالاس  كوس  رد  ناهج  هک  هدمآ  باسح 

دیسر نیشن  نودرگ  یسیع  هب  ربخ  نیا  نوچ  دز  لین  هب  نودرگ  مخ  رد  هماج  هرابکی 

.تسازع سابل  ندیشوپ  زا  هیانک  ، ندز لین  هب  نتفرگ و  لین  رد  هماج  هک 

وت يادف  یکاخ  مدآ  كاپ  ناج  يا  وت  يازع  رد  نت  هب  هایس  یملاع  يا 

وت ياثر  ردنا  رگ  هحون  ماع  صاخ و  يا  تتبیصم  ردنا  رگ  هیوم  ، سنا ّنج و  يا 

ص:129

،ص 63. ییاوشیپ ، اه هرطاخ  نیمزرس  ، ماش ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

.نیرحبلا عمجم  ( - 3 - 3
،ص 321. دیفم خیش  ، یلاما ( - 4 - 4
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.يربط خیرات  زا  لقن  هب  ،ص 437  دّمحم لآ  ۀمانگوس  ( - 5 - 5
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يارب « مالسلا هیلع  » داجس ماما  دندرک و  يرادازع  دندیشوپ و  هایس  مشاه  ینب  نانز  ، دش دیهش  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نوچ  هدش  لقن 
.درک (1) یم  هّیهت  اذغ  نانآ  متام  كوس و 

متام ، ناگماج هایس  - 

ینابیش یلع  نب  هلبج 

هیلع » نینمؤـملا ریما  باـکر  رد  ، نیّفـص رد  يو.دیـسر  تداهــش  هـب  اروشاـع  زور  لوا  ۀـلمح  رد  ، ـالبرک رد  هـک  هفوـک  ناعاجــش  زا 
دش و ناهنپ  تفر و  دوخ  ۀـلیبق  دزن  ، ملـسم تداهـش  زا  سپ.دوب  وا  هارمه  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  مایق  رد  تشاد و  روضح  « مالـسلا

نمض رد  وا  مان.دش  دیهش  دیگنج و  شباکر  رد  دناسر و  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  دمآ  البرک  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  هاگنآ 
.تسا (2) هدمآ  ، هدش رکذ  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  هک  ییاهمان 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  لیقع  نب  رفعج 

هیلع » نیـسح ماـما  باـکر  رد  اروشاـع  زور.تـشاد  ماـن  رغثلا  ّما  شرداـم.دوب  « مالـسلا هـیلع  » ادهـشلا دیــس  ةدازوـمع  لـیقع و  دـنزرف 
: دناوخ یم  زجر  نینچ  ، دربن ماگنه.دش  دیهش  « مالسلا

بلاغ مشاه و  یف  رشعم  نم  ّیبلاطلا  ّیحطبألا  مالغلا  انا 

بئاطألا (3) بیطا  نیسح  اذه  بئاوّذلا  هداس  اّقح  نحن  و 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  رفعج 

شلتاق.تشاد لاس  تداهـش 19  ماگنه.دـش  دیهـش  البرک  رد  هک  دوب  سابعلا  لضفل  اـبا  ردارب  و  «، مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  دـنزرف 
.دوب دیزی  نب  یلوخ  ای  ، یمرضح تیبث  نب  یناه 

يراصنا بعک  نب  هدانج 

هفوک هب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هارمه  هّکم  زا.دوب  جرزخ  ۀفیاط  زا.دنا  هتـشون  مه  ثرح  نب  هدانج  ار  شمان.تسالبرک  يادهـش  زا 
.دیسر تداهش  هب  لّوا  ۀلمح  رد  اروشاع  زور  رد  هدمآ و 

.دنا هدرک  رکذ  « ثراح نب  هدانج  » شدج مان  هب  ار  وا  یخرب  .دش (4) دیهش  البرک  رد  زین  ( هدانج نب  رمع  ) شرسپ

هدانج نب  ورمع  -

ص:130

،ج 45،ص 188. راونألا راحب  ( - 1 - 1
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،ج 2،ص 95. تعاجش رصنع  ،ج 4،ص 113، بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 2 - 2
ص 276. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 3 - 3

،ج 4،ص 224. هعیشلا نایعا  ،ج 1،ص 190. تعاجش رصنع  ( - 4 - 4
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ینالوخ ریجح  نب  بدنج 

هرهچ زا  يو.دنا  هتـشون  « رجح نب  بدنج  » ار شمان  یخرب.تسا  هدمآ  زین  هّیبجر  ترایز  رد  شمان.تسالبرک  رد  اروشاع  يادهـش  زا 
هفوک زا  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ناوراک  هب  ّرح  هاپـس  ندیـسر  زا  لبق  دوب و  « مالـسلا هیلع  » یلع نارای  زا  هفوک و  رد  هعیـش  زراب  ياه 

.دنا (1) هتشون  لّوا  ۀلمح  رد  ار  شتداهش.دوب  هتسویپ  ینیسح  ناوراک  هب  هدمآ و  نوریب 

نوج

رد تشگرب و  هنیدم  هب  ، رذ وبا  شیالوم  تداهـش  زا  سپ  يّوح  نب  نوج.دیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  هک  يرافغ  رذ  وبا  هایـس  مالغ 
»و مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  نسح و  ماما  تمدخ  رد  سپـس.دوب  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  تمدخ  ادتبا.دمآ  رد  تیب  لها  تمدـخ 

هحلسا هب  نوچ.دمآ  البرک  هب  اجنآ  زا  هّکم و  ات  ماما  هارمه  هنیدم  زا  ، البرک رفس  رد.دوب  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  تمدخ  رد  هرخألاب 
هکنآ اب.تشاد  لاغتشا  اهحالس  حالصا  راک  هب  البرک  رد  مه  اروشاع  بش  ، يربط ریثا و  نبا  لقن  هب  ، دوب انشآ  یسانش  هحلسا  يزاس و 

یلو.درک شدازآ  دورب و  ات  داد  تصخر  ار  وا  ماما.دیبلط  نادیم  نذا  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  زا  اروشاع  زور  یلو  ، دوب دایز  وا  ّنس 
.دوشن ادج  ربمایپ  نادناخ  زا  ، جنر تحار و  مغ و  يداش و  ياهزور  رد  تساوخ  یم  ، رارصا اب  وا 

مور و تشهب  هب  مهاوخ  یم  یلو  ، تسا هایس  ما  هرهچ  شوخان و  میوب  تسپ و  مبـسن  هچرگ  : درک ضرع  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب 
نیمز رب  یتـقو  ، دربـن زا  سپ.دوش  هتخیمآ  امـش  ياـهنوخ  اـب  مهایـس  نوخ  اـت  موش  یمن  ادـج  امـش  زا.موش  دیفـس  ور  مباـی و  تفارش 

روشحم ناـکین  اـب  ار  وا  نک و  رّطعم  ار  شیوـب  دیفـس و  ار  شیور  ! ایادـخ : درک اـعد  نینچ  دـناسر و  وا  نیلاـب  هب  ار  دوـخ  ماـما  ، داـتفا
رّطعم شیوب  ، ماما ياعد  هب  (2) دّمحم » لآ  دّـمحم و  نیب  هنیب و  فّرع  راربألا و  عم  هرـشحا  هحیر و  ّبیط  ههجو و  ضّیب  مهّللا  » نادرگ
نادیم هب  اه  هتشک  نفد  يارب  مدرم  هک  اروشاع  زا  سپ  هک  دنک  یم  تیاور  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  زا  « مالـسلا هیلع  » رقاب ماما.تشگ 

یم ماشم  هب  نآ  زا  کشم  يوب  هک  دنتفای  یلاح  رد  ار  نوج  ندـب  ، زور هد  زا  سپ  (، دـندمآ ادهـش  نفد  يارب  دـسا  ینب  (و  دـندمآ یم 
.دیسر (3)

ص:131

،ج 1،ص 309. تعاجش رصنع  ،ج 4،ص 242، هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ج 45 ص 22. راونألا راحب  ،ص 65، نیسحلا راصنا  ،ج 4،ص 297، نامه ( - 2 - 2

،ج 2،ص 634. فیراعم فراعم و  ،ج 45،ص 23، راونألا راحب  ( - 3 - 3
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: هلمج زا.تسا  هدش  لقن  نوج  يارب  یفلتخم  ياهزجر 

دّمحم ینب  نع  ابرض  فیّسلاب  دوسألا  برض  راّفکلا  يرت  فیک 

دروملا (1) موی  هّنجلا  هب  وجرا  دیلا  ناسّللاب و  مهنع  ّبذا 

.تسا (2) تلاسر  نادناخ  زا  وا  ۀبناج  همه  عافد  نایوما و  رفک  ۀهبج  تیبلا و  لآ  يالو  تخانش  رد  وا  شنیب  قمع  ةدنهد  ناشن  هک 

مدنبیاپ ترتع  هب  نآرق و  هب  ناج  زک  مدنلبرس  ، مراد تسپ  يداژن  هچرگ 

متفرگرب ربنق  ار ز  یمالغ  سرد  متفرگرب  رذ  وبا  زا  تّزع  قشم  رس 

مرادن اورپ  تهر  رد  ناج  نداد  زا  مرادن  الوم  ، ناهج ناج  يا  وت  زا  ریغ 

میامش نامرف  ّطخ  رب  رس  هتسویپ  میامش  ناسحا  ناوخ  راوخ  هزیر  نم 

تسود يا  مرادرب  تنماد  زا  تسد  هک  اشاح  تسود  يا  مراپسب  تهر  رد  ناج  رگا  راب  دص 

مقشع زابرس  نیرتمک  یناشفناج  رد  مقشع  زار  زا  ربخاب  رذ  وبا  نوچ  نم 

الوم ، رادرب ما  هدرپ  ناج  ةرهچ  زا  الوم  ، راذگم ّدر  تسد  نم  ۀنیس  رب 

دریگ (3) باتهم  ةولج  مهایس  يور  دریگ  بان  کشم  يوب  منوخ  راذگب 

ما هدیپس  اب  ، مبش رابت  زا  دنچ  ره  هایس  خر  میوش  وت  قشع  راس  همشچ  رد 

ما هدینش  اهنخس  وت  تمارک  زا  نم  یلو  ، تا هدنمرش  مهایس و  ور  هکنآ  اب 

ما (4) هدیرب  ، دشاب وت  ریغ  هچ  ره  لد ز  نم  باتم  نم  خر ز  ، ماوت داز  هناخ  تسیرمع 

یکرت ملسا  -

یعبض کلام  نب  نیوج 

رمع هاپس  رد  ادتبا  يو  دنا  هتفگ.تسا  هدمآ  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  زین  شمان.دش  دیهش  البرک  رد  هک  « مالسلا هیلع  » نیسح نارای  زا 
ار شمان  یضعب.دیسر  تداهـش  هب  لّوا  ۀلمح  رد  دیگنج و  وا  باکر  رد  تسویپ و  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هب  سپـس.دوب  دعس 

يوح ای  کلام  نب  ریوج 

ص:132
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،ج 4،ص 297. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
سدـق ناتـسآ  ياهـشهوژپ  داینب  : رـشن.يراصنا ریمألا  دـبع  اضر  دـمحم  : فیلأـت « جونّزلل کـسم  ، نوج » باـتک ، نوج ةراـبرد  ( - 2 - 2

(. ةرامش 3 ص 45 لاس 10  ، یگنهرف ناهیک  ) تسا هدش  رشتنم  ، يوضر
یلع نوماریپ  ییاه  هدورـس  صوصخم  ، باتک نیا  (، هدش صیخلت  ةرامـش 7،ص 138( «، اروشاع رعـش  بش  ،» یگرزب هد  دحا  ( - 3 - 3

.تسا نوج  »و  مالسلا هیلع  » ربکا
.هداز لوسر  ( - 4 - 4
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.دنا هتفرگ  هابتشا  رذ  وبا  مالغ  ، نوج نامه  اب  ار  وا  مه  یخرب  .دنا (1) هدرک  لقن  کلام  نب 

داهج

ۀناشن مالـسا و  تّما  تکوش  تردق و  لماع  داهج.تسا ، « داهج ،» اروشاع ةدمع  ياهمایپ  اهـسرد و  ، اه هزیگنا  ، فادها ، اهدرواتـسد زا 
دنمهوکـش ياهنامرآ  سّدـقم و  ياهرواب  هار  رد  هزرابم  زا  هک  مه  یتّلم.تسا  ناملـسم  ییارگ  ترخآ  ییوجادـخ و  يرواـب و  قح 

دنا یناسک  نیرت  هتـسیاش  ، نید نایاوشیپ  تسا و  ینید  تابجاو  زا  یکی  ، داـهج .دوش  یم  ینوبز  ّتلذ و  راتفرگ.دـنز  زابرـس  شیوخ 
.دنناوخ ارف  داهج  هب  ، زاین ماگنه  ار  مدرم  دننک و  مایق  نآ  هب  هک 

یم قح  تموکح  ّدـض  رب  هک  یلخاد  نازواجتم  اب  یهاگ  ناقفانم و  اب  یهاگ  ، تسا مجاهم  راّفک  زواجتم و  نانمـشد  اب  یهاگ  ، داـهج
مهرب رب  ، یهلا دودـح  ناگدـننک  لیطعت  ، لطاب ناگدـننک  جـیورت  ، نارگ فیرحت  ناراذـگ ، تعدـب  ناملاظ ، ّدـض  رب  یهاـگ  ، دـنروش

.تسا ناگتسیاش  زا  یهلا  عورشم و  تموکح  نابصاغ  یمالسا و  ۀعماج  تینما  ناگدننز 

رد ادخ  نید  دندوب و  هتـسب  تعیرـش  وحم  مالـسا و  مدـه  هب  رمک  ، نایوما هک  دوب  هتفرگ  رارق  يرـصع  رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دـیس 
نیا هب  دانتسا  اب  ترضح  نآ.دیناود  هعماج  ياهگر  رد  هزات  ینوخ  داد و  مالسا  هب  هزات  یناج  ، ترضح نآ  داهج.دوب  يدوبان  ضرعم 
هّللا لوسر  هّنـسل  افلاخم  هدـهع  اثکان  هّللا  مارحل  ّالحتـسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  :» دومرف هک  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ ربماـیپ  مـالک 

«. هلخدم هلخدی  نا  هّللا  یلع  اّقح  ناک  لوق  لعفب و ال  هیلع  ّریغی  ملف  ناودعلا  مثإلاب و  هّللا  دابع  یف  لمعی 

ار داسف  ، دنا هتـشاذگاو  ار  ادـخ  تعاطا  هدرک و  ناطیـش  زا  يوریپ  ، نانیا : دومرف ، هدرک قیبطت  نایوما  مکاح و  هورگ  رب  ار  طیارـش  نیا 
هدرک مارح  ار  یهلا  لـالح  ، هدرک لـالح  ار  ادـخ  مارح  ، هتخاـس دوـخ  صوـصخم  ار  لاـملا  تـیب  لـیطعت و  ار  یهلا  دودـح  ، راکــشآ

شدوخ ات  ، دهد یم  نامرف  لیقع » نب  ملسم  » شا هدنیامن  زا  تیعبت  هب  ار  مدرم  ، هتسناد تموکح  يربهر و  ۀتـسیاش  ار  دوخ  سپـس.دنا 
عطق ناناملسم و  سیماون  کته  ناهانگ و  یب  نتشک  اهتعدب و  هب  ضارتعا  متس و  ۀطلس  ربارب  رد  ندرکن  توکس  .دسرب (2) هفوک  هب 

زا سپ  هک  مه  ییاه  همان  رد.دوب  زین  ههبج  نیا  زاتشیپ  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هک  تسا  داهج  رگید  رهاظم  زا  ، نارادقح قوقح 
ناـیفوک و توـعد  هّیما و  ینب  طـسوت  تعدـب  ياـیحا  ّتنـس و  ندرک  دوباـن  زا  نخـس  ، تشوـن هفوـک  هرـصب و  مدرم  هب  ، هّکم هب  دورو 

اب يا  هزرابم  رد  ات  تسا  شیوخ  زا  تعاطا  هب  نایرصب 

ص:133

،ص 66. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 80. نیسحلا مامالا  هایح  ،ج 3 ص 280، ریثا نبا  لماک  ، هضیب لزنم  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ینارنخس  زا  ( - 2 - 2
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ار دوـخ  تکرح  ، هنیدـم زا  جورخ  ماـگنه  زین  هّیفنح  نب  دّـمحم  هب  شا  هماـن  ّتیـصو  رد  .دـنک  تیادـه  « دـشر هار  » هب ار  ناـنآ  ، لـطاب
هک مه  يا  هبطخ  رد  (1) ...ارشا ) جرخا  مل  ّینا  (و  درامش یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ساسا  رب  ربمایپ و  تّما  رد  « حالـصا » يارب
یم توعد  مدرم  زا  ، شدیهـش ناکاین  هب  نتـسویپ  هب  شیوخ  قایتشا  ناسنا و  يارب  تداهـش  ییابیز  ناـیب  زا  سپ  ، دـناوخ یم  هّکم  رد 

لحریلف هسفن  هّللا  ءاقل  یلع  انّطوم  هتجهم  انیف  الذاب  ناک  نم  ) دندنویپب وا  هب  ، تسا هار  نیا  رد  ناج  ندرک  ادف  ةدامآ  سک  ره  هک  دنک 
(2) انعم .)

يزوریپ تایح و  ندش  هتـشک  مه  نتـشک و  مه  ، هزیگنا نیا  اب  هار و  نیا  رد.دوب  نید  ءایحا  يارب  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  داهج 
نیا.تسا قح  يایحا  مدرم و  يرادـیب  نآ  ةرمث  تسا و  نوخ  راثن  راثیا و  ناج و  لذـب  اب  هشیمه  ، نادرم دازآ  تداهـش  داـهج.تسا و 

هچ ، تسا هداد  تشهب  دـیون  ، شهار رد  نارگراکیپ  هب  تسا و  نانمؤم  لاوما  اهناج و  يرتشم  هک  تسادـخ  اب  هلماـعم  هماـنرب ، ّطـخ و 
دیـس مه.دـهد  یم  ماـهلا  مـیلعت و  ار  نآ  نآرق  هـک  تـسا  نینــسحلا » يدـحا  » گـنهرف ناـمه  نـیا  (3)و  دنوش ، هتـشک  هچ  ، دنـشکب

جیورت لباقم  رد  ییادـخ  فیلکت  یمالـسا و  ۀـفیظو  هب  لمع  ، ناـنآ ةزرابم.شدیهـش  ناراـی  مه  دوب و  ادـخ  هار  رد  دـهاجم  ، ادهـشلا
ادـخ هار  نادـهاجم  نآ  يرگیغای و  ار  ناشداهج  دندیـشوک  یم  نانمـشد  دـنچ  ره.دوب  نید  قیاـقح  ندودز  تاـفارحنا و  اهتعدـب و 

تبـسن ، ترـضح نآ  فاصوا  هلمج  زا  ، شناراـی نیـسح و  ماـما  ياـه  هماـنترایز  رد  ور  نیا  زا.دـننک  یفرعم  یـشروش  »و  یجراـخ » ار
دهاج ، دهاجملا دئاّذلا  دهاّزلا  :» دوش یم  هدـید  ریباعت  نیا  ادهـشلا  دیـس  هب  تبـسن  ، فلتخم ياهترایز  رد.تسا  هدـش  دـیکأت  « داهج » هب
ةرابرد (4)و  هداهج .» قح  هّللا  یف  تدهاج  ، كّودع تدهاج  نیدحلملا ، تدهاج  ، هّللا لیبس  یف  تدـهاج  ، راّفکلا نیقفانملا و  کیف 

، هّللا لیبس  یف  متدـهاج  مّکنا  دهـشا  ، هلیبس یف  متدـهاج  هّلل و  متحـصن  :» تسا هتفر  راک  هب  ریباعت  تاـملک و  نیا  زین  ـالبرک  يادـهش 
ادهـشلا و دیـس  يارب  ، لامعا تافـص و  نیا  ۀمه  اه  همانترایز  رد  ، نمـشد تاغیلبت  ندرک  یثنخ  يارب  (5)و  .هّللا » دیحوت  نع  نّوباّذـلا 
رب سّدقم  يداهج  ، ناش هزرابم  دندوب و  ادـخ  هار  نادـهاجم  نانیا  هکنیا  رب  رئاز  یهاوگ  ، تسا هدـمآ  « ...ّکنا دهـشا  » علطم اب  شنارای 

.دوب لطاب  ّدض 

ص:134

،ج 1،ص 188. یمزراوخ لتقم  ( - 1 - 1
،ص 3. فوهل ( - 2 - 2

(. هیآ 111 ، هبوت  ) ...ْمَُهلاْومَأ ْمُهَسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  ( - 3 - 3
ات 425،441،444. تاحفص 418،423  ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ، سیونشوخ رهاط  ّطخ  ، نانجلا حیتافم  رد  ( - 4 - 4

تاحفص 440،444،448. ، نامه ( - 5 - 5

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 230 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_134_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_134_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_134_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_134_5
http://www.ghaemiyeh.com


ار زیتس  ملظ  نازاس  هسامح  نوخ  ، البرک يادهش  ادهشلا و  دیس  نوخ  تشگ و  خیرات  لوط  رد  نادهاجم  شخب  ماهلا  ۀیامرس  ، اروشاع
.دروآ شوج  هب 

اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و  ، نارگید رظن  رد  اروشاع  ، نینسحلا يدحا  ، حتف ، تداهش -

چ

یناوخ شواچ 

رابرد رد  هک  یسک  .دناوخ (1) زاوآ  دنک و  تکرح  راّوز  ای  هلفاق  شیپاشیپ  هک  یسک  ، تسا هلفاق  رکـشل و  ورـشیپ  يانعم  هب  ، شوواچ
هدومن یم  یفّرعم  نانآ  روضح  هب  ار  صاخـشا  ، مالـس ياهزور  رد  ، هدوب یتافیرـشت  روما  راد  هفیظو  ناگرزب  ارما و  دزن  رد  ای  ناـهاش 

.تسا (2)

تراــیز هـب  اهاتــسور  اهرهــش و  زا  صاخــشا  نـتفر  ماــگنه  ، یتّنــس مـسارم  قـبط  هـک  دوـب  مـسر  هتــشذگ  رد  ینید  گــنهرف  رد 
هماگنه مه.دندناوخ  یم  ّصاخ  كانزوس و  ینحل  اب  ار  يراعشا  « ناوخ شوواچ  » مان هب  یصاخشا  ، جح رفـس  ای  ناسارخ  ، البرک ، فجن

ای وا  تیب  لها  ربمایپ و  رب  تاولص  مالس و  بلغا  مه  راعشا  ياوتحم.یناوخمه  ای  یناوخ  کت  تروصب  ، لابقتسا تقو  مه  ، رئاز ۀقردب 
ینحل شوخ و  يادـص  هک  دوب  افـص  زا  رپ  يونعم و  يا  هفرح  یناوخ ، شواچ  .تسا  هدوب  تراـیز  ناوراـک  هب  نتـسویپ  هب  یناوخارف 
رّهطم دـقرم  نادـصاق  ادـخ و  هار  ناـیدانم  ،» ناـناوخ شوواـچ  .تـیب  لـها  هـب  قـشع  يراد و  نـید  یکاـپ و  تساوـخ و  یم  نیـشنلد 

متخ ادخ  بیبح  رب  هک  » عرصم ، يا هرقف  ره  رد  «. دناسر یم  لد  یمارآ  یب  اغوغ و  هلهله و  هب  ار  مدرم  « ناشوواچ گناب  دندوب و« « ایلوا
: لیبق نیا  زا  ییاهرعش.تفرگ  یم  تاولص  مدرم  زا  ، دناوخ یم  ناوخ  شوواچ  هک  « تاولص ایبنا 

دیآ یم  بیرغ  ياضر  يوب  ، سوط دیآ ز  یم  بیس  يوب  ادهش  تبرت  ز 

هّللا مسب  ، ادخ بح  سوه  دراد  هک  ره  هّللا  مسب  ، الب برک و  سوه  دراد  هک  ره 

البرک (3) يوزرآ  رد  مهد  ناج  رخآ  مسرت  البرک  يوب  هظحل  ره  دسر  یم  مماشم  رب 

هب.دراد یتوافتم  راعشا  صاخ و  تافیرشت  ، فلتخم ياهاج  رد  ، یتّنس مسارم  نیا 

ص:135

.نیعم ، یسراف گنهرف  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

يرـصانع رباج  زا  « ناریا رد  شیاین  شیامن و  رب  يدـمآرد  » رد اهیناوخ  شوواچ  نتم  زا  ییاـه  هنومن  مسارم و  نیا  لـیلحت  هب  ( - 3 - 3
.دینک هعجارم 
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.دنک تایلاع  تابتع  ترایز  هب  نتفر  توعد  هک  تسا  یسک  ناوخ  شوواچ  :» ادخهد هتشون 

دـتفا و هار  هب  هدایپ  اـی  هراوس  اهاتـسور  تاـهد و  رد  تراـیز  بساـنم  لـصف  رد  هک  دـشاب  یـسک  ، ناـسارخ ناییاتـسور  حالطـصا  رد 
(1) .دیامن » جییهت  قیوشت و  هسّدقم  باتعا  ترایز  هب  ، بسانم جّیهم و  راعشا  ندناوخ  ای  ندز  راج  ۀلیسو  هب  ار  ناییاتسور 

ترایز ، بیس يوب  -

یناغارچ

زین هفوک و  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تیب  لها  دورو  ودب  رد.اهیزوریپ  دایعا و  اهنشج و  ماگنه  ، رهش هناخ و  نتسب  نیذآ  نتـسارآ و 
ةزاورد رد  زور  هس  ار  تیب  لها  : خـیراوت یـضعب  لقن  هب.دـندش  ینامداش  نشج و  مسارم  یناغارچ و  يدـنب و  نیذآ  اب  هجاوم  ، قشمد

هاگنآ.دـنیارایب تارهاوج  عاونا  میـس و  رز و  ابید و  ، اه هّلح  ، اهرویز اب  ار  رهـش  دوش و  لماک  ناش  یناغارچ  راک  ات  دنتـشادهگن  ماـش 
اب ، دـندمآ نوریب  حـیرفت  جّرفت و  هب  ماوقا  ۀـمه  اراـصن و  سوـجم و  دوـهی و  ، ناریما ،و  ناریزو ، نـالاسگرزب ،و  ناـکدوک ، ناـنز ، نادرم

هدیشوپ و ار  اهـسابل  نیرتهب  هتـسب و  انح  ار  اهتـسد  ، هدز همرـس  ار  اهمـشچ.رگید  بعل  وهل و  رازبا  اهانرـس و  اهروپیـش و  ،و  اهفد ، اهلبط
نینچ رد  و.تسا  هدش  اپب  يزیخاتسر  ، قشمد رهش  حطس  رد  مدرم  ۀمه  زا  ایوگ  هک  تشاد  یعضو  نانچ  رهـش.دندوب  هتـسارآ  ار  دوخ 

ةزاورد زا  ار  تیب  لها  ناریسا  ، نآ رس  تشپ  دوب و  هزین  زارف  رب  هک  دندرک  دراو  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رّهطم  رس  هک  دوب  یعضو 
...دندروآ (2) لخاد  هب  تاعاس 

هدروآ هتفرگ و  تراسا  هب  ار  اهنآ  نادـناخ  دـنا و  هدـش  زوریپ  نایغای  رب  هفیلخ و  نانمـشد  رب  هک  دوب  هدرک  دومناو  ناـیوما  تاـغیلبت 
رد امـش  ایآ  : دـسرپ یم  ، لبط فد و  یناغارچ و  ندـید  اب  دـنک و  یم  روبع  قشمد  هب  دوخ  رفـس  رد  دعـس  نب  لهـس  هک  اـجنآ  ات.دـنا 
یم رثأتم  دعـس  نیمه  ! دنروآ یم  ماش  هب  قارع  زا  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح رـس  : دنیوگ یم  ؟ میربخ یب  نآ  زا  ام  هک  دیراد  يدیع  ، ماش

ار رّهطم  رـس  اـت  دـهد  یم  مهرد   400 درب ، یم  ار  ادهـشلا  دیـس  رـس  هک  يراد  هزین  هب  ، ماـما رتخد  ، هنیکـس ۀتـساوخ  لـباقم  رد  دوش و 
.دننکن (3) هاگن  تیب  لها  ةرهچ  هب  مدرم  دربب و  ارسا  شیپاشیپ 

نآ دندرک و  ازع  هب  لیدبت  ناشیاه  هباطخ  اهینارنخس و  اب  ار  نشج  « مالسلا هیلع  » داجس بنیز و  اّما 

ص:136

«. شوواچ » ۀملک ، همان تغل  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 369. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2

،ص 370. نامه ( - 3 - 3
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.دنتخاس خلت  ، دیزی ماک  رد  ار  يزوریپ 

تفر درک و  نابیرغ  ماش  ار  ماش  نتفر  تقو  دورو  ماگنه  دوب  ترشع  شیع و  قرغ  ، ماش

تیب لها  يارسا  ، تاعاس ةزاورد  -

همکچ

ۀمکچ ،» دوـش یم  یعادـت  هملک  نیا  زا  موـمع  ناـهذا  رد  هچنآ.دربـن  نادـیم  رد  هژیوـب  ، دـننک یم  اـپرب  ناـیماظن  هـک  یّـصاخ  شفک 
شکرابم رس  هاگنآ  تفر و  ترضح  نآ  ۀنیس  يور  رب  همکچ  اب  « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  تایح  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  تسا  « رمش

(1) ...هلتقب » ّمه  هتیحل و  یلع  ضبق  نیسحلا و  ردص  یلع  سلج  و  :» هک تسا  نینچ  لتاقم  ریبعت.درک  ادج  نت  زا  ار 

لمحم ۀبوچ 

نوچ « مالـسلا هیلع  » بنیز ، تساـخرب همه  زا  هّجـض  دـندروآ و  مدرم  يولج  هزین  رب  ار  ادهـش  ياهرـس  ، هفوک رد  نوـچ  هک  هدـش  لـقن 
يراـج نوـخ  يو  شوـپور  ریز  زا  هک  دـندید  دز و  لـمحم  يوـلج  هـب  ار  یناـشیپ  یتحاراـن  تّدـش  زا  ، داـتفا ردارب  رـس  هـب  شهاـگن 

: تسا نینچ  شزاغآ  هک  دناوخ  ار  يراعشا  هاگنآ.دش 

ابورغ يدباف  هفسخ  هلاغ  الامک  ّمتتسا  اّمل  الاله  ای 

ابوتکم (2) ارّدقم  اذه  ناک  يداؤف  قیقش  ای  تمّهوت  ام 

ص:137

:ج 45،ص 56. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ص 115. نامه ( - 2 - 2
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ص:138
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ح

رئاح

رد.یخیراـت مـه  ، دراد يوـغل  ۀــشیر  مـه  نـیا  دوـش و  یم  هـتفگ  « مالــسلا هـیلع  » ادهــشلا دیــس  مرح  هـب  احالطــصا  ، ریاـح رئاــح و 
يانعم هب  (1) ءاملا .» هیف  راحی  يذـلا  ّنئمطملا  عضوملا  :» دوش یم  عمج  يرادـهگن و  نآ  رد  بآ  هک  تسا  ینئمطم  ياج  « رئاح ،» تغل
هدرتسگ دنلب و  ۀقطنم  يانعم  هب  نینچمه.تسا  هدش  یم  هتفگ  زین  « ریح » البرک هب  میدق  رد.ناریح  ۀشیر  زا  ، تسا هدـمآ  مه  نادرگرس 

.تسا هدوب  برع  زا  یماوقا  تنوکس  ّلحم  ، میدق زا  هک 

هچ ، تسا...و هزوـم  اـهقاور و  ، نحـص رّهطم ، ربـق  لـماش  هـک  نآ  فارطا  ینیـسح و  مرح  ةدودـحم  هـب  ، يداـبع یهقف و  حالطـصا  رد 
.دوش یم  قالطا  رئاح  ، دیدج هچ  میدق و  ياهتمسق 

نایم دناوخب و  مامت  ای  رـصق  ار  شزامن  تسا  ّریخم  ، رفاسم هک  يدراوم  هلمج  زا  زین  دراد و  تلیـضف  نآ  رد  تدابع  رئاح و  رد  تماقا 
.تسا (2) « مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  رئاح  ، تسا ثحب  ّلحم  املع 

باجتـسم اـجنآ  رد  اـعد  تسا و  سّدـقم  رایـسب  ینیـسح  ریاـح.رتشیب  هن  ، دـنا هتـسناد  مرح  ةدودـحم  ناـمه  ار  ریاـح  ّدـح  مه  یخرب 
ریاح هب  ار  یسک  ، دوب رامیب  هک  « مالسلا هیلع  » يداه ماما  هلمج  زا  ، دندش یم  لّسوتم  ینیسح  ریاح  هب  افـش  يارب  هّمئا  یخرب  یّتح.تسا 

یم هتفگ  « يرئاح » زین ینیـسح  مرح  نانکاس  البرک و  لـها  هب  .دنک (3) اعد  اجنآ  ار  ترضح  نآ  ات  ، داتـسرف « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما 
لّکوتم نامز  رد  یتقو  هک  تسا  نآ  ادهشلا  دیس  مرح  يارب  مان  نیا  یخیرات  بسانت  .دوش 

ص:139

،ج 1،ص 358. راحبلا هنیفس  ، برعلا ناسل  ( - 1 - 1
،ص 140. دیفم خیش  ، رازملا ،ج 86،ص 88، راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ج 50،ص 225. نامه ( - 3 - 3
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نوناک هک  ، شخب ماـهلا  رّهطم و  دـقرم  نآ  نوماریپ  عّمجت  زا  هعیـش  نتخاـس  قرفتم  ربق و  راـثآ  بیرخت  يارب  وا  روتـسد  هب  یـسابع و 
مه يور  دـنام و  یمزاب  يورـشیپ  زا  دیـسر  یم  هک  ّلحم  نآ  هب  بآ  ، دنتـسب بآ  هقطنم  نآ  هب  ، دوب هدـش  روج  تفـالخ  يارب  يرطخ 
عمج ّلحم  نوچ  .دوب (1)و  کشخ  نانچمه  ربق  ۀطّوحم  داتـسیا و  یم  ربق  درگ  بآ  ، يراوید لثم  تشگ و  یم  رب  دش و  یم  هتـشابنا 

اّمل ءاملا  راح  عضوملا  اذه  یف  :» تسا هدش  لقن  مه  دیهـش  زا.تفرگ  مان  رئاح  ترـضح  نآ  ربق  ةدودحم  ، دـنیوگ ریاح  ار  بآ  ندـش 
ات دندنبب  بآ  « مالسلا هیلع  » نیسح ربق  هب  داد  روتـسد  لکوتم  نوچ  (2) هغلبی .» ناکف ال  هیفعیل  نیـسحلا  ربق  یلع  هقالطاب  لّـکوتملا  رما 

اهواگ اب  وا  روتسد  هب  یتقو  يرگید  ياهلقن  قبط.دیسر  یمن  ربق  هب  دش و  یم  عمج  دیـسر  یم  ناکم  نیا  هب  هک  بآ  ، دنک وحم  ار  نآ 
.دندش یم  فّقوتم  ، دندیـسر یم  هک  ماما  روبق  هب  ، دندز یم  مخـش  ار  روبق  هقطنم و  نآ  ۀمه  ، دننز مخـش  ار  اجنآ  نیمز  دنتـساوخ  یم 

(3)

البرک ، ینیسح مرح  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  بیرخت  -

رجاح

بآ ةدنرادهگن  يانعم  هب.تسا  هنیدم  هب  تمیزع  ماگنه  ، هفوک هرصب و  لها  یقالت  ّلحم  هک  قارع  ات  هّکم  نایم  یلزنم  نیمزرس و  مان 
.دنام یم  نآ  رد  بآ  هک  ییاج  ، تسا

تشون و هفوک  مدرم  هب  باطخ  یخـساپ  درک و  تفایرد  هفوک  زا  ار  « لیقع نب  ملـسم  » ۀمان ، لزنم نیمه  رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دـیس 
.داتسرف (4) هفوک  يوس  هب  رهسم  نب  سیق  شیوخ  کیپ  طّسوت 

لزنم -

ثراح

نبا نادنز  زا  نابنادنز  « روکـشم » کمک هب  میهاربا  دمحم و  ياهمان  هب  ملـسم  ترـضح  دـنزرف  ود  یتقو.لیقع  نب  ملـسم  نالفط  لتاق 
.دندروآ هانپ  ینز  ۀناخ  هب  ار  بش  ، دنتخیرگ دایز 

كدوک ود  دیمهف  دمآ و  هناخ  هب  هک  بش.دوب  هدش  هتسخ  هتشگ و  رایـسب  ، كدوک ود  ندرک  ادیپ  يارب  دوب و  ثراح  ، نز نآ  رهوش 
نبا.دریگب هزیاج  ات  درب  دایز  نبا  شیپ  ار  ناشرـس  دنکفا و  تارف  هب  ار  ناشندب  درک و  دیهـش  ار  ود  نآ  حبـص  ، دنیوا ۀـناخ  رد  يرارف 

داد روتسد  مه  دایز 

ص:140

،ج 1،ص 358. راحبلا هنیفس  ،ج 50،ص 225؛ راونألا راحب  ؛) یقرواپ ،ج 8،ص 30( یلکرز ، مالعألا ( - 1 - 1
،ج 86،ص 89. راونألا راحب  ( - 2 - 2
،ج 5،ص 183. هادهلا تابثا  ( - 3 - 3
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.نادلبلا مجعم  زا  لقن  ،ص 205، مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 4 - 4
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.دننک (1) ادج  رس  زا.دوب  هتشک  ار  ملسم  نالفط  هک  یلحم  نامه  رد  ار  وا  دوخ  ندرگ 

هعوط ، روکشم ، ملسم نالفط  -

يدنک سیقلا  ئرما  نب  ثراح 

رد ار  ادهشلا  دیس  نوچ.دمآ  البرک  هب  دعس  نبا  هاپـس  هارمه.دوب  نادباع  ناعاجـش و  زا  ، تسا هدمآ  البرک  يادهـش  رامـش  رد  شمان 
.دیسر (2) تداهش  هب  نیتسخن  ۀلمح  رد  اروشاع  زور  رد  تسویپ و  مالسلا » هیلع  » نیسح ناوراک  هب  ، تفای هفوک  هاپس  ةرصاحم 

یلشهن هّللا  دبع  نب  بیبح 

.دنا هتسناد  یلشهن  رمع  وبا  ای  ، یمعثخ هّللا  دبع  نب  بیبش  ار  وا  یضعب.تسا  هدمآ  باسح  هب  البرک  يادهش  زا 

یلشهن رمع  وبا  ، هّللا دبع  نب  بیبش  -

رهاظم نب  بیبح 

هیلع و هللا  یلـص  » ادخ لوسر  باحـصا  زا  یفوک و  ، دسا ینب  ۀفیاط  زا  ، يدسا ( رهظم ) رهاظم نب  بیبح.دوب  البرک  ردـقالاو  يادهـش  زا 
نینمؤملا و ریما  ّصاخ  باحـصا  زا.تشاد  تکرـش  « مالـسلا هیلع  » یلع باکر  رد  ، لمج ناورهن و  ، نیفـص گـنج  هس  ره  رد.دوب  « هلآ

ملع هب  ، دوب « مالسلا هیلع  » مولع نالماح  زا  هک  ار  وا  ، ریما ترضح.دوب  يو  صاخ  درگاش  ینآرق  مولع  رد  ترـضح و  نآ  ملع  نالماح 
.دوب (3) هتخاس  هاگآ  ( داتفا دهاوخ  قافتا  اهدعب  هچنآ  «) ایالب ایانم و  »

يو ، هفوک رد  لیقع  نب  ملسم  تضهن  رد.دندوب  « مالـسلا هیلع  » یلع عیطم  یتبرـض و  يورین  هک  دوب  « سیمخلا هطرـش  » ةژیو هورگ  وضع 
نب نیسح  هب  هک  دش  یم  بوسحم  هفوک  رد  هعیش  نارس  زا  زین.درک  یم  ششوک  ملسم ، يارب  نتفرگ  تعیب  هار  رد  هک  دوب  یناسک  زا 

هدنامرف ناونع  هب  ار  وا  ، ماما زین  البرک  رد.تشاد  ییالاو  ّتیعقوم  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  دزن.تشون  همان  توعد  مالـسلا » هیلع  » یلع
اّما ، دروایب « مالـسلا هیلع  » نیـسح يرای  هب  ار  دسا  ینب  زا  ینارای  هک  تشاد  یناوارف  شالت  ، بیبح.درک نییعت  شیوخ  هاپـس  پچ  حانج 

شیپ اهلاس  ، دسا ینب  سلجم  زا  روبع  ماگنه  ، راّمت مثیم  اب  وا  يوگتفگ  .دندش (4) ادهشلا  دیس  نارای  هب  نانآ  نتسویپ  عنام  يوما  هاپس 
زا

ص:141

.تسا هدمآ  ات 106  ،ج 45،ص 100  راونألا راحب  رد  ملسم  نالفط  لّصفم  يارجام  ،ج 2،ص 72. نیطبسلا یلاعم  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 302. هعیشلا نایعا  ( - 2 - 2

،ص 6. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 3 - 3
،ص 66. نیسحلا راصنا  ( - 4 - 4
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نامه زا  نیا  (1)و  تسا ، فورعم  ، دندوب نارضاح  یتفگش  ۀیام  درک و  یم  ییوگشیپ  ار  يرگید  تداهـش  ةوحن  کی  ره  هک  ، اروشاع
نینچ دناوخ  یم  شیاه  هلمح  رد  هک  يزجر  اروشاع  زور.دنتـشاد  زج  ار  هدنیآ  تانایرج  دندوب و  هتخومآ  یلع  زا  هک  تسایانم  ملع 

: دوب

رعست (2) برح  ءاجیه و  سراف  رّهظم  یبا  بیبح و  انا 

یم حازم  « ریـضخ نب  ریرب  » اـب دوـب و  لاـح  شوـخ  ، تفر دـهاوخ  تشهب  هـب  شتداهـش  اـب  هـکنیا  زا  اروشاـع  زور  ، رهاـظم نـب  بیبـح 
هفوک رد  ادهش  ياهرـس  هارمه  زین  وا  رـس.تشاد  لاس  تداهش 75  ماگنه.دوب  تخس  رایسب  « مالسلا هیلع  » نیـسح رب  وا  تداهـش.درک 

.دش هدنادرگ 

يدعس دیز  نب  جاّجح 

.دوب هرصب  لها  يو.دنا  هتفگ  ردب  نب  جاجح  ار  وا  مان  مه  یخرب.تسالبرک  يادهش  زا 

هب باطخ  هک  «( مالسلا هیلع  » نیسح ۀمان  خساپ  رد  ) درب « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  يارب  يدزا  ورمع  نب  دوعسم  يوس  زا  مه  يا  همان 
.دوب (3) هدناوخارف  شیوخ  يرای  هب  ار  نانآ  هتشون و  هرصب  نارس  وا و 

.تسا هدمآ  زین  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان 

یفعج قورسم  نب  جاّجح 

یتقو.دوب « مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  نارای  زا  هفوک و  لها  يو  (4) مالسلا .» هیلع  » ادهشلا دیس  نّذؤم  اروشاع و  ردقنارگ  يادهـش  زا 
البرک هب  اـجنآ  زا  ماـما  هارمه  دـناسر و  ترـضح  نآ  هب  ار  دوـخ  ، دینـش هّکم  هب  هنیدـم  زا  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  ترجه  ربـخ 

هب « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هک  یتـقو  ، هار ریـسم  رد.تفگ  یم  ناذا  ، زاـمن تـقو  جـنپ  رد  دوـب و  ادهـشلا  دیـس  مزـالم  هراومه.دـمآ 
ار وا  ات  داتسرف  وا  یپ  رد  ار  قورسم  نب  جاّجح  ، دید ار  یفعج  ّرح  نب  هّللا  دیبع  هاگ  همیخ  اجنآ  رد  دیسر و  « لتاقم ینب  رـصق  » هاگلزنم

(. تفاین ندش  ینیسح  قیفوت  هچرگ  .دناوخارف (5)( ماما  هب  نتسویپ  هب 

.تفگ رهظ  ناذا  ، ماما رما  هب  وا  ، دندرک دروخ  رب  ّرح  هاپس  اب  « مالسلا هیلع  » نیسح ناوراک  هک  یماگنه 

ماـما دزن  نوـخ  قرغ  دـیگنج و  تـفر و  نادـیم  هـب  اروشاـع  زور  .دـنا (6) هدرک  داـی  « نیـسح نّذؤـم  » ناوـنع اـب  وا  زا  بتک  یخرب  رد 
رگید راب  ، ادهشلا دیس  اب  ییوگتفگ  زا  سپ.تشگرب 

ص:142

،ج 2،ص 26. يا هرمک  لیلخ  ، تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
،ص 6. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 2 - 2
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،ص 67. نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
،ج 45،ص 25. راونألا راحب  ( - 4 - 4

،ج 1،ص 80. تعاجش رصنع  ( - 5 - 5
،ص 68. نیسحلا راصنا  ( - 6 - 6
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.دش دیهش  تفر و  نادیم  هب 

لتاقم رصق  ، ّرح نب  هّللا  دیبع  -

مامتان ّجح 

هکم رد  وا  لـتق  ددـص  رد  يدـیزی  ياـهورین  دـش  عـلّطم  هکنیا  شترـضح و  يارب  هّکم  ینمااـن  رطاـخ  هب  « مالـسلا هـیلع  » ادهـشلا دـیس 
نوریب مارحا  زا  داد و  ماـجنا  ریـصقت  یعـس و  فاوـط و  تسب و  مارحا  ، دـنک لیدـبت  هدرفم  ةرمع  هب  ار  ّجـح  تـفرگ  میمـصت  ، دنتـسه

.دننک رورت  هناریگلفاغ  ای  ، دـنربب دـیزی  يوس  هب  ، هتفرگ ار  وا  هّکم  رد  دیـسرت  یم  نوچ  ، درب نایاپ  هب  ار  جـح  تسناوت  یمن  نوچ  ، دـمآ
هب ، دوب هرمع  رد  هک  یلاـح  رد  هیورت  زور  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هک  تسا  ثیدـح  رد.تسا  لاکـشا  یب  زین  یهقف  رظن  زا  نیا  (1)

(2) ارمتعم .» ناک  قارعلا و  یلا  هیوّرتلا  موی  جرخ  « مالسلا هیلع  » ّیلع نب  نیسحلا  ّنا  :» دش نوریب  قارع  يوس 

مارحلا هّللا  تیب  رد  جـح و  مایا  رد  تساوخ  یمن  مه  تشاد و  ار  یهلا  مرح  تسادـق  ظفح  ۀـبنج  مه  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  راـک 
يرگرادیب یعون  ، دنتافرع مزاع  دـنا و  هدـمآ  هّکم  هب  وس  ره  زا  همه  هک  يزور  رد  ، هّکم زا  ندـش  نوریب  اب  مه  ،و  دوش هتخیر  شنوخ 

زا هک  ینایجاح  طّسوت  ، تموکح ّدـض  رب  يو  زیمآ  ضارتعا  جورخ  ربخ  ، تروص نیا  هب  تساهنهذ و  رد  لاؤس  داجیا  اهنادـجو و  رد 
ةزرابم یعون  نیا  دش و  یم  شخپ  اج  همه  ، درادن ّتینوصم  ّتینما و  مه  یهلا  نما  مرح  رد  ، ترـضح نآ  هکنیا  دنا و  هدـمآ  اج  همه 

.دوب دیزی  ّدض  رب  یتاغیلبت 

روعـش و قشع و  ياهنیمزرـس  نیرت  سّدقم  نیرتهب و  زا  زیزع  نارئاز  :» دیامرف یم  مامتان  جح  نیا  زا  دـنلب  یلیلجت  رد  « هر » ینیمخ ماما 
هب جح  مارح  زا  «، مالسلا هیلع  » نیسحلا هللا  دبع  یبا  ترضح  نادیهـش  رالاس  دّیـس و  نوچمه  دنوش و  راپـسهر  يرتالاب  ۀبعک  هب  ، داهج

تـسکش یتّما  هب  دـنروآ و  ور  نوخ  تداهـش و  لسغ  هب  مزمز  هب  ؤّضوت  زا  تیب و  بحاـص  فاوط  هب  هبعک  فاوط  زا  برح و  مارحا 
مایپ حور و  امّلـسم  هک...برغ  هن  دشاب  هتـشاد  ار  نانآ  ۀلباقم  يارای  قرـش  تردق  ربا  هن  هک  دندرگ  لّدبم  صوصرم  یناینب  ریذـپان و 

رفک و اب  هزرابم  ۀمانرب  مه  ، دنریگب يّدـج  ار  سفن  داهج  لمعلا  روتـسد  مه  ، ناناملـسم دوب و  دـهاوخن  نیا  زا  ریغ  يرگید  زیچ  ، جـح
(3) .ار » كرش 

یغیلبت - یماظن ياهکیتکات  -

ص:143

،ص 38. نازحألا ریثم  ج 3،ص 50 و 51، «، مالسلا هیلع  » نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 10،ص 246. هعیشلا لئاسو  ( - 2 - 2

،ج 20،ص 111. رون هفیحص  ( - 3 - 3
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هملس ّما  - هروراق ثیدح 

ءادعّسلا هقیدح 

هـضور » شراگن یپ  رد  باـتک  نیا.دیـشک  ریرحت  ۀتـشر  هب  ار  نآ  م 932) «) يدادـغب یلوـضف  » هک تسا  یکرت  ناـبز  هب  یلتقم  باـتک 
.دوب (1) هدش  هتشون  (م 910) یفشاک ظعاو  نیسح  الم  ملق  هب  هک  دوب  یسراف  لتقم  باتک  نیتسخن  «، ءادهشلا

اروشاع ۀمانباتک  ، لتقم ، یفشاک -

یحایر دیزی  نب  ّرح 

هیلع » نیسح اب  هزرابم  يارب  ، دایز نبا  تساوخرد  هب.دوب  نایفوک  ياسؤر  زا  قارع و  فورعم  ياهنادناخ  زا  ّرح.اروشاع  ردقالاو  دیهش 
ماما رب  هار  نتسب  تیرومأم  اب  ، هفوک ةرامألا  راد  زا  یتقو  دنا  هتفگ.تشگ  هدیزگرب  راوس  رازه  یگدرکرس  هب  دش و  هدناوخارف  « مالسلا

رب ار  هار  «، فارش  » ای « لتاقم ینب  رصق  » لزنم رد  ...تشهب (2) ار  وت  داب  هدژم  ! ّرح يا  : هک دینش  ییادن  ، دمآ نوریب  مالـسلا » هیلع  » نیـسح
اجنآ رد  ماما  دندیـسر و  البرک  هب  ات  درک  یهارمه  ار  ینیـسح  ناوراک.دش  هفوک  يوس  هب  ترـضح  نآ  تکرح  زا  عنام  تسب و  ماما 

زا ، شیوخ بسا  نداد  بآ  ۀناهب  هب  اروشاع  حبص  ، تسا يّدج  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  اب  گنج  راک  دیمهف  یتقو  ّرح.دمآ  دورف 
راهظا دمآ و  ماما  ياه  همیخ  رانک  نانک  هبوت.تسویپ  قح  ۀـهبج  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ناوراک  هب  دـش و  ادـج  دعـس  رمع  هاگودرا 

ینتـشاد و تسود  يا  هرهچ  ، ّرح زا  ، خزود رب  تشهب  هار  ندـیزگرب  تفگـش و  باختنا  نیا.دـیبلط  نادـیم  نذا  سپـس  ، درک ینامیـشپ 
خیبوت « مالـسلا هیلع  » نیـسح اب  ندیگنج  رطاخ  هب  ار  هفوک  هاپـس  ، ّرثؤم يا  هباطخ  رد  تفر و  نادـیم  هب  ماما  نذا  اب  ّرح.تخاس  نامرهق 

فرـصنم ادهـشلا  دیـس  اب  گنج  زا  هداد  رارق  ریثأـت  تحت  ار  دعـس  رمع  نازابرـس  زا  یهورگ  ، وا نانخـس  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ.درک 
هب ، یناوخزجر اب  تفر و  نادیم  هب  هرابود  یتاظحل  زا  سپ  تشگزاب و  ماما  دزن.داد  رارق  اهریت  فده  ار  وا  ، دعس رمع  هاپـس  هک  ، دزاس

: دوب نینچ  وا  زجر.دیسر  تداهش  هب  هناریلد  يدربن  زا  سپ  تخادرپ و  هزرابم 

فیّسلاب مکقانعا  یف  برضا  فیّضلا  يوأم  ّرحلا و  انا  ّینا 

فیح (3) نم  يرا  مکبرضا و ال  فیخلا  ضرأب  ّلح  نم  ریخ  نع 

ص:144

ةرامش 3،ص 30. لاس 10  ، یگنهرف ناهیک  ( - 1 - 1
،ص 131. قودص یلاما  ،ج 3،ص 103، لاجرلا سوماق  ( - 2 - 2

،ج 45،ص 14. راونألا راحب  ( - 3 - 3
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نیلاب رب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  .دوب  هار  نیا  نتسناد  قح  ادهشلا و  دیـس  زا  عافد  رد  ینز  ریـشمش  رد  وا  تعاجـش  زا  یکاح  هک 
ایند و رد  دازآ  ، يا هدازآ  ّرح و  ، تسا هتشاذگ  « ّرح » ار تمان  تردام  هک  هنوگنامه  وت  : دومرف ، دیهـش نآ  هب  باطخ  تفای و  روضح  ّرح 

.دیـشک شا  هرهچ  رب  تسد  »و  هرخـآلا یف  ّرحلا  تنا  اینّدـلا و  یف  ّرحلا  تنا  ،و  کـّما کتّمـس  اـمک  ّرحلا  تنا  !» ترخآ رد  دـنمتداعس 
هیلع » نیـسح ماما  زا  یلیم  کی  ۀلـصاف  رد  ار  وا  میمت  ینب  اروشاع  زا  سپ.تسب  ار  ّرح  رـس  یلامتـسد  اب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  (1)

تسا لقن  .دنا (2) هتفگ  یم  « سیواون » نآ هب  میدق  رد  هک  ییاج  رد  البرک  نوریب  تسوا ؛ ینونک  ربق  هک  اجنامه  ، دندرک نفد  « مالـسلا
نوخ ، دنک زاب  دوب  هتسب  شرـس  رب  هک  ار  يا  هچراپ  تساوخ  نوچ  ، تفای ملاس  ار  شرکیپ  دوشگ و  ار  ّرح  ربق  يوفـص  لیعامـسا  هاش 

.دنتخاس (3) يا  هّبق  شربق  رب  هاگنآ  ، دنتسب ار  نآ  هرابود  دش و  يراج 

هب نتسویپ  شا و  هبوت  سپس  ، ادهشلا دیس  ناوراک  اب  شدروخ  رب  نیتسخن  زا  ، البرک ۀثداح  رد  وا  شقن  ّرح و  هب  طوبرم  ياهتشذگرس 
نیرت صخاش  وا  ۀبوت  تسا و  هدش  هتشاگن  اروشاع  خیرات  ياهباتک  اهلتقم و  ۀمه  رد  ، نادیهش رالاس  باکر  رد  تداهـش  قح و  ۀهبج 

.تسوا یگدنز  ینارون  شخب 

ینیسح مرح 

»و مالسلا هیلع  » نیسحلا هللا  دبع  ابا  مرح  يارب  یناوارف  راثآ  تاکرب و  تلیضف و  ، تایاور رد  «. مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  سّدقم  هاگراب 
جنپ ات  خسرف  کی  زا  ، تایاور رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  مرح  ةدودحم.تسا  هدش  رکذ  نآ  رد...و  نفد  فاکتعا و  ندناوخ و  زامن 

هعبرا نم  خـسارف  سمخ  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا ربـق  میرح  :» تسا تیاور  « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  زا  .تسا  هدـش  ناـیب  مه  خـسرف 
(4) ربقلا .» بناوج 

یلع مارح  هیلاوم و  هدلول و  لالح  وهف  لایما  هعبرا  یف  لایما  هعبرا  : هارتشا يّذلا  نیسحلا  مرح  :» تسا تیاور  ترـضح  نآ  زا  نینچمه 
(5) هکربلا .» هیف  مهفلاخ و  نّمم  مهریغ 

نآ ترایز  قیفوت  ، ترـضح نآ  ناّبحم  گرزب  يوزرآ  هدوب و  ناگتفیـش  ياهلد  ۀبعک  هراومه  « مالـسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  ینارون  دـقرم 
مغر یلع  هدشن و  هتساک  زگره  هبذاج  نیا.تسا  هدوب 

ص:145

.نامه ( - 1 - 1
،ص 97. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 2 - 2

.يریازج هللا  تمعن  دیس  ، هّینامعن راونا  زا  لقن  هب  ،ج 1،ص 242  راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3
،ص 25. دیفم خیش  ، رازملا ،ج 2،ص 103، راحبلا هنیفس  ،ج 98،ص 111، راونألا راحب  ( - 4 - 4

«. مرح » ةژاو ، نیرحبلا عمجم  ( - 5 - 5
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سدقم عافد  ياهلاس  رد.تسا  هدیپت  نآ  قایتشا  رد  اهلد  ، تسا هدوب  خیرات  لوط  رد  ، ماما نآ  مرح  ترایز  هار  رـس  هک  ییاهتّیدودحم 
ماـما مرح  نتخاـس  دازآ  ـالبرک و  هـب  ندیـسر  ، نازواـجتم اـب  داـهج  رد  ناگدـنمزر  شخبماـهلا  ياـه  هیامرــس  زا  یکی  ، زین ناریا  رد 

.تسا هدوب  اهیثعب  ۀطلس  زا  « مالسلا هیلع  » نیسح

هّیرضاغ « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  بیرخت  ، حیرض ، نیسح ماما  ربق  ، ریاح ، ترایز ، البرک -

هلمرح

شوغآ رد  ( عیضر هّللا  دبع  ای  ، رغصا یلع  مان  هب  ) ار « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  راوخ  ریـش  كدوک  هکنآ  ، یفوک يدسا  لهاک  نب  هلمرح 
.دناسر (1) تداهش  هب  ریت  اب  يو  تسد  يور  ای  ماما 

هنوگچ هلمرح  لاح  : دیـسرپ ترـضح.تشاد  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  اب  يرادید  ، جـح رفـس  رد  لاهنم  ، اروشاع ۀـثداح  زا  سپ  اهلاس 
شزوس و ، ایادـخ «) راّنلا ّرح  هقذا  ّمهّللا  ، دـیدحلا ّرح  هقذا  ّمهّللا  :» هک درک  نیرفن  ار  وا  ماـما.تسا  هدـنز  تسا و  هفوک  رد  : تفگ ؟ تسا
ار هلمرح  هک  دـید  ناهگان  ، دوب هدرک  جورخ  هک  « راتخم » اب رادـید  رد  ، تشگرب هفوک  هب  نوچ  (. ناشچب وا  هب  ار  شتآ  نهآ و  ياـمرگ 

.دندنکفا شتآ  رد  سپس  دندیرب و  ار  شیاپ  تسد و  ، راتخم روتسد  هب  دندروآ و 

هب ترـضح  ياعد  هتـساوخ و  هکنیا  زا  ، راتخم.درک نایب  هلمرح  هب  تبـسن  ار  ماما  ياعد  داّجـس و  ماما  اب  دوخ  رادـید  يارجام  ، لاـهنم
.دش (2) لاح  شوخ  رایسب  ، هتفای قّقحت  وا  تسد 

ءارورح

نیا رد.دندوب  هدمآ  هرصب  زا  هک  ریبز ، نب  بعصم  هاپس  اب  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح یهاوخنوخ  يارب  مایق  زا  سپ  ، راتخم يریگرد  ّلحم 
راتخم نارای  زا  رفن  نارازه  ، يریگرد نیا  رد.دیـسر  تداهـش  هب  راتخم  يریگرد ، نیا  ياهزور  زا  یکی  رد.دـش  یناوارف  راتـشک  ، دربن

ریما اب  ار  شیوخ  تفلاخم  نیلّوا  دـندمآ و  دورف  اجنآ  زین  ناورهن  جراوخ  هک  دوب  یّلحم  هفوک و  کـیدزن  ءارورح ، .دندش (3) هتشک 
.دنداد (4) ماجنا  « مالسلا هیلع  » نینمؤملا

راتخم جورخ  -

ص:146

،ج 45،ص 46. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 5،ص 229. هادهلا تابثا  ،ج 1،ص 246، راحبلا هنیفس  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 99. بهذلا جورم  ( - 3 - 3
،ص 126. ازریم داهرف  ، راّخز ماقمق  ( - 4 - 4
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هّرح ۀعقاو  - هّرح

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح 

خیرات تفرگ و  لکش  ترضح  نآ  یناشفناج  يراکادف و  روحم  رب  اروشاع  تضهن  هک  ، ادخ نوخ  البرک و  دیهش  ، نایعیـش مّوس  ماما 
تخرد ، تخیر البرک  رد  هک  شیوخ  نوخ  اـب  داد و  ناـسنا  هب  تّزع  یگدازآ و  سرد  درک و  راـثیا  هساـمح و  زا  راشرـس  ار  يرـشب 

.تشگ رادیب  ناملسم  تّما  دش و  يرایبآ  مالسا 

هیلع » نیـسح ماما  : دـیناوخ یم  ار  ترـضح  نآ  یگدـنز  زا  يا  هدرـشف  اجنیا  رد  نکیل  ؛ تشون روطق  یباـتک  دـیاب  ، ماـما نآ  یفّرعم  رد 
هیلع » ارهز دــنزرف  نـیا  ماـن  « مالــسلا هـیلع  » ادــخ لوسر.دــمآ  اـیند  هـب  هنیدــم  رد  يرجه  مراـهچ  لاــس  نابعــش  مّوـس  رد  « مالــسلا

نم انا  یّنم و  نیـسح  :» دومرف وا  ةرابرد  ترـضح  نآ  دوب و  « مالـسلا هیلع  » ادخ ربمایپ  دیدش  ۀـقالع  دروم  يو.داهن  « نیـسح » ار « مالـسلا
هیلع » بلاـط یبا  نب  یلع  شردـپ  نارود  رد.دوب  هلاـس  شـش  ادـخ ، لوسر  تلحر  ماگنه.دـش  گرزب  ربماـیپ  شوغآ  رد  »و  ...نیـسح
ملح وفع و  ، نایاونیب زا  يریگتسد  ، عضاوت ، تعاجش تحاصف ، ، يراوگرزب ، ششخب ، ملع ، دوب رادروخرب  ییالاو  ّتیعقوم  زا  زین  « مالـسلا

«، لـمج » گـنج هـس  رد  دوـب و  ترـضح  نآ  راـنک  رد  ، شردـپ تفـالخ  نارود  رد.دوـب  یهلا  تّـجح  نـیا  ۀتــسجرب  تافــص  زا...و 
.تشاد تکرش  « ناورهن »و« نیّفص »

هارمه شیوخ و  يـالوم  ربهر و  عیطم  يزابرـس  نوچمه  ، دیـسر « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نسح  هب  تماـما  هک  شردـپ  تداهـش  زا  سپ 
هیلع » یبـتجم ماـما  تداهـش  اب.دـندمآ  هنیدـم  هب  « مالـسلا هیلع  » تـیب لـها  ۀـّیقب  شردارب و  اـب  ، حلـص ناـمیپ  داـقعنا  زا  سپ.دوـب  ردارب 

ّطلسم تموکح  رب  هیواعم  هک  هلاسهد  نارود  نآ  رد.تفرگ  رارق  ادهشلا  دیـس  شود  هب  تماما  راب  ، يرجه ای 50  لاس 49  رد  « مالسلا
همان دوب و  وا  ياهلتق  اهیریگتسد و  هیواعم و  ياهتسایس  هب  تبسن  تخسرس  نیضرتعم  زا  یکی  هراومه  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  دوب ،
هیلع » یلع هب  نارادافو  زا  هک  یعازخ  قمح  نب  ورمع  شنارای و  يدع و  نب  رجح  نتـشک  رد  هیواعم  ۀّیور  زا  داقتنا  رد  يدّدـعتم  ياه 

زا هعیـش و  تدـحو  ياهروحم  زا  یکی  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  ، لاح نیع  رد.تشون  وا  رگید  دنـسپان  لامعا  دـندوب و  « مالـسلا
گرم اـب.تشاد  میب  وا  ّتیـصخش  ذوفن  زا  يوما  ۀطلـس  هراومه  تشاد و  رارق  هّجوت  دروم  هک  دوب  یـصخاش  هتـسجرب و  ياـه  هرهچ 

هک ادهـشلا  دیـس  اّما.دریگب  تعیب  وا  عفن  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  زا  هک  تشون  هنیدم  یلاو  هب  دـیزی  ، يرجه لاس 60  رد  هیواـعم 
وحم لاوز و  هب  هک  دیزی  ۀطلس  ۀّیلب  زا  مالسا  تاجن  يارب  درک و  عانتما  تعیب  زا  ، تسناد یم  ار  وا  یتقایل  یب  دیزی و  داسف 

ص:147
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نآ اب  قارع  نایعیـش  نایفوک و  ياهیراگن  همان  یپ  رد  درک و  ترجه  هّکم  هب  هنیدـم  زا.تفرگ  شیپ  ار  هزراـبم  هار  ، دـیماجنا یم  نید 
اب تشون و  هرصب  هفوک و  نایعیش  يارب  ییاه  همان  داتسرف و  ار  لیقع  نب  ملسم  ادتبا  ماما  نآ  ، هفوک هب  ندمآ  يارب  توعد  ترـضح و 

.درک تکرح  ، قارع يوس  هب  هّکم  زا  يرجه  لاس 60  هّجحیذ  متشه  زور  رد  ، لیقع نب  ملسم  اب  ناشتعیب  رد  نایفوک  خساپ  تفایرد 

نادـنزرف و ، هداوناخ هارمه  هک  ادهـشلا  دیـس  تخاس و  بولطمان  ار  قارع  عاضوا  ، لیقع نب  ملـسم  تداهـش  نایفوک و  ینکـش  ناـمیپ 
ياهورین میلـست.تفرگ  رارق  هفوک  هاپـس  ةرـصاحم  رد  « ـالبرک » نیمزرـس رد  هفوک  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ، تفر یم  هفوک  يوس  هب  ناراـی 

البرک ، سپ نآ  زا  ، دیسر تداهش  هب  شباحصا  هارمه  ، ماک هنشت  هنامولظم و  ، نیمزرس نآ  رد  اروشاع  زور  رد  ماجنارـس  دشن و  يدیزی 
هتفخ ياهنادجو  ندش  رادیب  مالـسا و  ندش  هدنز  ببـس  ، يو ندـش  هتـشک  دـش و  یگدازآ  مایق و  ۀمـشچرس  اروشاع  ماهلا و  نوناک 

لوسر نماد  ةدرورپ  یهلا و  شرع  ةزیوآ  وا  هک  ارچ  ؛ دـجنگب رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ، دیهـش ماـما  نیا  لیاضف.دـیدرگ 
نامـسآ رد  یلع  نب  نیـسح  ، داتـسرف يربمایپ  هب  قحب  ارم  هکنآ  هب  مسق  : دومرف شا  هرابرد  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ ربمایپ.تسادـخ 

(1) هاجن .» هنیفس  يده و  حابصم  » تسا هتشون  یهلا  شرع  تسار  تمس  رب  تسا و  نیمز  زا  رتگرزب 

لد ایرد  ارم  وت  قشع  هدرک  لد  اب  ترهم  هتخیمآ  هک  يا 

لصاح درادن  وت  ياوه  زج  ما  هتشاک  لد  هب  هک  یقشع  رذب 

لقاع ، نونجم وت  رهم  مُخ  نونجم و ز  لقاع  ، وت قشع  ِیم  زا 

لطاب دش  مگ  يدرک و  يا  هولج  قح  دش  ادیپ  دز و  رس  البرک 

لحاس زا  ادج  هدنام  ار  هک  ره  تایح  يایرد  یتشک  نآ  ییوت 

لیاز (2) لد  زا  وت  قشع  دوشن  ربز  ریز و  ناهج  راک  دوش  رگ 

، ادهشلا دیس  فاصوا  ، اروشاع گنهرف  ، تداهش ، البرک ، اروشاع ، هّللا راث  ، هللا دبع  ابا  ، ادهشلا دیس  -

ص:148

هعوسوم هلمج : زا  ؛ درک هعجارم  رتلّـصفم  ياهباتک  هب  دیاب  ، ترـضح نآ  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  ،ج 1،ص 257. راحبلا هنیفـس  ( - 1 - 1
راحب ملاوع و  وا ) یناگدـنز  ةرابرد  ) یـشرقلا فیرـش  رقاب  ، یلع نب  نیـسحلا  مامالا  هایح  (، وا نانخـس  ةراـبرد  ) نیـسحلا ماـما  تاـملک 
نیمه رد  « اروشاع ۀمانباتک  » ناونع هب.رگید  ناوارف  ياهباتک  )و  وا لتقم  رد  ) یمق سابع  خیـش  ، مومهملا سفن  ( وا لیاضف  ةرابرد  ) راونألا

.دوش هعجارم  هعومجم 
.فلؤم زا  ( - 2 - 2
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« مالسلا هیلع  » نیسح نم  انا  یّنم و  نیسح 

هعیش یثیدح  بتک  رد  تسا و  هدومرف  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  یثیدح.منیسح  زا  نم  تسا و  نم  زا  « مالسلا هیلع  » نیسح
ضغبا نم  هّللا  ضغبا  انیسح و  ّبحا  نم  هّللا  ّبحا  نیسح  نم  انا  یّنم و  نیسح  :» تسا نینچ  نآ  لماک  نتم  ، تسا هدمآ  ّتنـس  لها  و 

، یحور ، يرکف لماک  تدحو  ۀـناشن  ( تسا نم  زا  وا  میوا و  زا  نم  ) ریبعت هنوگنیا  (1) هلتاق » هّللا  نعل  ، طابسألا نم  طبس  نیسح  ، انیـسح
ینیسح تضهن  مایق و  هتساوخ  البرک ، ۀثداح  زا  شیپ  نرق  مین  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  تسا و  یـشمّطخ  یمـسج و  ، یمارم
باـسح هب  دوخ  نـالتاق  نانمـشد و  ، دـندولآ وا  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  هک  ار  ادهـشلا  دیـس  نانمـشد  دـنادب و  شیوـخ  هار  موادـت  ار 

حلـص و گنج و  اضر و  مشخ و  اب  ناسمه  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح رب  افج  ای  يراـی  حلـص و  گـنج و  اـضر و  مشخ و  هک  ارچ  ، دروآ
ناـیب هنوگ  نیا  .دـننامز (2) ود  رد  ، مارم رکف و  کـی  ندـب و  ود  رد  ناـج  کـی  ، ود نـیا  هـک  ارچ  ، تسادــخ ربماـیپ  رب  اـفج  يراـی و 

هک تسین  نینچ.تسا  خیرات  لوط  رد  یسایس  یتازرابم و  ینید و  یعامتجا و  تکرح  حیحص  طخ  ةدننک  میـسرت  ، لماک یگتـسبمه 
مه ، موهفم نیرت  هدمع  هکلب  ، دیوگب ار  « مالسلا هیلع  » نیسح دوب  ربمایپ  لسن  زا  یمسج و  دنویپ  اهنت  یهلا ، تّجح  ود  نیا  ندوب  مه  زا 

.تسود نآ  یّطخ 

هیلع » هللا دبع  ابا  دوجو  رد  وا  بتکم  نییآ و  »و  مالـسلا هیلع  » ربمایپ دوجو  هک  تسا  نآ  ، هتفهن ثیدح  نیا  رد  هک  يرگید  دـنلب  موهفم 
مایق و تسا و  نیـسح  ماما  «، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ نید  نابهگن  هکلب  ، یمـسج موادـت  اهنت  هن  مه  نآ  ، تسا هتفای  موادـت  « مالـسلا

.تسا یخیرات  یعامتجا و  تقیقح  کی  رگنایب  هکلب  ، درادن یفطاع  راب  اهنت  ، نخس.تسادخ لوسر  نید  ياقب  ببس  وا  تداهش 

وت ياون  زا  تسه و  وت  ةدیرب  رس  نآ  زا  تساپب  ناهج  رد  زونه  یفطصم  نید  هک  رگا 

هراشا ، درک نایب  ار  شیوخ  ماـیق  هفـسلف و  هک  يا  هبطخ  رد  « مالـسلا هیلع  » هللا دـبع  اـبا  دوخ.دوب  ینیـسح  تضهن  ، ربماـیپ نید  رگاـیحا 
هک تسا  هنوـگنیا  تسا و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »و  مالـسلا هیلع  » یلع ربماـیپ و  ةریـس  ریـسم  رد  تـکرح  ، فدـه هـک  دوـمرف 

نیمه هب  هراشا  « ءاقبلا ّینیسح  ، ثودحلا ّيدّمحم  مالسإلا  ّنا  :» دنا هتفگ  هکنیا.دنام  یم  اجرباپ  راوتسا و  نید  هدش و  هدودز  اهفارحنا 

ص:149

،ج 5،ص 97. یبهذ ، مالسالا خیرات  ،ج 43 ص 261؛ راونألا راحب  ،ج 11 ص 265، يرتست هللا  رون  یضاق  ، قحلا قاقحا  ( - 1 - 1
ص 305 مهدراهچ ، ۀلاقم  «، ینیما ۀمالع  ۀماندای  » رد يدوبهب  رقاب  دمحم  : زا « نیـسح نم  انا  ینم و  نیـسح  » دنمـشزرا ۀلاقم  هب  ( - 2 - 2

.دینک هعجارم 
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! ینیسح ، نآ ياقب  تسا و  يدّمحم  ، مالسا شیادیپ  ینعی  ، تساروشاع مایق  ۀیاس  رد  ربمایپ  نید  يرگایحا 

دورف نم  قرف  رب  دییایب  ، اهغیت يا  دنلب  قح  نید  دوشن  منتشک  هب  زج  رگ 

هدش حرطم  هنوگنیا  ( تسین ماما  رعـش  ثیدح و  (و  تسا هدش  هدورـس  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  نابز  زا  هک  يرعـش  رد  هتکن  نیا 
: تسا

ینیذخ (1) فویس  ای  یلتقب  ّالا  مقتسی  مل  دّمحم  نید  ناک  نا 

ماـما ریبـعت  هب  ! دـیبایرد ارم  اهریـشمش  يا  سپ  ، دوـش یمن  راوتـسا  نـم  ندـش  هتـشک  اـب  زج  « هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  » دـمحم نـید  رگا 
نیا ، تسا هدوـمرف  ربـمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هک  «، نیـسح نم  اـنا  » .دوـش یم  هدـنز  مالـسا  وا  نتـشاد  هگن  هدـنز  اـب  «:» هر » ینیمخ

(2) .موش » یم  هدنز  وا  زا  مه  نم  ،و  تسا نم  لام  نیسح  هک  تسا  نیا  انعم  ، شیانعم

مدآ ثراو  ، نیسح

هتخادرپ ناسنا  خیرات  رد  یلیباق  یلیباه و  نایرج  ود  لیلحت  هب  هک  «، مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ةرابرد  یتعیرـش  یلع  رتکد  زا  یباتک  مان 
ياه هماـنترایز  ثراو و  تراـیز  زا  يا  هرقف  زا  ، ماـن نیا.تسا  هدرک  یفرعم  لـیباه  حاـنج  ّتیمولظم  رهظم  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح و 

قح ةزرابم  یخیرات  ۀهبج  ار  زا  اروشاع  تثارو  »و  هّللا هوفص  مدآ  ثراو  ای  کیلع  مالّـسلا  :» دیامرف یم  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رب  رگید 
.دناسر یم  لطاب  اب 

.ثراو ترایز  ، ثراو -

ینیسح

دـنویپ و نیا.دـشاب  هتـشاد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح اـب  تهابـش  طاـبترا و  ، باـستنا یعوـن  هک  هچ  ره  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح هـب  بوـسنم 
یناسک مه  ، دنوش یم  بوسحم  « ینیـسح تاداس  دنیوا و« نادنزرف  لسن و  زا  هک  نانآ  لثم  ، دشاب دناوت  یم  يداژن  یبسن و  مه  ، تبـسن
نینوخ هار  ورهر  هک  دـنوش  یم  یناـسک  ۀـمه  ناینیـسح  ، باـسح نیا  اب.دـنا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نوـچمه  مارم  هدـیا و  ، رکف رد  هک 

بوسحم « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ۀسامح  نوخ و  بتکم  ناوریپ  زین  نایئالبرک  نایئاروشاع و  هک  نانچمه  ، دنیوا بالقنا  اروشاع و 
یحور و یتلصخ و  ياهیگژیو  هک  مه  يرگید  زیچ  ره.دنوش  یم 

ص:150

تسا روهشم  هچنآ  تسا و  (م 1305) ّبحلا وبا  نسحم  خیش  موحرم  ، ییالبرک بیطخ  رعاش و  دنلب  ةدیصق  زا  یتیب  ، رعـش نیا  ( - 1 - 1
،ص 86. همعط يداه  ناملس  «، البرک ثارت  :» ك.ر.تسا لصا  یب  ، تسادهشلا دیس  ياه  هدورس  زا  هک 

،ج 13 ص 158. رون ۀفیحص  ( - 2 - 2
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ياون ، ینیـسح طـخ  ، ینیـسح روش  : دـننام ، دریگ یم  دوخ  هب  ینیـسح  ناوـنع  ، دـشاب هتـشاد  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح یـسامح  يرکف و 
ترضح نآ  صخش  هب  تبسن  اهنت  مه  یهاگ  ، ینیسح ۀسامح  ، ینیـسح بالقنا  ، ینیـسح هار  ، ینیـسح تضهن  ، ینیـسح قشع  ، ینیـسح

: لثم ؛ دوش یم  هداد 

یـصیصخت ۀفاضا  ای  ، ینیـسح هب  فاضم  ۀـملک  تبـسن و  ءای  سپ.ینیـسح  يازع  ، ینیـسح ياروشاع  ، ینیـسح يالبرک  ، ینیـسح مرح 
تسا یحیضوت  ینایب و  ۀفاضا  ای  «، مالسلا هیلع  » نیسح يالبرک  نیسح و  ۀسامح  ینعی  ینیسح  يالبرک  ینیـسح و  ۀسامح  الثم  ، تسا

زا رادروخرب  ، ترضح نآ  روش  نوچمه  هک  يا  هسامح  روش و  ینعی  ، ینیـسح روش  لثم.دناسر  یم  ار  ینوگمه  تهابـش و  یعون  هک 
.تسا شورخ  تّزع و  هسامح و 

نایدیزی ، ییالبرک -

هّینیسح

هلمج زا  ، فلتخم ياهرهش  رد  هک  ییاه  هّینیسح.دوش  هتخاس  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دبع  ابا  يارب  يراوگوس  ۀماقا  يارب  هک  ییاج 
يا هناخرفاسم  ارـسرئاز و  تلاح  ، يراوگوس مسارم  ۀماقا  نارادازع و  عمجت  زکرم  رب  هوالع  بلغا  ، دوش یم  هتخاس  یبهذـم  ياهرهش 
یم ار  نآ  هـک  تــسا  يرهــش  مدرم  ماــن  هــب  اــهنآ  رتــشیب.دراد  ناــگیار  ۀــبنج  دــننک و  یم  هدافتــسا  نآ  زا  نارئاز  هــک  دراد  ار 

دراد و دوجو  اه  هّینیسح  هنوگنیا  زا  دهشم  البرک ، ، فجن ییاهرهش  رد  هک...و  اهیناهفـصا  ، اهینارهت ، اهیناجیابرذآ ۀّینیـسح  : لثم.دنزاس
.درادن ار  دجسم  ماکحا  تیدودحم و  مه  یعرش  رظن  زا 

ییاهتموکح ۀطلـس  ریزو  رایتخا  رد  بلغا  دـجاسم ، هک  هدوب  نآ  رطاخ  هب  نهک  ياـهنارود  رد  « هّینیـسح » هب هعیـش  ندروآ  يور  دـیاش 
دنیوگ « هراب ماما  هّینیسح « هب  ، دنه قطانم  رد.دندرک  یم  داجیا  ّتیدودحم  ، هعیش ینید  مسارم  يرادازع و  ۀماقا  عّیـشت و  يارب  هک  هدوب 

یم نایعیـش  هک  ییاـه  هینیـسح  زین ، يزکرم  يایـسآ  قطاـنم  یخرب  رد.دراد  دوجو  فـلتخم  ياـهمان  اـب  يدّدـعتم  ياـه  هراـب  ماـما  و 
ماما هناخازع ، ار  نآ  دراد و  نوگانوگ  ياهمان  هّینیـسح  هیکت و  ، دنه فلتخم  طاقن  رد  » .دش یم  فورعم  « اه هعیـش  دجـسم  » هب ، دنتخاس

(1) .دنناوخ » یم...بحاص  ماما  كوچ  ، هرتوبچ ، هناخ توبات  ، هناخ اروشاع  ، هناخ هیزعت  ، هراب

.هّیبنیز ، هناخازع ، هیکت -

ص:151

،ج 4،ص 447. عّیشت فراعملا  هرئاد  ( - 1 - 1
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ریصح

یم يرای  ار  نانآ  زین  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  ، دندمآ البرک  يادهـش  داسجا  نفد  يارب  دـسا  ینب  یتقو  ، تایاور یخرب  لقن  هب  ، ایروب
یتقو یخیرات  ياهلقن  قبط  ...دراذگب (1) ربق  نایم  ، هتشاذگ نآ  نایم  رد  ار  ادهشلا  دیس  رکیپ  ياضعا  ات  دیبلط  يریصح  نانآ  زا  ، درک
رکیپ هک  دندروخرب  يا  هزات  يایروب  هب  ، دنتفاکش ار  ربق  دندرک و  بارخ  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  وا  روتسد  هب  لکوتم  نامز  رد 

.دنتخیر (2) نآ  يور  كاخ  دنتشذگ و  لاح  نامه  هب  ار  ندب  ریصح.دمآ و  یم  دسج  نآ  زا  کشم  يوب  دوب و  نآ  رب  ماما 

نفک یب  لسغ و  یب  -

ریمن نب  نیصح 

رب مه  دیزی  ماّیا  رد.دوب  هیواعم  هاپس  رد  نیفص ، گنج  رد.تشاد  ینمشد  یلع  لآ  اب  هراومه  هک  هدنک  ۀلیبق  زا  نایوما  نارس  زا  یکی 
نتفای يارب  تشاد  ّتیرومأم  دوب و  دایز  نبا  سیلپ  سیئر  ، هفوک رد  لیقع  نب  ملسم  مایق  نارود  رد.تشاد  یهدنامرف  ، هاپس زا  يا  هّدع 

درک و ریگتسد  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح ةداتسرف  ، رّهـسم نب  سیق  هک  دوب  وا  مه.دنک  شیتفت  ار  نایفوک  ياه  هناخ  ، ملـسم يریگتـسد  و 
هتـشادرب تفلاخم  هب  رـس  دیزی  دض  رب  هّکم  رد  ریبز  هللا  دـبع  هک  یماگنه  هک  دوب  وا.دیـسر  تداهـش  هب  سیق  داتـسرف و  دایز  نبا  دزن 

هیلع » یلع زا  هک  دوب  وا.دـیگنج  نیباّوت  درـص و  نب  نامیلـس  اـب  .داد (3) رارق  فدـه  ار  هبعک  داـهن و  قینجنم  سیبـق  وبا  هوـک  رب  ، دوـب
رد وا  روتسد  هب  ، دیزی نارود  رد  (4) تسا ؟ ردق  هچ  نم  رس  ياهوم  دادعت  : دیسرپ « ینودقفت نا  لبق  ینولس  :» دومرف هک  هاگنآ  « مالـسلا
لاس هس  تشاد و  روضح  نیباوت  تضهن  یبوکرـس  رد  دوب و  هعیـش  تخـسرس  نافلاخم  زا.تشاد  تکرـش  هنیدـم  ةرـصاحم  هلمح و 
هاپـس هب  هک  دوب  زادناریت  هورگ  ناهدنامرف  زا  ، اروشاع ۀـثداح  رد  .دـش (5) هتـشک  رتشا  نب  میهاربا  تسد  هب  ( يرجه لاس 67  رد  ) دعب
دوب هتخیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  رب  هفوک  رد  ار  وا  سّدقم  رس  ، رهاظم نب  بیبح  تداهش  زا  سپ  وا.دندرک  هلمح  « مالسلا هیلع  » نیسح

نارای تسد  هب  ار  راکتیانج  نیا  لتق  مه  یخرب.تشک  ار  وا  درک و  نیمک  ( مساق ) بیبح رسپ  اهدعب  یلقن  هب.دنک  راختفا  نآ  هب  ات 

ص:152

،ص 493. رمحا تیربک  ( - 1 - 1
،ج 5،ص 183. یلماع ّرح  خیش  ، هادهلا تابثإ  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 71. بهذلا جورم  ( - 3 - 3

،ج 1 ص 281. راحبلا هنیفس  ( - 4 - 4
،ج 7،ص 458. هیمالسإلا فراعملا  هرئاد  ( - 5 - 5
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.دنا (1) هتشون  لصوم  ياهیکیدزن  رد  ، راتخم جورخ  تضهن  رد  لاس 66  رد  یفقث  راتخم 

ير تموکح 

شیپ البرک  ۀثداح  هک  دوش  هتشامگ  ير  کلم  هب  دوب  رارق.تشک  ار  یلع  نب  نیسح  «، ير » يرادناتسا هب  ندیسر  سوه  هب  ، دعس رمع 
لوبق تساوخ  یم  ادتبا.دومن  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  بوکرـس  رومأم  ار  وا  ، يرادناتـسا ةزوح  هب  شتمیزع  زا  لبق  ، دایز نبا.دـمآ 
هقالع ةرابرد.دنک  هبلغ  تسایر  ایند و  ۀبذاج  رب  تسناوتن  هرخألاب.داد  دهاوخ  تسد  زا  ار  ير  تموکح  دریذپن  رگا  دـید  یلو.دـنکن 

: دناوخ نینچ  ، دماجنایب مالسلا » هیلع  » یلع نب  نیسح  نتشک  هب  دنچ  ره  «، ير » تیالو هب  شا 

نیسح لتقب  اموثأم  حبصا  وا  یتینم  ّيّرلا  يّرلا و  کلم  كرتأ  أ 

نیع (2) هّرق  يّرلا  یف  یل  نکل  باجح و  اهنود  سیل  یّتلا  راّنلا  هلتق  یف  و 

هب ار  دعـس  رمع  یگتخاـبلد  هکنآ  زا  سپ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  اـهلقن  یخرب  قـبط.درک  روـک  ار  وا  مشچ  اـیند  ّبـح  هنوـگنیا  و 
: دومرف وا  هب  ( وگتفگ کی  رد  اروشاع  زور  ) دید ير  تموکح 

.تسا یفاک  میارب  مه  نآ  وج  ، مروخن شمدنگ  زا  رگا  : تفگ رخسمت  يور  زا  دعـس  رمع  ! يروخن یکدنا  زج  ، ير مدنگ  زا  مراودیما 
(3) تسا ) هدمآ  « قارع مدنگ  » عبانم یخرب  رد  )

قارع مدنگ  ، دعس رمع  -

لیفط نب  میکح 

البق.تخادـنا راک  زا  ار  سابع  پچ  تسد  ، ریـشمش اب  و.دوب  « مالـسلا هیلع  » لضفلا ابا  نیمک  رد  هک  ، البرک رد  دعـس  رمع  ياـهورین  زا 
.دوب هدش  عطق  « ءاقرو نب  دیز  » ۀبرض اب  ترضح  نآ  تسار  تسد 

یبسار رمع  نب  سالح 

.دش لیان  تداهش  فرش  هب  اروشاع  زور  رد  لوا  ۀلمح  رد  هک  تسالبرک  يادهش  زا 

اّما.دندوب دعس  رمع  هارمه  نامعن ، شردارب  وا و  سپس.دوب  رهش  نیا  ینابرهـش  سیئر  هفوک  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نامز  رد  دنا  هتفگ 
رد .دنتسویپ (4) « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هاگودرا  هب  هدش و  لّوحتم  ماجنارس 

ص:153

،ج 3،ص 97. بهذلا جورم  ( - 1 - 1
،ص 71. يرتشوش رفعج  خیش  ، هّینیسحلا صئاصخلا  ( - 2 - 2
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،ص 248. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
،ص 70. نیسحلا راصنا  ( - 4 - 4
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.تسا (1) هدمآ  « شالح ،» عبانم یخرب 

يدارم یعازخ  دامح  نب  داّمح 

.تسا (2) هدمآ  هّیبجر  ترایز  رد  شمان.تسالبرک  يادهش  رامش  زا 

لّوا ۀلمح 

اب هک  هلمح  نیا.تفرگ  ماجنا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هاگودرا  هب  دعس  رمع  هاپس  يوس  زا  دیدش  يرـسارس و  يا  هلمح  ، اروشاع زور 
نیا : دومرف ماما.تفای  همادا  نمشد  ياهورین  ياهریت  اب  ، دش عورـش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هاگودرا  فرط  هب  دعـس  رمع  يزادناریت 
دارفا دـیهد و  ماجنا  یهورگ  ۀـلمح  هک  داد  روتـسد  دوخ  ياهورین  هب  مه  رمـش.تسامش  يوس  هب  نمـشد  ياهدـصاق  اهکیپ و  ، اـهریت

نیا رد  هفوک  هاپس  ياهنادرگ  ۀمه  ( مهرخآ نع  مهونفأ  دحاو و  لجر  هلمح  مهیلع  اولمحا  ) دیزاس دوبان  یّلکب  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح
نارای زا  یمین  دنداد و  ناشن  دوخ  زا  ، موجه نیا  لباقم  رد  هناناج  یعافد  مه  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  نارای.دنتـشاد  تکرـش  هلمح 

زا ریغ  ) نانآ زا  يدادعت.دنا  هتفگ  رفن  ار 41  هلمح  نیا  يادهش  ةّدع.دندیسر  تداهش  هب  تسخن  ۀلمح  نیا  رد  ( مشاه ینب  زا  ریغ  ) ماما
: زا دنترابع  «(، مالسلا هیلع  » یلع نامالغ  زا  نت  ود  شنامدود و  نیسح و  نامالغ  زا  رفن  هد 

نمحرلا دـبع  ، کلام نب  فیـس  ، ملـسم نب  رماـع  ، هماغرـض ، هعیـشم نب  ورمع  ، هناـنک ، طـساق ، هلظنح ، بعک نب  نارمع  ، نـالجع نب  میعن 
نب ناـمعن  ، همالـس یبا  نب  راّـمع  ، ریمع یبا  نب  راوـس  ، ورمع نـب  سّـالح  ، یعدـنج ورمع  ، ثراـح نـب  باـّبح  ، يذـئاع عـمجم  ، یجرد

.يرـصب دـیز  نارـسپ  هللا  دـیبع  هللا و  دـبع  ، میلـس نب  ریهز  ، هورع نب  هللا  دـبع  ، جاـجح نب  دوعـسم  ، یلع نـب  هـلبج  ، رمع نـب  رهاز  ، رمع
(. دینک هعجارم  باتک  نیا  رد  مادک  ره  ناونع  هب  ، ادهش نیا  تخانش  يارب  )(3)

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  -

يدزا ملسم  نب  دیمح 

شتآ رس  رب  ، رمش اب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  اروشاع  زور  هک  دوب  دعس  رمع  نایرکشل  زا  یکی  وا  ، البرک رازگ  عیاقو 
هک دوب  یهورگ  هلمج  زا.تشاد  هلداجم  اه  همیخ  ندز 

ص:154

،ج 6،ص 216. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ص 99. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 204. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 3 - 3
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هدوب « مالسلا هیلع  » داجـس ماما  باحـصا  زا  یلوق  هب  هتـشاد و  روضح  مه  نیباّوت  رکـشل  رد.دندرب  هفوک  هب  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح رس 
لقن وا  لوق  زا  رگید  عبانم  یخرب  »و  يربط خیرات  » رد البرک  عیاقو  رتشیب.تسا  هتشاد  يراکمه  زین  کلام  نب  میهاربا  راتخم و  اب.تسا 

.تسا هدش 

انح

رد صوصخب  ، نییزت نیا.دیآ  مشچ  هب  ناوج  ناسنا  دوشن و  هدید  وم  يدیفس  ات  دننز  یم  تروص  رـس و  يوم  هب  هک  تسا  یگنر  انح 
هایـس گنر  : تسا هدومرف  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما.تسا  مالـسا  ناگدـنمزر  نداد  ناشن  ناوج  رد  تاغیلبت  یعون  ، نانمـشد اب  هلباـقم 

هب اب  ار  شیوخ  يوم  زین  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیس  (1) ّودـعلل .» هباهم  داوّسلاب  باضخلا  » دـنکفا یم  ساره  هب  ار  نمـشد  وم ، هب  ندز 
لتق :» تشاد باضخ  زین  البرک  رد  تداهـش  ماگنه  درک و  یم  باضخ  اـنح  « متکلا ءاـّنحلاب و  نیـسحلا  بضخ  :» قداـص ماـما  ةدومرف 

نیگنر ار  شیوخ  ةرهچ  ، نوخ باضخ  اب  زین  دیفـس  نساحم  لاسنهک و  ناییاروشاع  ، ـالبرک رد  (2) همسولاب » بّضخم  وه  نیـسحلا و 
.دنتخاس

هیلع » هّللا دـبع  ابا  روضح  هب  بساـنم  تقو  رد  هک  دوب  دّـصرتم  هراومه  ، هفوک رد  لـیقع  نب  ملـسم  تداهـش  زا  سپ  ، رهاـظم نب  بیبح 
درب و يرانک  هب  ار  وا  ( درخب انح  تساوخ  یم  فورعم  لوق  هب  هک  ) دروخرب هجسوع  نب  ملـسم  هب  هفوک  رازاب  رد  يزور.دسرب  « مالـسلا
هب هفوک  زا  هنابش  هک  دنداهن  نیا  رب  رارق  لدنـشور  درمریپ  ود  ره.دومن  لقن  ار  البرک  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ترـضح  ندمآ  نایرج 

.دنتسویپ (3) ماما  هب  مّرحم  متشه  ای  متفه  بش  ( دننک باضخ  نوخ  هب  ار  دوخ  نساحم  (و  دنور البرک 

یمابش دعسا  نب  هلظنح 

.تـسا ناینادـمه  زا  يا  هفیاـط  ماـن  مابـش ، تـسا و  یفوـک.تسا  هدـمآ  هسدـقم  ۀـیحان  تراـیز  رد  شماـن  تسـالبرک و  يادهـش  زا 
هب يو  ، دیسر البرک  هب  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  نوچ.دوب  نآرق  مّلعم  عاجش و  ، روآ نابز  هفوک و  رد  یعیـش  ياه  هرهچ  زا  هلظنح  (4)

هزین اهریت و  لباقم  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  ناج  زا  دوب و  هدـنز  رخاوا  ات  هک  تسا  ییادهـش  ءزج  يو.تسویپ  ترـضح  نآ 
ياه

ص:155

(. تسا هدمآ  ، تایاور نمض  رد  اجنامه  رد  نانز  نادرم و  يارب  باضخ  بابحتسا  ،ج 73 ص 100( راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 99. خیراوتلا خسان  )ص 71، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 2 - 2

)ج 2،ص 99. مارحلا مرحم  ) ثداوحلا عئاقولا و  ( - 3 - 3
،ص 71. نیسحلا راصنا  ( - 4 - 4
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زا سپ  ، اروشاع زور  .درک (1) یم  هظعوـم  داد و  یم  رادـشه  هفوـک  هاپـس  هب  شنانخـس  اـب  مه  یهاـگ  درک و  یم  تظفاـحم  نمـشد 
.درک ادخ  هار  يادف  ار  دوخ  ناج  تفر و  نادیم  هب  دیبلط و  تصخر  ماما  زا  ، نارای زا  یعمج  تداهش 

ینابیش ورمع  نب  هلظنح 

.دیسر تداهش  هب  ( نت هب  نت  دربن  رد  یلوق  هب  (و  لّوا ۀلمح  رد  هک  تسالبرک  يادهش  زا 

.تسا (2) یمابش  دعسا  نب  هلظنح  نامه  وا  دندقتعم  یخرب 

« مالسلا هیلع  » نیسح نوّیراوح 

ماما ثیدح  قبط.دنزیخ  یمرب  دنوش و  یم  ادن  تمایق  زور  تسا و  هدش  ریبعت  « نّویراوح » هب هک  تشاد  هژیو  نارای  يدادـعت  ، یماما ره 
هیلع » نیـسحلا ّيراوح  نیا  : دانم يدانی  ّمث  :» دنزیخ یمرب  تمایق  رد  هک  دنا  نیـسح  نّویراوح  البرک  يادهـش  ۀمه  « مالـسلا هیلع  » مظاک

(3) هنع .» فّلختی  مل  هعم و  دهشتسا  نم  ّلک  موقیف  ؟» مالسلا

ص:156

،ج 2،ص 100. تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
،ص 99. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

،ج 1،ص 358. راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3
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خ

یجراخ

عابتا هن  ؛ تسا یغای  یشروش و  يانعم  هب  نآ  يانعم  لصا.دش  هداد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب  دایز  نبا  دیزی و  يوس  زا  هک  یناونع 
هّکم كرت  افرص  ، جورخ : ناقّقحم زا  یکی  ۀتشون  هب.ددرگ  یم  رب  « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  نامز  هب  حالطصا  نیا.هناگیب  ياهروشک 

نامرف زا  دّرمت  یچیپرس و  ناونعب  يا  هّدع  ، نیّفص گنج  رد  هک  ینامز  زا  هکلب  ، دوبن هفوک  يوس  هب  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  يوس  زا 
دنـسپان یموهفم  قارع  رد  هژیوب  ، ناونع نیا  درک و  ادیپ  یّـصاخ  يوب  ( دنتفرگ مان  جراوخ  ادـعب  (و  دـندرک شروش  « مالـسلا هیلع  » یلع

تموـکح و زا  نتفاـت  رب  رـس  جورخ و  هـتبلا  .درک (1) دادـملق  « جورخ » ناونعب ار  ینیـسح  تضهن  ، زاـغآ زا  مه  داـیز  نبا  ۀطلـس.تفای 
نانآ اب  هزرابم  دنتـسه و  مّدـلا  رودـهم  « هیغاب ۀـئف  » ناونعب نارگـشروش  ، دـشاب یمالـسا  عورـشم  تموکح  ّدـض  رب  رگا  ، ندرک شروش 

تـسا و هـفیظو  کـی  ، دــشاب ناـیغط  متــس و  دــض  رب  ، نایــصع نـیا  رگا  یلو.تـسا  مزــال  یلخاد  نیزواــجتم  اــب  گــنج  ناوـنعب 
تمیزع هنیدم و  زا  ندمآ  نوریب  دیزی و  اب  تعیب  زا  عانتما  ةرابرد  زین  مالسلا » هیلع  » نیـسح ماما.دندنمـشزرا  ینادهاجم  ، نارگـشروش
ناونعب ار  دوـخ  جورخ  )و  حالـصإلا بلطل  تجرخ  اـّمنا...ارطب  ـال  ارـشا و  جرخا  مل  ّینا  ) تسا هدرک  هدافتـسا  جورخ  هژاو  زا  ، هّکم هب 

.تسا هدرک  یفّرعم  ربمایپ  تّما  رد  یبلط  حالصا 

ار دوخ  داد و  یم  رارق  کسمتـسم  ار  ناونع  نیا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نتـشک  رد  شیوـخ  راـک  هب  ندیـشخب  ّتیعورـشم  يارب  ، دـیزی
یمالسا ۀفیلخ  ّدض  رب  شروش  کی  ةدننک  بوکرس 

ص:157

(. یقرواپ ،ص 27( نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
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هزرابم نید و  رطاخب  ، مایق هک  دوب  نیا  نایب  همه  ، اروشاع زا  سپ  ، تضهن لوط  رد  زین  وا  تیب  لها  نیسح و  ماما  نانخـس.تشادنپ  یم 
.دننز رانک  ار  تلفغ  ياه  هدرپ  ات  دندرک  یم  یفرعم  ربمایپ  نامدود  ار  دوخ  تسا و  تعدب  متس و  اب 

تعیب -

نالیغم راخ 

یم رتکچوک  ای  بیـس  تخرد  ةزادنا  هب  یهاگ  هک  دـیور  یم  هیداب  رد  هک  تسا  يرادراخ  تخرد  نالیغ  ّما  «، نالیغ ّما  » تخرد راخ 
شتآ هب  اـه و  همیخ  هب  نمـشد  ۀـلمح  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  هک  دوش  یم  هتفگ  نینچ  اـه  هیثرم  رد  .دوش (1)

راـخ ریز  بش  دـندش و  مگ  ، تیب لـها  عمج  زا  رود  ، ناـبایب رد  كدوک  ود  دـندش و  ناـبایب  تشد و  ةراوآ  ناـکدوک  ، اـهنآ ندیـشک 
.تسا هدماین  يزیچ  نینچ  یخیرات  ربتعم  عبانم  رد  .دنتخاب (2) ناج  دنتفرگ و  هانپ  نالیغم 

يدزا دلاخ  نب  ورمع  نب  دلاخ 

.تسا (3) هدمآ  البرک  يادهش  رامش  رد  وا  مان 

ابع لآ  سماخ 

دوب « هملس ما  » ۀناخ رد  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ.تسا « اسک باحصا  » زا رفن  نیمجنپ  هک  تسا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ياهبقل  زا 
یلع و همطاف و  ، ادخ لوسر.دـش  لزان  بازحا 33) « ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ   » ۀـیآ هک 

مهنع بهذاـف  یتـیب  لـها  ءـالؤه  مهّللا  :» تفگ نینچ  داد و  رارق  ییاـبع  ءاـسک و  کـی  ریز  ار  هـمه  درک و  عـمج  ار  نیـسح  نـسح و 
: تسا هتفگ  دروم  نیمه  رد  رعاش  «. اریهطت مهرّهط  سجّرلا و 

هرِهاّطلا لوتَبلا  هَتَنبا  ِهیَنبا و  هّیصو و  ادمحم و  یبّنلا  ّنا 

هرخآلا (4) ِیف  اّجنلا  هَمالّسلا و  وُجرَا  مهئالِِوب  یّننا  ِءابعلا و  ُلها 

.تسا (5) هدش  دراو  نت  جنپ  نیا  تلیضف  ماقم و  رد  زین  ءاسک  ثیدح 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  ، تیب لها  -

ص:158

«. نالیغ ما  » ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 89. نیطبسلا یلاعم  ( - 2 - 2

،ص 71. نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
،ص 112. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 4 - 4
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ات 107. :ج 37،ص 35  راونألا راحب  : ك.ر ، ناشلیاضف بقانم و  ءاسک و  باحصا  ةرابرد  ( - 5 - 5
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ماش ۀبارخ 

یب يا  هبارخ  رد  ار  تیب  لها  راچان  دیزی  ، تخاس لّوحتم  وا  ّدض  رب  ار  عاضوا  هک  دیزی  سلجم  رد  « مالـسلا هیلع  » بنیز ۀـبطخ  زا  سپ 
لاسدرخ رتخد  ، هّیقر .دندرک (1) یم  يرادازع  هحون و  « مالـسلا هیلع  » نیـسح رب  دـندوب و  هبارخ  نآ  رد  زور  هس  نانآ.داد  ياج  فقس 
دندروآ شیارب  ار  ادهشلا  دیس  رس  داد و  رس  هیرگ  يرادیب  زا  سپ  دید و  باوخ  رد  ار  ردپ  اجنامه  رد  زین  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما 

هلأسم نیا  ) .دنتخاس شیارب  یمرح  اهدعب  هک  تساجنامه  زین  هّیقر  نفدم  .داد (2) ناج  دیشک و  رپ  شناج  غرم  هنحص  نآ  ندید  اب  و 
(. تسا هتفرگ  رارق  کیکشت  ثحب و  دروم  ناقّقحم  رظن  زا 

دوب هدمآ  هاوخ  رذع  نیمغ و  ، لیربج دوب  هدمآ  هار  درگ  نیزح ز  يارهز 

دوب هدمآ  هام  ینامهم  هب  ، دیشروخ یقبط  نایم  رد  ، هبارخ جنک  رد 

دنک وگتفگ  یکرتخد  هلاس  هس  اب  ات  دنک  وزرآ  ماش  ۀبارخ  ملد  دغج 

دنک ور  هلبق  نآ  هب  هک  ره  ، تساور تجاح  تسا  تجاح  بابرا  ۀلبق  هک  يا  هبعک  نآ 

هاگ همیخ  - هاگرخ

راتخم جورخ 

ماـیق هفوک  رد  يرجه  لاس 66  رد  ، نیباّوت تضهن  زا  سپ  لاس  کی  ـالبرک و  ۀـثداح  زا  سپ  لاـس  جـنپ  ، یفقث ةدـیبع  یبا  نب  راـتخم 
وا و مایق.دوب  اروشاع  ۀثداح  ناراکتیانج  البرک و  يادهش  نالتاق  زا  ماقتنا  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح یهاوخنوخ  وا  تضهن  فده.درک 

بلط انتلتق و  لتق  دـق  ّهناف  راتخملا  اّوبـست  ال  :» هک هدـش  تیاور  « مالـسلا هیلع  » رقاب ماـما  زا.دوب  هّمئا  يدنـسرخ  بجوم  شا  یهاوخنوخ 
سفن قبط  ) وا مایق  زا  يا  هصالخ.تساخرب  ام  یهاوخنوخ  هب  تشک و  ار  اـم  نـالتاق  وا  هک  ارچ  ، دـییوگن ازـسان  ار  راـتخم  (3) انرأثب .»

: تسا نینچ  ( مومهملا

زاـغآ.دومن نوریب  دوب  ریبز  نب  هللا  دـبع  رازگراـک  هک  ار  عیطم  نب  هللا  دـبع  درک و  ماـیق  هفوک  رد  لاس 66  لوـالا  عیبر  رد 14  ، راتخم
ییاههورگ.دمآ شیپ  هفوک  ياهنادیم  اه و  هّلحم  رد  یتخس  ياهیریگرد.دوب  « نیـسحلا تاراثل  ای  »و« تما روصنم  ای  » راعـش اب  ناشمایق 

، درک ینارنخس  مدرم  يارب  شیادرف  دش و  رصق  دراو  راتخم  دندش و  میلست  ییاههورگ  هتشک و 

ص:159

،ج 2،ص 292. سدقلا ضایر  )ص 414، نیسح ماما  ) ملاوع ،ج 2،ص 74، یمزراوخ لتقم  ( - 1 - 1
.تسا روهشم  دنچ  ره  ؛ تسا هدماین  هلأسم  نیا  ، هیلّوا عبانم  رد  ( - 2 - 2

،ج 45،ص 343. راونألا راحب  ( - 3 - 3
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یم درک و  یم  ریگتـسد  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نالتاق  کیاکی  ، عاـضوا رب  ـالیتسا  زا  سپ  راتخم.دـندرک  تعیب  وا  اـب  هفوک  فارـشا 
نیا اهتّدـم.دناسر  رفیک  هب  هتفرگ و  ار  ناراکتیانج  مه  دـبای و  الیتسا  قطانم  نآ  رب  مه  ات  داتـسرف  یم  فارطا  هب  مه  ییاهورین.تشک 
رمع نوـچ  یناـسک  دـش  قـفوم  راـتخم.تشاد  همادا  هـّیما  ینب  نارادـفرط  زا  ناگدـننک  تمواـقم  اـب  دربـن  اهیریگتـسد و  تاـکّرحت و 

نب هللا  دـبع  ، رـشب نب  کلام  ، کلام نب  دایز  داقر ، نب  دـیز  ، هّرم نب  ذـقنم  ، لیفط نب  میکح  ، هلمرح ، نانـس ، یلوخ ، دایز نبا  ، رمـش ، دـعس
ار ناشرکیپ  دـنارذگ و  غیت  مد  زا  دوب  هدولآ  ادهـش  نوخ  هب  ناشتـسد  البرک  رد  هک  ار  ناـسک  زا  يرایـسب  جاّـجح و  نب  ورمع  ، دیـسا

ماما شیپ  ار  رـس  نآ  مه  وا  ، داتـسرف هیفنح  دمحم  دزن  هنیدـم  هب  ار  « دایز نبا  » رـس ، راتخم .دزادنیب (1) اهگـس  لباقم  رد  ای  دـنازوسب و 
هّلل دمحلا  :» دومرف دروآ و  ياج  هب  رکش  ةدجس  هنحص ، نیا  ندید  اب.دوب  ندروخ  اذغ  لوغشم  ترضح  نآ.دروآ  « مالسلا هیلع  » داجس

رد لاس 67)و  ناضمر  ات 14  ) درک تموکح  هام  هدجه  ، راتخم (2) ...اریخ .» راتخملا  هّللا  يزج  يّودـع و  نم  يراث  یل  كردا  يذـلا 
.دیسر تداهش  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  نایهاپس  اب  يریگرد  رد  یگلاس  ّنس 67 

یفقث راتخم  -

هّیمیزخ

رد زور  هنابش  کی  ، قارع يوس  هب  رفس  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هک  ( هفوک کیدزن  ) هفوک هّکم و  هار  نیب  ياههاگلزنم  زا  یکی  مان 
رد .دراد (3) رارق  « دورز » لزنم زا  سپ  ، دور هّکم  هب  هفوک  زا  هک  یـسک  يارب  تسا و  « مزاخ نب  همیزخ  » هب بوسنم  ، مان نیا.دـنام  اـجنآ 

همیخ زا  نوریب  « مالـسلا هیلع  » يربک بنیز  هک  دوب  بش  نامه  اجنامه و  رد.تسا  هدوب  یلزانم  ناتخرد و  اهبآ و  اـههاچ و  ، ّلـحم نآ 
هیلع » نیـسح ماما.دور  یم  گرم  يوس  هب  ناوراک  نیا  هک  دوب  نیا  شنومـضم  ، دـناوخ رعـش  تیب  ود  هک  دینـش  ار  یفتاه  يادـص  اه 

.دش دهاوخ  ، تسا هدومرف  ردقم  ار  هچ  ره  دنوادخ  (4) نئاک .» وهف  هّللا  یضق  ام  ّلک  ، هاتخا ای  :» دومرف شرهاوخ  خساپ  رد  « مالسلا

...توملا ّطخ 

زا شیپ  هّکم و  رد  ترضح  نآ  هک  تسادهشلا  دیس  زا  يا  هبطخ  لصف  رس  ، ریبعت نیا 

ص:160

.دعب هب  ص 776  (، مومهملا سفن  ۀمجرت  ) تشذگ هچ  البرک  رد  : زا هدش  صیخلت  هتفرگرب و  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 260. نیطبسلا یلاعم  ( - 2 - 2
،ص 207. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3

.یمزراوخ لتقم  زا  لقن  هب  ،ص 65  هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 4 - 4
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تداهش و هب  قشع  یهاگآ و  ، هبطخ نآ  نومـضم  .درک (1) نایب  هراشا  اب  ار  ناوراک  ریـس  تیاـهن  درک و  داریا  قارع  يوس  هب  جورخ 
نیا داریا.ناوج  يرتخد  ندرگ  رب  ، دنبندرگ هک  هنوگنآ  ، تسابیز نادرمناوج  يارب  گرم  هکنیا  تسادـخ و  هار  رد  گرم  زا  لابقتـسا 

زا یشخب.دنا  هدش  مازعا  هّکم  هب  شنوخ  نتخیر  رورت و  يارب  دیزی  نارومأم  هک  نیا  رب  ینبم  دوب  ییاهشرازگ  تفایرد  زا  سپ  ، هبطخ
: تسا نینچ  هبطخ  نیا  زاغآ 

انا عرـصم  یل  ّریخ  فسوی و  یلا  بوقعی  قایتشا  یفالـسا  یلا  ینهلوا  ام  هاتفلا و  دیج  یلع  هدالقلا  ّطخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  ّطخ  »
(2) ...ءالبرک » سیواّونلا و  نیب  تاولفلا  نالسع  اهعطقت  یلاصواب  ّیناک  ، هیقال

نیسح تداهش  ییوگشیپ  ، یبلط تداهش  ، هبطخ -

هبطخ

داد ناماس  قح  ةدید  نازخ  ناتسلگ  هب  ماش  رد  بنیز  دباع و  نکش  بش  ۀبطخ 

ناراب و زامن  ۀبطخ  ، دیع ۀبطخ  ، هعمج ۀبطخ  دننام.دنک  یم  داریا  نارگید  ربارب  رد  بیطخ  هک  راکـشآ  تسا  ینانخـس  هباطخ و  ، هبطخ
افلخ و ناریما و  هک  ییاه  هبطخ.تسا  رگید  ظعاوم  اوقت و  هب  هیـصوت  یهلا و  يانث  دمح و  رب  لمتـشم  الومعم.فوسک  ماگنه  هبطخ 

.دوش یم  هتفگ  مه  هباطخ  ، نآ هب.تسا  لیبق  نیا  زا  ، دندناوخ یم  ناظعاو 

هک هتفرگ  ماجنا  ماما  نارای  بنیز و  ترضح  داجس ، ماما  ، ادهشلا دیـس  طّسوت  اهینارنخـس  اه و  هباطخ  يرـس  کی  ، اروشاع تضهن  رد 
هّکم دوخ  رد  هار و  لوط  رد  اروشاع و  زا  شیپ  هک  اهنآ  هچ  ، تسا هدوب  هدـننک  نییعت  بلغا  تسا و  تبث  ییاور  یخیراـت و  بتک  رد 
ياه هبطخ.تسا  هدـش  رداص  ماش  هفوک و  رد  هدازآ  ناریـسا  نابز  زا  هچنآ  هچ  هدـش و  داریا  اروشاـع  زور  هک  ییاـه  هبطخ  هچ  ، هدوب

نیرتـفورعم ، قشمد هفوـک و  رد  يربـک  بنیز  ۀـباطخ  نینچمه  ، دـیزی سلجم  رد  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماـما  ۀـبطخ  زین  ادهـشلا و  دـیس 
ياه هبطخ  زا  یخرب  .تسا (3) هدمآ  ، هدروآ درگ  ار  ترضح  نآ  نانخس  هک  ییاه  هعومجم  رد  بلغا  ، ماما ياه  هبطخ.تساهنآ 

ص:161

،ج 2،ص 241. یلبرا ، همغلا فشک  ( - 1 - 1
،ص 193. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ،ج 44،ص 366، راونألا راحب  ( - 2 - 2

نانخس ، نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ، هّینیسحلا هفیحصلا  ، هداهشلا جهن  ، هتـسامح نیـسحلا و  بدا  ، نیـسحلا هغالب  : نوچمه ( - 3 - 3
...و هّمغلا  فشک  ، راونألا راحب  لثم  ییاهباتک  البرک و  ات  هنیدم  زا  یلع  نب  نیسح 
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: دراد ییاهعلطم  نینچ  ، تسا هدش  نایب  اروشاع  تضهن  لوط  رد  هک  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس 

(1) ...هاتفلا » دیج  یلع  هدالقلا  ّطخم  مدآ  دلو  یلع  توملا  ّطخ  :» قارع يوس  هب  هّکم  زا  جورخ  ماگنه 

نا مکلـسر  ّیلع  تمدـق  مکبتک و  ینتتا  یّتح  دـلبلا  اذـه  یلع  مدـقا  مل  ّینا  !... ساّنلا اهّیا  «:» مسح وذ  » رد ّرح  هاپـس  اب  دروخرب  زا  سپ 
(2) ...ماما .» انیلع  سیل  ّهنا  انیلا  مدقا 

هب و لمعی  ّقحلا ال  یلا  نورت  الا...اهفورعم  ربدا  ترّکنت و  تّریغت و  دـق  اینّدـلا  ّنا  نورت و  دـق  ام  رمألا  نم  لزن  دـق  ّهنا  :» ماگنه ناـمه 
(3) ...هنع .» یهانتی  لطابلا ال  یلا 

ارئاج اناطلـس  يأر  نم  : لاق « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » هّللا لوسر  ّنا  ! ساّنلا اـهّیا  :» ّرح هاپـس  شیوخ و  ناراـی  هب  باـطخ  ، هضیب هاـگلزنم  رد 
(4) ...نمحّرلا .» هعاط  اوکرت  ناطیشلا و  هعاط  اومزل  دق  ءالؤه  ّنا  الا...هّللا و  لوسر  هّنسل  افلاخم  هّللا  دهعل  اثکان  ، هّللا مرحل  ّالحتسم 

اباحصا ملعا  ّیناف ال  ، دعب اّما...ءاّرـضلا  ءاّرـسلا و  یلع  هدمحا  ءانثلا و  نسحا  هللا  یلع  ینثا  :» شیوخ باحـصا  هب  باطخ  ، اروشاع بش 
(5) ...اریخ .» یّنع  هللا  مکازجف  یتیب  لها  نم  لصوا  ّربا و ال  تیب  لها  یباحصا و ال  نم  اریخ  یفوا و ال 

رورغملاف لاح  دعب  الاح  اهلهاب  هفّرـصتم  ، لاوز ءانف و  راد  اهلعجف  اینّدلا  قلخ  يّذلا  هّلل  دمحلا  :» نمـشد هاپـس  هب  باطخ  ، اروشاع حـبص 
(6) ...هتنتف .» نم  ّیقشلا  هتّرغ و  نم 

ّقحل امب  مکظعا  یّتح  ینولّجعت  یلوق و ال  اوعمـسا  ! سانلا اهّیا  :» دـندوب هدـمآ  ماما  يودرا  کیدزن  هک  هاـگنآ  ، هفوک هاپـس  هب  باـطخ 
كاـهتنا یلتق و  مـکل  ّلـحی  لـه  اورظناـف  ، اـهوبتاع مکــسفنا و  یلا  اوـعجرا  ّمـث  ؟ اـنا نـم  اورظناـف  ینوبــسناف  ، دــعب اــّما...ّیلع  مـکل 

(7) ...هّمع .» نبا  هّیصو و  نبا  »و  هلآ هیلع و  هللا  یلص  » مکّیبن تنب  نبا  تسلا  !؟ یتمرح

نیّدؤم مکانخرصاف  نیّریحتم  نیهلو  انومتخرصتسا  نیحف  ،أ  احرت هعامجلا و  اهتّیا  مکل  اّبت  :» دعـس نبا  ياهورین  هب  هباطخ  ، اروشاع زور 
انباقر و یف  افیس  انیلع  متللس  ، نیّدعتسم

ص:162

،ج 1،ص 593. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ج 1،ص 231. یمزراوخ ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2

،ج 44،ص 387. راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ص 360. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( - 4 - 4

،ج 2،ص 559. ریثا نبا  ، خیراتلا یف  لماکلا  ( - 5 - 5
،ج 45،ص 5. راونألا راحب  ،ج 4،ص 100، بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 6 - 6

،ج 1،ص 602. هعیشلا نایعا  ،ج 5،ص 6، راونألا راحب  ( - 7 - 7
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(1) ...ّهلّذلا .» اّنم  تاهیه  ّهلذلا و  هّلسلا و  نیب  ، نیتنثا نیب  زّکر  دق  ّیعّدلا  نب  ّیعّدلا  ّنا  الا...نتفلا و  ران  انیلع  متششح 

: رگید ياه  هبطخ  اّما  و 

تأدـه هعمّدـلا و ال  تأقر  الف  ، ردـغلا لتخلا و  لـها  اـی  ! هفوکلا لـها  اـی  ، دـعب اـّما  :» مدرم هب  باـطخ  هفوک  رد  بنیز  ترـضح  ۀـبطخ 
(2) ...اثاکنا .» هّوق  دعب  نم  اهلزغ  تضقن  يّذلا  لثمک  مکلثم  اّمنا  ، ّهنّرلا

هلاوما و متبهتنا  هومتلتق و  انیـسح و  متلذخ  مکل  ام  ، مکل هأوس  هفوکلا  لها  ای  :» نایفوک هب  باطخ  ، نینمؤملا ریما  رتخد  ، موثلک ما  ۀبطخ 
(3) ...هومتبکن .» هئاسن و  متیبس  هومتثرو و 

انحبصأف ءامّـسلا  قافآ  ضرألا و  راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دیزی  ای  تننظ  أ  :» دیزی سلجم  رد  « مالـسلا هیلع  » يربک بنیز  روشرپ  ۀبطخ 
لوسر تانب  کقوس  کئاما و  كرئارح و  كریدـخت  ءاقلّطلا  نب  ای  لدـعلا  نما...اناوه  هّللا  یلع  اـنب  ّنا  يراـسألا  قاـست  اـمک  قاـسن 

(4) ایابس .»...؟ هلآ » هیلع و  هللا  یلص  » هللا

ملحلا ملعلا و  انیطعا  : عبسب انلّضف  اّتس و  انیطعا  ! سانلا اهّیا  :» ماش رد  دیزی  سلجم  رد  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  رگاشفا  زیگناروش  ۀبطخ 
«. ...افّصلا مزمز و  نبا  انا  ، ینم هّکم و  نبا  انا  ، یبسن یبسحب و  هتأبنا  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دقف  ینفرع  نمف...هعاجشلا  هحامّـسلا و  و 

(5)

هللا یلـص  » ربمایپ ترتع  ّتیمولظم  نییبت  تیب و  لـها  نانمـشد  ةرهچ  ياـشفا  نیتسار و  نید  یفرعم  رد  هک  اـه  هبطخ  هنوگنیا  ياوتحم 
یم نایب  اروشاع  ۀثداح  رد  ار  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  یـشمّطخ  مه  هک  تسا  یخیرات  دانـسا  نیرتدنمـشزرا  زا  ، تسا « هلآ هیلع و 

.قح هار  زا  ار  نانآ  ۀناهاگآ  تیامح  وا و  نادناخ  تفرعم  قمع  مه  ،و  دنک

نیدباعلا نیز  درد  ینعی  هبطخ  نیشتآ  ضارتعا  ینعی  هبطخ 

رادیاپ نداتسیا  مّسبت  اب  راوتسا  بنیز  وچمه  ینعی  هبطخ 

نتخود ار  بل  ، بآ رانک  رد  نتخومآ  یگنشت  ینعی  هبطخ 

ندز رخآ  ۀنامیپ  نونج  رد  ندز  رغاس  ادخ  اب  ینعی  هبطخ 

ص:163

،ج 2،ص 7. یمزراوخ لتقم  ،ص 131، مومهملا سفن  ( - 1 - 1
،ج 45،ص 109. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ص 112. نامه ( - 3 - 3
،ج 3،ص 378 نیسحلا مامالا  هایح  ،ج 2،ص 504، ءاسنلا مالعا  ( - 4 - 4
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،ج 45،ص 174. راونألا راحب  ،ج 2،ص 69، یمزراوخ لتقم  ( - 5 - 5
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تسا یکاب  یب  زا  بجح و  زا  يا  هولج  تسا  یکاپ  میرح  ، نز ینعی  هبطخ 

(1) تسا ؟ بنیز  يادص  اب  یک  انشآ  تسا  بش  خلت  ةداب  زا  تسم  هکنآ 

بیطخ

ینارنخـس هب  عورـش  دیزی  روتـسد  هب  رابرد  بیطخ  ، تیب لها  يارـسا  روضح  رد  ، دیزی خاک  رد.دـناوخ  یم  هبطخ  هک  یـسک.نارنخس 
دایرف وا  رس  رب  « مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز.تخادرپ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح »و  مالـسلا هیلع  » یلع هب  نتفگ  ازـسان  دیزی و  حدم  هب  درک و 

اهّیا کـلیو  » تسا شتآ  رد  تهاـگیاج  ؟ يرخ یم  ، قوـلخم يدونـشخ  تمیق  هـب  ار  ادـخ  مـشخ  بـیطخ ! يا  وـت  رب  ياو  : هـک دیـشک 
(2) راّنلا .» نم  كدعقم  أّوبتف  ، قلاخلا طخسب  قولخملا  هاضرم  تیرتشا  ! بطاخلا

لاخلخ

هیلع » نیـسح ماما  رتخد  همطاف  لقن  هب.نجنرب  ياپ   (3) دـننک ، ياپ  رد  هک  نآ  لاثما  هرقن و  ـالط و  زا  يا  هقلح  ، اـپ ۀـقاس  تنیز  یعون 
رد وا  ياهاپ  زا  ، لاخلخ ود  هلمج  زا  ، دنتخادرپ تراغ  هب  دندش و  رو  هلمح  اه  همیخ  هب  ، ماما تداهش  زا  سپ  دعس  رمع  هاپـس  «، مالـسلا

ترـضح نآ  رتخد  دوخ  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رتخد  رگتراـغ و  نآ  ناـیم  ياـهوگتفگ  هتکن و  نیا  يوار  .دندرب (4) دـندروآ و 
.تسا (5)

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رتخد  همطاف  ، هراوشوگ ، اه همیخ  تراغ  -

رجنح رجنخ و 

ای رمـش  رجنخ  اب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رهطم  رـس  ندـیرب  ةرابرد  رعـش و  نابز  رد  رتشیب  ، تسا ساـنج  ياراد  هک  هملک  ود  نیا  زا 
.دوش یم  هدافتسا  نانس 

قدنخ

لباق ریغ  هدایپ  ای  هراوس  هچ  ، نارگید يارب  هک  یـضرع  قمع و  اب  ، دـننک یم  هقطنم  ای  رهـش  کی  درگادرگ  هک  تسا  یلادوگ  ، قدـنخ
ۀقطنم هب  نمـشد  روبع  يارب  یعنام  ناونعب.دـنراذگ  یم  یلاخ  ، تروص ناـمه  هب  اـی  ، دـننکفا یم  شتآ  اـی  بآ  نآ  رد  دـشاب و  روبع 

کیتکات کی  ناونعب  زین  اروشاع  ۀثداح  رد.دوش  یم  بوسحم  ، فلاخم ۀلمح  زا  هدنرادزاب  یعیبط  لماع  يدوخ و 

ص:164

ناهیک 73/5/6. ، همان دیپس  زورهب  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 385. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
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،ج 45،ص 83. راونألا راحب  ( - 4 - 4
،ص 140. قودص یلاما  ( - 5 - 5
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تساوخ دوخ  باحصا  زا  ، دید ریذپان  بانتجا  یعطق و  ار  اروشاع  دربن  نوچ  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس.تفرگ  رارق  ارجا  دروم  یماظن 
زا دشاب و  وس  کی  زا  اهنت  نمشد  اب  گنج  هلباقم و  ۀهبج  ات  دنزورفا  شتآ  نآ  رد  دننکب و  یقدنخ  اه  همیخ  هاگودرا و  نوماریپ  هک 

مزیه راخ و  ، لاناک نآ  رد  دندنک و  یقدنخ  یگنهامه  يراکمه و  اب  دنتخادرپ و  راک  هب  فرط  ره  زا  همه.دنوشن  ریگلفاغ  رـس  تشپ 
.دنتخورفا (1) شتآ  نآ  رد  هتخیر و 

یغیلبت یماظن  ياهکیتکات  ، هاگ همیخ  -

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باوخ 

لوسر شدـج  رّهطم  ربـق  هنیدـم و  اـب  عادو  يارب  ، درک تکرح  هّکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  شیادرف  هک  یبـش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما 
رب رس  ، حبص ياهیکیدزن  ات  ، تسیرگ درک و  اعد  دناوخ و  زامن  تعکر  نیدنچ  تفر و  ترضح  نآ  مرح  هب  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ

يدوزب هک  منیب  یم  : دیامرف یم  دسوب و  یم  هدنابسچ و  هنیس  هب  ار  وا  هک  دید  ار  ادخ  لوسر  باوخ ، رد.درب  شباوخ  داهن و  ربق  يور 
زا ربخ  ، باوخ نیا  .دنتـسه (2) وت  قاتـشم  اجنیا  ، تردارب تردام و  ردـپ.دش و  یهاوخ  دیهـش  ـالبرک  رد  بل  هنـشت  ، نوخ هب  هتـشغآ 
هب ترـضح  نآ  ، دید باوخ  رد  ار  ربمایپ  یتقو  ، هنیدم رد.دوب  هدید  مه  اروشاع  حبـص  ار  یباوخ  نینچ.داد  یم  ترـضح  نآ  تداهش 
ارچ سپ  دـسرپ  یم  ماما  زا  هّیفنح  دّـمحم  یتقو  «. الیتق كاری  نا  ءاـش  یلاـعت  هللا  ّناـف  جرخا  ، نیـسح اـی  :» دومرف مالـسلا » هیلع  » نیـسح
دید باوخ  ار  شدج  ، ترضح نآ  زین  (3) ایابـس .» ّنهاری  نا  یلاعت  هللا  ءاش  دق  : نیـسحلا لاق  ،» يرب یم  ار  ناکدوک  نانز و  هداوناخ و 

مالعا تداهـش  ۀیاس  رد  ار  یتشهب  تاجرد  نآ  هب  ندیـسر  (4)و  هداهـشلاب » ّالا  اهلانت  تاـجرد ال  هّنجلا  یف  کـل  ّنا  :» دومرف وا  هب  هک 
.درک

« هملس ّما  » باوخ

هشیش دوش و  یم  هتشک  البرک  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح هک  دوب  هدینش  ترضح  نآ  زا  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ ربمایپ  رسمه  هملـس  ما 
هدـش دیهـش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هک  نادـب  ، دـش نوخ  زا  رپ  ، كاـخ نیا  هاـگره  : دوب هدومرف  هداد و  يو  هب  ـالبرک  تبرت  يواـح  يا 

هک يزور  زا.تشذگ  ارجام  نیا  زا  اهلاس.تسا 

ص:165

،ص 201. فّطلا هعقو  ،ج 1،ص 248، یمزراوخ لتقم  ( - 1 - 1
ص 177. «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  دلج  ، ینیرحب ملاوع  ( - 2 - 2

،ج 1،ص 184. راونألا راحب  زا  لقن  هب  ،ص 195، مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
،ص 130. قودص یلاما  ( - 4 - 4
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نآ : تفگ یم  تسیرگن و  یم  هشیـش  نآ  هب  زور  ره  دوـب و  نارگن  هملـس  ّما  ، درک تمیزع  قارع  يوـس  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما 
دولآراـبغ ییور  رـس و  اـب  هک  دـید  باوـخ  رد  ار  ادـخ  ربماـیپ  اروشاـع  زور  ! تـسا یمیظع  زور  ، يوـش نوـخ  هـب  لیدـبت  هـک  يزور 

.دیسرپ ار  ّتلع.تسا 

ار دوخ  باوخ  داد و  رس  « دش هتشک  نیسح ، » دایرف هتساخرب و  باوخ  زا  هملس  ّما.مدوب  « مالسلا هیلع  » نیـسح ندش  هتـشک  دهاش  : دومرف
ادهـشلا دیـس  يارب  زور  نامه  زا  هملـس  ما.درک  نایب  ار  دوخ  باوخ  ؟ ییوگ یم  اجک  زا  : دندیـسرپ  . تفگزاـب مشاـه  ینب  ناـنز  يارب 

.تفای نوخ  زا  رپ  ار  نآ  ، تفر هشیش  غارس  یتقو  ، باوخ نآ  ندید  زا  سپ  .تفرگ (1) ازع  سلجم 

هملس ما  -

یلوخ

اروشاع زور  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هکنآ  زا  سپ.دوب  « مالسلا هیلع  » تیب لها  نانمشد  هفوک و  نامیخژد  زا  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ 
.دنک ادج  ار  ترضح  رّهطم  رس  ات  دمآ  ولج  ، داتفا نیمز  رب  هاگلتق  رد 

ار رّهطم  رس  یلوخ  ، دوب هتسب  رصق  رد  هدش و  رید  نوچ  اّما  ؛ درب دایز  نبا  دزن  ار  نیـسح  ماما  رـس  ، يدزا ملـسم  نب  دیمح  قافتا  هب  يو 
لد هب  ار  وا  ۀنیک  ، هدروآ هناخ  هب  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح رـس  هک  دیمهف  شنز  نوچ.تشاد  نز  ود  وا.درک  ناهنپ  درب و  لزنم  هب  بش 

تنب فوـیع  ماـن  هب  ) شرگید نز.دوـب  ناـهنپ  راـتخم  ماـّیا  رد  یلوخ.دـشن  رتـسبمه  وا  اـب  رگید  دـش و  دـنلب  باوـختخر  زا  تـفرگ و 
نمـشد وا  اب  دوب  هدروآ  ار  « مالـسلا هیلع  » هّللا دـبع  ابا  رـس  یلوخ  هک  ماگنه  نآ  زا  نز  نیا.داد  ربخ  راتخم  نارای  هب  ار  وا  ياج  ( کلام

هک يرونت  ای  قاتا  نآ  زا  شرسمه  ، دوب هدرب  شیوخ  لزنم  هب  ار  رهطم  رـس  یلوخ  هک  بش  نآ  .دنتشک (2) ، هتفرگ ار  یلوخ.دوب  هدش 
.تسا هتفای  هار  اه  هیثرم  رد  اج  نیمه  زا  « یلوخ رونت  .تسا (3)« هدش  هدیشک  نامسآ  هب  هک  دید  ار  يرون  ، دوب هدش  هداهن  نآ  رد  رس 

مدمآ هناخناهن  زار  يوس  ، هن خبطم  مدمآ  هناخ  نآ  خبطم  هب  نم  دوب و  بش 

نوخ ّدر  لابند  هب  دناشک  ما  هتسخ  لد  نورب  يا  همخد  زا  دنز  یم  رون  هک  مدید 

« مالسلا هیلع  » یلع ای  ؟ درک یم  هچ  رونت  رد  دیشروخ  یلع  ای  ؟ درک یم  هچ  رون  نایم  رد  نوخ 

(4)

ص:166

،ص 369. مرقم ، نیسحلا لتقم  ،ج 3،ص 316، نیسحلا مامإلا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 45،ص 125. راونألا راحب  ،ج 1،ص 612، هعیشلا نایعا  ( - 2 - 2

،ص 391. مرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
(. ناهیک 73/5/6 ) يرایتخب ردان  ( - 4 - 4
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رونت هب  نامهم  ردنا و  خاک  هب  هتفخ  نابزیم  ناشن  تسا  هداد  هک  ، تسا هدوب  دشاب و  ناهج  ات 

رون (1) تیآ  رونت  تاکشم  هب  تسا  هدید  هک  ای  فهک ؟ ةروس  بل  هب  تسا  هدینش  هک  نت  یب  رس 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  -

نوخ

میدرک یم  ادتقا  « مالسلا هیلع  » نیسح هب  « نوخ » اب میدرک  یم  ادف  دوخ  ناج  هک  زور  نآ 

میدرک (2) یم  « ادخ » تابثا «، دوخ » یفن اب  دوب  اروشاع  قطنم  ام  قطنم  نوچ 

شیوخ « نوخ » زا دـشاب  رـضاح  هک  یـسک  ، باسح نیا  اب.تسین  مه  ناج  ، نآ دوبن  اب  هک  تسا  ناسنا  رکیپ  يدوجوم  نیرتزیزع  ، نوخ
.تسا « اروشاع گنهرف  » يابفلا زا  هک  تسا  « یبلط تداهش  » نامه نیا  تسا و  يزابناج  ةدامآ  درذگب ، قح  تلادع و  بتکم و  هار  رد 

یم مایق  هتخیر  قحاـن  هب  ياـهنوخ  ماـقتنا  هار  رد  هکنآ  مه  ، راگدـنام تسا و  زیزع  ، درذـگ یم  ناـج  زا  دـهد و  یم  نوخ  هک  نآ  مه 
مه »و  البرکب لوتقملا  مدب  بلاّطلا  نیا  » تسالبرک ناگتـشک  هاوخنوخ  ترـضح ، نآ  هک  ارچ  ، دـنک یم  هنوگ  نامز  ماما  يراک  ، دـنک

.دنتداهش بتکم  قیال  نادرگاش  ، دنریگ یم  يراکادف  هسامح و  ماهلا  ، نادیهش نوخ  زا  هک  نانآ 

راثن و ام  هار  رد  ار  شیوخ  بلق  نوخ  تسا  رضاح  سک  ره  : دومرف البرک  يوس  هب  تکرح  زاغآ  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  هکنیا 
نوخ تسادق.تسا  یبلط  تداهـش  گنهرف  نیمه  هب  هراشا  (3) انعم » لحریلف  هتجهم  انیف  الذاب  ناک  نم  :» دوش هارمه  ام  اب  ، دـنک راـثیا 

یم هتخیر  نیمز  رب  هک  شنوـخ  ةرطق  نیلوا  اـب  هک  تسوا  ّقـح  دـنک و  یم  هلماـعم  ادـخ  اـب  وا  هـک  ارچ  ، تساـج نـیمه  زا  زین  دـیهش 
ةرطق ای  ، دوش هتخیر  ادخ  هار  رد  هک  ینوخ  ةرطق  (4)و  نیّدلا » ّالا  هّلک  هبنذ  هل  رفغی  دیهشلا  مد  نم  قارهی  ام  لّوا  :» دوش هدیزرمآ  ، دوش

هللا و لیبس  یف  مد  هرطق  : نیترطق نم  لج  ّزع و  هّللا  یلا  ّبحا  هرطق  نم  ام  :» تسا دنوادخ  دزن  هرطق  نیرتبوبحم  ، ادخ فوخ  زا  یکـشا 
(5) هّللا .» ّالا  دبع  اهب  دیری  لیّللا ال  داوس  یف  هعمد  هرطق 

لیبق نیا  زا  یتاریبعت  شدیهش  نارای  »و  مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  هب  تبسن  زین  تارایز  تایاور و  رد 

ص:167

.يزیربت ّرین  ( - 1 - 1
.فلؤم زا  ( - 2 - 2

،ص 194. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
(. ادخ ربمایپ  زا  ،ج 5،ص 192( همکحلا نازیم  ( - 4 - 4

(. نیدباعلا نیز  ماما  زا  ،ص 187( نامه ( - 5 - 5

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 269 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_167_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_167_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_167_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_167_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_167_5
http://www.ghaemiyeh.com


ره.دیدرک راثن  لذـب و  ادـخ  هار  رد...و  ار  ناتدوخ  ، ار ناتبلق  نوخ  ، ار ناتنوخ  ، ار ناتحاورا  ، ار ناتـسفن  ، ار ناتناج  امـش  : هک تسا  دایز 
ّتلذ راتفرگ  ، دـننازیرگ نتخاب  ناج  نداد و  نوخ  زا  هک  ناـنآ  دـسر و  یم  تزع  هب  ، دـشاب هتـشاد  ار  هیحور  حور و  نیا  هک  مه  یتّلم 
سرد دـبا  يارب  نادیهـش  نوخ.تسا  هدرک  همیب  ار  مالـسا  بـالقنا و  نادیهـش  نوخ  مّلـسم  :» دـیامرف یم  ( هر ) ینیمخ ماما.دـنوش  یم 

هار هب  هک  دنتسه  ناگدنیآ  اهتّلم و  نیا  تسین و  یندش  روک  تداهـش  مسر  هار و  هک  دناد  یم  ادخ  تسا و  هداد  نایناهج  هب  تمواقم 
(1) .دومن » دنهاوخ  ادتقا  نادیهش 

تسا يزاس  ناهج  يزوسدوخ و  زمر  تسا  يزارفارس  تیآ  ناشنوخ 

تسا يزابناج  ناشن  نوخ  لزغ  دیهش  رازم  ره  گنر  نوخ  گنس 

تداهش ، هللا راث  ، راث -(2)

هزات نوخ 

دش هدید  یتفگش  ياه  هناشن  نامسآ  نیمز و  رد  ، اروشاع رـصع  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ندش  هتـشک  زا  سپ  هک  هدمآ  تایاور  رد 
هتـشک زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  ییاهلقن  رد.دوب  ( طیبع مد  ) هزات نوخ  راثآ ، میالع و  نیا  زا  یکی.دوب  یقاب  اهتّدـم  ات  اهنآ  زا  یخرب  هک 

.دـیراب نوخ  نامـسآ  زا  زور  هس  دوب و  هزاـت  نوخ  نآ  ریز  ، دنتـشاد یم  رب  نیمز  زا  هک  ار  یگنـس  ره  ، سدـقملا تیب  رد  ، ماـما ندـش 
هب « مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  گوس  رد  نیمز  نامسآ و  ۀیرگ  ، اهگنس ریز  زا  نیمز و  زا  هزات  نوخ  شیور  نامسآ و  زا  نوخ  شراب  (3)

دقل طیبع و  مد  هتحت  ّالا و  اینّدـلا  نم  رجح  عفر  ام  :» هک تسا  هدـش  لقن  دیعـس  وبا  لوق  زا  ، طیبع نیمه  ۀـنیمز  رد.تسا  هدـمآ  باسح 
رد ار  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  زین  هملـس  ّما  باوخ  دروم  رد  (4) تعّطقت .» یّتح  هّدـم  بایّثلا  یف  هرثا  یقب  امد  ءامّـسلا  ترطم 
مد ) هزات نوخ  هب  شکاخ  هک  يدـید  ، تسا نآ  رد  كاخ  تسوت و  دزن  رد  هک  يا  هشیـش  هاـگره  هدومرف : وا  هب  ترـضح.دید  باوخ 

.تسا (5) هدش  هتشک  « مالسلا هیلع  » نیسح هک  نادب  ، دش نیگنر  ( طیبع

هملس ما  باوخ  ، خرس قفش  -

ص:168

،ج 20،ص 239. رون ۀفیحص  ( - 1 - 1
.ّفلؤم زا  ( - 2 - 2

،ص 142. قودص یلاما  ،ج 5،ص 180، یلماع ّرح  ، هادهلا تابثا  ،ج 45،ص 204، راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ج 11،ص 462 و 482. ّقحلا قاقحا  ( - 4 - 4

،ج 45،ص 231. راونألا راحب  ( - 5 - 5
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هللا راث  - ادخ نوخ 

راث «- مالسلا هیلع  » نیسح یهاوخنوخ 

نتسیرگ نوخ 

یم هک  هدـش  لقن  « مالـسلا هیلع  » تّجح ترـضح  نابز  زا  « هسّدـقم ۀـیحان  ترایز  » رد هک  تسا  يریبعت  ، نتـسیرگ نوخ  ، کشا ياج  هب 
ياـج هب  ملاـن و  یم  میرگ و  یم  نوـخ  وـت  رب  بش  حبـص و  ، مـنک تیراـی  متـسناوتن  تخادـنا و  ریخأـت  هـب  ارم  راـگزور  رگا  : دـیامرف

: میرگ یم  نوخ  ، کشا

هیلع » نیـسح ماـما  تداهــش  زا  سپ  هـک  يا  هداـعلا  قراـخ  یعیبـط و  ریغ  ياـه  هناـشن  زا  (1) امد .» عومّدـلا  لدـب  کیلع  ّنیکبـأل  »...
نوخ شراب  مه  یکی...و  نیطسلف  ماش و  ۀقطنم  رد  اهگنس  ریز  هزات  نوخ  دوجو  قفش و  یخرس  زا  ریغ  ، دش هدید  تانئاک  رد  « مالـسلا

: تسا نینچ  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  تیاور.دنا  هتسناد  اه  هناشن  نآ  زا  زین  بورغ  عولط و  ماگنه  ار  نامسآ  یخرس.دوب  نامسآ  زا 

ارطم ءامّـسلا  ترطم  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا لتق  اّمل  :» تسا هدش  لقن  زین  میلـس  ّما  زا  «. مّدلاب اموی  نیعبرا  نیـسحلا  یلع  ءامّـسلا  تکب  »
(2) ناطیحلا .» تویبلا و  هنم  تّرمحا  ، مّدلاک

خرس قفش  ، هزات نوخ  ، هسّدقم ۀیحان  ترایز  -

نارزیخ

ضارتعا هزرب  وبا.دز  یم  نادند  بل و  رب  درک و  یم  هراشا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ةدیرب  رـس  رب  نآ  اب  ، دـیزی هک  يا  هکرت  بوچ و 
.دیسوب یم  ار  بوچ  نیا  ياج  هک  مدید  ار  ربمایپ  ياهبل  نم  ادخ  هب  ، رادرب « مالسلا هیلع  » نیـسح ياهبل  زا  ار  تبوچ  ! قساف يا  : هک درک 

«. بیضقلاب عورقملا  رغّثلا  یلع  مالسلا  :» تسا هدمآ  زین  ترضح  نآ  ۀمانترایز  رد  (3)

هاگ همیخ 

هلصاف بآ  زا  هقطنم.دز  همیخ  دمآ و  دورف  نیمزرـس  نآ  رد  البرک  نیمزرـس  هب  ندیـسر  زا  سپ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  یّلحم 
کی ، هقطنم نیا  ۀعومجم.دوب  هدش  هرـصاحم  دش  یم  هدیـشک  برغ  بونج و  ات  یقرـش  لامـش  زا  هک  اه  هپت  هلـسلس  کی  اب  تشاد و 

رد.تشاد هلـصاف  نمـشد  ياهورین  يریگرد و  نادیم  زا.دـندوب  هتفای  رارقتـسا  لحم  نیمه  رد  تیب  لها  داد و  یم  لیکـشت  هریاد  مین 
ار لحم  ، هفوک هوبنا  هاپس  یلو.دسرن  اجنآ  هب  نمشد  يودرا  ياهریت  هک  دوب  ییاج 

ص:169

،ص 154. دّمحم لآ  ۀمانگوس  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 54. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 2 - 2

،ص 114. نامه ( - 3 - 3
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نانز و مایخ  فارطا  مشاه  ینب  ناناوج  مایخ  دندرک و  بصن  نیـسح  ماما  ۀمیخ  تشپ  ار  بنیز  ترـضح  ۀمیخ  .دندرک (1) هرصاحم 
.دوب (2) لافطا 

لها ۀمیخ  زا  ادج  ، باحصا ياه  همیخ.تاناکما  هقوذآ و  بآ و  ۀمیخ  یخرب  دوب و  تارفن  ناکـسا  لحم  یخرب  ، هتـشارفا ياه  همیخ 
لباـق اـت  ، هدـنکارپ ّتتـشتم و  هن  ، دوب روج  عمج و  هک  يا  هنوگب  ، تشاد یبـسا  لـعن  تلاـح  اـه  همیخ  شیارآ.دوـب  مشاـه  ینب  تیب و 

مه اه  همیخ  زا  یخرب.دنریگن  رارق  مجاهت  دروم  ، تمـس نآ  زا  ات  دوب  هدش  رفح  قدنخ  اه  همیخ  نیا  تشپ  رد.دشاب  يرتشیب  تظافح 
نیمه لباقم  رد.دـندرک  یم  زیمت  ار  دوخ  دـنتفر و  یم  تفاظن  ۀـمیخ  هب  ماما  نارای  اروشاع  حبـص.دوب  تفاـظن  اـی  حالـس  صوصخم 

.دندرک (3) یم  یخوش  تداهش  قوش  یلاح و  شوخ  زا  ّهبر  دبع  نب  نمحرلا  دبع  اب  ریضخ  نب  ریرب  هک  دوب  همیخ 

: تسا هدوب  رارق  نیا  زا  اروشاع  زور  رد  ینیسح  ياه  همیخ  ّتیفیک 

تفاظن و ۀمیخ  رابنا 6- ۀمیخ  ادهش 5- ۀمیخ  یناسربآ 4- هناخاقـس و  ۀمیخ  -3( سناژروا ) نارگدادما ۀمیخ  یهدنامرف 2- ۀمیخ  -1
نارای ياه  همیخ  -9« مالسلا هیلع  » داّجس ترـضح  ۀمیخ  -8( تسا هدش  یم  هدافتسا  رگنـس  ناونعب  طقف  ) يرگنـس ۀمیخ  یگزیکاپ 7-

ماما تداهش  زا  سپ  (4) مالسلا .» هیلع  » بنیز ترضح  ۀمیخ  -12( اه هچب  ، اهنز ) یگداوناخ ياه  همیخ  مشاه 11- ینب  ياه  همیخ  -10
هب مزر  نادـیم  زا  ، اروشاع يادهـش  رکیپ.دیـشک  شتآ  هب  درک و  تراغ  ار  اـهنآ  دروآ و  هلمح  ماـیخ  هب  نمـشد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح

.دش یم  هدروآ  هاگ  همیخ  لباقم 

هب هدرک و  ترایز  ار  اجنآ  نارئاز  تسا و  دوجوم  ( مّیخم ) هاگ همیخ  مان  هب  ینیـسح  مرح  یبرغ  بونج  رد  ، ـالبرک رد  نونکا  هچنآ  »...
یناشن ات  دش  هتخاس  ییانب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هاگ  همیخ  لحم  رد  اهدعب  تسا و  هدوبن  میدق  ياهنامز  رد  ، دنیوج یم  كّربت  نآ 

هدوب و وا  نایرابرد  هاش و  نیدلا  رـصان  ییاریذپ  يارب  « اشاپ تحدم  » ۀتخاس ، هاگ همیخ  ۀـّبق  نامتخاس و  یلعف  يانب.دـشاب  ناکم  نآ  زا 
(5) .تسا » هتخاس  ار  نآ  « هدد نمؤملا  دبع  » مه یلوق  هب 

یماظن ياهکیتکات  ، قدنخ -

ص:170

،ج 3،ص 93. نیسحلا مامإلا  هایح  ( - 1 - 1
،ص 329. هدازدامع ، ادهشلا دیس  یناگدنز  ( - 2 - 2

ص 245. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 3 - 3
،ص 28. هانپ یمطاف  «، اروشاع يدیحوت  تالیکشت  » ةوزج ( - 4 - 4

،ص 111. البرک ثارت  ( - 5 - 5
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د ذ

د

هرامإلا راد 

بلغا ، تشاد روضح  اجنآ  مکاح  ریما و  هک  ییاهرهـش  رد.یتموکح  گرا  ، گرا ، نیـشن مکاح  ریما ، ۀناخ  ، رادـنامرف رادناتـسا و  ّرقم 
رد.دشابن يا  هلـصاف  ، هبطخ داریا  هعمج و  زامن  ۀـماقا  يارب  ات  ، دـش یم  هتخاس  یتموکح  رـصق  تراما و  ّرقم  ، رهـش عماج  دجـسم  رانک 

ار تیب  لها  يارسا.دندرک  یم  رازگرب  عماج  دجسم  رد  ار  یمومع  سلاجم  دنتفگ و  یم  هرامإلا  راد  ار  دایز  نبا  رارقتسا  لحم  هفوک 
هک رــصق  نـیمه  رد.دــمآ  شیپ  هرهاـط  ترتـع  داـیز و  نـبا  ناــیم  اــهوگتفگ  نآ  دــنتخاس و  یموـمع  سلجم  نآ  دراو  هفوـک  رد 

.دندرک دیهش  دایز  نبا  روتسد  هب  ار  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ، هدوب « رامط » شمان

ۀفوک راثآ  » .تفرگ ماـجنا  صاـقو  یبا  نب  دعـس  تسد  هب  ، مالـسا رد  یتلود  ياـنب  نیرت  یمیدـق  ناونعب  ، هفوک هراـمإلا  راد  ناـمتخاس 
هیاپ ، دایز ياهـشالت  اب  ، قارع یناتـساب  راثآ  ةرادا.دراد  دوجو  عماج  دجـسم  زا  ییایاقب  اهنت  هتفر و  نیب  زا  هراـمإلا  راد  هلمج  زا  ، میدـق

نآ طّسوتم  عافترا  هک  هتـشاد  رتم  لوط 170  هب  راوید  راهچ  ، هرامإلا راد  هک  دـهد  یم  ناشن  میالع.درک  ادـیپ  اهیراّفح  اب  ار  نآ  ياـه 
اهنآ عاـفترا  رتم و  يرگید 24/60  اـب  جرب  ره  ۀلـصاف  هدوب و  لـصّتم  هریاد  مین  جرب  هب 6  یجراـخ  علـض  زا  راوید  ره  هدوب و  رتـم   14

یخرب رانک.تسا  هتشاد  یم  نوصم  یجراخ  موجه  زا  ار  هرامإلا  راد  ، نآ یسدنهم  عون  رصق و  مکحم  يانب.تسا  هدوب  رتم  دودح 20 
(1) .تسا » هدوب  خبطم  نادنز و  ناونعب  ییاهقاتا  زین  نآ  یلصا  ياهرد 

ص:171

(. یقرواپ ،ج 2،ص 357( یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح  ( - 1 - 1
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هفالخلا راد 

هک مه  يرهـش  دوخ  هب.هاشداپ  تماقا  ياج  دش ، یم  هتفگ  هفالخلا  راد  ، دوب هفیلخ  تنوکـس  لحم  هک  يرـصق  ، تموکح تختیاپ  رد 
.دوب ینعم  نامه  هب  مه  هموکحلا  راد.دش  یم  هتفگ  هفالخلا  راد  ، دوب اجنآ  رد  هاشداپ  ای  هفیلخ 

ماع راب  مدرم  هب  يزوریپ  نیا  ندیشک  خر  هب  يارب  ، وا تیب  لها  ندروآ  رد  تراسا  هب  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نتـشک  زا  سپ  ، دیزی
تناها یعـضو  اب  ، دـندوب هتـسب  مه  هب  ار  نانآ  ، بانط اب  هک  ار  تیب  لها  يارـسا  هاگنآ.دـش  ّتیعمج  زا  رپ  رـصق  داد و  یمومع  نذا  و 

.تسا هدوب  قشمد  عماج  دجسم  کیدزن  ، دیزی ۀفالخلا  راد  .دندرک (1) دیزی  سلجم  دراو  زیمآ 

هّیقر - هلاس هس  رتخد 

ردس تخرد 

هک تشاد  دوجو  يردس  تخرد  دوب و  هدش  ثادحا  ییاهانب  اه و  هناخ  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  فارطا  ، دیشرلا نوراه  ةرود  رد 
زا شیپ  هثداح  نیا.دـندرک  عطق  ار  تخرد  نآ  نوراه  روتـسد  هب.ناشیا  رب  یناب  هیاس  مه  دوب و  نارفاسم  نارئاز و  يارب  يا  هناشن  مه 

یسوم هک  هدش  لقن  زین  .تفرگ (2) ماجنا  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ربق  هب  تبسن  تبون  نیدنچ  لّکوتم  رـصع  رد  هک  دوب  ییاهبیرخت 
«. هردّسلا عطاق  هّللا  نعل  :» دومرف راب  هس  هک  تسا  هدش  لقن  ربمایپ  زا  مه  یثیدـح  رد.داد  تخرد  نآ  عطق  هب  روتـسد  ، کلملا دـبع  نب 
هچ هب  تسیچ و  ثیدح  نیا  يانعم  دنتـسناد  یمن  مدرم  دیـشرلا  نوراه  نامز  ات.ار  ردس  تخرد  ةدننک  عطق  دـنک  تنعل  دـنوادخ  (3)

عطق ماما و  ربق  بیرخت  ربخ  وا  یتقو  ؟ ربخ هچ  ، دیـسرپ ، دوب هدمآ  هک  قارع  لها  زا  يدرم  زا  دیمحلا  دبع  نب  ریرج.دراد  هراشا  یتیانج 
نعل ار  ردـس  ةدـننک  عطق  هک  هدـش  تیاور  ربماـیپ  زا  یثیدـح  ! ربکا هللا  : تفگ درک و  دـنلب  ار  شناتـسد  ریرج  ، تفگ ار  ردـس  تخرد 

شربـق دـننادن  مدرم  اـت  تسا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ربـق  عضوم  رییغت  وا  دـصق.میدیمهف  یمن  ار  شیاـنعم  زورما  اـت  یلو  ، تسا هدوـمن 
.تساجک (4)

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  ، رئاح ، نیسح ماما  ربق  بیرخت  -

ص:172

،ج 3،ص 376. یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح  ( - 1 - 1
،ص 89. يرّفظملا نیسح  دمحم  ، هعیشلا خیرات  ( - 2 - 2

،ج 4،ص 64. بقانم ( - 3 - 3
،ج 45،ص 398. راونألا راحب  ،63، نامه ( - 4 - 4
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اروشاع ياهسرد 

ناناملـسم ریغ  ناناملـسم و  دروآ و  دیدپ  میظع  یجوم  يرـشب  خیرات  رد  هک  دوب  ییاهدادخر  نیرتمیظع  زا  کش  یب  ، اروشاع ۀثداح 
رد ار  متس  ۀطلس  یفن  ناسنا و  تمارک  ظفح  يارب  هزرابم  ياه  هزیگنا  تخاس و  انشآ  رادفده  تایح  موهفم  یلاعتم و  ياهشزرا  اب  ار 

رتانـشآ قیمع  نینوخ و  تکرح  نآ  رد  هتفهن  ياهـسرد  اـب  اـهناسنا  ناناملـسم و  هک  هزادـنا  ره.دومن  تیوقت  اـی  ، درک داـجیا  اـهناسنا 
زا هک  ییاهـسرد.دنا  هدنازرل  ار  اهتوغاط  تموکح  ياه  هیاپ  هتـسیز و  راوگرزب  دنمتّزع و  نازیم  نامه  هب  ، دنا هدرب  هرهب  نآ  زا  ، هدـش

یگدنز رکف و  رد  هعقاو  نآ  ریثأت  ، نانآ تایحور  درکلمع و  ، شنارای »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نانخـس  رد  ، تفرگ ناوت  یم  اروشاع 
نیا اب  ، درگنب هعقاو  نیا  ۀـعومجم  رد  ّتقدـب  هک  یـسک  تسا و  هتفهن  نامز  لوط  رد  شراثآ  هساـمح و  نآ  يراگدـنام  ناناملـسم و 

اهـسرد و هنوـگنیا  هب  نوگاـنوگ  ياهلکـش  هـب  يدّدـعتم  ياهلخدـم  اـهناونع و  لـیذ  رد  ، هماـنگنهرف نـیا  رد.دوـش  یم  انـشآ  اهـسرد 
فادـها ، یگدازآ ، اروشاع تضهن  جـیاتن  راثآ و  : دوش هعجارم  تاعوضوم  نیا  هب  هلمج  زا.تسا  هدـش  هراشا  ییاروشاـع  ياهـشزومآ 
ياهراعـش ، ترایز ، یگدـنز ، اروشاع یگنادواج  زمر  ، داهج ، یغیلبت یماظن - ياهکیتکات  ، البرک ـالب و  ، تریـصب ، راـثیا ، اروشاـع تضهن 

، هفیقـس اروشاـع و  ، فورعم هـب  رما  اروشاـع و  ، نارگید رظن  رد  اروشاـع  «، مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  ۀعیـش  یبـلط ، تداهـش  ، اروشاـع
تضهن ، زامن ، یثارم حیادم و  ، البرک مایق  ّتیهام  اروشاع ، موی  ّلک  ، ینابرق ، زوف ، اروشاع گنهرف  ، تّوتف ، حتف ، مالسلا مالسإلا  یلع  ، ربص

.رگید ياهناونع  یخرب...و  کعم  اّنک  انتیل  ای  ، تداهش ای  حتف  ای  ، ّهلّذلا اّنم  تاهیه  ، رصان نم  له  ، ترجه ، افو ، ثراو ، شروش ای 

تاعاس ةزاورد 

هیلع » نیـسح ماـما  رّهطم  رـس  هارمه  دـندرک ، رهـش  دراو  اـجنآ  زا  ار  تیب  لـها  يارـسا  هک  ، قـشمد يدورو  ياـه  هزاورد  زا  یکی  ماـن 
نآ .دوـب (1) « تاـعاس باـب  » هزاورد نآ  مان.دــندوب  لوغــشم  ینز  لـبط  یبوکیاـپ و  یناــمداش و  هـب  مدرم  هـک  یلاــح  رد  «. مالــسلا
هب ناریـسا  هک  یماگنه.دـیدرگ  یم  متخ  هزاورد  نیا  هب  هفوـک  بـلح و  هار  هـک  دوـب  رهـش  نآ  یقرـش  ياـه  هزاورد  زا  یکی  ، هزاورد

اذـل.درک فّقوت  ماش  ةزاورد  رانک  رد  ارـسا  ۀـلفاق  اهتعاس  ، هّیما ینب  رکـشل  رونام  ّتیعمج و  ماـحدزا  تّدـش  زا  ، دندیـسر ماـش  ةزاورد 
.دندیمان « تاعاس باب  » ار هزاورد  نیا  نایعیش 

ص:173

سفن ) دـنا هتـسناد  نآ  رد  رـس  رب  صوـصخم  یتعاـس  دوـجو  ار  يراذـگمان  ّتلع  مه  یخرب  ص 128. ،ج 45، راونالا راـحب  ( - 1 - 1
(. ،ص 241 مومهملا
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هّلحم زا  اموت  باب  هزورما  تسا و  هدنام  یقاب  یمیدـق  ةزاورد  نیا  زا  يراثآ  دـنمان و  یم  « اموت باب  » ار تاعاس  باب  ، رـضاح رـصع  رد 
.دسر (1) یم  رظن  هب  رت  فیثک  رت و  هدیشاپ  مه  زا  ، رهش رگید  طاقن  هب  تبسن  تسا و  قشمد  رهش  نیشن  یحیسم  ياه 

دیرد

.تسا اروشاع  زور  رد  دعس  رمع  هاپس  رادمچرپ  مان 

هدیرب ناتسد 

همیخ هب  بآ  ندروآ  يارب  اروشاع  زور  نوچ  هک  تسا  « مالـسلا هیلع  » لضفلا ابا  البرک  رادملع  تسد  ود  روظنم.هدش  ملق  ياهتـسد  ای 
اوـمتعطق نا  هللا  «و  زجر اـب  داـتفا و  راـک  زا  شتـسار  تسد  ادـتبا  ، نمـشد ياـهورین  نیمک  اـب  يریگرد  رد  ، تـفر تارف  يوـس  هـب  ، اـه
رد.دیسر تداهش  هب  ات  داد  همادا  هزرابم  زجر و  هب  يو.دش  عطق  مه  شپچ  تسد.دناسرب  اه  همیخ  هب  ار  بآ  ات  دیـشوک  یم  « ...ینیمی

یم هدـناوخ  اه  هحون  مه  « نینبلا ما  » شردام لاح  نابز  زا  تسا و  یّـصاخ  هاگیاج  ، اروشاـع دیـشر  رادـملع  یتسد  یب  يارب  اـه  هیثرم 
.دوش

وت تسد  يازع  مدید  یمن  ات  وت  تسد  يادف  متشگ  یم  شاک 

وت تسد  ياصع  رب  دراد  هیکت  زونه  اروشاع  رهظ  ياه  همیخ 

وت تسد  ياه  هخاش  هداتف  ات  یفطصم  غاب  زبس  تخرد  زا 

وت تسد  يازف  مغ  يازع  رد  لد  لها  مشچ  دزیر ز  یم  کشا 

وت تسد  ياپ  هب  ددرگ  یم  زبس  اونین  خرس  ياهلگ  نمچ  کی 

(2) وت ؟ تسد  ياهبنوخ  ایآ  تسیچ  ادخ  تسد  يا  وت  زا  متفگش  رد 

تارف ، یلع نب  سابع  -

يرادازع ياه  هتسد 

رد یّصاخ  تافیرشت  اب  هک  یهورگ.دنهد  ماجنا  ار  يراک  دننک و  تکرح  مه  اب  ای  دنیآ و  درگ  ییاج  رد  هک  مدرم  زا  یهورگ  : هتسد
ناشتکرح .رگید (3) ۀّـمئا  ادهـشلا و  دیـس  يرادازع  ۀـماقا  يارب  ؛ دـنناوخ يراعـشا  مه  اـب  دـننک و  یم  تکرح  اـه  هچوک  اـهنابایخ و 

تروصب

ص:174

باــب  » نآ هـب  دوـب و  رــصق  ياــهرد  زا  یکی  ناــنآ  ۀــتعاس  هـس  فـقوت  ، یلقن هـب  .) ص 12 ،ج 3، عّیــشت فراــعملا  هریاد  ( - 1 - 1
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(. یحیرط بختنم  زا  لقن  هب  ،ج 2،ص 294  سدقلا ضایر.دنتفگ  « تاعاسلا
.ینامحر قداص  ( - 2 - 2

.نیعم ، یسراف گنهرف  ( - 3 - 3
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.تفرگ لکش  هیوفص  رصع  رد  رتشیب  نآ  جاور.تسا  ینز  ریجنز  ای  ینز  هنیس 

یهدـنامزاس یعون  اب  دـنا و  هتـشاد  يا  هژیو  مان  یهاـگ  صوصخم و  مچرپ  غوت و  تمـالع و  هناـشن و  دوخ  يارب  ، تاجتـسد هنوگنیا 
، البرک فجن و  نوچ  ییاهرهـش  قارع و  رد  هژیوب  ، مسارم نیا.دـنتخادرپ  یم  يراوگوس  هب  رگید  ياهزور  اروشاع و  مایا  رد  یمدرم 

رازه زا  شیپ  ، ادهـشلا دیـس  يارب  يرادازع  ياه  هتـسد  ندمآ  نوریب  زاغآ  :» دسیون یم  ءاطغلا  فشاک  موحرم.تسا  هدوب  رتراد  هشیر 
دندرک و یم  هبدـن  « مالـسلا هیلع  » نیـسح يارب  هک  یلاح  رد  نارادازع  ياه  هتـسد  هک  ، دوب « هلوّدـلا نکر  »و« هلوّدـلا ّزعم  » نامز رد  ، لاس

نیا ندـمآ  نوریب  رگا  و.دوب  مراـهچ  نرق  رد  نیا...دـش  نویـش  زا  رپ  هراـبکی  شیاـههار  دادـغب و  ، دنتـشاد تسد  هب  ییاهلعـشم  ، بش
زار دـش و  یم  دـساف  هرمث  تفر و  یم  نیب  زا  « مالـسلا هـیلع  » یلع نـب  نیـسح  يروآداـی  زا  ضرغ  فدـه و  ، دوـبن اـههار  رد  اـهبکوم 

(1) .تشگ » یم  یفتنم  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  تداهش 

رد هک  دوش  یم  هتفگ  ازع  تلاح  اب  یهار  ندومیپ  يرادازع و  تروصب  یعمج  ياـهتکرح  نیمه  هب  زین  « ینیـسح بکاوم  » اـی « بکوم »
نیـشن هعیـش  ياهاتـسور  اهرهـش و  ۀمه  رد  زین  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد.دراد  يرتشیب  روش  جاور و  نیعبرا  ماّیا  رد  هژیوب  ، قارع

رد هک  ( البرک رد  « جریوط » ۀتـسد لثم   ) دراد هلاسدـص  دـنچ  الثم  یهاگ  ینـالوط و  يا  هچخیراـت  ، اـه هتـسد  نیا  زا  یخرب.دراد  جاور 
.دننک (2) یم  ظفح  ار  شیوخ  ياهتّنس  ، یپایپ ياهلسن 

اه و هتـسد  نیا.تسا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  روحم  رب  هک  دـهد  یم  نیرمت  ار  یهدـنامزاس  لّکـشت و  یعون  ، يرادازع ياه  هتـسد 
اب مه  نآ  ، دـشخب یم  ماظن  مظن و  نانآ  هب  دـنک و  یم  تیوقت  ار  سفن  هب  دامتعا  ّتیـصخش و  تیلوئـسم و  ساـسحا  دارفا  رد  ، اـهتئیه

.تردق لامعا  روز و  ّتیمکاح  نودب  هناقشاع و  هناصلاخ و  یبادآ  سدقم و  ییاوتحم 

ینز هنیس  ، يرادازع ، تئیه -

البرک - البرک تشد 

یعازخ لبعد 

هک يو.هعیش  ناماما  ّتیمولظم  گوس  رد  « تایآ سرادم  » فورعم هدیـصق  ةدنیارـس  ، یفوک یعازخ  نیزر  نب  یلع  نب  لبعد  ، یلع وبا 
باسح هب  اروشاع  گرزب  نایارس  هیثرم  زا 

ص:175

(. فجن پاچ 1345 ق، ،) ،ص 15 ءاطغلا فشاک  نیسح  دمحم  ، هّینیسحلا بکاوملا  ( - 1 - 1
: زا « تارکـسعم سرادم و  ، هّینیـسحلا بکاوملا  :» ك.ر هلمج  زا  ینیـسح  يرادازع  ياه  هتـسد  فادـها  اهلّکـشت و  ۀـنیمز  رد  ( - 2 - 2

،ص 34. يردبلا یماس 
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نیا تدالو.دوب  « مالـسلا هیلع  » تیب لها  زا  تیاـمح  روج و  ياـفلخ  شهوکن  رد  رتشیب  شیاهرعـش.تسیز  دادـغب  رد  رتشیب  ، دـمآ یم 
رد 98 ، قشمد مکاح  ۀسیـسد  هب  شتداهـش  لاس 148 و  ، دوب تیالو  هّمئا و  هار  ۀتخاب  ناج  ناگتفیـش  زا  هک  یعیـش  رعـش  ۀـغبان  ةرهچ 

.تسا (1) نادوس  زرم  کیدزن  « هلیوز » رد شربق.دوب  يرجه  رد 246  یگلاس 

ملع رد  هکلب  ، هتسجرب رعاش  کی  اهنت  هن  وا.تفرگ  تعلخ  « مالـسلا هیلع  » اضر ماما  زا  ینهاریپ  «، تایآ سرادم  » ةدیـصق رطاخ  هب  لبعد 
وا دوخ  نامز  رد  شیاه  هدورـس  دمآ و  یم  باسح  هب  هعیـش  ياملع  زا  دوب و  يدنمـشزرا  ةرهچ  زین  تغل  خیرات و  مالک و  ثیدح و 

.دش یم  لقن  ناهد  هب  ناهد  رشتنم و 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  نایفوک  ۀمان  - همانتوعد

هغدغد

هیلع » یبتجم نسح  ماما  تداهش  اب  فداصم  هک  رفـص  زور 28  ار  نآ   ، ناوخ هیزعت  ای  رادازع  ياه  هتـسد  الومعم  هک  یگرزب  توباـت 
هحون نآ  فارطا  رد  كدوک  ود  ، دوـب نارادازع  شود  رب  هک  یلاـح  رد  هدرک ، شوپهایـس  ار  هغدـغد  ادـتبا.دنروآ  یم  تسا  « مالـسلا

.تسا هدوب  حلطصم  جیار و  مف  رهش  رد  اهنت  ارهاظ  .دندرک (2) یم  یناوخ 

دسا ینب  - ادهش داسجا  نفد 

البرک رد  نفد 

ینیسح و ریاح  رد  هک  دوش  یم  یناسک  لماش  یهلا  تمحر  تسا و  شزرا  ، هعیـش گنهرف  رد  البرک  سّدقم  نیمزرـس  رد  ندش  نفد 
زا سپ  یناسک  یتح  دنوش و  نفد  اجنآ  رد  هک  دنا  هدرک  یم  تیصو  يداع  مدرم  ارما و  املع ، ، ناگرزب زا  يرایـسب.دنوش  نفد  البرک 

دیـس ردـپ  هلمج  زا  ، تسه نآ  يارب  يدایز  ياه  هنومن  دـنا و  هدرک  لقتنم  البرک  هب  ار  دـسج  هرابود  ، رگید ياـج  رد  ندـش  نوفدـم 
هب یگتـسب  ، تسا یفلتخم  ياههاگدید  ، تساجک ات  شزرا  بابحتـسا و  نیا  ةدودـحم  هکنیا  رد  .هغالبلا (3) جهن  ةدنروآدرگ  یـضر 

.تسا هدش  لقن  مه  خسرف  جنپ  ات  خسرف  کی  زا  هک  دراد  مرح  ةدودحم 

ریاح ، البرک ، ینیسح مرح  -

ص:176

یفطـصم زا : « شود رب  راد  رعاش  ، یعازخ لبعد  :» ك.ر وا  لاـح  حرـش  ةراـبرد  زین  ،ج 2،ص 263-286. ینیما همالع  ، ریدـغلا ( - 1 - 1
.هدازیلق

،ص 218. مق يرادازع  ایاکت و  خیرات  ( - 2 - 2
،ج 8،ص 95. یلیلخلا ، هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( - 3 - 3
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مد

ادصمه دننک و  یم  رارکت  ار  نآ  نارضاح  دیوگ و  یم  ناوخ  هیثرم  حاّدم و  هک  یعرصم  تیب و   ، یناوخ هحون  هیثرم و  حالطصا  رد 
.تسا یناوخ  هحون  ینز و  هنیس  تاحالطصا  زا  نتفرگ  مد  نداد و  مد.دنریگ  یم  مد  ، حادم اب 

قشمد

یخیرات نکاما  تسا و  هدش  انب  مالسا  زا  شیپ  هتشاد و  یخیرات  یگنهرف و  ّتیزکرم  ّتیعقوم و  ، میدق زا  هک  هیروس  رهـش  نیرتگرزب 
تموکح اـجنآ  رد  لاـس  تّدـم 31  هیواعم.دـندرک  حـتف  ار  اجنآ  يرجه  لاس 13  رد  ناناملـسم.تسا  نآ  نهک  خـیرات  ياـیوگ  ، نآ

.تسا (2) رهش  نیا  رد  تسا  یمالسا  دجاسم  نیرتگرزب  زا  هک  يوما (1) عماج  دجسم.درک 

ياه هرود  رد  راید  نآ  مدرم.تسا  رهش  نیا  رد  زین  نیسح  ماما  رتخد  هّیقر  دقرم.دندروآ  رهش  نیا  رد  دیزی  شیپ  ار  تیب  لها  يارـسا 
يا هنامـصخ  هاگدید  « مالـسلا هیلع  » یلع لآ  یلع و  هب  تبـسن  ، دندوب نایوما  هیواعم و  موش  تاغیلبت  ریثأت  تحت  نوچ  ، مالـسا نیتسخن 

.دنتشاد

.دوب نآ  ةدنهد  ناشن  زین  البرک  يارسا  اب  نایماش  ياهدروخرب 

ماش ، هّیبنیز ، ماش ۀبارخ  ، هّیقر -

اروشاع ۀهد 

ظعو و سلاجم  يرادازع و  ییاپرب  هب  مادـقا  مدرم  ماّیا  نیا  رد  دـنیوگ و  یم  مّرحم  ۀـهد  اـی  اروشاـع  ۀـهد  ار  مّرحم  هاـم  لوا  زور  هد 
تشادگرزب يارب  یگدامآ  دنک و  یم  ادیپ  يرتشیب  روش  قنور و  اه  هینیسح  ایاکت و  دجاسم و  يرادازع و  ياهتئیه  دننک و  یم  هیثرم 

.دیآ یم  دیدپ  ینیسح  ياروشاع 

يرادازع ، مّرحم ، اروشاع -

بهار رید  - اسرت رید 

بهار رید 

یم هدرب  ماش  هب  يدیزی  ياهورین  هارمه  هب  ارـسا  هک  ، رفـس نیا  رد.دنتـشذگ  نآ  زا  تیب  لها  ناریـسا  هک  ، ماش نیمزرـس  رد  یّلحم  مان 
هب يرید  رد  یبهار  هک  « نیریـسّنق » ماـن هب  دندیـسر  یّلحم  هب  ، هار ياـههاگلزنم  زا  یکی  رد.دوب  هلفاـق  هارمه  زین  ادهـش  ياهرـس  ، دـندش

نامسآ هب  نآ  زا  رون  هک  داتفا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رّهطم  رس  هب  هعموص  زا  بهار  هاگن.دوب  لوغشم  تدابع 

ص:177

«. قشمد عماج  » ةژاو ، ادخهد « همان تغل  ك.ر «: قشمد  عماج  دجسم  ياهیتفگش  تمظع و  ةرابرد  ( - 1 - 1
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،ج 9،ص 264. هیمالسإلا فراعملا  هرئاد  ( - 2 - 2
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بـش.تشادهگن هعموـص  رد  دوـخ  دزن  بش  نآ  ار  رـس  نآ  داد و  رـس  ناـنابهگن  هب  مـهرد  رازه  هد  ، هنحـص نـیا  ندـید  اـب.تفر  یم 
: يزیربت ّرین  ۀتفگ  هب  .دش (1) ناملسم  اهنآ  تکرب  هب  دید و  یتامارک  اهیتفگش و  ، سّدقم رس  نآ  زا  بهار  ، ماگنه

روبز لیجنا و  دنز  نآرق  هب  هنعط  رگا  ياو  یندم  لوسر  طبس  رس  اسرت و  رید 

.دراد رارق  هداج  هب  فرشم  يدنلب  کی  رب  تسا و  دوجوم  نانبل  هب  هیروس  هار  ۀقطنم  رد  نونکا  مه  ، رید نیا 

جزید

دیـس ربق  نوماریپ  نانآ  عمجت  هعیـش و  نتخاـس  قّرفتم  يارب  تفاـی  ّتیرومأـم  یـسابع  لّـکوتم  يوس  زا  هک  دوب  یـسک  ، جزید میهاربا 
دنتسناوتن یلو  دنتفرگ  ینارگراک.دوب  یبرغم  نوراه  ، تیانج نیا  رد  وا  هارمه.دنک  بارخ  ار  ترـضح  نآ  ربق  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا

نآ زا  سپ  ، رفن ود  نیا.دـنتفر  یمن  شیپ  مـه  اـهواگ  یلو  ، دـندرک هدافتـسا  واـگ  زا  ، لـحم نآ  مخــش  بـیرخت و  يارب.دـننک  بارخ 
.تسا (2) تبث  خیرات  بتک  رد  هک  دندید  ییاهیراتفرگ 

راـک رد  ترـشابم  ، دوـب هتفرگ  تسد  رد  هک  یلیب  اـب  شدوـخ  ، ربـق بـیرخت  رد  دوـب و  هدروآ  مالـسا  رهاـظ  هـب  دوـب و  يدوـهی  ، جزید
.دوب (3) يرجه  لاس 236  رد  ، لمع نیا.تشاد 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  ، رئاح «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  بیرخت  -

ذ

قرع تاذ 

مان ، قارع .تسا (4) هّکم  یقرـش  قطانم  يارب  مارحا  تاقیم  ، ّلحم نیا  دراد و  هلـصاف  لزنم  ود  هّکم  ات  هک  قارع  هّکم و  نیب  یلزنم  مان 
زا سپ  ادهـشلا  دیـس  هک  تسا  ییاههاگلزنم  زا  ، لزنم نیا  دنوش و  یم  هّکم  دراو  ریـسم  نآ  زا  نویقارع  هک  هّکم  هار  رد  تسا  یهوک 

هداد هـمادا  هار  هـب  هدـیچ و  رب  ار  اـه  هـمیخ  سپـس  ، هدرک فـقوت  لـحم  نـیا  رد  زور  ود  یکی  تـسا و  هتــشذگ  نآ  رب  قـیقع  يداو 
.دمآ یم  قارع  زا  هک  درک  تاقالم  بلاغ  نب  رشب  اب  لزنم  نیمه  رد  ماما.تسا 

يدعب لزنم  هک  « هرمغ » يوس هب  ار  شیوخ  هار  ادهشلا  دیس.تسوت  رب  اهریشمش  یلو  وت  اب  اهلد  : داد خساپ  يو.دیـسرپ  ار  قارع  عاضوا 
نایفوک هب  يا  همان  لزنم  نیمه  رد  .داد (5) همادا  دوب 

ص:178

،ج 5،ص 193. هدهلا تابثا  ،ج 11،ص 498، قحلا قاقحا  ،ج 45،ص 172، راحب ،ج 4،ص 60، بقانم ( - 1 - 1
،ج 45،ص 394. راونألا راحب  ،ج 4،ص 64، بقانم ( - 2 - 2

،ص 239. یمق ثدحم  ، یهتنملا همتت  ( - 3 - 3
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،ص 204. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 4 - 4
،ص 31. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 5 - 5
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.داتسرف يوادیص  رهسم  نب  سیق  طّسوت  تشاگن و  نآ  رد  ار  شندمآ  ربخ  تشون و 

لزنم -

رکاذ

لها رکاذ  » .يربـنم ظـعاو و  هچ  دـشاب و  حاّدـم  هچ  ، دـنایرگ یم  ار  مدرم  دـیوگ و  یم  تیب  لـها  بیاـصم  زا  هک  یـسک  ، هدـنروآدای
هدـنز ار  ربمایپ  نادـناخ  ياهتّیمولظم  لیاضف و  دای و  مان و  ، یناوخ هیثرم  یحاّدـم و  اب  هک  ناـنآ  يارب  تسا  زیمآراـختفا  یناونع  «، تیب

.دنزاس یم  یثنخ  ، تلاسر نامدود  هب  دوخ  ياهملظ  ندرپس  یشومارف  هب  رد  ار  نانمشد  ۀشقن  دنراد و  یم  هگن 

لها ّتیمولظم  البرک و  ۀثداح  نارگایحا  نارکاذ و  زا  هراومه  ناشدوخ  دوب و  ناماما  قیوشت  دروم  ، البرک يادهـش  هّمئا و  دای  رکذ و 
ره (1) راّنلا .» یلع  ههجو  هللا  مّرح  هانیع  تضافف  هدنع  انرکذ  نم  :» دومرف مالسلا » هیلع  » قداص ماما.دنتـسیرگ  یم  نآ  رب  دندوب و  تیب 

.دنک یم  مارح  شتآ  رب  ار  شا  هرهچ  دنوادخ  ، دوش دولآ  کشا  شنامشچ  میوش و  دای  وا  دزن  هک  سک 

هضور ، يرکون بصنم  ، يرادازع ، یحاّدم -

تبیصم رکذ 

ینارنخـس و ینایاپ  عطقم  تروصب  هچ  همانرب ، نیا  رد.اروشاـع  ۀـثداح  نتـشاد  هگن  حرطم  هّمئا و  ماـن  داـی و  ياـیحا  تهج  رد  یتّنس 
یتروصب رگید  ناماما  زین  وا و  نارای  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  ّتیفیک  ـالبرک و  ثداوح  ، لقتـسم تروصب  هچ  هظعوم و 

یم ماجنا  اهلتقم  ساسا  رب  ثداوح  لقن.ددرگ  یم  ادهـشلا  دیـس  رب  نتـسیرگ  فطاوع و  کیرحت  ببـس  هک  دوش  یم  لقن  كانزوس 
تمـصع نادناخ  نیموصعم و  ماقم  هب  نهو  بجوم  ات  دوش  یم  هدافتـسا  بوخ  ياهرعـش  ربتعم و  عبانم  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دریگ و 

.ددرگن

یم کشارپ  ار  منامشچ  همطاف  نادنزرف  تداهش  دای  دومرف  یم  ، تسیرگ یم  اروشاع  دای  هب  لاس  تسیب  هک  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما 
یفاک شدوخ  اهتّیمولظم  نآ  يروآدای  هثداح و  دای  ، باسح نیا  اب  (2) هربع » کلذل  ینتقنخ  ّالا  همطاف  ینب  عرصم  رکذا  مل  ّینا  :» دنک

.تسین یناوخ  هیثرم  تبیصم و  رکذ  رد  ساسا  یب  ياهفرح  لقن  ای  غورد  نتخیمآ  هب  يزاین  دنایرگب و  ار  ناعمتسم  ات  تسا 

اب هعیش  یبلق  یفطاع و  دنویپ  ینیسح و  تضهن  قیمعت  ببس  ، تبیصم رکذ 

ص:179

،ج 44،ص 285. راونألا راحب  ( - 1 - 1

،ج 45،ص 109. راونألا راحب  ( - 2 - 2
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ار هعماج  دـنک و  یم  بآ  رب  شقن  دنتـشاد ، شیوخ  تایانج  وحم  رد  شـشوک  هک  ار  تیب  لها  نانمـشد  ۀـشقن  تسادهـشلا و  دـّیس 
.درورپ (1) یم  ناملاظ  مصخ  تیب و  لها  راداوه 

ّتقد دوخ  یناوخ  هیثرم  ياوـتحم  رد  مه  دنـشاب و  هتـشاد  ار  ساّـسح  بصنم  نیا  یگتـسیاش  مه  ، ناـناوخ هیثرم  نارکاذ و  دـیاب  هتبلا 
.دندنب راک  هب  نآ  بادآ  رد  ار  ناگرزب  حیاصن  دنشاب و  هتشاد 

رکاذ ، ربنم ظعو و  بادآ  ، زیرگ ، هیرگ ، لتقم -

حانجلا وذ 

هدوب وردـنت  راوهر و  ، بسا نیا  هک  تهج  نآ  زا.دوب  هتـسشن  نآ  رب  اروشاـع  زور  هک  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  بسا  ماـن  ، رادـلاب
هلمح نمشد  ناراوس  هب  درک و  یم  عافد  يو  رکیپ  زا  ، ترـضح نآ  تداهـش  زا  سپ  ، بسا نیا.دنا  هتفگ  یم  حانجلا  وذ  نآ  هب  ، تسا

تمواقم و دوب و  بسا  نیا  رب  راوس  ، دوخ ناوت  ۀظحل  ّدح و  نیرخآ  ات  ادهـشلا  دیس  .تشک (2) ار  يدادعت  قیرط ، نیا  هب  دومن و  یم 
.داتفا البرک  نیمز  رب  بسا  نیا  يور  زا  نایاپ  رد.درک  یم  گنج 

تشاد تقاط  ، لاتق رب  ادهشلا  دّیس  هن  تشاد  تماقتسا  بات  رگد  حانجلا  وذ  هن 

داتفا نیمز  رب  شرع  منکن  طلغ  رگا  داتفا  نیز  ردص  یهاش ز  هبترم  دنلب 

ندز نیمز  رب  ماگ  دایرف و  هحیص و  اب  درک و  هتشغآ  ماما  نوخ  هب  ار  دوخ  لکاک  وا  بسا  «، مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ 
رد .تساخرب (3) نانآ  نویـش  دندش و  ماما  تداهـش  هّجوتم  نانز.دـهد  ربخ  تیب  لها  هب  ار  ماما  تداهـش  ات  دـیود  اه  همیخ  يوس  هب 

تخادنا و تارف  بآ  هب  ار  دوخ  تخیرگ و  ناوناب  دزن  زا  هدزتشحو  ، ترـضح تداهـش  زا  سپ  ، ماما بسا  هک  هدـش  لقن  عبانم  یخرب 
اه همیخ  هب  يور  ناـشیرپ  تلاـح  نیز و  اـب  هک  هدـش  داـی  « داوج » ناوـنع اـب  ، بسا نیا  زا  هسّدـقم  ۀـیحان  تراـیز  رد  .دش (4) دـیدپان 

هوجولل تامطال و  دودخلا  یلع  ، روعّشلا تارـشان  رودخلا  نم  نجرخ  اّیولم  هیلع  جرّـسلا  ایزخم و  داوجلا  یلا  ءاسّنلا  نرظن  اّملف  :» داهن
: تفگ یم  همهمه  اب  بسا  نیا  ، ماما تداهش  زا  سپ  هک  تسا  تیاور  (5)و  ...تایعاد .» لیوعلاب  تارفاس و 

ص:180

ءادهشلا دیس  رب  يرادازع  نتسیرگ و  ثیداحا  ،ج 44،ص 278، راونألا راحب.یتعیرش  «، ناروآدای دای و  یبالقنا  شقن  :» ك.ر ( - 1 - 1
.تسا هدروآ  ار 

،ج 4،ص 58. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 2 - 2
،ج 45،ص 60. راونألا راحب  ( - 3 - 3

،ص 353. یشاک هللا  بیبح  الم  ، ادهشلا هرکذت  ( - 4 - 4
،ج 3،ص 298. نیسحلا مامإلا  هایح  ( - 5 - 5
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(1) اهّیبن .» تنب  نبا  تلتق  هّمال  همیلّظلا  همیلّظلا  »

حانجلا وذ  ، تسالوم يراج  هشیمه  نوخ  حانجلا  وذ  ، تسادیپ وت  لای  يور  هک  ینوخ 

حانجلا (2) وذ  ، تساخرب وت  لای  ادخ ز  يوب  تسشن  تنت  يور  هب  باتفآ  هرطق  کی 

مسح وذ 

راکـشآ « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  يارب  هفوک  زا  یمازعا  هاپـس  ۀـعیلط  نوچ.هفوک  هّکم و  نایم  ياههاگلزنم  زا  یکی.تسا  یّلحم  ماـن 
ناکم نیمه  رد  شنازابرس  ّرح.دز و  ودرا  اجنآ  رد  ، نمـشد ياهورین  ندیـسر  زا  شیپ  داد و  قوس  مسح  وذ  فرط  هب  ار  شنارای  ، دش

هار زا  هک  دننک  باریـس  ار  ناشنابـسا  یتح  وا و  هاپـس  ّرح و  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  دندرک و  دروخرب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  اب 
هاپس ّرح.دش و  هدناوخ  تعامج  زامن  ، رهظ ماگنه  درک و  ینارنخس  هورگ  نآ  يارب  سپس  ماما.دندوب  شطع  بات  یب  دندوب و  هدیسر 

.دندرک (3) ادتقا  مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  هب  زین  وا 

ص:181

،ج 44،ص 266. راونألا راحب  ( - 1 - 1
.يدبع نیسح  : زا ( - 2 - 2

،ص 215. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
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ص:182
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ر

« مالسلا هیلع  » نیسحلا سأر  دهشم  «- مالسلا هیلع  » نیسحلا سأر 

بابر

روضح البرک  رفس  رد  وا  (. هللا دبع  ) رغصا یلع  هنیکس و  ردام  »و  مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  رـسمه  ، يدع نب  سیقلا  ءرما  رتخد  ، بابر
درک و يرادازع  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  يارب  لاس  کی  تّدم  تشگزاب و  هنیدم  هب  سپـس  ، تفر ماش  هب  ناریـسا  هارمه  تشاد و 

جاودزا یسک  اب  دشن  رضاح  درک و  ّدر  ار  شیرق  ناگرزب  فارشا و  زا  یناراگتساوخ.دورس  ترـضح  نآ  گوس  رد  مه  ییاه  هیثرم 
هیلع » نیـسح تداهـش  رب  هودنا  هیرگ و  طرف  زا  ، تفر یمن  هیاس  ریز  دوب و  نایرگ  هتـسویپ  « مالـسلا هیلع  » هّللا دـبع  ابا  گوس  رد.دـنک 

تسا یتایبا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تداهش  رد  وا  ياه  هدورس  هلمج  زا  .تخاب (1) ناج  ( يرجه لاس 62  رد  ) دعب لاس  کی  « مالسلا
: دوش یم  عورش  هنوگنیا  هک 

ِنوفدَم ُریغ  لیتق  ءالبرَک  یف  هب  ُءاضَتُسی  ارون  َناک  يذلا  ّنِا 

...نیزاوَملا َنارسُخ  َتبّنُج  اّنَع و  هِحلاص  هّللا  َكازَج  ّیبنلا  ُطبِس 

(2)

هتفرگ رب  رد  ار  ود  نـیا  هـک  يا  هناـخ  هنیکـس و  شرتـخد  بدا و  تلیـضف و  اـب  رــسمه  نـیا  هـب  زین  « مالــسلا هـیلع  » یلع نـب  نیــسح 
: دومرف یم  تشاد و  ّتبحم  ، دشاب

بابّرلا هنیکس و  اهب  ّلحت  اراد  ّبحال  یّننا  كرمعل 

باتع (3) يدنع  بتاعل  سیل  یلام و  ّلج  لذبا  امهّبحا و 

ص:183

،ج 2،ص 579. ریثا نبا  ، لماک ،ج 1،ص 63، ربش ، فطلا بدا  ( - 1 - 1
،ج 6،ص 499. هعیشلا نایعا  ( - 2 - 2

.نامه ( - 3 - 3
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هیثرم - ءاثر

زجر

كّرحت و یعون  هک  تسا  یبرع  يرعـش  روحب  زا  یکی  مان  ، زجر » .دـنناوخ یم  دربن  ياهنادـیم  رد  نارواـگنج  هک  یـسامح  ياـهرعش 
هدافتسا هتشاد  رخافت  ای  مانشد  ، هزرابم ۀبنج  هک  يراعشا  رد  رتشیب  ، رعش نزو  نیا  زا  ، ّتیلهاج نارود  هتشذگ و  رد.تسا  نآ  رد  یناور 

هک هدش  ببس  ، دندناوخ یم  گنج  ياهنادیم  رد  نازرابم  هک  یسامح  ياهرعـش  رد  گنهآ  نزو و  نیا  يریگراک  هب.تسا  هدش  یم 
یهاگ ور  نیا  زا.تسا  هدش  یم  هدورـس  نادیم  رد  یلاجترا  تروصب  هتـشاد و  هاتوک  یتایبا  ، زجر الومعم.دـنیوگ  زجر  ، راعـشا نآ  هب 

لاح و اب  هک  ار  برع  يارعـش  راعـشا  ، هزرابم نادـیم  رد  ندـناوخ  زجر  ماگنه  ، دارفا رتشیب  (1) .دراد » یبدا  يروتـسد و  ياـهاطخ  مه 
دورس و یم  رعش  شیوخ  یفّرعم  فصو و  رد  ههیدبلا  یف  ، تشاد رعـش  عبط  وجگنج  دوخ  رگا  دندناوخ و  یم  دوب  قباطم  نانآ  عضو 

دوخ ۀـّیحور  ورین و  تیوقت  يارب  مه  ، زجر.درک یم  ناـیب  نآ  رد  ار  شا  هلیبـق  دوخ و  ياـهیریلد  قـباوس  هلیبـق و  ردـپ و  دوـخ و  ماـن 
هب دندناوخ و  یم  ار  نآ  ، گنج ءانثا  رد  نارواگنج  هک  دوب  اه  هرود  نآ  رد  جیار  یماظن  دورـس  ، زجر » .بیقر ندناسرت  يارب  مه  ، دوب

ياهنادیم نآ  رد  زجر.دندرک  یم  دیدهت  ندرک  رام  رات و  نتـشک و  هب  ار  ناشنانمـشد  دـندیلاب و  یم  شیوخ  ياهینامرهق  تعاجش و 
ياهزجر رب  ، دـندرک یم  دامتعا  اه  هزین  اهریت و  اهریـشمش و  رب  هک  هنوگنامه  ناروآ  مزر  دوب و  ّرثؤم  راکیپ  حالـس  کـی  دـننام  ، دربن

(2) .دندرک » یم  هیکت  زین  دوخ 

هک ییاهزجر.دـندناوخ  یم  زجر  ، دربـن ياهنادـیم  رد  شناراـی  ناردارب و  نادـنزرف و  »و  مالـسلا هیلع  » یلع نـب  نیـسح  ، زین ـالبرک  رد 
ناشداهج ةزیگنا  دندرک و  یم  لابقتسا  تداهش  زا  نآ  هار  رد  هک  یفده  هدیقع و  رگنایامن  ، دندناوخ یم  اروشاع  زور  ماما  باحـصا 

ابا ترــضح  ـالثم.دوب  ناشتریــصب  یهاـگآ و  ، مدـق تاـبث  ، نـیقی ةدـنهد  ناـشن  تـسا و  یفدـه  هـچ  يارب  یهار و  هـچ  رد  هـک  ، دوـب
: تسا هتفگ  ، لضفلا

ینید نع  ادبا  یماحا  ّینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هّللا  و 

هدانج نب  ورمع  «. ...نسحلا نبا  اناف  ینورکنت  نا  :» هک دناوخ  یم  زجر  « مالـسلا هیلع  » نسح نب  مساق.تسا  نییآ  زا  تیامح  يایوگ  هک 
: دناوخ یم  زجر 

ص:184

(. صیخلت هب  لقن  ) دعب هب  ،ج 10،ص 50  هیمالسالا فراعملا  هرئاد  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 155. نیسحلا مامإلا  هایح  ( - 2 - 2
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...ریذنلا ریشبلا  داؤف  رورس  ریمألا  معن  نیسح و  يریما 

: دناوخ یم  « مالسلا هیلع  » ربکا یلع 

یبّنلاب یلوا  هللا  تیب  نحن و  یلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  انا 

یبا نع  یماحا  فیسلاب  برضا  یعّدلا  نبا  انیف  مکحی  هللاات ال 

ّیبرع ّیمشاه  مالغ  برض 

: هلمج زا  ، دراد يدّدعتم  ياهزجر  « مالسلا هیلع  » نیسحلا هللا  دبع  ابا  دوخ  ای 

راّنلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  لتقلا 

: هک زجر  نیا  ای 

ینثنا نا ال  تیلآ  ّیلع  نب  نیسحلا  انا 

یبّنلا نید  یلع  یضما  یبا  تالایع  یمحا 

.تسا (1) هناعاجش  يرادیاپ  تابث و  يریلد و  الاو و  ياه  هزیگنا  الاب و  ۀّیحور  زا  راشرس  ، همه همه و  هک 

هّیقر

هب ار  ردـپ  یبش  ، ماش رد  هدوب و  تیب  لها  يارـسا  هارمه  البرک  رفـس  رد  هک  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دـبع  ابا  ۀـلاس  راـهچ  هس  رتخد 
ماما رّهطم  رس  وا  روتـسد  هب.دیـسر  دیزی  هب  ربخ.تساوخ  ار  ردپ  درک و  یبات  یب  تسیرگ و  رایـسب  ندش  رادیب  زا  سپ  دید و  باوخ 

تماقا لحم  هک  ) ماش ۀبارخ  رد  اهزور  نامه  دـش و  روجنر  تحاران و  رتشیب  هرظنم  نیا  زا  وا  دـندرب و  وا  دزن  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح
.درادن دوجو  يدحاو  رظن  نیخروم  نایم  ، شتداهش رتخد و  نیا  ةرابرد  هتبلا  .داد (2) ناج  ( دوب تیب  لها  تقوم 

وا هب  نایعیـش  تسا و  تفگـش  دزیگنا  یم  رب  وا  نفدـم  شنتخاب و  ناـج  ّتیفیک  شداـی و  ماـن و  هک  یفطاوع  رتخد و  نیا  یلاـسدرخ 
ریمعت راب  نیدنچ  دراد و  رارق  قشمد  رد  يوما  دجـسم  زا  هلـصاف  اب  یمیدق و  ۀچرازاب  کی  رانک  وا  نفد  ّلحم.دنراد  یّـصاخ  ۀـقالع 

دنچ زا  سپ  دش و  زاغآ  ناریا  يوس  زا  یسمش  لاس 1364  رد  هعسوت  ریمعت و  نیرخآ.تسا  هدش 

ص:185

ج راونألا ، راحب  : ك.ر هلمج  زا.تسا  هدمآ  طوسبم  روطب  لتقم  خـیرات و  ياهباتک  رد  ، باحـصا نادـنزرف و  ماما و  ياهزجر  ( - 1 - 1
ناشدوخ یفرعم  لیذ  ، ـالبرک يادهـش  زا  یخرب  ياـهزجر  ، زین هعومجم  نیمه  رد.دـعب  هب  ،ج 4،ص 100  بقانم ، دـعب هب  ص 13  ،45
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(. ،ج 18،ص 164 تسا یناهفصا  جرفلا  وبا  « یناغألا » رد یثحب  ، زجر ةرابرد.تسا  هدش  هدروآ 
.437، لامآلا یهتنم  ،ص 179، ییاهب لماک  ( - 2 - 2
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نارادتـسود هاگترایز  هک  دراد  دوجو  راوگرزب  لاسدرخ  رتخد  نآ  يارب  هوکـش  اب  گرزب و  یمرح  کـنیا  .دیـسر (1) نایاپ  هب  لاس 
.تسا تیب  لها 

میتشاذگ ار  یکرتخد  ، ماش رهش  رد  گرزب  تضهن  نیا  زا  دوبدای  رهب  زا 

میتشامگ تسارح  هب  ار  هّیقر  اجنآ  دوش  انف  ملاظ  نمشد  نامدود  ات 

ماش ۀبارخ  -

اروشاع یگنادواج  زمر 

هراشا

ریگارف هنوگنیا  تسین و  هدـنز  اهیگدـنز  اهنهذ و  رد  ، ّدـح نیا  رد  دـسر و  یمن  « البرک » يراگدـنام یگنادواـج و  هب  يا  هثداـح  چـیه 
زا ، تسا هتفهن  هلأسم  دـنچ  رد  نآ  زمر.تسا  هدـنامن  مطالتم  هشیمه  اروشاع  لثم  نآ  جوم  تسا و  هتـشگن  اهناسنا  اهناکم و  اهنامز و 

: هلمج

نآ ندوب  ییادخ  -1

هنادواج گنر  ، دشاب « هّلل » هک هچ  ره  دوب و  ادخ  يارب  همه  همه و  شکّرحم  هزیگنا و  ، شتداهش داهج و  «، مالسلا هیلع  » نیسح تکرح  :
.دبای یم  دادتما  هراومه  ، قح يارب  داهج  درادن و  یشوماخ  ادخ  رون.دریگ  یم 

تسا رتفد  زاغآ  ، يو گرم  هک  قح  درم  زج  تسوا  گرم  هب  سک  ره  یناگدنز  نایاپ 

.تسا یهلا  شرون  ییادخ و  شگنر  هک  نوچ  ؛ ددرگ یمن  شوماخ  شرون  دوش و  یمن  شومارف  ادخ  يارب  مایق 

تسادخ رون  ، دوشن یناف  هک  رون  نآ  يرآ  تشگن  شوماخ  وت  رون  یلو  تشک  تنمشد 

تیب لها  يارسا  ياهیرگاشفا  -2

نانخـس »و  مالـسلا امهیلع  » داجـس بنیز و  ياه  هباطخ.تاغیلبت  لمع و  مایپ ، نوخ و  ، نابز کی  دـهاوخ و  یم  وزاب  کی  ، یبالقنا ره  :
یهاگآ نایوما و  نیغورد  تاغیلبت  ندرک  یثنخ  نمـشد و  ةرهچ  يرگاـشفا  رد  یّمهم  شقن  ، تراـسا نارود  رد  ـالبرک  ناگدـنامزاب 
دنشکب شیوخ  تایانج  رب  هدرپ  دنناوتن  نایوما  دش  ببس  تشاد و  اروشاع  نادیهش  ادهشلا و  دیـس  ّتیـصخش  مایق و  تیهام  زا  مدرم 

.دنربب اهدای  زا  ار  هثداح  نآ  و 

« رکذ » ياهیرگایحا - 3

رعـش ، دـنناوخب هحوـن  ، دـننک هـیرگ  ـالبرک  يادهـش  »و  مالـسلا هـیلع  » نیــسح ماـما  يارب  هـک  هدـش  ناوارف  دـیکأت  ، هّـمئا تاـمیلعت  رد  :
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البرک و ۀثداح  اروشاع و  بتکم  هک  هدش  ببـس  همه  اهنیا.دننک  هدجـس  نیـسح  ماما  تبرت  رب  ، دنور ترایز  ، دننک يرادازع  ، دنیارـسب
.دنامب یقاب  ریگارف  دیواج و  هدنز و  تروصب  ، البرک يادهش  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ّتیمولظم 

ص:186

،ص 111. اه هرطاخ  نیمزرس  ماش  ( - 1 - 1
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.تسا (1) مهم  اروشاع  نتخاس  هنادواج  رد  « هیثرم »و« رعش «،» ترایز «،» ءاکب «،» دای » شقن

هثداح تّیفیک  -4

ادهـشلا و دیـس  هب  تبـسن  هفوک  هاپـس  یمحر  یب  تنوشخ و  جوا  ماما و  نارای  صالخا  اهیراکادـف و  جوا  اروشاـع و  ثداوح  سفن  :
.تسا هتخاس  راگدنام  ار  ریظن  یب  ۀثداح  نیا  همه  همه و  ، دوخ جوا  رد  شطع  ّتیمولظم و  تبرغ و 

هیزعت ، هیثرم ، البرک ترایز  ، بنیز ، يرادازع ، هیرگ -

ورمع نب  ثیمر 

.تسا (2) هدش  هدرمش  البرک  يادهش  زا 

البرک مایق  رامش  زور 

هداتفا قافتا  یناـمز  بیترت  هب...و  ـالبرک  هّکم ، ، هفوک ، هنیدـم ، ماـش رد  اروشاـع  تضهن  اـب  طاـبترا  رد  هک  ار  یثداوح  ، تمـسق نیا  رد 
: میروآ یم  ، تسا

.ردپ ياج  هب  دیزی  نتسشن  ماش و  رد  هیواعم  گرم  : يرجه بجر 60   15

.نارگید »و  مالسلا هیلع  » نیسح زا  نتفرگ  تعیب  رب  ینبم  هنیدم  یلاو  هب  دیزی  ۀمان  ندیسر  بجر 60:  28

ربمایپ ربق  زا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رادید  ، تعیب يارب  ندمآ  هب  توعد  ادهشلا و  دیس  غارس  ار  یسک  ، دیلو نداتـسرف  بجر 60:  29
.مشاه ینب  زا  یعمج  تیب و  لها  اب  هارمه  ، هنیدم زا  ترجه  سپس  ، یظفاحادخ و 

ربمایپ ربق  زا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رادید  تعیب ، يارب  ندمآ  هب  توعد  ادهشلا و  دیس  غارس  ار  یـسک  ، دیلو نداتـسرف  نابعش 60:  3
.مشاه ینب  زا  یعمج  تیب و  لها  اب  هارمه  ، هنیدم زا  ترجه  سپس  ، یظفاحادخ و 

.مدرم اب  يو  ياهتاقالم  هّکم و  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  دورو 

.هفوک نایعیش  زا  رفن  ود  طّسوت  ، ماما تسد  هب  نایفوک  زا  يا  همان  ندیسر  ناضمر 60:  10

.عاضوا یسررب  يارب  هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  نداتسرف  سپس  ، ماما تسد  هب  توعد  ۀمان  نارازه  ندیسر  ناضمر 60:  15

.تعیب هب  نانآ  عورش  يو و  زا  مدرم  لابقتسا  ، هفوک هب  لیقع  نب  ملسم  دورو  لاوش 60:  5

ص:187
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)و هر ) ینیمخ ماما  ةرگنک  تالاقم  هعومجم  ،ج 1، دیشروخ ۀمشچ  ) یثّدحم داوج  «، يرگایحا ّتنس  » ۀلاقم : ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( - 1 - 1
(. اروشاع گنهرف 

(. خیش لاجر  زا  لقن  هب  ،ج 7،ص 33( هعیشلا نایعا  ( - 2 - 2
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.هفوک هب  ندمآ  هب  یناوخارف  نیسح و  ماما  هب  هفوک  زا  لیقع  نب  ملسم  نتشون  همان  هدعق 60: يذ   11

یفخم وا و  ندنام  اهنت  ملـسم و  رود  زا  نانآ  یگدنکارپ  سپـس  ، رفن رازه  راهچ  اب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  جورخ  هّجح 60: يذ   8
هارمه هّکم  زا  جورخ  مدرم و  يارب  هبطخ  داریا  ، هّکم رد  هرمع  هب  ار  جح  مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  ندرک  لیدبت.هعوط  ۀناخ  رد  ندش 

.وا تداهش  سپس  ، یناه يریگتسد.هفوک  فرط  هب  نارای  هداوناخ و  دارفا  زا  رفن  اب 82 

رد قدزرف  اب  نیسح  ماما  رادید  ، هفوک ةرامألا  راد  ماب  رب  شتداهش  وا و  يریگتسد  سپـس  ، نایفوک اب  ملـسم  يریگرد  هّجح 60: يذ   9
.هّکم نوریب 

«. فارش » لزنم رد  وا  هاپس  ّرح و  اب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  دروخ  رب  هّجح 60: يذ 

«. تاناجهلا بیذع   » لزنم رد  رهسم  نب  سیق  لیقع و  نب  ملسم  تداهش  ربخ  دّدجم  تفایرد  هّجح 60: يذ 

.اجنآ رد  ندمآ  دورف  البرک و  نیمزرس  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  دورو  مّرحم 61:  2

نآ ندرک  راداو  يارب  ماـما  اـب  يو  يوگتفگ  زاـغآ  هفوـک و  هاپـس  زا  رفن  رازه  راـهچ  هارمه  ، ـالبرک هب  دعـس  رمع  دورو  مّرحم 61:  3
.ندش میلست  تعیب و  هب  ترضح 

.البرک نیمزرس  هب  رفن  رازه  راهچ  اب  یعبر  نب  ثبش  دورو  مّرحم 61:  5

ورمع یهدنامرف  هب  تارف  ۀعیرش  رب  نمشد  راوس  دصناپ  تیرومأم  ، بآ زا  ماما  هاپس  تعنامم  رب  هفوک  زا  روتسد  ندیـسر  مّرحم 61:  7
.جاّجح نب 

»و مالسلا هیلع  » نیـسح اب  ندیگنج  رب  ینبم  دعـس ، رمع  هب  دایز  نبا  ۀمان  اب  هارمه  ، البرک هب  رفن  رازه  راهچ  اب  رمـش  دورو  مّرحم 61:  9
یهاوخ تلهم  ماما و  هاگودرا  هب  دعس  رمع  هاپس  یتامدقم  ۀلمح  »و  مالسلا هیلع  » سابع ترـضح  يارب  همان  ناما  ندروآ  ،و  وا نتـشک 

.اروشاع بش  رد  شیاین  زامن و  يارب  ماما 

طّسوت ، هفوک هب  ماما  رّهطم  رس  نداتـسرف  ، اه همیخ  تراغ  ، باحـصا ماما و  تداهـش  ، هفوک هاپـس  اب  ماما  نارای  يریگرد  مرحم 61:  10
.یلوخ

زامن دوخ  هاپس  ياه  هتشک  رب  دعس  رمع  هکنآ  زا  سپ  ، هفوک هب  البرک  زا  تیب  لها  يارسا  زین  دعس و  رمع  هاپس  تکرح  مرحم 61:  11
.درب هفوک  هب  هدرک  راوس  اهرتش  رب  ار  تیب  لها  درک و  نفد  ار  نانآ  دناوخ و 

.قشمد هب  البرک  زا  « مالسلا هیلع  » تیب لها  يارسا  دورو  رفص 61:  1

.هنیدم هب  ماش  رفس  زا  « مالسلا هیلع  » تیب لها  تشگزاب  : رفص  20
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هضور

دروم هک  تسا  « مالـسلا هیلع  » نیموـصعم هّمئا و  يارب  یناوـخ  هیثرم  ادهـشلا و  دیـس  تبیـصم  رکذ  ياـنعم  هب  ، یناوـخ هضور  هضور و 
نتخیر و کشا.تسا  نید  ءایلوا  اب  هعیـش  یفطاع  یحور و  دـنویپ  ینیـسح و  تضهن  ندـنام  هدـنز  لماوع  زا  یکی  ناـماما و  قیوشت 
رجا و بجوم  راوگوس ، يارب  یتیبرت  ياهیگدنزاس  رب  هوالع  تسا و  نانآ  هب  قشع  ۀناشن  « مالسلا هیلع  » تیب لها  بئاصم  رد  نتسیرگ 

.تسا نیسحلا  هللا  دبع  ابا  تعافش  زا  يدنم  هرهب  ترخآ و  رد  یهلا  شاداپ 

ثداوح ، هتشذگ رد  ناناوخ  هیثرم  هک  تسا  نآ  « هضور » هب یناوخ  هیثرم  راهتشا  ببـس  اّما  ، تسا ناتـسوب  غاب و  ، لصا رد  هضور  يانعم 
يافوتم 910 ) یفشاک نیسح  الم  » .تسا یفشاک  نیسح  الم  فیلأت  هک  دندناوخ  یم  ءادهـشلا » هضور  » مان هب  یباتک  يور  زا  ار  البرک 

نیـسح ناطلـس  تنطلـس  ناـمز  رد  ، دوب يرجه  مهن  نرق  رد  راوزبس  زاوآ  شوخ  هحیرق و  اـب  ياـبطخ  نادنمـشناد و  زا  یکی  يرجه )
هدـنریگ و يزاوآ  راشرـس و  يا  هحیرق  اـناوت و  يا  هظفاـح  نوـچ  تفر و  هاـشداپ  نیا  ینارمکح  زکرم  ، تاره هب  (875-911 ه) ارقیاب

هّجوت دروم  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  يرایسب  وا  رکذ  ظعو و  سلاجم  تفای و  ترهـش  يدوزب  ، دوب دنمـشناد  یبیطخ  تشاد و  عوبطم 
یفــشاک.تفرگ رارق  « ییاونریــش یلع  ریما   » وا رورپرنه  دــنمرنه  لـضاف و  ریزو  تـلود و  رباـکا  ناـیعا و  ناـگدازهاش و  هاــشداپ و 

یفشاک.دوب « ءادهـشلا هضور  » اهنآ ۀلمج  زا.درک  فیلأت  هلاسر  باتک و  لهچ  زا  شیب  دوب و  راکرپ  رعاش  غیلب و  حیـصف و  يدنمـشناد 
رـس رب  باتک  يور  زا  يرادازع  سلاجم  رد  ار  باتک  نیا  بلاطم  نوچ  تشون و  یـسراف  هب  البرک  ۀعقاو  رد  ار  ادهـشلا  هضور  باتک 

دش و خوسنم  باتک  يور  زا  هضور  ندناوخ  جیردتب  دـندش و  فورعم  ناوخ »  هضور  » هب باتک  نیا  ناگدـنناوخ  ، دـندناوخ یم  ربنم 
جاور رایـسب  يرادازع  ۀـماقا  هّیوفـص  نامز  رد.دـندناوخ  یم  يرادازع  سلاـجم  رد  هدرک و  ظـفح  ار  باـتک  بلاـطم  اـهناوخ  هضور 

(1) .تفرگ »

همجرت یکرت  هب  یلوضف  نامیلـس  نب  دـمحم  طّسوت  مهد  نرق  رد  ، دوب البرک  ثداوح  لتقم و  رکذ  يواـح  هک  ادهـشلا  هضور  باـتک 
يرثن هک  ، میروآ یم  ییانـشآ  تهج  ار  یفـشاک  ظعاو  يادهـشلا  هضور  نتم  زا  يا  هنومن  اـجنیا  رد  (2) ءادعـسلا .» هقیدح  » مان اب  ، دش

یبدا ابیز و 

ص:189

،ص 8. ناریا یبهذم  یقیسوم  ( - 1 - 1
،ص 156 دراد یناوخ  هیزعت  ۀچخیرات  ةرابرد  یطوسبم  ۀلاقم  ، ذخأم نیا  )ج 2،ص 157. یمالسا داشرا  ترازو  ) رنه ۀمانلصف  ( - 2 - 2

ات 173.
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رد بوقعی  ندرک  ینابرق  لـیلخ و  میهاربا  نتخادـنا  شتآ  رد  یجن و  حون  ۀـحون  یفـص و  مدآ  ترـسح  هب  نک  يرظن  رخآ  :»... تسا
رب ةدنفاکش  ةّرا  بّویا و  يرامیت  یب  يرامیب و  میلک و  یسوم  ینادرگرـس  ینابـش و  نادنز و  هاچ و  رد  فسوی  ّتیلب  نازحألا و  تیب 

ادهشلا و دیس  ةزمح  ةراپ  هراپ  رگج  ،و  ءایبنا رورـس  نادند  بل و  ملا  موصعم و  ییحی  قلح  رب  هدادبآ  رهز  غیت  مولظم و  ياّیرکز  قرف 
هیلع » یـضترم ّیلع  ةدوـلآ  نوـخ  قرف  ارذـع و  لوـتب  دوـلآدرد  کشرـس  تمـصع و  ةداوناـخ  تبیـصم  تلاـسر و  تیب  لـها  تنحم 

ناگدیسر تنحم  تّما و  نیا  ناشکالب  لاوحا  رگید  البرک و  دیهش  ۀتشغآ  نوخ  هب  خر  ارهز و  ةدید  رون  ةدیشچ  رهز  بل  »و  مالـسلا
: مظن.هتخوس ياپ  ات  رس  ملا  مغ و  نوناک  رد  هتخودنا  مغ  ناج  اب  همه  تّمه  یلاع 

(1) لد » نوخ  اه  هدید  زا  ددرگ  ناور  لسگ  ناج  متام  نیا  هودنا  ز 

نیا هوالعب.تسا  ذـخأم  یب  فیعـض و  بلاطم  یخرب  يواح  ، لقن رظن  زا  دـنچ  ره  ، تسا یندوتـس  « ادهـشلا هضور  » ۀـنابیدا اویـش و  رثن 
تبـسن ءایلوا  ءالتبا  شیامزآ و  لئاسم  یبیغ و  أشنم  هب  رتشیب  ار  ثداوح  دراد و  هنایفوص  یهاگدید  اروشاع  ۀـثداح  لیلحت  رد  ، باتک

.ملظ ّدض  تازرابم  رد  يریگ  هوسا  لباق  یعامتجا و  یسامح و  دعب  ات  ، دهد یم 

هک تساجب  ، تسا ربمایپ  تیب  لها  لیاضف  مان و  هرطاخ و  ءایحا  رد  ینید  ةدیدنـسپ  تنـس  ، تبیـصم رکذ  یناوخ و  هیثرم  هک  اـجنآ  زا 
یبوخ ةرهچ  دنـشوکب و  هتـسیاش  ياهوگلا  ۀئارا  رد  ، یناوخ هضور  يازـسب  شقن  تیمها و  هب  هّجوت  اب  ، نارکاذ ناحاّدم و  ربنم و  لها 
ییابیز يراوتـسا و  ، هدافتـسا دروم  عبانم  رابتعا  ، هدش لقن  بلاطم  تّحـص  یتسرد و  هب  ، هنیمز نیا  رد.دـننک  هئارا  نیموصعم  هّمئا و  زا 
.دنـشاب هتـشاد  هجوت  تسا  راگزاسان  ادـخ  ءایلوا  يالاو  ماقم  اـب  هک  يرعـش  هضور و  فرح و  ره  زا  ندرک  يرود  یباـختنا و  راعـشا 

هیلع » قداـص ماــما  : دــینک هجوـت  ثیدــح  نـیا  هـب  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح ماــما  يارب  دارفا  ندــنایرگ  تـسیرگ و  تلیــضف  رد  (2)
هیلع » نیسح ةرابرد  سک  ره  (3) هّنجلا » مهل  هلف و  هرشع  یکبا  یکبف و  رعش  تیب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یف  دشنا  نم  :» دومرف « مالـسلا

.تسا تشهب  نانآ  وا و  يارب  ، دنایرگب ار  رفن  هد  دنک و  هیرگ  دیوگب و  يرعش  « مالسلا

یکابت ، ربنم ظعو و  بادآ  ، یتّنس يرادازع  یحاّدم ، ، یثارم حیادم و  ، هیرگ ، يرادازع ، تبیصم رکذ  -

ص:190

،ص 79. يرصانع رباج  ، ناریا رد  شیاین  شیامن و  رب  يدمآرد  ( - 1 - 1
.يرون نیسح  ازریم  موحرم  «، ناجرم ؤلؤل و  :» ك.ر هلمج  زا  ، ربنم ظعو و  لها  بادآ  ۀنیمز  رد  ( - 2 - 2

،ص 105. تارایزلا لماک  ( - 3 - 3
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« مالسلا هیلع  » نیسحلا هضور 

هضور و ، يوبن مرح  همئا و  زا  کی  ره  مرح  هک  ارچ.دنیوگ  « مالسلا هیلع  » نیسحلا هضور  البرک  رد  « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  مرح  هب 
نفد موی  ذنم  نیسحلا  ربق  عضوم  :» تسا هدومرف  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  ، ترـضح نآ  نفدم  هب  تبـسن.تسا  یتشهب  ياهغاب  زا  یغاب 

(1) هّنجلا .» ضایر  نم  هضور  هیف 

ینیسح مرح  ، ریاح -

ءادهشلا هضور 

رد دراد و  ابیز  یتارابع.تسا  هدش  هتشون  البرک  عیاقو  نوماریپ  تسا و  لتقم  هک  ( يرجه يافوتم 910  ) یفشاک نیسح  الم  باتک  مان 
هـضور » ار ناناوخ  هیثرم  تهج ، نیمه  هب  دـندناوخ و  یم  تبیـصم  نآ  يور  زا  سلاجم  ربانم و  رد  ناناوخ  هیثرم  ناظعاو و  هتـشذگ 

.دنیوگ یم   « ناوخ

یفشاک ، هضور ، اروشاع ۀمانباتک  ، لتقم -

هضور ، یحاّدم - یناوخ هضور 

همیهر

درک و دروخ  رب  ناـیفوک  زا  يدرم  اـب  اـجنآ  رد  دـمآ و  دورف  اـجنآ  رد  نیـسح  ماـما  هک  ، بآ ۀمـشچ  ياراد  ، هفوـک هب  هدیـسرن  یّلحم 
.دش (2) لدب  ّدر و  ینانخس  هفوک  عاضوا  نوماریپ 

ير

هار میدق  رد.تسا  هدوب  زیخلـصاح  هتفای و  یم  دادتما  تشد  ات  هک  هتـشاد  مان  ير  ( نارهت یقرـش  بونج  رد  ) زربلا ۀنماد  عیـسو  ۀقطنم 
نامدود نآ  هب  ، نآ نانکاس  بلغا  هقطنم و  نیا  نامکاح  ، ناـیوما ةرود  رد  .تسا (3) هدش  یم  بوسحم  ناریا  برغ  قرـش و  یطابترا 

نادـب زین  ير  شهوکن  رد  تایاور  یخرب  دیاش.دنتـشاد  ینمـشد  « مالـسلا هیلع  » تیب لـها  هب  تبـسن  رـصع  نآ  رد  دنتـشاد و  شیارگ 
هداد ير  تموکح  ةدعو  ، البرک رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  اب  ندـیگنج  لابق  رد  دعـس  رمع  هب.تسا  هدـش  لقن  هّمئا  نابز  زا  تهج 
هیلع » نیـسح نتـشک  هب  نـت  اـت  تـشاداو  ار  وا  ، شتادـیاع زا  يرو  هرهب  تـمعنرپ و  عیـسو و  ۀّـطخ  نـیا  رب  تموـکح  ۀـسوسو.دندوب 

.دهد (4) « مالسلا

.تسا رهش  نیا  رد  ینسح  میظعلا  دبع  ترضح  ربق 

ير تموکح  -

ص:191
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،ص 141. دیفم خیش  ، رازملا ،ج 2،ص 600، قودص ، هیقفلا هرضحی  نم ال  ( - 1 - 1
(. نادلبلا مجعم  زا  لقن  هب  ،ص 218( مرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2

،ج 10،ص 285. هیمالسالا فراعملا  هرئاد  ( - 3 - 3
.نایرفعج لوسر  « ير رد  عیشت  شرتسگ  خیرات  ،» نادنخ دیمح  دیس  « ير يامیس  :» ك.ر هلمج  زا  ، ير ۀنیمز  رد  ( - 4 - 4
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ز

رجاهم نب  هدئاز 

.دشاب (1) « رجاهم نب  دایز  نب  دیزی   » نامه وا  هک  هدش  هداد  لامتحا.تسا  هدمآ  هّیبجر  ترایز  رد  شمان.تسالبرک  يادهش  زا 

« مالسلا هیلع  » ربکا یلع  - یلیل ةداز 

قمح نب  ورمع  یلوم  ، رهاز

زا ) یعازخ قمح  نب  ورمع  مالغ.دنا  هتـسناد  هدنک  ۀـلیبق  زا  هدروخلاس  يدرم  هفوک و  ياهتیـصخش  زا  ار  يو.تساروشاع  يادهـش  زا 
تحت وا و  هارمه  شودمه و  ( دش دیهـش  هیواعم  تسد  هب  هک  ) قمح نب  ورمع  یبالقنا  ياهتکرح  رد  دوب و  ( نینمؤملا ریما  ةژیو  نارای 

تداهـش هب  اروشاع  زور  تسخن  ۀلمح  رد  تسویپ و  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هب  دـمآ و  هّکم  هب  يرجه  لاس 60  رد.دوب  هیواـعم  بیقعت 
.تسا هدمآ  مه  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان  .دیسر (2)

هلابز

بآ هک  تسا  یّلحم  يانعم  هب  هلابز » » .دمآ دورف  اجنآ  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  هفوک  هب  هّکم  ریـسم  ياههاگلزنم  زا  یکی  مان 
نیمه رد.دنتـسیز  یم  اـجنآ  رد  دـسا  ینب  زا  یفیاوط  هک  هدوب  ینوکـسم  داـبآ و  ییاتـسور   . بآرپ ّلـحم  ، دراد یم  هگن  دوـخ  رد  ار 
ملسم ترضح  نایفوک و  يوس  هب  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ةداتسرف  وا.دینش  ار  « رطقی نب  هّللا  دبع  » تداهـش ربخ  ، ماما هک  دوب  هاگلزنم 

يدجسم هعلق و  ّلحم  نآ  رد.دش  دیهش  ، یناه ملسم و  تداهش  اب  نامزمه  هک  دوب 
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کیپ ) رهـسم نب  سیق  تداهـش  ربخ  ، زین اجنامه  رد  .تسا (1) هتفای  ترهـش  رعـسم  تنب  هلاـبز  ماـن  هب  ّلـحم.دوب  دـسا  ینب  هب  طوبرم 
ناـیفوک يدـهع  تســس  ییاـفو و  یب  زا  درک و  حیرــشت  ناـهارمه  يارب  ار  هفوـک  عاـضوا  هاگنآ.دینــش  ار  ( هفوـک هـب  دوـخ  یمازعا 

.دنتخاس راوخ  ار  ام  نامناوریپ  ، ددرگ رب  ، دهاوخ یم  سک  ره  : دومرف تشادرب و  ناهارمه  زا  ار  شیوخ  تعیب  سپس  ، تفگ

هارمه بآ  اـت  دوـمرف  شناراـی  هب  ادرف  حبـص.دندش  قّرفتم  تسار  پچ و  زا  دـعب  هب  هـظحل  نآ  زا  یعمج  ناـخروم  یخرب  ۀـتفگ  هـب 
.دنهد همادا  هفوک  يوس  هب  ار  هار  دنرادرب و 

لاح نابز 

رد هکنآ  یب  ، دوش یم  هتفگ  ناشناگدنامزاب  ای  البرک  يادهـش  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  نابز  زا  ، یناوخ هیثرم  ماگنه  هک  یتالمج 
یسک عضو  لاح و  زا  هک  تسا  یفطاع  نایب  یعون  افرـص  ، تالمج نیا  «. لاق نابز   » لباقم رد  ، دشاب هدمآ  ییاور  ای  یخیرات  نتم  کی 

هب کبـس  بسانمان و  ياهفرح  لاح ،» نابز  » ۀناهب هب  یهاگ  هتبلا.تسا  ظافلا  زا  رتایوگ  اهتلاح  یهاگ  اریز  ، دوش یم  تشادرب  هنوگنآ 
هک نیا  لثم  ؛ تسا ینوبز  يراوخ و  ّتلذ و  ةدنهد  ناشن  ماما و  ماقم  نهو  هک  دنهد  یم  تبسن  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ادخ و  ءایلوا 

: دنیوگ یم  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  لوق  زا 

.دنهدب وا  هب  بآ  يا  هعرج  دنک  سامتلا  ، ماما هکنیا  ای  « ...ددرگ راوخ  بنیز  هک  یضار  مدش  »

نایاوشیپ نآ  هب  غورد  یفارحنا و  بلاطم  دومن  هّجوت  دـیاب  هک  دوش  یم  هدـید  هحون  هیثرم و  راعـشا  رد  بلغا  اـهلاح  ناـبز  هوحن  نیا 
.دوشن هداد  تبسن  ، قدص قح و 

اروشاع ياهفیرحت  -

دورز

هّیمیزخ هّیبلعث و  نایم  رازگیر  يا  هقطنم  ، دورز.دمآ دورف  اجنآ  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  هک  هفوک  ریسم  ياه  هاگلزنم  زا  یکی  مان 
هدـش هتفگ  نآ  رب  دورز  مان  ، تهج نیمه  هب  درب و  یم  ورف  دوخ  رد  ار  ناراـب  ياـهبآ  ، ندوب رازنـش  رطاـخ  هب.دوب  هکم  هب  هفوک  هار  زا 
ینب دسا و  ینب  هب  هدوب و  یبسانم  روهـشم و  ّلحم.دنا  هدـمآ  یم  دادـغب  زا  هک  جـح  ياهناوراک  لوزن  يارب  ّلحم  نیا  (. هدـنعلب تسا (

.تسا هتشاد  صاصتخا  لشهن 

مه وا.دناوخارف  شیوخ  يرای  یهارمه و  هب  ار  وا  دروخرب و  ّیلجب  نیق  نب  ریهز  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  دوب  لزنم  نیمه  رد 
دمآ و البرک  هب  تسویپ و  ماما  نارای  ناوراک و  هب  تفریذپ و 
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مزاع هک  دینش  دسا  ینب  ۀفیاط  زا  رفن  ود  زا  هفوک  رد  ار  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  تداهش  ربخ  ، اج نیمه  رد  .دش (1)و  دیهش 
بش اج  نیمه  رد  و.دنتسیرگ  مه  مشاه  ینب  ، تسیرگ داتسرف و  تمحر  دیهش  ود  نآ  رب  ترـضح.دندمآ  یم  هفوک  زا  دندوب و  جح 

.دندرک تکرح  هّیبلعث  يوس  هب  اجنآ  زا  ، هتشادرب يدایز  بآ  حبص.دندنام ، ار 

نیق نب  ریهز  -

هرز

یناوخ هیبش  هیزعت و  رد  .دننک (2) یم  نت  رب  مزر  رد  هدـش و  هتخاس  راد  هرگ  ریجنز  کچوک  ياه  هناد  ای  هچخیم  زا  هک  ییاهـششوپ 
.دشاب اروشاع  ياه  هنحص  رگشیامن  هک   ، دوخ هالک  رپس و  ، ریشمش اب  هارمه  ، دریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  مه 

اروشاع تضهن  رد  نانز 

هچ هکنآ  رگید  ، دـندوب یناسک  هچ  رفن و  دـنچ  نانآ  هکنآ  یکی  : تفگ ناوت  یم  نخـس  روحم  ود  رد  البرک  ۀـثداح  رد  نانز  نوماریپ 
ای مشاه  ینب  زا  هچ  ، نانآ زج  یخرب  ،و  دـندوب « مالـسلا هیلع  » یلع دالوا  زا  یخرب  ، دنتـشاد روضح  ـالبرک  رد  هک  ینانز.دنتـشاد  یـشقن 

هیلع » ادهـشلا دیـس  نارتخد  ، هنیکـس همطاـف و  ، دـندوب « مالـسلا هیلع  » دـالوا زا  ، یناـه ّما  هّیقر و  ، هیفـص ، همطاـف موثلک ، ما  ، بنیز.نارگید
ردام »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ّصاخ  زینک  ، هّیبون ۀّضف  ، لیقع نب  ملـسم  رتخد  ، نسح نب  نسحم  ردام  ، هکتاع ، بابر ، دـندوب مالـسلا »

.دندوب (3) البرک  رد  رضاح  نانز  زا  زین  هّللا  دبع  نب  بهو 

هّللا دـبع  نز  بهو  ما  ، هجـسوع نـب  ملـسم  زینک  : زا دـندوب  تراـبع  ، دـندمآ نوریب  نمـشد  فرط  هـب  ینیـسح  ماـیخ  زا  هـک  نز  رفن   5
يوناب ، دوب بهو  ردام  ، دـش دیهـش  اروشاع  رد  هک  ینز  «. مالـسلا هیلع  » يربک بنیز  ، هداـنج نب  رمع  رداـم  ، یبلک هّللا  دـبع  رداـم  ، یبلک

هک رمش  مالغ  دومع  اب  اجنامه  درک و  تداهش  يوزرآ  ادخ  زا  دمآ و  رهوش  نیلاب  رب  هک  یبلک  ریمع  نب  هّللا  دبع  نز  ، هّیطـساق ۀّیریمن 
.دش هتشک  ، دروآ دورف  شرس  رب 

: دندیگنج دنتساخرب و  ماما  زا  تیامح  هب  ، ساسحا ّتیبصع و  طرف  زا  نز  ود  اروشاع  رد 

يرگید.دـنادرگرب ار  وا  ماما  درک و  يور  نمـشد  فرط  هب  همیخ  دومع  اب  ، دـنزرف تداهـش  زا  سپ  هک  رمع  نب  هّللا  دـبع  رداـم  یکی 
ار وا  رس  ، شرسپ تداهش  زا  سپ  هک  هدانج  نب  ورمع  ردام 
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هب ار  وا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هک  ، تفر نادیم  هب  یناوخزجر  اب  تفرگ و  يریشمش  سپس  ، تشک نآ  ۀلیـسو  هب  ار  يدرم  تفرگ و 
ریهز.تسویپ ینیـسح  ناوراک  هب  شرهوش  قافّتا  هب  البرک  هار  رد  زین  نیق ) نب  ریهز  رـسمه  ) رمع رتخد  ، مهلد .دنادرگرب (1) اه  همیخ 

زین « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رسمه  ، یبلک سیقلا  ءرما  رتخد  ، بابر .تسویپ  ماما  هب  دش و  ینیسح  شرسمه  نانخـس  ریثأت  تحت  رتشیب 
دعس نبا  هاپس  رد  شرهوش  اب  ادتبا  هک  ، تشاد روضح  زین  لئاو  نب  رکب  ۀلیبق  زا  ینز.هللا  دبع  هنیکـس و  ردام  ، تشاد روضح  البرک  رد 

هب ار  لئاو  نب  رکب  لآ  دـمآ و  اه  همیخ  هب  ور  تشادرب و  يریـشمش  ، تیب لها  ياـه  همیخ  هب  هفوک  نایهاپـس  ۀـلمح  ماـگنه  یلو  ، دوب
.دیبلط يرای 

دندوب ناریسا  وزج  زین  مالسلا » هیلع  » نیـسح ماما  رتخد  همطاف  نینچمه  «، مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  نارتخد  ، موثلک ّما  يربک و  بنیز 
هعلاطم هعومجم  نیا  رد  کی  ره  مان  ناونع  تحت  ار  نانز  نیا  نوماریپ  رتشیب  حیـضوت  ) .دنتـشاد رگاـشفا  ياهینارنخـس...و  هفوک  رد  و 

ماما و تداهـش  زا  سپ  هک  دـنداد  یم  لیکـشت  ار  تیب  لها  يارـسا  ناوراک  ، لاسدرخ ناکدوک  هارمه  ناوناـب ، نیا  ۀـعومجم  (. دـینک
هداتـسرف ماش  هب  اجنآ  زا  هفوک و  هب  ریـسا  یهورگ و  تروصب  سپـس  ، دـندش قّرفتم  ارحـص  رد  ادـتبا  ، اـه همیخ  هب  هفوک  هاپـس  ۀـلمح 

.دندش

رد هــک  هنوــگنآ  ) درک هراــشا  دـــیاب  « یناــسر ماــیپ  روــحم « هــب  رتــشیب  اروشاــع  ۀـــثداح  رد  ناــنز  نــیا  روــضح  ةراــبرد  اــّما 
هب دـناوت  یم  مادـک  ره  هک  دوش  یم  هراشا  اـهنآ  هب  راو  تسرهف  هک  تشاد  دوجو  زین  يرگید  تاـهج  هتبلا  (. تشذـگ « تراـسا » ثحب

: دشاب هّجوت  دروم  « سرد » ناونع

فلتخم داعبا  رد  تکراشم  نیسح و  ماما  ۀنادرم  تضهن  اب  یهارمه  یلدمه و  راکیپ و  ۀهبج  رد  تکرـش.داهج  رد  نانز  تکراشم  -
هچ ، البرک يادهش  زا  یخرب  نارسمه  یهارمه  هچ  ، ملسم تضهن  اب  هفوک  رد  هعوط  يراکمه  هچ.تسا  روضح  نیا  ياه  هولج  زا  نآ 

.یلوخ نز  لثم  ناشنارهوش  ياهتیانج  هب  هفوک  هاپس  نارسمه  یخرب  داقتنا  ضارتعا و  یّتح 

راتفر رد  يرادیاپ  يروبص و  نیا  جوا.دوب  تضهن  رگید  سرد  البرک  رد  اهتداهـش  هب  نانز  لّمحت  تمواقم و  ۀیحور.ربص  شزومآ  -
.دوب رگ  هولج  « مالسلا هیلع  » يربک بنیز  تایحور  و 

نوخ زا  يرادـساپ.هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  هچ  تراسا و  رفـس  رد  هچ  البرک  ناوراک  نارتخد  نانز و  ياهیرگاشفا.یناسر  ماـیپ  - 
هبطخ تروص  هب  مه  ، ناوناب نانخس.دوب  ادهش 
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.ناکم نامز و  بسانت  هب  هدنکارپ  ياهوگتفگ  مه  ، تشاد هولج 

ناردام و زین  البرک  رد.دیـشخب  یم  هّیحور  ناگدنمزر  هب  ، ههبج رد  نانز  زیمآ  قیوشت  روضح  اهگنج  زا  يرایـسب  رد.یـشخب  هّیحور  -
.دنتشاد ار  شقن  نیا  ادهش  زا  یضعب  نارسمه 

يراتسرپ شقن.تساروشاع  رد  هلمج  زا  اه ، ههبج  رد  نانز  رگید  ياهـشقن  زا  ناحورجم  ياوادم  نارامیب و  هب  یگدیـسر.يراتسرپ  -
.تساه (1) هنومن  نیا  زا  یکی  « مالسلا هیلع  » داجس ماما  زا  بنیز  ترضح  تبقارم  و 

.دزاس یم  افوکش  ار  دارفا  ياهدادعتسا  ، ینارحب راوشد و  ياه  هنحص  زورب.ّتیریدم  -

ۀعومجم يو.دزومآ  یم  ار  « نارحب طیارـش  رد  ّتیریدـم  » سرد ، ارـسا ناوراک  یتسرپرـس  اروشاع و  تضهن  رد  بنیز  ترـضح  شقن 
هـشقن دومن و  هلباقم  ، نمـشد يوس  زا  اروشاع  جیاتن  ةدننک  یثنخ  مادقا  ره  اب  درک و  تیاده  ، تضهن فادها  ياتـسار  رد  ار  هدنامزاب 

.تخاس یثنخ  ار  نمشد  ياه 

تیاعر توبن و  نادـناخ  تمرح  کته  هب  ضارتعا  ینید و  ياهـشزرا  ظـفح  ، ـالبرک رد  ناـمرهق  ناـنز  رگید  سرد.اهـشزرا  ظـفح  -
اب دوب و  هدش  تراغ  ناشیاه  همیخ  اهـسابل و  دندوب و  ریـسا  هکنآ  اب  ، تیب لها  نانز.تسا  هدولآ  ياهمـشچ  ربارب  رد  باجح  فافع و 

دایرف هفوک  رد  موثلک  ّما.دندیزرو  یم  دـیکأت  فافع  ظفح  رب  ، نانک ضارتعا  اّما  ، دـندوب نایچاشامت  دـید  ضرعم  رد  بولطمان  عضو 
بنیز ، دندوب تشادزاب  يا  هناخ  رد  هفوک  رد  مه  یتقو  دیا ؟ هدش  عمج  ربمایپ  تیب  لها  ياشامت  يارب  دینک  یمن  مرش  ایآ  هک  دیـشک 

ضارتعا ، رهـش هب  رهـش  ناوناب  ندنادرگ  هنوگنیا  رب  زین  دیزی  خاک  رد  دوخ  ینارنخـس  رد.دنوش  هناخ  نآ  دراو  نازینک  زج  دادن  هزاجا 
تیدـبا ّنهروتـس و  تکته  دـق  ایابـس  هّللا  لوسر  تانب  کـقوس  کـئاما و  كرئارح و  كریدـخت  ءاـقلّطلا  نب  اـی  لدـعلا  نمآ  :» درک

بئاغلا و دیعبلا و  بیرقلا و  ّنههوجو  حّفصتی  لقاعملا و  لهانملا و  لها  ّنهفرـشتسی  دلب و  یلا  دلب  نم  ءادعألا  ّنهب  ودحی  ّنههوجو 
.تساهشزرا زا  عافد  تفع و  زومآ  سرد  همه  هک  اهراک  نانخس و  زا  يرگید  ياه  هنومن  (2)و  ...دیهّشلا »

هب ، تراسا بلاق  رد  دندرک و  لیدبت  یشخب  يدازآ  هب  ار  تراسا.تراسا  ّتیهام  رییغت  -

ص:197

(. رویرهش 1369 ةرامش 26، ، لاله مایپ  ۀلجم  ) فلؤم زا  « اروشاع تضهن  رد  يرگدادما  ياهسرد  » ۀلاقم : ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 378. نیسحلا مامالا  هایح  ص 403، (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 2 - 2
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.دنداد یگدازآ  ّتیرح و  سرد  یعقاو  ناریسا 

البرک يارجام  هب  ، مدرم فطاوع  کیرحت  ادهـش و  رب  يرادازع  ، اهنویـش ، اه هیرگ.البرک  کیدژارت  یفطاع و  دعب  هب  ندیـشخب  قمع  -
.دش رتراگدنام  ، رذگهر نیا  زا  تشاذگ و  ریثأت  زین  تاساسحا  رب  دیشخب و  قمع 

البرک تضهن  رامآ  ، بنیز ، تراسا -

ینز ریجنز 

ياه هقلح  زا  يا  هعومجم.تسا  هتشاد  جاور  زابرید  زا  هویش  نیا  زین  ناتـسودنه  ناتـسکاپ و  رد  ، تسا ناریا  رد  يرادازع  ياهتنـس  زا 
یعمج و هتـسد  تروصب  ، اروشاع مایا  رد  ار  نآ  دراد و  مان  « ریجنز » دوش یم  لصو  يّزلف  ای  یبوچ  يا  هتـسد  هب  هک  مه  هب  لـصّتم  زیر 
اب مسارم  نیا  اـبلاغ.دوش  یم  حورجم  اـی  دوبک  نآ  ياـج  یهاـگ  دـننز و  یم  تشپ  رب   ، یناوخ هحون  اـب  هارمه  ، يرادازع ياـهتأیه  رد 

.تسا هارمه  جنس 

هب مه  ییاهغیت  هک  اـهتّلم  قطاـنم و  یخرب  رد  هژیوب  ، تسا ناـنز  ریجنز  تشپ  زا  ندـمآ  نوخ  اـب  هارمه  بلغا  هک  يرادازع  هویـش  نیا 
ندز و همق  ندز و  ریجنز  تمرح  هب  املع  یخرب  ، تشاد ءوس  ریثأت  ناناملسم  ریغ  یخرب  دید  رد  نوچ  هتشذگ  رد  ، دنتسب یم  اهریجنز 
هب مکح  ، مدرم ياهاتفتـسا  هب  خـساپ  رد  يرگید  ياملع  زین  ناـنآ  لـباقم  رد.دـنداد  اوتف  ندرک  يراـج  شیوخ  تشپ  رـس و  زا  نوخ 
هب اوتف  یناهفصا  نسحلا  وبا  دیس  هّللا  هیآ  هلمج  زا.تسا  هتـشگ  یبهذم  ياهـشکمشک  أشنم  هتـشذگ  رد  اهراب  ، هلأسم نیا.دنداد  زاوج 

سپ نآ  زا  دـش (1)و  هدیـشک  راگزور  نآ  تّالجم  تاـعوبطم و  هب  هلأـسم  نیا  درک و  داـقتنا  وا  زا  نیما  نسحم  دیـس  داد و  تمرح 
مه ینز  همق  هب  تبـسن  نآ  ریظن.دیدرگ  رـشتنم  دوب ، یهقف  تارظن  نیا  يواح  هک  زین  ییاه  هعومجم  دش و  غاد  ءاتفا  ءاتفتـسا و  رازاب 

.دراد دوجو  رصاعم  خیرات  رد 

ینز همق  ، یتنس يرادازع  -

یگدنز

تایح » تروص رد  اهنت  ار  یگدـنز  ، اروشاع ماما.تسا  ندیـشک  سفن  ندوب و  زا  رتالاو  رتالاب و  ، اروشاع گنهرف  رد  یگدـنز  موهفم 
تّزع اب  گرم.تسا  شزرا  یب  تروص  نیا  ریغ  رد.دشاب  یگدازآ  تفارـش و  اب  هارمه  هک  تسا  یتقو  مه  نآ  ؛ دراد لوبق  ندوب  « هبّیط

نیا رد 

ص:198

(. یقرواپ ،ج 8،ص 378( هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( - 1 - 1
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یف توـملا  :» دوـمرف یم  هک  دوـب  « مالـسلا هیلع  » یلع ثاریم  ، هاگدـید نیا.تسا  « گرم ،» هنـالیلذ یگدـنز  تـسا و  « یگدـنز ،» گـنهرف
ار هنادنمتفارـش  گرم  ، متـس ۀطلـس  نارود  رد  زین  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیس  (1) نیرهاـق .» مکتوـم  یف  هاـیحلا  نیروـهقم و  مکتاـیح 
«. امرب ّالا  نیملاّظلا  عم  هایحلا  هداعـس و  ّالا  توملا  يرآ  ال  :» گنن يراوخ و  ۀیام  ار  نارگمتـس  تسد  ریز  یگدنز  دید و  یم  تداعس 
ّالا توملا  اـمف  ) درمـش یم  ترخآ  تمعن  تعـسو و  هب  اـیند  ياـنگنت  زا  روبع  يارب  یلپ  ار  گرم  ترـضح  نآ  ، رگید ینخـس  رد  (2)

نایفوک ییافو  یب  راک و  نیا  بقاوع  زا  ار  وا  يداـیز  دارفا  ، تفرگ قارع  يوس  هب  هکم  زا  تکرح  میمـصت  هک  ماـگنه  نآ  )و  ...هرطنق
: دناوخ یم  ار  راعشا  نیا  ترضح.دنتشاد  رذح  رب 

املسم دهاج  اّقح و  يون  ام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  امف  یضمأس 

امرحم (3) فلاخ  اروبثم و  قراف  هسفنب و  نیحلاّصلا  لاجّرلا  یساو  و 

زا درامـش و  یمن  گنن  ار  مارح  زا  يرود  ناحلاص و  هار  رد  يزاـبناج  داـهج و  قح و  هار  رد  گرم  ، ترـضح نآ  داد  یم  ناـشن  هک 
.دنک یم  لابقتسا  - تسا تایح  نیع  هک  - یگرم نینچ 

لسع زا  رت  نیریش  ار  گرم  هک  « مالسلا هیلع  » مساق هچ.دنتـسناد  یم  انف  رد  ار  اقب  گرم و  رد  ار  یگدنز  ، گنهرف نیا  ناگتفای  تیبرت 
ردـپ ؟ میتـسین قـح  رب  اـم  رگم  دیـسرپ  دینـش و  ردـپ  ناـبز  زا  ار  عاـجرتسا  ۀـملک  نوـچ  هک  « مالـسلا هیلع  » ربـکا یلع  هچ  ، تـسناد یم 

امـش زا  تعیب  ، دـیورب : دوـمرف ترـضح  هک  زین  اروشاـع  بش  توملاـب .» یلاـبن  ـال  اذاـف  « ؟ گرم زا  كاـب  هچ  سپ  : تـفگ.ارچ : دوـمرف
رد : دنتفگ یم  لیقع  نب  ملسم  نادنزرف.درواین  ار  زور  نانچ  ادخ  ؟ مینامب هدنز  وت  زا  سپ  ات  میورب  هک  دوب  نیا  همه  نخـس  متـشادرب ،

ياهفرح «، رمـش » اب نادـیم  رد  اروشاع  زور  ، نیق نب  رهز  .وت (4) زا  سپ  یگدـنز  داب  تشز  ، میـسرب تداهـش  هب  ات  میگنج  یم  تباـکر 
دلخلا نم  ّیلا  ّبحا  ( نیـسحلا ) هعم توملل  هللا  ؟و  ینفّوخت توملابف  أ  :» دـیوگ یم  رمـش  هب  باطخ  هاگنآ  ، دـنک یم  لدـب  ّدر و  يدـنت 

اب یگـشیمه  یگدـنز  زا  رتـبوبحم  مـیارب  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح اـب  گرم  مـسق  ادـخ  هـب  ؟ یناـسرت یم  گرم  زا  ارم  اـیآ  (5) مـکعم .»
هنرگو تسا  یگدنز  رهاظب  ، دشاب نیا  زج  یگدنز  رگا  و.تسامش 

ص:199

هبطخ 51. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( - 1 - 1

،ج 4،ص 68. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 2 - 2
،ص 199. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3

،ج 2،ص 559. ریثا نبا  ، لماکلا ( - 4 - 4
،ص 563. نامه ( - 5 - 5
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شیپ نامیا  رکف و  کی  ریسم  رد  ناسنا  شالت  دشاب و  رادروخرب  تایح  ياهیگژیو  زا  هک  تسا  نآ  یگدنز.تسا  گرم  نآ  ّتیعقاو 
: فورعم لوق  هب.دور 

داهج هدیقع و  هایحلا  ّنا  ادهاجم  هایحلا  یف  کیأر  نود  فق 

يدام نت  هچ  رگا  ، دنا « مّهبر دـنع  ءایحا   » نآرق ریبعت  هب  دـنراد و  یتایح  نینچ  زین  نادیهـش  «. اه هشیدـنا  هر  رد  دـشاب  راکیپ  یگدـنز  »
.تسا « یگدنز » نامه نیا  تسا و  یقاب  ناشفده  بتکم و  مارم و  مان و  یلو  دور  یم  كاخ  ریز  ناش 

تسادخ رون  دوشن  یناف  هک  هولج  نآ  يرآ  تشگن  شوماخ  وت  رون  یلو  تشک  تنمشد 

تساجب مولظم  ۀیاپ  دش و  تسد  زا  ملاظ  متس  دنام  اج  هب  هن  ، رگمتس درک  اقب  هن 

تسافق شتایح ز  هک  يدیهش  تسا  هدنز  هکلب  تسوا  یپ  زا  گرم  هک  دنناوخن  هدنز  ار  هدنز 

تساقب (1) طرش  انف  هک  قیالخ  دننادب  ات  قشع  هر  ردنا  یتخاب  ناج  رس و  ، لّوا رد  وت 

اروشاع ياهسرد  -

یمعثخ رشب  نب  ریهز 

.تسا هدمآ  مه  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان  .دوب (2) اروشاع  زور  رد  تسخن  ۀلمح  يادهش  زا 

بئاس نب  ریهز 

.تسا (3) هدش  لقن  مه  راّیس  نب  ریهز  مان  هب.تسا  هدمآ  مه  هّیبجر  ترایز  رد  شمان.تسالبرک  يادهش  زا 

يدزا میلس  نب  ریهز 

نارای زا  شنادناخ  يو.دیـسر و  تداهـش  هب  لّوا  ۀـلمح  رد  اروشاع  زور  ، بوشآ رهـش  نبا  « بقانم » لقن هب  هک  تسالبرک  يادهـش  زا 
یعطق میمـصت  نوچ  دمآ و  البرک  هب  اروشاع  بش  وا  : دنیوگ.دنداد ناشن  اهتداشر  ، هسامح ياهنادـیم  رد  دـندوب و  « مالـسلا هیلع  » یلع
.دش (4) دیهش  ماما  باکر  رد  تسویپ و  ینیسح  ناوراک  هب  دش و  ادج  دعس  رمع  زا  ، دید ادهشلا  دیس  اب  گنج  رب  ار  هفوک  هاپس 

ص:200

(. ،ص 258 اهناسنا ياوشیپ  نیسح  ) ینامرک داؤف  ( - 1 - 1
،ج 7،ص 70. هعیشلا نایعا  ( - 2 - 2

،ص 100. نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
،ج 7،ص 70. هعیشلا نایعا  ،ج 3،ص 25، يا هرمک  ، تعاجش رصنع  ( - 4 - 4
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نامیلس نب  ریهز 

.تسا (1) هدمآ  زین  هّیبجر  ترایز  رد  وا  مان.دنا  هتفگ  مه  ناملس  نب  ریهز.تسا  هدش  هدرمش  البرک  يادهش  زا 

یلجب نیق  نب  ریهز 

رد يو.دسرب  تداهـش  هب  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  باکر  رد  تفای  راختفا  ، اروشاع زور  هک  دوب  هفوک  ۀتـسجرب  ياهتیـصخش  زا 
يادهش زا  ماجرف و  کین  هک  تفای  قیفوت  اّما  ، دوب نامثع  حانج  راداوه  زین  ادتبا.دوب  هداد  ناشن  يرایـسب  ياهیروالد  ، گنج ياهنادیم 

یم رب  جح  رفـس  زا  ( دوب هدرک  تکرح  هفوک  دـصق  هب  هّکم  زا  مه  ادهـشلا  دیـس  هک  ) يرجه لاس 60  رد  يو.دوش  البرک  ماقم  یلاـع 
ینیـسح ناوراک  ندمآ  دورف  اب  راچان  اههاگلزنم  زا  یکی  رد  اّما.دوش  لزنم  مه  دـنک و  دروخرب  ماما  اب  هک  تشادـن  تسود  تشگ و 

.داتسرف وا  دزن  ار  یسک  ماما.دش  نامزمه 

ات درک  قیوشت  ار  وا  شرـسمه  اّما.داد  یم  ناشن  یلیم  یب  ادـتبا.دناسر  ار  ماما  مایپ  تفر و  وا  ۀـمیخ  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ةداتـسرف 
ندوب « ینیسح » هب ندوب  « ینامثع » زا هک  تخورفا  وا  لد  رد  یـشتآ  ماما  تاملک.تفر  ماما  دزن  ریهز.تسیچ  ماما  ۀتـساوخ  دنیبب  دورب و 

هیلع » نیـسح ماـما  رب  ار  هار  یتقو  ّرح  هاـپس  .دنتـسویپ (2) « مالـسلا هیلع  » نیـسح ناوراک  هب  دـمآ و  وا  هارمه  زین  شرـسمه.دش  لیدـبت 
.تفریذـپن ماما  یلو  دـنگنجب ، نانآ  اب  هک  درک  داهنـشیپ  ماما  هب  تفگ و  نخـس  نانآ  اب  ادهـشلا  دیـس  ةزاجا  اـب  ریهز  ، دنتـسب مالـسلا »

درک و ماما  هب  تبسن  ار  شیوخ  يزابناج  تیامح و  صالخا و  بتارم  ، روشرپ یقطن  اب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  ، زین اروشاع  بش  (3)
.تشاد (4) مهاوخن  رب  ربمغیپ  رسپ  يرای  زا  تسد  زگره  مدرگ  هدنز  موش و  هتشک  مه  راب  رازه  رگا  : تفگ

هیلع » نیـسح ماـما  زا  سپ  ، ریهز.درپـس ریهز  هـب  نادـیم  رد  ار  شیوـخ  ناراـی  تـسار  حاـنج  یهدـنامرف  ادهــشلا  دیــس  ، اروشاـع زور 
يریت وا  فرط  هب  رمـش.تخادرپ  ناـنآ  تحیـصن  هب  تفر و  نمـشد  لـباقم  حالـس  رد  قرغ  هراوـس و  هک  دوـب  یـسک  نـیلّوا  « مالـسلا
دندش اهریت  رپس  دنداتسیا و  ماما  يولج  هللا  دبع  نب  دیعـس  وا و  مه  اروشاع  رهظ  .تفرگ (5) ماجنا  رمش  وا و  نیب  ییاهوگتفگ.دنکفا 

درک و دربن  هناعاجش  تفر و  نادیم  هب  ، زامن مامتا  زا  سپ.دناوخب  زامن  ماما  ات 

ص:201

،ص 100. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 44،ص 371. راونالا راحب  ( - 2 - 2

،ج 7،ص 71. هعیشلا نایعا  ( - 3 - 3
،ج 1،ص 271. تعاجش رصنع  ( - 4 - 4

،ج 1،ص 250. تعاجش رصنع  ،ص 37 و  نیسحلا راصنا  ( - 5 - 5
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: دناوخ یم  زجر  نینچ 

نیسح نع  فیّسلاب  مکدوذا  نیقلا  نبا  انا  ریهز و  انا 

نیّزلا ّیقّتلا  ّربلا  هرتع  نم  نیطبسلا  دحا  انیسح  ّنا 

نیش نم  يرا  مکبرضا و ال  نیملا  ریغ  هّللا  لوسر  كاذ 

نیمسق (1) تمّسق  یسفن  تیل  ای 

شناگدنشک اعد و  ار  وا  دمآ و  وا  نیلاب  هب  ماما.دش  هتشک  دیگنج و  درک و  عافد  « مالسلا هیلع  » نیـسح زا  ریـشمش  اب  ، شا هتفگ  قباطم 
.درک نیرفن  ار 

ترایز

هیلع » هّمئا ربمایپ و  ترایز.كّربتم  عاقب  رّهطم و  ياه  مرح  زا  رادید  ، نتفای روضح  هدازماما  ماما و  ای  دیهـش  کی  تبرت  رـس  رب  ، رادـید
دیکأت تسا و  شخب  ماهلا  هدـنزاس و  ناشتداهـش  ای  تلحر  زا  سپ  مه  تسا ، راذـگریثأت  دنمـشزرا و  ناشتایح  لاح  رد  مه  « مالـسلا

ماما.تساحلص املع و  ، دّمحم لآ  يادهش  ، موصعم ناماما  «، «س ارهز ترضح  «، هلآ هیلع و  هللا  یلص  » لوسر ترضح  هب  تبسن  ، ترایز
رد ایوگ  ، دـنک ترایز  نامگرم  زا  سپ  ار  اـم  سک  ره  (2) انتایح » یف  انراز  اّمنأکف  انتامم  یف  انراز  نم  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » قداـص

.تسا هدرک  نامترایز  ، تایح لاح 

يرادافو ، ناشتماما اب  دهع  دیدجت  ، ناشّطخ رارمتـسا  ناشعـضاوم ، زا  ّتیعبت  ، ناشهار زا  يوریپ  ، ناشماقم هب  مارتحا  ۀناشن  ، هّمئا ترایز 
ماما ّلکل  ّنا  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » اضر ترـضح.تسا  نانآ  میلاعت  گنهرف و  هرطاخ و  دای و  مان و  نتـشادهاگن  هدنز  ناشتیالو و  هب 
ةدهع رب  ندرگ و  رد  یماما  ره  يارب  (3) ...مهروبق » هرایز  ءادألا  نسح  دهعلاب و  ءافولا  مامت  نم  ّنا  هتعیـش و  هئایلوا و  قنع  یف  ادهع 

.تسا ناماما  روبق  ترایز  ، نامیپ نیا  هب  لماک  يافو  ياه  هناشن  ۀلمج  زا  تسا و  ینامیپ  دهع و  شناوریپ  ناراداوه و 

ادـخ و ءاـیلوا  هب  تبـسن  وا  یـسانش  قـح  لـیلد  دراد و  حور  ۀـیکزت  یتـیبرت و  رثا  ، رئاز دوـخ  يارب  هکنآ  رب  هوـالع  ، اـهترایز هنوـگنیا 
طخ هب  نداد  هّجوت  يرـشب و  عماوج  رد  اه  هوسا  نآ  یتیبرت  یناسنا و  بتکم  جیورت  ناماما و  رما  ءایحا  ۀنیمز  رد  ، تسا نید  نایاوشیپ 

وحم تهج  رد  همانرب  اب  ، فرحنم ّدبتسم و  ماّکح  یتقو  هژیوب  ؛ تسا ّرثؤم  هعماج  رد  تیالو  يربهر و  حیحص 

ص:202

،ج 7،ص 72. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ج 97،ص 124. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ج 10،346. هعیشلا لئاسو  ،ص 116، نامه ( - 3 - 3
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ياههاگتـسد اب  هزرابم  یعون  دـش و  یم  بوسحم  یبـالقنا  تبثم و  لـمع  کـی  ناونع  هب  « تراـیز ،» دندیـشوک یم  هّمئا  داـی  راـثآ و 
.رگمتس

رود رئاز  هار  رگا  ،و  دراد يرتشیب  شاداپ  رطخ ، فوخ و  اب  هارمه  ناـشتبرغ و  رد  هّمئا  تراـیز  هک  هدـش  دـیکأت  ، دّدـعتم ثیداـحا  رد 
ۀناخ ترایز  رادید و  ةرابرد  ، ترایز لیاضف  .تشاد (1) دهاوخ  يرتشیب  برق  رجا و  ، دشاب اهتّقـشم  اب  هارمه  هدایپ و  ، ترایز ،و  دـشاب

نامیا و زا  ینوناک  ، ناشکاپ دقرم  نوماریپ  ، قح ناوریپ  روضح  تسا و  ناوارف  رایـسب  ناحلاص  نانمؤم و  روبق  ، يوبن رّهطم  دـقرم  ، ادـخ
ماهلا ار  « ادخ هار  رد  تداهـش  »و« قح زا  عافد  «،» ریخ هب  توعد  ،» مه نارئاز  هب  دروآ و  یم  دوجو  هب  یگتـسبمه  یگتـسویپ و  هبذـج و 

.تسا (2) راگدرورپ  هب  برق  « ۀلیسو ،» ترایز دهد و  یم 

یبــلق دـــنویپ  ناــمجرت  هقــالع و  ناــبز  یلاـــعتم و  ساـــسحا  زا  يدوــمن  ، تــسا قوــش  تــّبحم و  يداو  »و  لد » ورملق ، تراـــیز
رئاعش میظعت  اه و  هوسا  زا  نتفرگ  ماهلا  ، ترایز.دزاس یم  رادروخرب  « رظن  » يایمیک زا  ار  رئاز  ، ادخ ءایلوا  رانک  رد  « روضح » ضیف.تسا

دوخ دجنسب و  نآ  رد  ار  دوخ  رایع  ات  ، دتسیا یم  اهتلیضف  ّدق  مامت  ۀنییآ  ربارب  رد  رئاز  تساهیکاپ و  زا  لیلجت  اهیراکادف و  زا  ریدقت  و 
دیدـجت ، ترایز تسا و  هللا  ءایلوا  يونعم  ةدـئام  ناـمهم  ، رئاز.دـنک ناربج  ار  دوخ  یتساـکو  مک  اـت  دـهد  یم  رارق  « نازیم » ربارب رد  ار 

قـشع قارب  نافرع و  جوم  رب  ندـش  راوس  قوش و  لمحم  رب  کشا و  ناوراک  اب  رفـس  ، ترایز.تسا يربهر  اب  « تیالو » قاثیم ناـمیپ و 
.تسا

ینیسح مرح  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ترایز  بادآ  ، هیلاع تابتع  ، البرک ترایز  -

نیعبرا ترایز 

تـشادیمارگ هک  اجنآ  زا.درک  نید  يادـف  ار  شنارای  دوخ و  ناج  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زور  نیملهچ  ، نیعبرا
هرطاـخ ءاـیحا  داـی و  ياـههار  زا  یکی  ، تراـیز تـسوا و  هار  داـی و  ماـن و  نتــشادهگن  هدــنز  ، يو نـیعبرا  ءاـیحا  دیهــش و  ةرطاـخ 

ترایز ، تسا

ص:203

،ج قودص هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ،ج 97،98 و 99، راونألا راحب  : ك.ر هلمج  زا  ، ترایز ثیداحا  نوماریپ  رتشیب  ۀـعلاطم  يارب  ( - 1 - 1
حابصم ، رئازلا حابصم  ،ج 4، همکحلا نازیم  ،ج 10، هعیشلا لئاسو  ،ج 5، ریدغلا ، دیفم خیـش  رازملا  ، اضرلا رابخا  نویع  ، تارایزلا لماک  ،2

.رگید بتک  دّجهتملا و 
رد « ترایز  » تالاقم هلـسلس  : زین.ترایز جـح و  نامزاس  : رـشان ، هدنـسیون ملق  هب  « ترایز :» ك.ر ، ترایز ياهیگدـنزاس  ةرابرد  ( - 2 - 2

دمحم رتکد  : زا « رادید قوش  » باتک ،و  دیـشک لوط  هرامـش  هاجنپ  زا  شیب  هک  ، دـعب هب  ةرامش 115  زا  لاس 1363  «، بالقنا مایپ  » ۀلجم
.يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا  ، ینکر يدهم 
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.دراد رایسب  تلیضف  ، تسا ترضح  نآ  نیعبرا  هک  رفص  هام  متسیب  زور  رد  هژیوب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما 

تراـیز ، تعکر کـی  هاـجنپ و  زاـمن  : تسا هدرمـش  زیچ  جـنپ  ار  « نمؤـم » ياـهتمالع یثیدـح  رد  « مالـسلا هـیلع  » يرکـسع نـسح  ماـما 
نمؤـملا تاـمالع  :» نـتفگ اراکــشآ  ، زاـمن رد  ار  « هـّللا مـسب  نداـهن و« كاــخ  رب  یناــشیپ  ، تـسار تـسد  رد  ندرک  رتـشگنا  ، نـیعبرا

تسا و هدـمآ  اعد  بتک  رد  ، تسا بحتـسم  زور  نیا  رد  هک  نیعبرا  ترایز  (1) ...نیعبرألا » هرایز  نیسمخ و  يدحا و  هالـص  : سمخ
تیاور « مالسلا هیلع  » قداص ماما  زا  لاّمج  ناوفص  قیرط  زا  ، نتم نیا  هک  « ...هبیبح هللا و  ّیلو  یلع  مالـسلا  :» دوش یم  عورـش  هنوگنیا  هب 

ماما نآ  ۀمانترایز  ناونعب  ترایز  نتم  تسا و  هدناوخ  زور  نیا  رد  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  هک  تسا  نآ  رگید  ترایز.تسا  هدـش 
.دوش (2) یم  عورش  « ...هللا لآ  ای  مکیلع  مالّسلا  » ۀلمج اب  هدش و  لقن  بجر  هام  ۀمین  رد 

هب اروشاع  زا  سپ  نیعبرا  نیلوا  نامه  رد  هک  دـندش  قفوم  یفوع  ۀـّیطع  هارمه  ، يراـصنا هللا  دـبع  نب  رباـج  هک  دـنا  هتـشون  ناـخّروم 
تخاس و وبـشوخ  ار  دوخ  درک و  لسغ  تارف  رد  ، دوب هدـش  انیبان  ماـگنه  نآ  هک  يو.دـنیآ  لـئان  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  تراـیز 
، دـش شوهیب  داهن و  ربق  يور  تسد  ، هّیطع ییامنهار  اب  دـمآ و  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  ربق  رـس  ات  تشادرب  کـچوک  ياـهماگ 

درک ادهش  ریاس  هب  يور  دناوخ و  یترایز  هاگنآ  « ...هبیبح بیجی  بیبح ال  :» تفگ سپس  ! نیـسح ای  : تفگ راب  هس  ، دمآ شوه  هب  یتقو 
.دومن (3) ترایز  مه  ار  نانآ  و 

هّیطع رباج و  ، نیعبرا -

هدایپ ترایز 

تسا نم  يامیپ  هیداب  هلبآرپ و  ياپ  زگره  ددرگن  هتسخ  بلط  هار  رد  هچنآ 

یم ناج  هب  ار  رطخ  فوخ و  رفـس و  جـنر  دـناشک و  یم  « مالـسلا هیلع  » نیـسح دـقرم  هب  هدایپ  ار  رئاز  ياـپ  هک  ، ّتبحم قشع و  زا  ریغ 
هدومرف « مالـسلا هیلع  » قداص ماما.تسا  نید  نایاوشیپ  دـیکأت  دروم  دراد و  رایـسب  باوث  ، ادهـشلا دیـس  ترایز  يارب  يور  هداـیپ  ، درخ

هنع اـحم  هنـسح و  هوطخ  ّلـکب  هل  تبتک  ایـش  اـم  ناـک  نا  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسحلا  ربق  هراـیز  دـیری  هلزنم  نم  جرخ  نم  :» تسا
(4) ...هئّیس »

ص:204

،ص 53. دیفم خیش  ، رازملا )ص 329، توریب ،) ،ج 98 راونألا راحب  ( - 1 - 1
.نیعبرا ترایز  ، نانجلا حیتافم  ( - 2 - 2

،ج 98،ص 328. راونألا راحب  مومهملا ص 322، سفن  ، نیعبرا ثداوح  ،ج 1، لامآلا یهتنم  ( - 3 - 3
،ص 30. دیفم خیش  ، رازملا ،ج 98،ص 28، راونألا راحب  ( - 4 - 4
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یم يا  هنسح  وا  يارب  ، ماگ ره  لباقم  رد  دنوادخ  ، دوش جراخ  شا  هناخ  زا  هدایپ  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ترایز  دصق  هب  سک  ره 
.دیادز یم  وا  زا  یهانگ  دسیون و 

تسناوتن راب  کی  ، یناوتان يریپ و  رطاخب  ، هدرک یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  هام  ره  هک  « مالسلا هیلع  » نیسح یگـشیمه  نارئاز  زا  یکی 
نآ ، باوخ رد  ، دناوخ یم  ترایز  زامن  دهد و  یم  مالـس  دسر و  یم  مرح  هب  ییامیپ  هار  زور  دـنچ  زا  سپ  هدایپ  هک  دـعب  تبون.دورب 

هدایپ رئاز  هب  ار  هّمئأ  تیانع  تّدش  نیا  ...يدوب (1) راکوکین  هک  وت  ، يدرک افج  نم  هب  ارچ  : دیوگ یم  يو  هب  هک  دنیب  یم  ار  ترضح 
: دیوگ یم  ( مالسلا هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  ) بهو نب  هیواعم  .دناسر  یم 

رد ) هلمج زا.درک  یم  زاین  زار و  دنوادخ  اب  زامن  زا  سپ  دوب و  هتـسشن  شا  هناخ  رد  دوخ  يّالـصم  رد.مدیـسر  ترـضح  نآ  تمدـخ 
: تفگ یم  «( مالسلا هیلع  » نیسح ربق  نارئاز  هب  تبسن  اعد 

یم رارق  ضرعم  رد  هار  نیا  رد  ار  دوـخ  ياهندـب  ، دـننک یم  جرخ  لوـپ  ، هار نیا  رد  هـک  ناـنیا  ، زرماـیب ار  نیـسح  ربـق  نارئاز  يادـخ  »
ییاهمشچ ، تسا هللا  دبع  ابا  ربق  هّجوتم  هک  ییاهتروص  ، هداد رییغت  ار  اهنآ  گنر  ، باتفآ هک  ییاه  هرهچ  رب  نک  تمحر  ایادخ...دنهد 

(2) ...میسرب » مه  هب  رثوک  ضوح  رانک  ات  ، مراپس یم  وت  هب  ار  اهندب  اهناج و  نیا  ایادخ...دزیر  یم  کشا  ام  ّتبحم  رد  هک 

یم يدـنبرد  لضاف.تسا  هدـش  لقن  نآ  يارب  يرامـشیب  رجا  دراد و  همادا  زین  نونکات  هدوب و  هّمئا  نامز  زا  ، هدایپ تراـیز  ّتنـس  نیا 
تهج هب  ای  ، تسا ّتبحم  قوش و  زا  هتساخرب  ، ترایز نیا  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  رئاز  ندوب  ریقف  تهج  هب  ای  ، ندوب هدایپ  نیا  : دسیون

جنر ، وا هار  رد  درامش و  یم  کچوک  تداهش  تمصع و  رهپس  دیشروخ  يدرمناوج و  میلقا  ناطلس  ربارب  رد  ار  دوخ  ، رئاز هک  تسنآ 
.تسا (3) دنمشزرا  ود  ره  دنک و  یم  راومه  دوخ  رب  ار  هدایپ  رفس 

دادـغب و ، هرـصب زا  یّـصاخ  ماّیا  رد  ، گرزب ای  کچوک  ییاهناوراک  اه و  هتـسد  ، اهتئیه هک  تسا  مسر  نینچ  شیپ  اـهلاس  زا  ، قارع رد 
اروشاع و ماّیا  ، بجر لّوا  ، نابعـش ۀمین  لثم  ّصاخ  یترایز  ماّیا  رد  هژیوب.دننک  یم  تکرح  هدایپ  البرک  ترایز  يارب  ، فجن زا  اتدمع 

دنچ تسا و  گنسرف  البرک 18  ات  فجن  زا  هک  دننک  یم  باختنا  ار  تارف  لحاس  رانک  هار  ، بلغا تسا و  رتهوکشرپ  رتشیب و  نیعبرا 
هّللا هیآ  ، ینییاـن يازریم  نوـچمه  ، دـندرک یم  تکرـش  مه  گرزب  ياـملع  ، هداـیپ یتراـیز  ياـهناوراک  نیا  رد.دـشک  یم  لوـط  زور 

،و نیما نسحم  دیس  ، یناپمک

ص:205

،ص 16. نامه ( - 1 - 1
،ص 52 و 8. نامه ( - 2 - 2

( یگنس پاچ  ،) ،ص 136 يدنبرد لضاف  ، هداهشلا رارسا  ( - 3 - 3
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دش و یم  حرطم  مه  ییاهراعش  تفرگ و  یم  ماجنا  مه  یغیلبت  ياهتیلاعف  ریاشع و  اب  رادید  ، ریسم نیا  رد.رـصاعم  ياملع  زا  يرایـسب 
.تشگ یم  رازگرب  یناوخ  هضور 

میژر اب  تفلاخم  هزرابم و  گنر  ، تارف رانک  یمـسر  ریغ  ةداج  قیرط  زا  مه  نآ  ، هوکـشرپ ياهیور  هدایپ  نیا  ، اهیثعب اهتموکح  ماّیا  رد 
اب یثعب  ياهورین  نایم  تخس  ياهیریگرد  هب.ق  لاس 1397  رد  ینیـسح  نیعبرا  ماّیا  رد  مه  راب  کـی  تفرگ و  یم  دوخ  هب  مه  قارع 

ناحورجم اه و  هتـشک  دـیماجنا و  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دـبع  ابا  مرح  رد  هار و  لوط  رد  یترایز  ياـهناوراک  هعیـش و  نویبـالقنا 
.دش فورعم  « نینوخ نیعبرا  » هب (1)و  داد ، يرایسب 

دوش یمن  مک  اون  گرب و  ، دلخ غاب  زا  دوش  یمن  مک  الب  درد و  ، قشع يوک  رد 

دوش یمن  مک  ءاقب  بآ  هب  یگنشت  نیا  جالع  ار  مرگ  لد  تستداهش  غیت 

دوش (2) یمن  مک   ، امن هلبق  هب  مرح  قوش  دهد  یمن  قشاع  لد  یّلست  ، دصاق

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ترایز  بادآ  ، البرک ترایز  ، ترایز -

هّیبجر ترایز 

نابعـش ۀـمین  بجر و  هام  لّوا  زور  رد  البرک  يادهـش  »و  مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هب  باطخ  ّصاخ  ّتیفیک  اب  هک  يا  هماـنترایز 
.تسا (3) هدمآ  ترایز  اعد و  بتک  رد  نآ  نتم  دوش و  یم  هدناوخ 

نیا عــبنم.تسا  مـسا  لـماش 75  تـسا و  هدــمآ  اـهنآ  ماـن  رکذ  اــب  ــالبرک  يادهــش  هـب  باــطخ  ینتم  ، هماــنترایز نـیا  ۀــمادا  رد 
كرتشم و طاقن  ، تسالبرک يادهـش  یماسا  رب  لمتـشم  مه  نآ  هک  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  اب  تسا و  سوواط  نب  دیـس  « لابقا ،» ترایز
هب توعد  هار  رد  يادهـش  ، یهلا ناگژیو  ، ادـخ ناگدـیزگرب  ، نّوینّابر : نوچ ییاهریبعت  ، همانترایز نیا  ناـیاپ  رد.دراد  تواـفتم  یماـسا 

هتفر راک  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  باحـصا  ةرابرد  ، ترخآ نادنمتفارـش  بایماک و  نادنمتداعـس  ، راثن ناج  رادافو و  ناروای  ، قح
.دنیآ (4) یم  رامش  هب  دیهش  باحصا  نآ  مان  ییاسانش  عبانم  زا  ، هسدقم ۀیحان  ترایز  ترایز و  نیا.تسا 

هسدقم ۀیحان  ترایز  ، همانترایز -

ص:206

.تسا هدمآ  يوسوملا  دعر  زا  « هّیمالسإلا رفص  هضافتنا  » باتک رد  ارجام  طوسبم  حرش  ( - 1 - 1
لزغ 1523. ، يزیربت بئاص  تاّیلک  ( - 2 - 2

،ص 438. نانجلا حیتافم  )ص 336، توریب ،ج 98( راونألا راحب  ( - 3 - 3
«، نیـسحلا راـصنا  » باـتک رد  تراـیز  ود  نیا  دانتـسا  تّحـص و  نازیم  زین  ،و  نتم ود  نیا  نیب  يا  هسیاـقم  یلیلحت و  ثحب  هب  ( - 4 - 4

.دینک هعجارم  ، نیّدلا سمش  يدهم  دمحم 
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اروشاع ترایز 

هب نتفر  يروضح و  تروص  هب  هچ  تساروشاع ؛ زور  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ترایز  يارب  تلیـضف  اب  بسانم و  رایـسب  ياهنامز  زا 
راز نـم  :» دوـمرف « مالـسلا هـیلع  » قداـص ماـما.رود  زا  هماـنترایز  ندـناوخ  هـچ  ـالبرک و  رد  « مالـسلا هـیلع  » ادهـشلا دیــس  دـقرم  رادـید 
وا يارب  تشهب  ، دنک ترایز  اروشاع  زور  ار  « مالسلا هیلع  » نیـسح هک  یـسک  .(1) هّنجلا » هل  تبجو  اروشاع  موی  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا
نم :» تسا هدمآ  رامـش  هب  ترـضح  نآ  يور  شیپ  ندیتلغ  شیوخ  نوخ  هب  دننام  ، زور نآ  ترایز  يرگید  ثیدـح  رد.تسا  بجاو 

.(2) هیدی » نیب  همدب  طّحشت  نمک  ناک  اروشاع  موی  نیسحلا  ربق  راز 

تقو همه  ندناوخ  تسا و  هتفای  ترهش  « اروشاع ترایز  » هب هدش  هداد  نآ  ندناوخ  هب  روتـسد  هّمئا  يوس  زا  هک  مه  يا  همانترایز  نتم 
.دراد يدایز  تاکرب  راثآ و  ، نآ زور  همه  و 

ترایز ار  ماما  نآ  هراشا  اب  رود و  زا  تساوخ  هاگره  هک  هتخومآ  یمرضح  دّمحم  نب  همقلع  هب  « مالـسلا هیلع  » رقاب ماما  ار  ترایز  نیا 
هک ، رخآ ات  (3) ...هللا » لوسر  نب  ای  کیلع  مالـسلا  ، هللا دبع  ابا  ای  کیلع  مالـسلا  :» دـناوخب نینچ  ، ترایز زامن  تعکر  ود  زا  سپ  ، دـنک

هارمه هک  تسا  شیوخ  يالوم  اب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  وریپ  ةزور  همه  دهع  دیدجت  ، ترایز نیا.تسا  هدمآ  ترایز  بتک  رد 
مالعا دـنک و  یم  میـسرت  ، تیب لـها  مالـسا و  نانمـشد  ناتـسود و  ربارب  رد  ار  رئاز  یـسایس  يرکف و  طـخ  تسا و  « يّربت »و« ّیلوت  » اـب
تیالو « اروشاع ترایز  » .تسا قح  نانمشد  اب  هزرابم  گنج و  نالعا  »و  مالسلا هیلع  » نیسح هار  ناقفاوم  اب  حلص  ملس و  یگتـسبمه و 
تئارب هب  یبلق  ترفن  دماجنایب و  ینوریب  داهج  هب  ینورد  قشع  ات  ، تسا هنحص  رد  يرای  لد و  میلـست  تسا و  ریـشمش  تئارب  نوخ و 

.تساهنامز ۀمه  اج و  همه  رد  لطاب  قح و  نایرج  هب  تبسن  « يّربت »و« ّیلوت » روشنم ، اروشاع ترایز.دسرب  یلع 

ترایز -

البرک ترایز 

هیلع » ادهـشلا دیـس  ربق  ترایز  ، تسا هدش  نایب  یمالـسا  تایاور  ینید و  گنهرف  رد  هک  ییاهترایز  نیرت  تلیـضفاب  نیرتسّدـقم و  زا 
روتسد شرافس و  هزادنا  نیا  هب  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  ربق  ترایز  یتح  ، یماما چیه  ترایز  يارب  تسالبرک و  رد  « مالـسلا

یهاگ ، ثیداحا رد.تسین 

ص:207

،ص 52. دیفم خیش  ، رازملا ،ص 174، تارایزلا لماک  ( - 1 - 1
(. تارایزلا لماک  ) نامه ( - 2 - 2

،ج 98،ص 291. راونألا راحب  ،ص 176، نامه ( - 3 - 3
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اههد و ربارب  یشاداپ  ، ترضح نآ  ترایز  يارب  هدمآ و  باسح  هب  رتالاب  رترب و  مه  هبعک  ترایز  زا  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  ترایز 
درامـش و یم  « هضیرف » کی ّدح  رد  هعیـش  کی  يارب  ار  نآ  هک  تسا  يا  هنوگب  ، تایاور نحل  تسا و  هدش  نایب  هرمع  ّجـح و  اهدـص 

.دناد یم  افج  ار  نآ  كرت  دروآ و  یمن  باسح  هب  نآ  زا  عنام  ار  رطخ  فوخ و  هناهب و  رذع و  چیه  دناد و  یم  دنـسپان  ار  نآ  كرت 
« ّلـج ّزع و  هللا  نم  هماـمإلاب  نیـسحلل  ّرقی  نم  ّلـک  یلع  هبجاو  ّیلع  نب  نیـسحلا  هراـیز  :» تسا تیاور  « مالـسلا هـیلع  » قداـص ماـما  زا 

.تسا بجاو  دناد  یم  « ماما ،» دنوادخ يوس  زا  ار  وا  هک  سک  ره  رب  «، مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  ترایز  (1)

ّتیمها هتکن  نیا  هب  ، تایاور رد  تسا و  همزالم  یعون  ( گرم زا  سپ  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  ) ماما رادـید  تماما و  هب  هدـیقع  ناـیم 
نازیم مه  »و  ترایز » یعامتجا ریثأت  ۀناشن  مه  ، نیا.دراد يرتنوزفا  باوث  رتشیب و  جرا  مه  ادهشلا  دیس  ۀنافئاخ  ترایز.تسا  هدش  هداد 

یم ادهـشلا  دیـس  ترایز  هار  رد  ساره  فوخ و  زا  نخـس  هک  « ریکب نبا  » هب « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  .تسا  « رئاز » يراکادـف قشع و 
هیلع » رقاـب ماـما  زا  هرارز  هـک  یثیدــح  رد  (2)و  دـنیبب ...؟ ناـسرت  اـم  هار  رد  ار  وـت  ، دـنوادخ هک  يرادـن  تسود  اـیآ  : دوـمرف ، تـفگ
ماما .دراد (3) یم  شنمیا  ، تمایق ساره  زا  ، دنوادخ : دهد یم  خساپ  ترضح  ، دسرپ یم  ترـضح  نآ  ۀنافئاخ  ترایز  ةرابرد  « مالـسلا

رتراوشد و هلأسم  هچ  ره  : دومرف تفر ، یم  ادهشلا  دیس  ترایز  هب  ساره  فوخ و  اب  هک  « ملـسم نب  دمحم  » هب زین  « مالـسلا هیلع  » قداص
ار وا  ساره  ، دنوادخ ، دنک ترایز  ار  ترـضح  نآ  ربق  هنافئاخ  سک  ره  تسا و  نآ  ةزادـنا  هب  مه  ترایز  شاداپ  ، دـشاب رت  هرطاخمرپ 

موقی موی  هتعور  هللا  نمآ  هنایتا  یف  فاخ  نم  فوخلا و  ردق  یلع  هیف  باّوثلاف  ّدـشا  اذـه  نم  ناک  ام  :» دزاس یم  نمیا  ، تمایق زور  رد 
ماگنه هک  یـسک  : دیامرف یم  ، هدرک هراشا  نآ  ياهباوث  هب  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  ، یلّـصفم ثیدـح  رد  (4) ...نیملاعلا » ّبرل  ساـنلا 

ره دوش و  یم  هدوشخب  شناهانگ  ۀمه  ، شنوخ ةرطق  نیلّوا  اب  ، دنشکب اجنآ  رد  ار  وا  دوش و  یناطلس  متس  راچد  ، ترـضح نآ  ترایز 
کی شیارب  تمایق  رد  ، ددرگ نیگهودنا  ینادنز و  هک  يزور  ره  لباقم  رد  ، دتفا نادنز  هب  هار  نیا  رد  هک 

ص:208

هیلع » رقاـب ماـما  زا  ) تـسا نـینچ  ،ص 26  دـیفم خیـش  « رازم » رد ،ص 123. قودـص یلاـما  ص 346، ،ج 10، هعیــشلا لـئاسو  ( - 1 - 1
همامإلاب مالسلا  هیلع  نیسحلل  ّرقی  نمؤم  ّلک  یلع  ضرتفم  هنایتا  ّناف  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسحلا  ربق  هرایزب  انتعیـش  اورم  «(: مالـسلا

.لج زع و  هّللا  نم 
،ج 98،ص 11. راونألا راحب  ،345، نامه ( - 2 - 2

،ج 10،ص 356. هعیشلا لئاسو  ،ص 125، تارایزلا لماک  ( - 3 - 3
،ص 127. تارایزلا لماک  ،ج 98،ص 11، راونألا راحب  ،ج 10،ص 357، هعیشلا لئاسو  ( - 4 - 4
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رب هک  یجنر  درد و  ره  ربارب  رد  تسا و  یتشهب  يروح  کـی  يا  هبرـض  ره  يارب  ، دروخب کـتک  ، تراـیز هار  رد  رگا  ،و  تسا يداـش 
ام هبنذ و  نم  مّدقت  ام  هّللا  رفغ  هّقحب  افراع  نیـسحلا  ربق  یتا  نم  :» دـیامرف یم  .تسوا (1)و  يارب  « هنسح » کی ، دوش یم  دراو  شمسج 

.دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  ، دنک ترایز  ار  ادهشلا  دیس  ربق  هنافراع  هک  ره  (2) رّخأت .»

ربص و زا  يا  هشوت  هر  دیاب  ، رفـس نیا  رد  تشاد و  نازوس  یقـشع  ، عاجـش یبلق  ، نینهآ يا  هدارا  دـیاب  ، البرک هب  ندیـسر  يارب...يرآ 
نادیم »و« قشع يارحص  » زا ، البرک هار  هک  ارچ  ، دیسر لزنم  هب  ات  تشاد  « ناج » زا یبکرم  »و  نامیا » زا یحالـس  «، لّکوت » زا یـشوپاپ  ، نیقی

ربمایپ و باکر  رد  دربن  شاداپ  : لیبق زا.تسا  تفگـش  زین  البرک  ترایز  ياهـشاداپ.درذگ  یم  رطخ  فوخ و  مخ  چیپ و  »و  يراکادف
هار نادهاجم  يارب  بسا  رازه  ندرک  هدامآ  هدنب و  رازه  ندرک  دازآ  شاداپ  رّرکم ، ةرمع  جح و  باوث  ، ردب نادیهـش  رجا  ، لدـع ماما 

.دراد یگتسب  مه  یعامتجا  طیارش  ترایز و  ّتیفیک  رئاز و  تفرعم  هب  ، باوث رجا و  توافت  هتبلا  ...و (3) ادخ 

زا ربمایپ  ترتع  یلع و  لآ  گرزب  عافد  رهظم  رگید  ییوس  زا  ، تسا هعیـش  ناماما  تیب و  لـها  ّتیمولظم  لبمـس  ، وس کـی  زا  ، ـالبرک
رگا.تسا ّتیمولظم  يروآدای  قح و  ةراومه  هزور و  همه  رارکت  عقاو  رد  ، ادهشلا دیـس  رازم  هب  ندروآ  يور  هّجوت.نآرق و  مالـسا و 

راث » نویدم هشیمه  ات  ، مالسا دش و  نید  رگایحا  هک  تساروشاع  دیهـش  تکرب  هب  ، تسا هدنام  یقاب  مه  يداهج  زامن و  جح و  هبعک و 
یتخـس و اب  هشیمه  ، ترـضح نآ  ترایز.تساجنیمه  زا  ، وا دـقرم  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح اـب  زین  مالـسا  نانمـشد  تموصخ.تسا  « هللا

هدوب هاوخ  تلیـضف  هدازآ و  ياهناسنا  بلط و  قح  نایعیـش  لد  رد  زاغآ  زا  ، البرک تراـیز  قوش.تسا  هدوب  ور  هب  ور  ، عناوم ساره و 
رب یترسح  نوچ  هشیمه  « البرک ۀتسب  هار  دنا و« هدوب  اپ  تسد و  لام و  ناج و  لذب  هب  رضاح  هار  نیا  رد  ادهشلا  دیس  ناگتفیـش  .تسا 
هار ندـشزاب  » يوزرآ ،و  رـصاعم خـیرات  رد  ناـیثعب و  تموکح  رـصع  رد  هچ  ، نایـسابع ناـیوما و  ةرود  رد  هچ  ، تسا هدوـب  هعیـش  لد 

هدرک یم  لّمحت  « دـیما » نیا اب  ار  نارجه  ياهیخلت  هدوب و  نشور  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ناقـشاع  لد  رد  یلعـشم  نوچ  هراومه  « ـالبرک
.یتوکلم ییادخ و  یتدابع  البرک ، ترایز  تسا و  هتشذگ  دوخ  زا  یقشاع  «، مالسلا هیلع  » نیسح رئاز.دنا 

ص:209
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یتساوخ هاگره  (1) اـناشطع » اـعئاج  اربـغ  اثعـش  بورکم  نیزح  تـنا  هرزف و  نیـسحلا  تدرا  اذا  :» دوـمرف « مالـسلا هـیلع  » قداـص ماـما 
ثیدح رد  ) ...نک ترایز  هنشت  هنسرگ و  ، هدرمژپ هدولآ و  كاخ  جنررپ ،  نیگهودنا و  یتلاح  اب  ، ینک ترایز  ار  « مالسلا هیلع  » نیـسح

: ظفاح لوق  هب  دیسر (2). تداهش  هب  هنوگنیا  یلع  نب  نیسح  نوچ  :( هک تسا  يرگید 

زاین يوک  كاخ  ، تسا دارم  يایمیک  هک  يوشم  رابغ  زا  خر  وگ  ؛ الب دنمزاین 

.تسا قشاع  حور  طاشن  ، یگدرسفا یگتفشآ و  نیا  تسا و  یکاپ  توارط و  ، دوخ ، البرک ترایز  هار  رابغ 

تسش دیاب  یمن  « ملا » ِمقر ، لد تسش و ز  دیاب  یمن  مغ  رابغ  هشیش  زا 

تسش (3) دیاب  یمن  مه  تایح  بآ  اب  دولآ  كاخ  دش  قشع  هار  هب  هک  ییاپ 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  بیرخت  ، ینیسح مرح  هدایپ ، ترایز  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ترایز  بادآ  -

هسّدقم ۀیحان  ترایز 

نیا هب.تسا  هدرک  تیاور  ار  نآ  دوخ  ياهدنس  اب  یسوط  خیش  هدش و  هداد  تبسن  « مالـسلا هیلع  » نامز ماما  هب  هک  تسا  يا  همانترایز 
رداص یناهفصا  بلاغ  نب  دمحم  خیش  تسد  هب  تیاور  نیا  « جع » تجح ترـضح  سدقم  ۀیحان  زا  يرجه  لاس 252  رد  هک  تروص 

ناشتایصوصخ و فاصوا و  رکذ  اب  بلغا  ، نانآ کیاکی  مان  تسالبرک و  يادهش  ادهـشلا و  دیـس  هب  باطخ  ، ترایز نتم.تسا  هدش 
نتم «. ...لیلـس ریخ  لسن  نم  لیتق  لّوا  ای  کیلع  مالّـسلا  :» تسا هنوگنیا  ، ترایز زاغآ.تسا  هدمآ  نآ  رد  ادهـش  نآ  نالتاق  یماسا  زین 

لمتشم زین  هّیبجر  ترایز.تسا  هدش  لقن  ،ج 98،ص 269  راونألا راـحب  رد  زین  ،ص 573 و  سوواط نب  دّیـس  لابقا  باتک  رد  ، ترایز
ماـما تداهــش  زا  سپ  ثداوـح  یخرب  هـب  تراـیز ، نـیا  رد.تـسا  هدـش  رکذ  ص 340) (ج 98، راـحب رد  هـک  تسادهـش  ءامــسا  رب 
.تسا هدش  هراشا  زین  ارحـص  نآ  رد  ربمغیپ  ترتع  ندـش  همیـسارس  حانجلا و  وذ  تیب و  لها  البرک و  عاضوا  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح

(4)

هّیبجر ترایز  ، نتسیرگ نوخ  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  -
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،ج 10،ص 414. هعیشلا لئاسو  ( - 1 - 1
،ج 98،ص 142. راونالا راحب  ( - 2 - 2

.يولهد یقفشم  ( - 3 - 3
راحب رد ج 45 ، ، نمـض رد  ات 162. ص 146  «، نیـسحلا راصنا  :» ك.ر ، نآ تّحـص  ترایز و  نیا  دنـس  نوماریپ  قیقحت  يارب  ( - 4 - 4

.تسا هدمآ  ترایز  نیا  زین  ،ص 65  راونألا
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همانترایز

تیب لها  يادهـش  ربمایپ و  كاپ  ۀـّیرذ  موصعم و  ناماما  زا  کی  ره  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  كاپ  دـقرم  ترایز  ماگنه  هک  ینتم 
هب تبـسن  رئاز  دورد  مالـس و  يواح  دـنناوخ و  یم  ناـگدازماما  هّمئا و  يارب  ینطاـب  فّرـشت  ناونع  هب  هک  ییاـعد  ، دوش یم  هدـناوخ 

.تساهدقرم نآ  رد  نوفدم 

هنابّدؤم هنافراع و  ـالاو و  دـیاب  ، دروآ یم  ناـبز  رب  تراـیز  ماـگنه  هک  ینخـس  سپ  ، تسا طرـش  تفرعم  بدا و  ار  « رئاز » هک اـجنآ  زا 
عبانم رد  یلو  ، دـناوخب هماـنترایز  ناونع  هب  ار  ییاـعد  شیاـین و  یتـالمج و  دوخ ، ناـبز  هب  دوخ و  شیپ  زا  دـناوت  یم  رئاز  ره.دـشاب 

ياـملع.دوش یم  هتخانـش  « هروثأـم ياـهترایز  » ناوـنع هب  دـسر و  یم  هّمئا  هب  اـهنآ  دنـس  هک  هدـش  لـقن  « هماـنترایز  » ماـن هب  ینوـتم  ، اـم
زا لوـقنم  دنتـسم و  ياـهترایز  زا  تسا  يا  هتخیمآ  هک  ، دـنا هدرک  نیودـت  ، تاراـیز ياـه  هعوـمجم  تروـصب  يدّدـعتم  بـتک  ، نـید

، هللا نیما  : ياهترایز نوچمه  ، تسا رایـسب  ، هدـش لقن  هّمئا  زا  هچنآ  ، نایم نیا  رد.تسا  گرزب  ياملع  ياشنا  هک  یتارایز  نیموصعم و 
حیتاـفم ، دـّـجهتملا حابــصم  : نوـچمه تـسا ، رایــسب  زین  تاراـیز  اـعد و  ياـهباتک.نیعبرا  تراـیز  اروشاـع و  ، ثراو ، هریبـک ۀــعماج 

(. تارایز دلج  ) راونألا راحب  ، رازم ، نانجلا

زا ، تـسا رایــسب  ، دوـش یم  هدـید  تاراـیز  رد  هـک  یّلک  میهاـفم.تسا  دـیفم  رایــسب  اـه  هماـنترایز  ياـهاوتحم  نیماـضم و  رد  تـقد 
، يّربت ّیلوت و  ، ربص ، قیدصت ، میلست ، ترـصن ، توعد ، افو ، لّسوت ، تعافـش ، دهع مالـس ، ، تاولـص ، تعاطا ، تالاوم ، تّدوم ، ّتبحم : هلمج
زا یهن  فورعم و  هب  رما  ، حلـص گنج و  ، یهاوخنوخ اضر ، ، تداعـس ، تنواعم ، تدـعاسم ، تثارو ، غیلبت ، ترایز ، تاکز ، زامن ، تاساوم

تارقف ۀعلاطم  زا  هک  یّلک  میهافم  نیوانع و  اههد...و  ندش  ادف  ، داهج ، تحیـصن ، زوف ، تیالو نانمـشد ، زا  تئارب  ، ادخ هب  بّرقت  ، رکنم
مه یخرب  ،و  تسا نیموصعم  هّمئا و  ۀـمه  رب  قابطنا  لباق  یّلک و  یخرب  ، هدـمآ اه  همانترایز  رد  هک  یفاصوا.دـیآ  یم  رب  اه  همانترایز 
هک یمیهافم  یّلک  ياهروحم  .تسا  هتفر  راک  هب  یصوصخب  دیهش  هدازماما و  ای  ّصاخ  ماما  تداهـش  یگدنز و  تیعـضو  بسانت  هب 

: دوش تسرهف  هنوگنیا  دناوت  یم  ، تسا هدمآ  اه  همانترایز  رد 

...ادخ تافص  ، تّوبن ، دیحوت ، يداقتعا لئاسم  -

.ناشتاماقم لیاضف و  ، فاصوا ، هّمئا تخانش  -

.ناشیاهتّیمولظم نید و  ءایلوا  درکلمع  یگدنز و  خیرات  -

.مادقا لمع و  عضوم و  رکف و  رد  ییوسمه  اوشیپ و  رئاز و  نیب  « ییالو » ياهدنویپ -

ص:211
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«. لدع » نابلاط »و  ّقح » نارادفرط هب  تبسن  ناشیاهتیانج  مکاح و  نارگمتس  ّدض  رب  يرگاشفا  -

.لیبق نیا  زا  یفراعم...و  اعد  ، لّسوت ، تعافش ، يّربت ّیلوت و  -

.رترب ياهزاین  یلاعتم و  ياه  هتساوخ  الاو و  ياهنامرآ  حرط  -

زا ، همانترایز تارقف  بلاق  رد  يراتفر  لیاضف  یبتکم و  ياهـشزرا  ینید و  فراعم  يرـس  کـی  ، عقاو رد.رگید  تاـعوضوم  یخرب  -و 
طّـسوت هک  تسا  یـسایس  یقالخا و  ، يداقتعا عضاوم  مالعا  یعون  ، اه هماـنترایز.تسا  هدـش  هتخومآ  نارئاز  نایعیـش و  هب  هّمئا  قیرط 

.دوش یم  زاربا  اسر  ینابز  اب  ، اهناکم نیرتسّدقم  رد  ، رئاز

ماما و هب  مالس.دوش  یم  طوبرم  اروشاع  يادهـش  هب  هچنآ  صوصخب  ، تساه همانترایز  رد  يرگید  ةدمع  روحم  ، اه « نعل اه و« « مالـس »
.ملظ نازاس  هنیمز  متس ، هب  نایضار  ، ملاظ ناتسدمه  ، روج ناکیرش  ، نابصاغ ، ناملاظ ، نانمشد هب  تنعل  و  ترایز ، دروم  دیهش  ربمایپ و 

نیرت هداس  زا  ، تسا هدـمآ  اه  هماـنترایز  رد  فلتخم  تاراـبع  اـب  هک  تسا  « يّربت »و« ّیلوت » ّمهم لـصا  زا  يرگید  ةولج  «، ضغب ّبح و  »
رـصنع تعیب ،» » .تسا هدـش  حرطم  « ملـس »و« برح » ناونع اـب  هک  نآ  ینورب  تروص  نیرتدـیدش  اـت  ، تسا یبلق  تلاـح  هک  نآ  لـکش 

الثم.ادخ ءایلوا  درکلمع  ياتسار  رد  يرگید  ةدنز  ياوتحم  «، داهج  » .ادهش ماما و  اب  رئاز  قاثیم  نامیپ.تساه و  همانترایز  رد  يرگید 
راک هب  « داهج » ریبعت...و البرک  يادهـش  ، دحا يادهـش  ، نیـسح ماما  ، نسح ماما  ، ادهـشلا دیـس  ةزمح  ، نینمؤملا ریما  ، ادخ ربمایپ  دروم  رد 
ياه هولج  زا  «، تداهـش »و« ...نیدحلملا تدهاج  ، هداهج ّقح  هللا  یف  تدـهاج  ، هللا لیبس  یف  تدـهاج  :» نوچ ییاهباطخ  اب  ، تسا هتفر 

.دوش یم  هدید  اه  همانترایز  رد  هک  تساروشاع  گنهرف  نشور  رایسب 

.دوش یم  هدید  هروثأم  ياهترایز  ياج  هب  اج  رد  ، یبلط تداهش  زین  تداهش و  گنهرف 

اب هضراعم  ، لئاسم نیا  يّدج  حرط  ،و  تداهش ۀیاس  رد  ندش  دنمتداعس  قح و  نید  هللا و  لوسر  جاهنم  رب  ادخ و  هار  رد  ندش  هتـشک 
ماما هک  یتراـیز  رد.دـندرک  یم  یفّرعم  یجراـخ  هفیلخ و  رب  یغاـی  ار  ادهـشلا  دیـس  ـالبرک و  يادهـش  هک  تسا  ینانمـشد  تاـغیلبت 

زین ددـعتم و  ياه  همانترایز  رد  «. ءایحا ءادهـش  کعم  لـتق  نم  کـّنا و  دهـشا  :» میناوخ یم  ، تسا هداد  شزومآ  مالـسلا » هیلع  » يداـه
یهاوخنوخ مایق و  قیفوت  ، رئاز ياه  هتساوخ  زا  ، نوگانوگ هیعدا 
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ماما عم  مکراث  بلط  ینقزری  نا  و  :» تسا هعیش  ۀشیدنا  ناج و  رد  یبلط  تداهش  گنهرف  ءاقلا  نیا.تسا  مالسلا  هیلع  « مئاق » باکر رد 
مکل و هّدعم  یترـصن  :» تسا « جع » نامز ماما  هب  تبـسن  ترـصن  تیامح و  مالعا  ، هعماج ترایز  رد  )و  اروشاع ترایز  «) ...رهاظ يدـه 

«. مکل هصلاخ  یتّدوم 

یتافـص هب  يراذگـشزرا  ةدنهد  ناشن  ،و  راصنا ءاّدوا ، ، ءایلوا ، ءایفـصا : دوش یم  هدید  لیبق  نیا  زا  یتاریبعت  ، البرک يادهـش  ترایز  رد 
ادخ نانمـشد  زا  تئارب  اب  ، هّمئا لوسر و  ادخ و  هب  برقت  ، نینچمه.تسالبرک سوماق  رد  ترـصن  تّدوم و  ، تیالو ، یگدیزگرب نوچ 

.دناسر (1) یم  ار  رئاز  یبتکم  - یعامتجا صاخ  يریگ  تهج  زین  نیا.دوش  یم  لصاح 

ترایز -

ثراو ترایز 

ۀمطاف ، یلع ، دّمحم ، یسیع ، یسوم میهاربا ، ، حون ، مدآ ثراو  ناونعب  ار  ترـضح  نآ  هک  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ياهترایز  زا  یکی 
تسا یّصاخ  بادآ  هارمه  .تسا (2)و  هدش  تیاور  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  زا  ثراو  ترایز.دنک  یم  باطخ  يربک  ۀجیدخ  ، ارهز

.دراد رایسب  تلیضف  و 

نایدالا متاخ  ، لیلد نیمه  هب  دراد و  شود  رب  ار  يدیحوت  نایدا  یخیرات  تلاسر  ، تماما مالسا  هک  دزومآ  یم  رئاز  هب  ثراو  ترایز  »
خیرات گرزب  ناربمایپ  ۀمه  تلاسر  ، ترایز نیا  رد  رئاز.دبای  یم  ار  تماما  يانعم  هک  تساجنیا  رد  تسا و  ءایبنالا  متاخ  شربمایپ  و 

ۀمه اب  یخیرات  دـیحوت  ۀـمه  دربن  جوا  ۀـطقن  اروشاـع  ییوگ  هک  دـمهف  یم  نینچ  دـبای و  یم  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  شود  رب  ار 
.(3) تسا » یخیرات  كرش 

ثراو ، مدآ ثراو  نیسح  -

عادو ترایز 

ترایز هتفر  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ربق  رس  يالاب  ریاز  ، نآ ندش  مامت  زا  سپ  تسا  بحتسم  «، مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  ترایز  رد 
نآ تاـیوتحم  هلمج  زا  دراد و  یعونتم  فلتخم و  نوتم  تسا (4)و  هدـمآ  تایاور  اعد و  بتک  رد  شبادآ  نآ و  نتم.دـناوخب  عادو 

اعد ماما و  ربق  اب  یظفاحادخ 

ص:213

ات ةرامش 172  زا  لاس 1365. «. بالقنا مایپ  » ۀـلجم رد  ترایز  تالاقم  : ك.ر ، اه همانترایز  ییاوتحم  لـیلحت  رد  هعلاـطم  يارب  ( - 1 - 1
.هدنراگن ملق  هب   181

.یسوط خیش  ، دّجهتملا حابصم  زا  لقن  هب  ،ص 427  نانجلا حیتافم  ( - 2 - 2
«. اروشاع تایبدا  » ۀلاقم ج 1،ص 97، (، اروشاع گنهرف  ینیمخ و  ماما  ةرگنک  تالاقم  ۀعومجم  ) دیشروخ ۀمشچ  ( - 3 - 3
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،ج 98،ص 203 و 208. راونألا راحب  رد  هلمج  زا  ( - 4 - 4
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لآ دّـمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  «،» ...هنم اّنم و  دـهعلا  رخآ  هلعجت  مهّللا ال  :» دـشابن راب  نیرخآ  هکنیا  تسا و  دّدـجم  ترایز  قیفوت  يارب 
« ...ینتیقبا ام  ادبا  هترایز  ینقزرا  کلوسر و  نبا  یترایز  نم  دهعلا  رخآ  هلعجت  دّمحم و ال 

ترایز بادآ  -

مقرا نب  دیز 

روضح ربمایپ  باکر  رد  اهگنج  زا  يدادعت  رد  دوب و  ناوجون  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ ربمایپ  ۀباحـص  زا 
رد ، دـندرک دایز  نبا  رـصق  دراو  دـندروآ و  هفوک  هب  ار  تیب  لها  ناریـسا  یتقو  ، اروشاع ۀـثداح  زا  سپ  يریپ  ّنس  رد  يو  .تشاد (1)
دیز دز ، یم  هدیرب  رس  نآ  ياهنادند  هب  بوچ  اب  وا  دنداد و  رارق  دایز  نبا  لباقم  ار  ادهشلا  دیس  رّهطم  رس  یتقو.تشاد  روضح  اجنآ 

هیلع و هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هک  مدـید  اهراب  نم  ، مسق هناگی  يادـخ  هب  ، رادرب اـهبل  نیا  زا  ار  دوخ  بوچ  : هک درک  ضارتعا  مقرا  نب 
ماما رـس  یتقو  هک  هدرک  لقن  وا  مه  .درک (2) كرت  ار  سلجم  ، ضارتعا ناونعب  سپـس  ، دیـسوب یم  ار  اهبل  نیا  شکرابم  ياهبل  اب  « هلآ

َباحْصَأ َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ   » ۀیآ مدینش  ، دیسر هک  نم  يولج.مدوب  دوخ  ۀفرغ  رد  نم  ، دندنادرگ یم  اه  هچوک  رد  ار  « مالسلا هیلع  » نیـسح
.تشذگ (4) رد  هفوک  رد  يرجه  لاس 68  رد  يو  .دناوخ (3) یم  ار  ...ِمِیقَّرلا » ِفْهَْکلا َو 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رهطم  رس  ، نآرق توالت  -

لقعم نب  دیز 

.دنا (5) هتفگ  مه  لقعم  نب  ردب.تسا  هدمآ  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.تسالبرک  يادهش  زا 

لتاقم رصق  -

ءاقرو نب  دیز 

بآ ماگنه  « مالسلا هیلع  » سابع رب  هدرک و  نیمک  تارف  فارطا  یناتـسلخن  رد  ، لیفط نب  میکح  هارمه  ، اروشاع زور  هک  یثیبخ  رـصنع 
ار زجر  نیا  تفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  ریـشمش  داتفا و  راک  زا  نیمک  نیا  رد  سابع  تسار  تسد.دـندرک  هلمح  اـه  همیخ  هب  ندروآ 

نا هللا  و  :» دناوخ یم 

ص:214

،ج 5،ص 118. یبهذ ، مالسالا خیرات  ( - 1 - 1
،ج 5،ص 188. هادهلا تابثا  ،ج 45،ص 116، راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ص 125. نامه ( - 3 - 3
،ج 7،ص 87. هعیشلا نایعا  : ك.ر وا  لاح  حرش  يارب  ( - 4 - 4

،ص 73. نیسحلا راصنا  ( - 5 - 5
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(1) ...ینیمی » اومتعطق 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز 

رد هک  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  دنزرف  «، مالـسلا هیلع  » نیدـباعلا نیز  ، نیـسحلا نب  یلع  ماما  ، داجـس ترـضح  ، هعیـش مراهچ  ياوشیپ 
هب « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  ، تیب لها  اب  هارمه  دوب و  يرتسب  همیخ  رد  يرامیب  ّتلعب  تشاد و  روضح  البرک  ۀثداح 

هدرب ماش  هب  اجنآ  زا  هفوک و  هب  ، دندوب هتسب  ترضح  نآ  ندرگ  تسد و  هب  ریجنز  لغ و  هک  ، رابمغ راوشد و  یتلاح  اب  تفر و  يریسا 
هاگآ البرک  ۀـثداح  ّتیهام  هب  تبـسن  ماش  مدرم  دـش و  اشفا  دـیزی  ةرهچ  هک  درک  داریا  یمهم  رایـسب  ۀـبطخ  مه  دـیزی  خاـک  رد.دـش 

تداهـش زا  سپ  ، تشاد لاس  دودح 24  البرک  ۀـثداح  رد.دـمآ  ایند  هب  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 38  رد  « مالسلا هیلع  » داجـس ماما.دندش 
دنزرف ياراد  هدرک و  جاودزا  ترضح  نآ  البرک  ۀثداح  رد.دوب  درگدزی  رتخد  ونابرهـش  شردام.درک  تماما  لاس  تّدم 35  زین  ردپ 

.دوب (2) البرک  رد  مه  « مالسلا هیلع  » رقاب ماما  شلاسدرخ  دنزرف  دوب و 

فادها نینوخ و  بالقنا  نآ  ياهدرواتسد  ظفح  البرک و  نادیهـش  نوخ  یناسر  مایپ  اروشاع ، تضهن  رد  ترـضح  نآ  ةدمع  شقن 
هیلع » بـنیز شا  هّـمع  ترــضح و  نآ  طّـسوت  اـه  هـبطخ  داریا  بلاـق  رد  ، تلاـسر نیا.دوـب  نتــشگ  فـیرحت  ندـش و  هاـبت  زا  ، ردــپ

.تفرگ ماجنا  « مالسلا

الب رپس  ار  دوخ  ناج  ، بنیز ترـضح  اّما  ، داد ار  شنتـشک  روتـسد  هک  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  نانچ  ، دیزی هاگراب  رد  داجـس  ماما  نانخس 
دیـس رکیپ  يراپـسکاخ  زا  سپ  دـمآ و  دـسا  ینب  ۀـفیاط  يرای  هب  ، البرک رد  تیب  لها  يادهـش  داـسجا  نفد  رد.تشاذـگن  داد و  رارق 

(3) ابیرغ .» اناشطع  هولتق  يّذلا  ، بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  ربق  اذه  :» تشون ترضح  نآ  ربق  يور  « مالسلا هیلع  » ادهشلا

کلملا دبع  نب  دیلو.درک  يرپس  يوما  يافلخ  اب  ار  يراب  ناقفخ  تخس و  رایسب  نارود  « مالسلا هیلع  » داجس ترضح  ، اروشاع زا  سپ 
.دندوب وا  رصاعم  يافلخ  زا  ، کلملا دبع  نب  ماشه  و 

ءاـحطبلا فرعت  يذـّلا  اذـه  ) وا شیاتـس  رد  قدزرف  دـنلب  ياهرعـش  ار و  دوسـألا  رجح  شندیـسوب  ترــضح و  نآ  تراـیز  ناتــساد 
زا يا  هنیجنگ  ناونعب  ام  تسد  رد  کنیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  ياهاعد  زا  يا  هعومجم  « هیداّجـس ۀفیحـص  » .تسا فورعم  ( ...هتأـطو

رد دیسر و  تداهش  هب  کلملا  دبع  نب  دیلو  ۀسیسد  اب  يرجه  لاس 95  رد  ترضح  نآ.تسا  دوجوم  ینید  فراعم 

ص:215

،ج 45،ص 40. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 1،ص 635. هعیشلا نایعا  ( - 2 - 2

،ص 166. نیدباعلا نیز  مامالا  هایح  ( - 3 - 3
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.درک (1) هعجارم  رتلّصفم  ّلقتسم و  ياهباتک  هب  دیاب  شرامشیب  لیاضف  ّتیصخش و  ، یگدنز اب  ییانشآ  يارب.دش  نوفدم  ، عیقب

قدزرف ، همیخ تراغ  ، ماش ، ریصح ، دسا ینب  ، هبطخ ، ربنم ، تراسا -

« مالسلا هیلع  » بنیز

ترـضح.اروشاع نینوـخ  تـضهن  رد  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح هارمه  ـالبرک و  يادهــش  نوـخ  ربماـیپ  ، اـهیلع هللا  مالــس  يربـک  بـنیز 
ماـما زا  سپ  ، هنیدــم رد  یلوـألا  يداـمج  زور 5  ، يرجه مـجنپ  لاـس  رد  « مالــسلا هـیلع  » ارهز ۀـمطاف  نینمؤـملا و  ریما  رتـخد  ، بـنیز

لآ ةدباع  ، هلماک ، هلضاف ، هثّدحم ، هملاع ، هفراع ، هّقثوم ، نیّیبلاط ۀلیقع  ، مشاه ینب  ۀلیقع  : تسوا باقلا  زا.دمآ  ایند  هب  « مالسلا هیلع  » نیـسح
.ردپ تنیز  ینعی  ، دنا هتسناد  « با نیز  » فّفخم ار  بنیز.یلع 

نینمؤملا و ریما  شردپ  ادخ و  لوسر  شّدج  زا  ، يربک بنیز.تساخ  یمرب  اج  زا  شمارتحا  هب  ، رادید ماگنه  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما 
.تسا (2) هدرک  تیاور  ثیدح  « مالسلا هیلع  » ارهز ۀمطاف  شردام 

هللا دبع  ، شرهوش .دوب (3) هداعلا  قوف  تماهـش  فافع و  ، عرو دـهز و  ، تعاجـش ، نابز تحاصف  ، بلق تّوق  ياراد  ، گرزب يوناـب  نیا 
.دندیسر تداهش  هب  البرک  رد  ، نوع دّمحم و  ياهمان  هب  بنیز  ترضح  رسپ  ود  ، جاودزا نیا  زا.دوب  ( شدوخ يومع  رسپ  ) رفعج نب 

هارمه ، دنزرف ود  نیا  اب  زین  بنیز  دش ، جراخ  هّکم  دـصق  هب  هنیدـم  زا  ، دـیزی اب  تعیب  زا  عانتما  زا  سپ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  یتقو 
تبقارم تیب و  لـها  ناریـسا  ناوراـک  تسرپرـس.دوب  رایـسب  ، بنیز میظع  ياهیراکادـف  شقن  ، اروشاـع تضهن  لوط  رد.تشگ  ردارب 

دیهـش رتخد  مه  ، بنیز.دوب نیـشتآ  ياه  هبطخ  اب  يوما  ماکح  ياه  يرگمتـس  رگاشفا  »و  مالـسلا هیلع  » نیدـباعلا نیز  ماما  زا  هدـننک 
داریا ینیشتآ  ياه  هباطخ  ، قشمد هفوک و  رد  ، تراسا رفس  رد  اروشاع و  زا  سپ.دیهش  ۀّمع  مه  ، دیهش ردام  مه  ، دیهـش رهاوخ  مه  ، دوب
البرک يادهـش  يارب  هک  يرکذ  سلاجم  رد  ، زین هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  .تشگ  مدرم  يرادـیب  البرک و  ۀـسامح  ياقب  زمر  درک و 

.تفای ترهش  « ربص نامرهق  » هب يو.تخادرپ  یم  يرگاشفا  يرونخس و  هب  ، تشاد

.تسا ( ینونک ۀّیروس  رد  ) هّیبنیز رد  شربق.تشذگ  رد  يرجه  یلقن 65  هب  لاس 63 و  رد 

ص:216

ینثالا هّمئالا  هریـس  ،» یـشرقلا فیرـش  رقاب  «، نیدباعلا نیز  مامالا  هایح  ،» مرقملا قازرلا  دـبع  «، نیدـباعلا نیز  مامإلا  » ۀـلمج زا  ( - 1 - 1
...و يدیهش  رفعج  دیس  « نیدباعلا نیز  یناگدنز  ،» »ج 46 راونألا راحب  ،» ینسحلا فورعم  مشاه  « رشع

،ص 65. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 2 - 2
.يریازج نیدلا  رون  دیس  زا  « هّیبنیزلا صئاصخلا  :» ك.ر ، شیاهیگژیو بنیز و  يونعم  تاماقم  ةرابرد  ( - 3 - 3
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شرهوش هارمه  بنیز.دمآ  شیپ  یطحق  هنیدم  رد  : تسا هدمآ  « ناسحلا تاریخ  » باتک رد.تسا  رصم  رد  وا  نفدم  دندقتعم  زین  یخرب 
ناکم نامه  رد  تشذـگرد و  يرجه  لاس 65  رد  اجنامه  رد  بنیز.دنتـشاد  ینیمز  هعطق  دـندرک و  چوک  ماـش  هب  رفعج  نب  هللا  دـبع 

.دش (1) نفد 

تسا بنیز  مان  دبا  ماش  هب  ات  هدنیاپ  تسا  بنیز  ماّیا  ۀعیلط  لزا  حبص 

تسا بنیز  مادنا  رب  سابل  نآ  هدنبیز  دنتخود  وچ  تماهش  سابل  نید  هار  رد 

ار « مالسلا هیلع  » نیسح نوخ  مایپ  ، شیاه هباطخ  اب  هک  دوب  اروشاع  گنهرف  زا  يرادساپ  نامه  ، بنیز ترـضح  یگدنز  دعب  نیرتزراب 
: رعش نیا  هلمج  زا  ، تسا يرایسب  ياه  هدورس  اه و  هتشون  ، هنیمز نیا  رد.دناسر  نایناهج  هب 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  البرک  رد  البرک  دوبن  بنیز  رگا  دنام  یم  اونین  رد  ینّرِس 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  ایر  زا  يربا  تشپ  گنر  نافوط  نآ  زا  دعب  تقیقح  خرس  ةرهچ 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  اج  هتفت  ریوک  رد  ناگنشت  بل  ّتیمولظم  دایرف  ۀمشچ 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یماو  همغن  زارط  زا  توکس  گنچ  رد  ، دایرف نیرت  یمخز  ۀمخز 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  اهمشچ  يولگ  رد  خرس  کشا  ناوختسا  ، رغصا غاد  عولط  رد 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  اهر  اهنابایب  رد  ماگل  یب  راوس و  یب  ، یهاوخ داد  حانجلا  وذ 

دوبن (2) بنیز  رگا  دنام  یم  اه  هنتف  هوک  تشپ  بالقنا  لیس  ، خیرات رتسب  زا  روبع  رد 

ّمتتـسا اّمل  الاله  ای  :» دورـس نینچ  وا  هب  باطخ  ردارب ، ةدـیرب  رـس  ندـید  ماگنه  رد.دوب  رادروخرب  بدا  تحاصف و  زا  زین  بنیز  دوخ 
رب البرک و  رب  مالس  «: ...هینکاس مالّسلا و  فّطلا  یلع  :» علطم نیا  اب  ، دورس يراعشا  مالسلا » هیلع  » نیـسح گوس  رد  مه  اهدعب  « ...الامک

یلاعتم سّدـقم و  ، یکاخ نیمز  رد  هک  یکاپ  یکالفا و  ياهناج.تساههاگراب  اه و  هّبق  نآ  رد  : ادـخ حور  هک  ، تشد نآ  ناگدـیمرآ 
ییاه هّبق  ار  ناشـشوماخ  ياهروگ  ، ماجنارـس.دنتفخ اهنوماه  اهتـشد و  نآ  رد  دـندیتسرپ و  ار  ادـخ  هک  ینادرمناوج  هاگمارآ  ، دـندش

...زاب هدرتسگ و  ياهنحص  ياراد  ، دش دهاوخ  یهاگراب  ،و  تفرگ دهاوخرب  رد  هتشارفا 

هّیبنیز ، رفعج نب  هللا  دبع  ، بنیز ياه  هبطخ  -

ص:217

هب « البرک نامرهق  يوناب  ، بنیز » مان اب  هک  ، یطاشلا تنب  هشیاع  « البرک هلطب  :» ك.ر هلمج  زا  ، بنیز ترـضح  ۀمانیگدنز  ةرابرد  ( - 1 - 1
.تسا هدش  همجرت  هداز  هللا  تیآ  يدهم  نایچیاچ و  هللا  بیبح  ملق 
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(. دیرف ) یبسامهط رداق  ( - 2 - 2
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نیبنیز

روضح البرک  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  مالسلا » هیلع  » نینمؤملا ریما  نارتخد  ، موثلک ما  ترضح  بنیز و  ترضح  هب  احالطـصا.بنیز  ود 
.دوش یم  هتفگ  « نینسح » مه نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  هک  هنوگنآ  تسا ، يرگید  رب  مسا  کی  بیلغت  باب  زا  هملک  نیا.دنتشاد 

موثلک ما  ، بنیز -

هّیبنیز

یم هتفگ  « هّینیسح «،» مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  بوسنم  ياج  هب  هک  هنوگنآ.دشاب  بوسنم  « مالـسلا هیلع  » بنیز ترـضح  هب  هک  ییاج 
ای يرادازع  ياـهلفحم  ییاـپرب  يارب  دـنزاس و  یم  فلتخم  ياهرهـش  رد  بنیز  ترـضح  داـی  هب  ناونع و  نیا  اـب  هک  ییاـهناکم.دوش 

سپ ، نامرهق يوناب  نآ  هک  تهج  نآ  زا  ، دریگ یم  رارق  هدافتـسا  دروم  ماتیألا  راد  ناونع  هب  مه  یهاگ  و  ناوناب ، يارب  ینید  سلاـجم 
هیلع » يربک بنیز  دـقرم.درک  یم  يرادـهگن  یتسرپرـس و  تراسا  رفـس  رد  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دـبع  ابا  ناـمیتی  اروشاـع  زا 

ترتع ناقـشاع  هاگترایز  دراد و  هلـصاف  يرادـقم  قشمد  ات  هک  دراد  ترهـش  هّیبنیز » » مان نیمه  هب  دراد  رارق  ماـش  رد  هک  زین  « مالـسلا
.تسا « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ

.دراد دوجو  زین  يرگید  لاوقا  ، بنیز ترضح  نفدم  دروم  رد  هتبلا 

بنیز ، هّینیسح -

نوگژاو نیز 

نوگژاو و نیز  اب  ، ماما تداهش  زا  سپ  هک  دور  یم  راک  هب  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  بسا  ، حانجلا وذ  ةرابرد  رتشیب  هک  تسا  يریبعت 
ءاسّنلا رظنف  :»... تسا هدمآ  هک  تسا  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  يا  هلمج  زا  هتفرگرب.دـمآ  اه  همیخ  فرط  هب  لاحناشیرپ  نوخرپ و  لای 

(1) اّیولم .» هیلع  جرّسلا  ایزخم و  داوجلا  یلا 

حانجلا وذ  -

ص:218

،ج 3،ص 298. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
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س

نابراس

هب هرابود  ، ترـضح نآ  ۀماج  ریز  دنب  نتـشادرب  عمط  هب  ، ماما تداهـش  زا  سپ  ینیـسح  ناوراک  نانابرتش  زا  یکی  : تسا هدـش  تیاور 
رب دـمآ و  رب  ماما  تسد  هک  ، درادرب ار  دـنب  نآ  ات  درب  تسد.تفای  نینوخ  هدـیرب و  رـس  ار  ترـضح  نآ  تشگزاـب و  ماـما  نآ  لـتقم 

ار پـچ  تـسد  ماـما.دریگرب  ار  دــنب  نآ  اـت  دــیرب  ار  ترــضح  تـسد  اـی  تـشگنا  دروآ و  رد  يدراک.دــش  عناــم  دز و  وا  تـسد 
ینّولد ! ساّنلا اهّیا  :» هک دروآ  یم  رب  دایرف  هّکم  هار  رد  دش و  هایـس  شا  هرهچ  ادـعب  ، صخـش نیا  .دـیرب (1) مه  ار  پچ  تسد  ، دروآرب

زا (3) تسا ، هدش  لقن  بتک  یخرب  رد  مه  رگید  ياهتروص  هب  هّیـضق  نیا.دنا  هتفگ  « لئاو نب  هدـیرب  » ار وا  مان  (2) دّمحم .» دالوا  یلع 
.داهن نایرع  ار  وا  دروآ و  رد  ترضح  نآ  نت  زا  سابل  هک  ، بعک نب  رحبا  مان  هب  یسک  ةرابرد  هلمج 

.تفای نانیمطا  اهنآ  تّحص  هب  ناوت  یمن  اّما  .دیکشخ (4) ، کشخ بوچ  ود  لثم  شناتسد  ادعب 

هب ار  رتشگنا  درک و  عطق  رتشگنا  اـب  ار  تشگنا  میلـس  نب  لدـجب  ، هکنیا تسا و  هدـمآ  مه  رتشگنا  تشگنا و  ۀیـضق  یهاـگ  ، اـهلقن رد 
.درب (5) تراغ 

هنهک نهاریپ  -

ص:219

،ج 5،ص 205. هادهلا تابثا  ( - 1 - 1
«. زجاعملا هنیدم  » زا لقن  هب  ،ج 4،ص 19، خیراوتلا خسان  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 61. نیطبسلا یلاعم  ،ج 45،ص 311، راونألا راحب  : نوچمه ( - 3 - 3
،ج 5،ص 201. هادهلا تابثا  ( - 4 - 4

ص 302. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 5 - 5
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هنیدملا ینب  یلوم  ، ورمع نب  ملاس 

راوس.دـمآ یم  رامـش  هب  تیب  لها  نایعیـش  زا  تسیز و  یم  هفوک  رد  دوب و  هنیدـم  ینب  ۀـفیاط  زا  یمالغ  يو.تسـالبرک  يادهـش  زا 
ریگتسد نایعیش  زا  رگید  یعمج  وا و  ، لیقع نب  ملسم  ندنام  اهنت  زا  سپ.تشاد  تکرش  ملسم  ترضح  تضهن  رد.دوب  رادمان  يراک 

نآ هب  ار  دوخ  ، تسا هدیـسر  البرک  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  دینـش  نوچ.دش  ناهنپ  تخیرگ و  نمـشد  گنچ  زا  ملاس  اّما  ، دـندش
.تسا (1) هدمآ  مه  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.دش  دیهش  لّوا  ۀلمح  رد  اروشاع  زور  دناسر و  ترضح 

ملسم نب  رماع  یلوم  ، ملاس

نب ملاس  وا  لماک  مان.دوب  نانیمطا  دروم  نیعبات  زا  هرـصب و  نایعیـش  زا  يدبع و  ملـسم  نب  رماع  مالغ  وا.تساروشاع  يادهـش  زا  يو 
.تسا (2) هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.تسا  دعجلا  وبا 

يدبع ملسم  نب  رماع  -

ربمایپ طبس 

رغصا طبس  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما.تسا  یبنلا  طبـس  (3)و  یبنلا » دـمحم  طبـس  ،» نیـسح ماما  ياهبقل  زا.تسا  هداون  يانعم  هب  ، طبس
رد مه  « نیطبس ،» ادخ لوسر  زیزع  ةداون  ود  نیا  هب.تسا  هدش  هتفگ  مه  بجتنم  طبس.دوش  یم  هدیمان  ربکا  طبـس  ، یبتجم ماما  ربمایپ و 

(4) هّنجلا .» لها  بابش  يدّیس  همحّرلا و  ّیبن  یطبس  ای  امکیلع  مالسلا  :» دوش یم  قالطا  اه  همانترایز  تایاور و 

« مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  فاصوا  -

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس 

راسهوک (5) هب  دمآ  رب  هنهرب  رس  دیشروخ  راوگرزب  نآ  رس  هزین  هب  دش  هک  يزور 

ادج رکیپ  زا  ار  ترضح  نآ  رّهطم  رس  دندناسر و  جوا  هب  ار  ینمشد  تواسق و  هفوک  هاپس  «، مالـسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  تداهـش  زا  سپ 
مس ریز  ار  ماما  نآ  رکیپ  ، دعس رمع  روتسد  هب  سپس  ، دندرک

ص:220

،ص 74. نیسحلا راصنا  ،ج 2،ص 271، تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
،ص 74. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

،ج 45،ص 244. راونالا راحب  ( - 3 - 3
.نانجلا حیتافم  رد  « مالسلا هیلع  » هموصعم ترضح  ۀمانترایز  ( - 4 - 4

.یناشاک مشتحم  ( - 5 - 5
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نارگید ات  دندنادرگ  رگید  ياهرهش  ماش و  هفوک و  رد  دش و  اه  هزین  رب  ادهش  رگید  ياهرس  هارمه  ، سدقم رس  نیا.دندرک  هل  اهبـسا 
ندرگ تشپ  زا  ار  ترضح  نآ  رس  هکنیا  ، دراد البرک  ۀثداح  رد  یفلتخم  ياهارجام  « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  رّهطم  رـس.دنناسرتب  ار 
هچوک رد  ین  زارف  رب  ماما  رـس  ، دنک یم  ناهنپ  يرونت  ای  یقاتا  رد  هدرب  شیوخ  ۀناخ  هب  ار  رـس  یلوخ  ، دـننک یم  هزین  رب  دنرب (1)، یم 

ندش ناملـسم  ببـس  بهار  رید  رد  ماش  هار  رد  (2) دوش ، یم  هداهن  الط  تشط  رب  ، دایز نبا  دزن  ، دـنک یم  توـالت  نآرق  هفوک  ياـه 
هّیقر دزن  ماش  ۀبارخ  رد  ، دنز یم  اهبل  رـس و  نآ  رب  نارزیخ  اب  دیزی  ، دنروآ یم  وا  دزن  هداهن  تشط  رب  ، دیزی خاک  رد  ، دوش یم  نیرـسّنق 
نیا ةرابرد  هتـشگ و  كانزوس  ياـه  هیثرم  زا  يرایـسب  ۀیامتـسد  هک  تسا  یعوضوم  مادـک  ره...و  دوش  یم  هدرب  نیـسح  ماـما  رتخد 

.دنا هدورس  رایسب  ياه  هحون  اهرعش و  ، عیاقو

هب دندروآ و  البرک  هب  ماش  زا  ار  رـس  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یخرب.تسین  يدحاو  رظن  ناققحم  نایم  ، دش نفد  اجک  رّهطم  رـس  هک  نیا 
مه یخرب  دـش و  نفد  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  ربـق  کـیدزن  ، هفوک رد  دـندقتعم  یخرب  (، یـضترم دیـس  رظن  ) دـنتخاس قحلم  ندـب 

.تسا (3) تدابع  ّلحم  هک  تسا  فورعم  رّهطم  رس  هاگیاج  مان  هب  یّلحم  ، ماش رد.دنا  هتفگ  ار  رگید  ياهاج 

یم رکذ  يا  هچخیراـت  ، هقطنم نآ  هب  نآ  لاـقتنا  تیفیک  يارب  دـنناد و  یم  نیـسحلا  سأر  دجـسم  ، رـصم رد  ار  رـس  نفدـم  مه  یخرب 
.دنا هدروآ  ناشتافیلأت  رد  املع  زا  یعمج  ار  نیا  دش و  نفد  رکیپ  رانک  دندروآ و  البرک  هب  ار  رس  هک  تسا  نآ  روهـشم  اما  .دننک (4)

(5)

هفوک رد  هدرک  هزین  رب  ار  ترـضح  نآ  رـس  ، داـیز نبا  روتـسد  هب  هک  نیا.دوب  گـنن  ۀـیام  ناـیوما  يارب  ، هقباـس یب  تیاـنج  نیا  لـصا 
رهــش هـب  رهــش  نآ و  ندرک  هزین  رب  رــس و  ندـیرب  .دـندرک (6) نـینچ  نآ  اـب  مالـسا  نارود  رد  هـک  دوـب  يرـس  نـیلوا  ، دـندناخرچ

هک تسا  هدش  دای  نآ  زا  تشز  عیجف و  يراک  ناونعب  هدش و  حرطم  زین  هرود  نآ  ياه  هیثرم  اه و  هدورس  رد  یتح  ، ندنادرگ

ص:221

ص 303 و 304. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 1 - 1
،ص 140. قودص یلاما  ( - 2 - 2

،ج 1،ص 492. راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3
هعجارم ص 84  ،ج 2، ینــسحلا فورعم  مشاـه  «، رــشع ینثـالا  همئـالا  هریــس  » باـتک رد  لـصفم  ثـحب  هـب  هراــب  نـیا  رد  ( - 4 - 4

ص 311. «، ربمایپ كاپ  نادناخ  ياههاگمارآ  » زین.دینک
.دینک هعجارم  ،ج 45،ص 144  راونألا راحب  ،ص 469،و  مرقم «، نیسحلا لتقم  » باتک رد  نآ  دراوم  هب  ( - 5 - 5

نامز رد  قمح  نب  ورمع  هب  ّقلعتم  ار  رس  نیلوا  اهلقن  یخرب  رد  ،ج 45،ص 119. راونألا راحب  ،ج 2،ص 574، ریثا نبا  ، لماکلا ( - 6 - 6
.دناسر تداهش  هب  ار  وا  هیواعم  دوب و  نینمؤملا  ریما  نارای  زا  يو.دنا  هتسناد  هیواعم 
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هانقلا یلع  هنم  سأرلا  و  :» میناوخ یم  هنیدـم  هب  تیب  لـها  دورو  زا  شنداد  ربخ  ماـگنه  ریـشب  رعـش  رد.تسا  هللا  راـث  ّتیمولظم  ۀـناشن 
« ...الامک ّمتتسا  اّمل  الاله  ای  :» تسا هدمآ  ، ین زارف  رب  ردارب  رس  ندید  زا  سپ  هفوک  رد  بنیز  ترضح  رعش  رد  »و  رادی

ّدض رب  هنامصخ  تاساسحا  زا  یجوم  دننک ، بوعرم  ار  نارگید  دنتـساوخ  یم  نایدیزی  هک  هچنآ  فالخ  رب  ، راکـشآ یتمرح  یب  نیا 
نوماریپ ، هنومن ناونعب  ار  نارعاش  ياه  هدورس  زا  تیب  دنچ.دنتخانش  ار  « هنوعلم ةرجش  » نامدود تثابخ  قمع  ، مدرم دروآ و  دیدپ  نانآ 

: میروآ یم  رّهطم  رس 

اهنابایب هب  رس  ام  میداهنب  وت و  يدنام  اهنت  تنت  هدنام  يو  ، ین رب  ترس  هتفر  يا 

اهنارود (1) هب  وت  زا  دنام  ، مسر نیا  تموش  نابرق  ینابرق  ود  داتفه و  ، تسود يوک  هب  هدرک  يا 

(2) رون ؟ ۀیآ  رونت  تاکشم  هب  تسا  هدید  هک  ای  فهک  ۀیآ  بل  هب  تسا  هدینش  هک  نت  یب  رس  *** 

زونه هدنام  اه  هزین  زارف  دیشروخ  زونه  هدنام  اونین  هب  يرس  ، هزین رب  *** 

زونه (3) هدنام  البرک  تشد  قنور  زا  نوخ  لگ  هتوب  هتوب  ، هدیپس غاب  رد 

دوب هدمآ  راد  ِرس  رب  « الو » دیشروخ دوب  هدمآ  راب  هب  هک  نینوخ  ۀنتف  ناز  *** 

دوب (4) هدمآ  راو  هیاس  ، نیسح لابند  بنیز  ار  اهتشد  هنهرب  ياپ  اب 

دیشروخ درک  لُگ  اه  هزین  بوچ  کشخ  رب  دیشروخ  درک  لُم  ، قفش ماج  رد  هک  يزور  *** 

مدید باوخ  ییوگ  ، هزین رب  ار  دیشروخ  مدید  بآ  رد  فدص  نوچ  ار  قفش  دیش و 

تسا نیگمهس  ، ندید هزین  رب  ار  دیشروخ  تسا  نینچ  نیا  يرآ  ؟ هزین رب  ار  دیشروخ 

دید (5) ناوت  یم  رتمک  هزین  رب  ار  دیشروخ  دید  ناوت  یم  رب  ، خنز بیس  زا  هرخص  رب 

هّیقر ، ماش ۀبارخ  ، لمحم ۀبوچ  ، نآرق توالت  نارزیخ ، ، بهار رید  ، یلوخ ، نیسحلا سأر  دهشم  ، ادهش ياهرس  -

ص:222

.يدوج ( - 1 - 1
.يزیربت ّرین  ( - 2 - 2

.رو هلیپ  دمحم  ( - 3 - 3
.یلیفارسا نیسح  ( - 4 - 4
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.مّلعم یلع  ( - 5 - 5
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هفوک هاپس  نارس 

دندوب ترابع  هک  دوب  نارس  زا  یعمج  ةدهع  هب  ، درک جیسب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  گنج  يارب  دایز  نبا  هک  یهوبنا  هاپس  یهدنامرف 
ریاضم ، یمیمت ریمن  نب  نیـصح  ، یبلک باکر  نب  دیزی  ، نشوجلا يذ  نب  رمـش  دعـس ، نب  رمع  ، هحلط نب  بعک  ، یحایر دیزی  نب  ّرح  : زا

هتبلا .دنتـشاد (1) نامرف  تحت  ار  ورین  رازه  نیدنچ  ، مادک ره  هک  ، رجبا نب  راجح  یعبر و  نب  ثبـش  ، هشرح نب  رـصن  ینزام ، ۀینهر  نب 
هیلع » یلع نب  نیـسح  هب  اروشاـع  زور  رد  ّرح  ، هدـش داـی  عمج  زا.تسا  هدـش  لـقن  مه  سیق  نب  هورع  نانـس و  نوـچ  يرگید  ياـهمان 

.دش دیهش  وا  باکر  رد  تسویپ و  « مالسلا

البرک تضهن  رامآ  -

نوجرس

دیزی ةرود  رد.دوب  هدرک  مادختسا  ، تموکح رما  رد  شیوخ  رواشم  ناونعب  ار  وا  هیواعم  هک  دوب  ماش  نایحیسم  زا  روصنم  نب  نوجرس 
اب هفوک  نایعیش  تعیب  زا  سپ  ، دیزی هک  دوب  وا  رظن  يأر و  اب.دوب  سونأم  مدمه و  ، دیزی اب  تشاد و  دیزی  رابرد  رد  ار  یشقن  نینچ  مه 

.تشامگ (2) هفوک  تیالو  هب  ار  دایز  نبا  ، نایفوک تضهن  یبوکرس  يارب  ، لیقع نب  ملسم 

تشاد و مه  ناورم  کـلملا  دـبع  مکح و  نب  ناورم  ةرود  رد  ، اـفلخ راـبرد  رد  ار  ندوب  بتاـک  يرادا و  رتفد  تمـس  ، یمور نوجرس 
زا ار  وا  ، یبرع هب  یمور  زا  تابـساحم  ناوید  رییغت  لثم  یلیحلا  فیاطل  اب  ، دـندید وا  راک  رد  اهیراگنا  لهـس  اـهیهاتوک و  یخرب  نوچ 

.دندرک (3) رانکرب  راک 

ادهش ياهرس 

هیلع و هللا  یلـص  » ادخ لوسر  نامز  رد  تسا و  مارح  اعرـش  دیآ و  یم  باسح  هب  هلثم  یعون  ( هتـشک زا  هچ  هدرم و  زا  هچ  ) رـس ندـیرب 
اهندب زا  ار  اهرس  هک  ، تیب لها  يادهش  رکیپ  هب  دسر  هچ  ات  ؛ دشن يراتفر  نینچ  رفاک  نمشد  ياه  هتشک  اب  زگره  يدعب  يافلخ  »و  هلآ
دیهـش رـس  هیواـعم و  رـصع  رد  ، دـش هداتـسرف  رگید  ياـج  هـب  هدـیرب و  هـک  يرـس  نـیلوا  .دـندنادرگ (4) رهـش  هب  رهـش  ، هدرک ادـج 

.دمآ یم  باسح  هب  « مالسلا هیلع  » یلع يافو  اب  نارای  زا  هک  دوب  یعازخ  قمح  نب  ورمع  ، راوگرزب

نب ملسم  رس  زین  اروشاع  زا  شیپ.دش  رارکت  اروشاع  رد  نایوما  رصع  رد  تیانج  نیا 

ص:223

،ج 1،ص 408. تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
،ص 169. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2

،ج 4،ص 252. دیرفلا دقعلا  ( - 3 - 3
دمحم یلیلحت  لّصفم و  ثحب  هب  دینک  عوجر  ، تیانج نیا  زا  نمشد  یـسایس  ياه  هزیگنا  ادهـش و  ياهرـس  ندیرب  ۀنیمز  رد  ( - 4 - 4

.دعب هب  ص 206  «، نیسحلا راصنا  » باتک رد  نیدلا  سمش  يدهم 
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یلعألا دبع  ، رطقب نب  هللا  دبع  ، رهـسم نب  سیق  ياهرـس.دنداتسرف  دیزی  دزن  ، ماش هب  دـندرک و  ادـج  ندـب  زا  ار  هورع  نب  یناه  لیقع و 
.دش عطق  دایز  نبا  طسوت  زین  بخلص  نب  هرامع  ، یبعک

دوب رس  اهنآ 78  دادعت  اهلقن  یخرب  قبط.دندرب  دایز  نبا  دزن  هفوک  هب  دش و  ادج  ندب  زا  مه  البرک  يادهـش  زا  يدایز  دادـعت  ياهرس 
جحذم ، میمت ، نزاوه ، هدنک لیابق  زا  کی  ره  نارـس.دنوش  بّرقم  ، دیزی دایز و  نبا  دزن  قیرط  نیا  زا  ات  دـندرک  میـسقت  لیابق  نایم  هک 

ات دوب  یشیامن  اهرـس  نداتـسرف  تیفیک.داتـسرف  دیزی  دزن  ماش  هب  ار  اهرـس  مه  دایز  نبا  .دندرب (1) هفوک  هب  ار  اهرـس  زا  يدادـعت...و 
تبسن رس  ندرک  ادج  هک  هژیوب  ، دشاب نانآ  زا  نتفرگ  مشچ  رهز  مدرم و  ندناسرت  يارب  يا  هلیـسو  دننیبب و  ار  اهنآ  يرایـسب  تعامج 

نوچ تسا ؛ هدوب  دایز  هللا  دیبع  نامرف  اب  ، رمع هاپس  طّسوت  اهرس  ندیرب  هب  میمصت  ، يوق لامتحا  هب.دش  ماجنا  رتفورعم  ياهتیصخش  هب 
یگنج تیانج  کـی  اـهنت  اهرـس  ندـیرب  نیـسحلا ،» راـصنا  » باـتک لـیلحت  هب  .دوب  هداد  ندرک  هلثم  نتـشک و  هب  ناـمرف  شا  هماـن  رد 
تربـع اهرـس  عطق  زا  اـت  دوب  رگید  مدرم  ندـناسرت  ینمـشد و  تموصخ و  قمع  ةدـنهد  ناـشن  یـسایس و  تکرح  یعوـن  هکلب  ، دوـبن
دهاوخ هتـشارفا  اه  هزین  رب  هدیرب و  ییاهرـس  نینچ  هک  دنادب  دنارورپن و  رـس  رد  ار  نایوما  اب  هزرابم  ۀـشیدنا  یـسک ، چـیه  دـنریگب و 

.دوب « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  تسادق  ندیبوک  مهرد  يارب  کیلبمس  يراک  ناونع  هب  زین.دش 

نب ّرح  رهاظم و  نب  بیبح  ، ربکا یلع  رّهطم  رس  هلمج  زا  ، دنناد یم  ماش  « ریغّصلا باب  » رد ار  ( رـس دودح 16  ) اهرس نیا  زا  یخرب  نفدم 
.ار دیزی 

یگنج تارّرقم  ضقن  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  ، ریغصلا باب  -

یمیمت ۀلظنح  نب  دعس 

.لاجّرلا سوماق  فلؤم  لثم  ، دنا هتسناد  یمابش  دعسا  نب  هلظنح  نامه  ار  وا  یضعب  .دوب (2) میمت  ۀلیبق  زا  البرک  يادهش  زا  یکی 

یمابش دعسا  نب  هلظنح  -

یفنح هللا  دبع  نب  دیعس 

بش.دوب « مالسلا هیلع  » تیب لها  تخس  رس  ناراداوه  زا  تشاد و  ناوارف  یتعاجش  خسار و  ینامیا  هک  ، تسالبرک ردقالاو  يادهـش  زا 
زا هک  تساوخ  دارفا  زا  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  یتقو  اروشاع 

ص:224

،ج 45،ص 62. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ص 74. نیسحلا راصنا  ،ج 4،ص 101، بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 2 - 2
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ادخ هب  هن  : تفگ داتسیا و  هللا  دبع  نب  دیعس  هلمج  زا.دنتفگ  ینانخس  کی  ره  دنتساخرب و  نارای  ، دنوش قرفتم  هدرک  هدافتسا  یکیرات 
ادخ هب.میدرک  تاعارم  ار  شا  هّیرذ  وا و  قح  « مالـسلا هیلع  » ادخ لوسر  دوبن  رد  ام  هک  دـنادب  دـنوادخ  ات  میراذـگ  یمناو  ار  وت  ، مسق

وت زا  مهزاب  دننک ، یم  نینچ  نم  اب  راب  داتفه  موش و  یم  هدنازوس  هاگنآ  ، موش یم  هدنز  سپس  ، موش یم  هتشک  هک  منادب  رگا  ، دنگوس
يدبا و تمارک  نآ  زا  سپ  تسین و  ندش  هتـشک  راب  کی  زا  شیب  هکنآ  اب  ، منک نینچ  هنوگچ.موش  ادف  وت  هار  رد  ات  موش  یمن  ادـج 

نب یناـه  شهارمه  وا.تـسا و  ترتـع  قـح و  يراـی  هار  رد  وا  صــالخا  ناــمیا و  قـمع  ةدــنهد  ناــشن  نـیا  .تـسا (1) ناـیاپ  یب 
رخآ رد.درپس  نانآ  تسد  هب  تشون و  هفوک  مدرم  هب  باطخ  يا  هماـن  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هک  دـندوب  یناریفـس  نیرخآ  ، یناـه

: هک تسا  هدمآ  « اوشیپ ۀفیظو  » ةرابرد ماما  فورعم  ۀلمج  ، همان نیمه 

(2) ...باتکلاب .» لماعلا  ّالا  مامإلا  ام  يرمعلف  »...

.دوب هدروآ  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تمدخ  ار  نایفوک  ياه  همان  هک  دوب  یناگداتسرف  زا  یکی  زین 

هّکم زا  دناسر و  هّکم  هب  ار  ملـسم  ۀمان  دوب و  لاّعف  مه  لیقع  نب  ملـسم  تضهن  رد.دمآ  یم  باسح  هب  هفوک  روشرپ  نویبالقنا  زا  يو 
ماـما لـباقم  رد  اروشاـع  رهظ  ماـگنه.دزاس  شربـهر  يادـف  ار  ناـج  ، اروشاـع گرزب  ۀـسامح  زور  رد  اـت  دـمآ  هفوـک  هب  ماـما  هارمه 

زا ریغ  وا  رکیپ  رد.تخاب  ناج  داتفا و  نیمز  رب  هک  دروخ  ریت  ردق  نآ  وا.دناوخب  ار  شزامن  ترضح  نآ  ات  داتسیا  « مالسلا هیلع  » نیسح
ماما ربارب  رد  اروشاع  بش  هک  یتالمج  اب  هارمه  هسدـقم ، ۀـیحان  ترایز  رد  شماـن  .دنتفای (3) ریت  هدزیـس  ، اه هزین  اهریـشمش و  مخز 

.تسا (4) هدمآ  ، دراد وا  يارب  ترایز  نیا  رد  تّجح  ترضح  هک  ییاعد  انث و  تفگ و  « مالسلا هیلع  » نیسح

يدئاص ۀمامث  وبا  -

هرفس

رد بلغا  دنهد و  یم  دارفا  هب  مالسلا » هیلع  » نیـسح ماما  ةداوناخ  ای  البرک  يادهـش  دای  هب  ، اه هیکت  اه و  هناخ  رد  هک  یناسحا  ماعطا و 
ابا ةرفـس  لثم  ، دـنهد یم  نآ  هب  یّـصاخ  مان  ، دـننک یم  نهپ  هرفـس  وا  مان  هب  هک  یـسک  بسانت  هب.دـنرتسگ  یم  هرفـس  ، زاین رذـن و  یپ 

، نیدباعلا نیز  ماما  ةرفس  ، لضفلا

ص:225

،ج 7،ص 241. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ص 165. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2

،ج 45،ص 21. راونالا راحب  ( - 3 - 3
،ص 70. نامه ( - 4 - 4
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مایا رد  هچ  ، دوش یم  هداد  تفایـض  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  دای  هب  هک  هچنآ.دراد  یـصاخ  موسر  بادآ و  نآ و  لاـثما  هّیقر و  ةرفس 
اه هناخ  هب  ، ماعطا نآ  ياذغ  زا  ای  دننیـشن  یم  هرفـس  نآ  رـس  رب  ، كّربت ناونعب  تسا و  دارفا  سیدـقت  دروم  ، رگید تاقوا  هچ  مّرحم و 
یم « نیسح ماما  ياذغ  » ار نآ  دننک و  یم  هدافتـسا  نآ  يونعم  تکرب  زا  ، دشاب بوخ  ناش  یلام  عضو  دنچ  ره  هناعـضاوتم  دنرب و  یم 

نیمز رب  يراوگوس  سلجم  رد  یمطاف  يافلخ.تسا  هتشاد  جاور  زابرید  زا  نیا.دنا  هتفگ  یم  مه  « متام ةرفس  » يا هرفس  نانچ  هب.دنناد 
دـنتخیر و یم  نش  اهارـسرس  اـهرالات و  رد  شرف  ياـج  هب.دـندز  یم  هـقلح  ناـنآ  درگ  ، هودـنا تیاـهن  رد  ناـشناوریپ  دنتـسشن و  یم 

یم رییغت  ار  نآ  گـنر  یتـسد  زا  هک  نیوج  ناـن  راـیخ و  روش و  ياـهزایپ  ، هایـس سدـع  زا  بّکرم  اـهنت  يرـصتخم  رایـسب  كاروـخ 
(1) ...دندناوخ .» یم  متام » ةرفس  » ار نآ  دنداهن و  یم  ناوخ  رس  رب  ، دنداد

اهتّنس مسارم و  ، رذن ، فقو -

ییاّقس

ماما.تسا هدیدنسپ  رایسب  ینید  میلاعت  رد  ناگنشت  هب  یناسر  بآ  لصا.اروشاع  رد  « مالـسلا هیلع  » ساّبع ترـضح  ياهبـصنم  زا  یکی 
زین و.تسا  هنـشت  هتخوس و  رگج  ندرک  کنخ  ، هقدـص نیرترب  ءاّرح » دـبک  داربا  هقدّـصلا  لـضفا  :» تسا هدومرف  « مالـسلا هیلع  » قداـص
ناک ءاملا  هیف  دـجوی  عضوم ال  یف  ءاملا  یقـس  نم  هبقر و  قتعا  نمک  ناک  ءاملا  هیف  دـجوی  عضوم  یف  ءاملا  یقـس  نم  :» تسا هدومرف 
يا هدرب  ایوگ  ، دـنک باریـس  ار  مدرم  تسه  بآ  هک  ییاج  رد  هک  ره  « اعیمج ساّنلا  ییحا  اّمنأکف  اسفن  ییحا  نم  اـسفن و  ییحا  نمک 

هدـنز ار  رفن  کی  هک  یـسک  تسا و  هتخاس  هدـنز  ار  یـسک  ایوگ  ، تسین بآ  هک  ییاـج  رد  دـهد  بآ  هک  ره  تسا و  هدرک  دازآ  ار 
يارب ییاقـس  دـنوادخ  هک  تسا  « مالـسلا هیلع  » رقاـب ماـما  زا  يرگید  تـیاور  رد  و.تـسا  هدیـشخب  تاـیح  مدرم  ۀـمه  هـب  اـیوگ  ، دـنک

(2) ءاّرحلا .» دبکلا  داربا  ّبحی  هّللا  ّنا  :» دراد یم  تسود  ار  هنشت  ياهرگج 

تشد ياقس  » بقل ار  وا  دوب و  « مالسلا هیلع  » لضفلا ابا  ةدهع  رب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  مرح  اه و  همیخ  هب  یناسر  بآ  البرک ، رد 
(3) ...نیسحلا » ءاول  بحاص  ، مشاه ینب  رمق  ، ءاقّسلا سابعلا  ناک  و  :» نیسح رادملع  ای  ، مشاه ینب  رمق  بقل  لثم  ، دنا هداد  « البرک
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نداد بآ  ییاقس و  هب  ، تیب لها  یگنشت  سابع و  ترضح  ییاقس  ۀناشن  هب  هسامح و  نآ  دای  هب  يا  هّدع  ، زین مّرحم  اروشاع و  مایا  رد 
ار نیا  و.کنخ  بآ  ۀیهت  ای  ، یمومع رباعم  رد  بآ  عبنم  يزاس  هدامآ  اب  هچ  ، کشم اب  هچ  ، دـنزادرپ یم  رادازع  ياه  هتـسد  مدرم و  هب 

کی ناونع  هب  مه  اه  هناخ  رد  بآ  میـسقت  بآ و  شورف  يانعم  هب  ، ییاّقـس هتبلا.دـنناد  یم  البرک  رادـملع  یگنادرم  ةویـش  زا  يوریپ 
يرگراثیا دروخن و  بآ  ، دوخ یلو  دش  تارف  دراو  هنـشت  بل  اب  هک  تشاد  تّوتف  نانچ  نآ  ، البرک ياقـس.تسا  هدش  یم  هتفگ  ، هفرح

دش ملق  شناتـسد  داد و  تسد  زا  ربمایپ  ماک  هنـشت  ۀیّرذ  يارب  يروآ  بآ  هار  رد  ار  ناج  ، اروشاع زور  مه  تبقاع  دناسر و  جوا  هب  ار 
.داتفا كاخ  رب  ، تارف رانک  رد  دناسرب و  ینیسح  مایخ  هب  تسناوتن  ار  بآرپ  کشم  و 

دوب هدز  اجیه  فص  رب  یلع  دننام  دوب  هدز  اوآ  ، مشخ جوم  نسوت  رب 

دوب هدز  ایرد  هب  لد  ، نیسح ياّقس  تارف  ار ز  مرح  دروآ  رگم  یبآ 

اهمانُک ِربَژُه  قح و  ریش  دنزرف  نید  هاش  رادملع  البرک و  ياّقس 

اهماک هنشت  رگد  نیسح و  بل  دای  تارف  زا  يدیشونن  بآ  هنشت  ماک  اب 

اهمامتها وت  بناج  دش ز  هکنیا  اب  دیماان  بآ ، زا  وت  دیما  دش  سوسفا 

اهمامز (1) تتسد  هب  درپس  ضوع  رد  قح  يدش  ادخ  تسد  نت و  زا  دش  ادج  تتسد 

یم هدیـشارت  ، راـک نیا  صوـصخم  هک  گنـس  زا  یگرزب  فرظ  هب  اـی  ، تساـهتأیه نارادازع و  هب  نداد  بآ  صوـصخم  هک  یّلحم  هب 
: ادخهد ۀمان  تغل  ۀتشون  هب.دش  یم  هتفگ  « هناخاّقس ،» دش

ار اجنآ  دـننک و  هریخذ  بآ  ناگنـشت  يارب  اـجنآ  رد  هک  ییاـج  ، دـنیامن باریـس  ار  دوخ  ناگنـشت  هک  دـنزیر  بآ  نآ  رد  هک  یّلحم 
.دنناد كربتم 

تارف ، شطع ، هناخباگنس ، بآ ، یلع نب  سابع  ، هدیرب ياهتسد  ، کشم -

هنیکس

ّصاخ هّجوت  دروم  ریظن و  مک  ، راگدرورپ ۀبذج  ّقح و  هب  هّجوت  ، بدا ، تفرعم ، ملع رد  هک  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  راوگرزب  رتخد 
فرط زا  ( هنیکس ای  ) هنیکس بقل.دنا  هتشون  مه  هماما  ای  همیما  ، هنیما ، هنمآ ار  وا  یلصا  مان.دوب  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دبع  ابا  شردپ 
هدزیـس ات  هد  ادودـح  وا  ّنس  ، اروشاع رد  تشاد و  روضح  البرک  رد  ، دوب مه  « رغـصا یلع  » رهاوخ هک  وا.دـش  هداد  وا  هب  « بابر » شردام

هداد ( نانز ةدـیزگرب  «) ناوسّنلا هریخ  » بقل وا  هب  اروشاع  زور  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  دـنا  هتفگ  اجنآ  زا  ار  نیا.تسا  هدوب  لاـس 
شندوب كدوک  اب  نیا  تسا و 
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هدـمآ ( مومهملا سفن  رد  هلمج  زا  ) لـتقم ياـهباتک  رد  ، دوـش یم  طوـبرم  ـالبرک  ۀـثداح  رد  وا  ياهتبیـصم  هب  هچنآ  حرـش.دزاس  یمن 
رد هتفرگ و  رانک  نانز  زا  هنیکـس  شرتخد  هک  دید  ، نانز لافطا و  اب  عادو  ماگنه  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  نوچ  ، اروشاع زور.تسا 

: دومرف وا  هب  ، تسا نتسیرگ  لاح 

یناهد مامحلا  اذا  ءاکبلا  کنم  یملعاف  هنیکس  ای  يدعب  لوطیس 

ینامسج یف  حوّرلا  یّنم  مادام  هرسح  کعمدب  یبلق  یقرحت  ال 

ناوسنلا (1) هریخ  ای  هنیتأت  يّذلاب  یلوا  تناف  تلتق  اذاف 

رعش برع و  نابز  هب  نامدرم  ملعا  حصفا و  يأر و  تباصا  لقع و  تفاصح  اب  ینز  » یمق سابع  خیش  ریبعت  هب  هک  ، راوگرزب رتخد  نیا 
رارق « مالسلا هیلع  » داّجس ماما  تیافک  تحت  ، دوخ ردپ  ۀناخ  رد  ، ماش هفوک و  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  (2) تسا ، هدوب  « بدا لضف و  و 

ارعش و عّمجت  زکرم  شا  هناخ  : دنا هتشون.درک  كرد  ار  مالسلا  مهیلع  ( رقاب ماما  داجس و  ماما  ، نیسح ماما  ) ماما هس  رضحم  ، يو.تفرگ
ریبز نب  بعصم  ینز  هب  هنیکس.درک  یم  اطع  هلـص  ، ریرج قدزرف و  نوچمه  گرزب  نارعاش  هب.دوب  یبدا  دقن  ثحب و  هشقانم و  ّلحم 

ۀیـصوت هب  ، دیز یلو  ، درک جاودزا  يو  اب  رمع  نب  دیز  ، وا گرم  زا  سپ  دیدرگ و  نامثع  نب  هللا  دبع  ۀـجوز  ، وا لتق  زا  سپ  دـمآ و  رد 
يرجه لاس 117  لوالا  عیبر  مجنپ  رد  هکنآ  ات  ، تسیز یم  هنیدم  رد  نانچمه  هنیکس  .تفگ (3) قالط  ار  وا  کلملا  دبع  نب  نامیلس 

.تسا هنیدم  رد  زین  وا  ربق  .تشذگ (4) رد  هنیدم  رد  لاس ، داتفه  زا  سپ  کلملا  دبع  نب  ماشه  نامز  رد 

اروشاع تضهن  رد  نانز  -

« مالسلا هیلع  » نیسح رب  مالس 

: دوش یم  هتفگ  یبرع  هب.دیآ  یم  نابز  رب  کنخ  بآ  ندیشون  ماگنه  هک  تسا  يدورد 

یم داـی  « مالـسلا هیلع  » نیـسح زا  ، بآ ندیـشون  ماـگنه  ، رگید همئا  قداـص و  ماـما  ، داجـس ماـما  «. هباحـصا نیـسحلا و  یلع  هللا  مالـس  »
: هک هدش  لقن  ( لاح نابز  ناونعب  ای  ) ادهشلا دیس  دوخ  زا.دندرک 

ینوبدناف (5) دیهش  وا  بیرغب  متعمس  وا  ینورکذاف  ءام  بذع  متبرش  نا  ام  یتعیش 

، دیدینش ار  يدیهش  ای  بیرغ  هاگره  ، دینک دای  ارم  ، دیدیشون اراوگ  بآ  هاگره  ! نم نایعیش 
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،ج 1،ص 638. راحبلا هنیفس  ،ج 1،ص 163، يوون ، ءامسألا بیذهت  ( - 4 - 4
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هب زیرگ  ، شطع بآ و  تارف و  زا  زین  یناوخ  هیثرم  ره  تسا و  نیـسح  ياروشاـع  ةدـننک  یعادـت  ، یگنـشت بآ.دـینک و  هیرگ  نم  رب 
.دنک (1) یم  دای  ناشطع  نیسح  زا  دنز و  یم  البرک  يارحص 

هناخباگنس ، ییاّقس ، دیزی رب  تنعل  ، ندیشون بآ  ماگنه  نیسح  دای  ، بآ -

عادو مالس 

تروص نیا  هب  ، داد یم  عادو  مالس  دورب ، نیرخآ  دربن  نادیم  هب  تساوخ  یم  هک  « مالسلا هیلع  » نیـسح نارای  زا  کی  ره  ، اروشاع زور 
میهاوـخ یپ  زا  مه  اـم  ینعی  (2) کـفلخ » نحن  مالـسلا و  کـیلع  و  :» دومرف یم  باوج  ماـما  و.هللا  لوسر  نب  اـی  کـیلع  مالـسلا  : هک

...همطاف موثلک و  ما  ، بنیز ، هنیکس دمآ و  همیخ  هب  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ، ماما نارای  ۀمه  تداهش  زا  سپ.دمآ 

نانآ نایم  رد  يزوس  يروش و  ، دوب تیب  لها  اب  يو  ینایاپ  رادید  هک  ترـضح  عادو  مالـس  نیا  «. مالّـسلا یّنم  ّنکیلع  » هک داد  ادـن  ار 
.دنتفگ (3) ینانخس  مادک  ره  دنکفا و 

نادیم ناذا  ، عادو ترایز  ، عادولا -

ریجنز لغ و  - هلسلس

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - البرک ناطلس 

یلجب براضم  نب  ناملس 

نب نیـسح  هاپـس  هب  ، ـالبرک هب  ندیـسر  زا  شیپ  ، وا هارمه  دوـب و  نـیق  نـب  ریهز  يوـمع  رـسپ  يو  هدـش  هتفگ.تسـالبرک  يادهـش  زا 
.دش (4) دیهش  اروشاع  رصع  تسویپ و  « مالسلا هیلع  » یلع

هیلیلس

دیز نب  لیلس  مان  هب  ، ّلحم.تسا هتـشاد  هاچ  بآ و  هدوب و  ناینافطغ  نیمزرـس  رد  يداو  نیا.تسا  قارع  هب  هّکم  ریـسم  رد  یناکم  مان 
.تسا (5) هدرک  روبع  مه  هاگلزنم  نیا  زا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما.تسا  هدش  فورعم 

يدزا نامیلس  نب  نامیلس 

.تسا (6) هدمآ  مه  هّیبجر  ترایز  رد  شمان.تسا  هدوب  البرک  يادهش  زا  هک  هدش  هتفگ 
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،ج 45،ص 47. راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ص 101. نیسحلا راصنا  ( - 4 - 4
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یعازخ درص  نب  نامیلس 

.دش دیهش  درک و  مایق  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  یهاوخنوخ  هب  هک  هفوک  رد  نیباّوت  تضهن  ربهر 

یتلزنم ردق و  تفر و  یم  رامش  هب  شدوخ  ۀفیاط  ناگرزب  زا  هفوک و  رد  هعیش  سانـشرس  هتـسجرب و  ياه  هرهچ  زا  ، درـص نب  نامیلس 
ربمایپ باحـصا  زا.دوب  « فرطملا وبا  » شا هینک.داهن  وا  رب  مالـسا  ربمایپ  ار  « نامیلـس  » مان.دوب « راـسی ،» تیلهاـج رد  شماـن.تشاد  میظع 

هک دوب  یناناملسم  نیلّوا  زا.دوب  « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  باکر  رد  زین  رگید  ياه  هکرعم  نیّفـص و  گنج  رد  دش و  یم  بوسحم 
هک تساوخ  ترضح  نآ  زا  تشون و  همان  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب  ، هیواعم گرم  زا  سپ  هک  دوب  یناسک  زا  يو.دش  هفوک  نکاس 
رد تکرـش  قیفوت  ور  نیا  زا.دنکفا  نادـنز  هب  هفوک  رد  ار  وا  دایز  نبا  اّما  ، تشاد تیلاعف  ، لیقع نب  ملـسم  تکرح  رد.دـیایب  هفوک  هب 

.تشادن ار  اروشاع  ۀسامح 

يربـهر يو  ، دــندوب هدــش  نامیــشپ  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح ماـما  يراـی  رد  دوـخ  یهاـتوک  زا  ناـیفوک  هـک  ـالبرک  هثداــح  زا  سپ 
وا .دوب (1) « نیسحلا تاراثل  ای  ،» نیباّوت راعش.دندرک  مایق  يرجه  لاس 65  رد  ، دوخ نانامیپ  مه  اب  تفرگ و  هدهع  رب  ار  « نیباوت » تضهن

یضعب.دش دیهش  شنارای  زا  یعمج  اب  هارمه  «، هدرولا نیع  » رد دایز  نبا  هاپـس  اب  يریگرد  رد  ، ماجنارـس.دنتفگ یم  زین  « نیباّوتلا ریما  » ار
تداهش 93 ماگنه  ، درص نب  نامیلـس.دنا  هتـسناد  دندوب  هدمآ  زاجح  هب  هک  ماش  زا  یمازعا  ياهورین  اب  يریگرد  رد  ار  شتداهـش  زین 

.دندرب (2) ماش  رد  مکح  ناورم  دزن  ار  وا  رس  ، تداهش زا  سپ.تشاد  لاس 

هدرولا نیع  ، نیسحلا تاراثل  ای  ، نیباّوت -

یمرضح نوع  نب  نامیلس 

.تسا (3) هدمآ  مه  هّیبجر  ترایز  رد  دنا و  هدروآ  البرک  يادهش  رامش  رد  ار  شمان 

ریثک نب  نامیلس 

.تسا هدمآ  مه  هّیبجر  ترایز  رد  زین  ، دنا هدروآ  البرک  يادهش  تسرهف  رد  ار  وا  مان 

.دشاب (4) يدزا  ریثک  نب  ملسم  نامه  ، وا هک  دنا  هداد  لامتحا 

ص:230

،ج 45،ص 358. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 1،ص 650. راحبلا هنیفس  ( - 2 - 2

،ص 101. نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
.نامه ( - 4 - 4
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سنا نب  نانس 

ترضح نآ  دز و  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رب  يا  هزین  وا  ، هظحل نیرخآ  دوب و  دعس  رمع  هاپس  رد  هک  ، البرک رد  یگنج  ناراکتیانج  زا 
یخرب ) تشارفا هزین  رب  درک و  ادج  رکیپ  زا  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  سّدـقم  رـس  وا  ، ناخّروم رتشیب  لقن  هب.داتفا  نیمز  رب  بسا  زا 

.دیبلط یم  هزیاج  دایز  نبا  زا  ، تیانج نیمه  رطاخب  زین  اهدعب  (1) دنا .) هتفگ  ار  یلوخ  ای  رمش  مه 

جنس

رد تسا و  ینوریب  تمـسق  رد  یی  هریگتـسد  اب  ، نییور ای  یجنرب  ای  نیـسم  درگ  ۀحفـص  تفج  کی  تروصب  هک  يرازبا  زا  یکی  ماـن 
هتفگ مه  « جنص » .دنزادرپ یم  یناوخ  هحون  هب  ، نآ نیرفآ  روش  گنهآ  ادص و  اب  دننز و  یم  مه  هب  ینز  ریجنز  يرادازع و  ياه  هتسد 

.تسا هدش 

هناخباگنس

یم هداهن  نآ  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  يرادازع  ماّیا  رد  ، درـس بآ  ندیـشون  يارب  یگنـس  گرزب  فرظ  دنچ  ای  کی  هک  یّلحم 
دندز و یم  رداچ  نآ  يور  هک  دوب  يا  هطّوحم  رد  الومعم.دـندوب  ینز  هنیـس  ياهتئیه  نارادازع و  هب  نداد  بآ  ةدامآ  ، اهاّقـس دـش و 

یم باوـخ  بـش  ناـبهگن و  اـجنآ  رد  دـندناشوپ و  یم  لیامــش  سکع و  صوـصخم و  ياـه  هبیتـک  هایــس و  ۀـچراپ  اـب  ار  شفارطا 
رد دـش و  یم  هدیـشارت  گنـس  هراـپ  کـی  زا  تـفرگ و  یم  بآ  يداـیز  رادـقم  هـک  دوـب  یگرزب  یگنـس  فرظ  ، باگنـس.دنتشاذگ

.دنتشاذگ یم  نتفرگ  وضو  ای  ندیماشآ  يارب  ایاکت  اهدجسم و 

(2) .دنهن » اه  هدازماما  دجاسم و  رد  دریگ و  بآ  رتشیب  رک و  کی  هک  هدیشارت  گنس  زا  گرزب  فرظ  :» دسیون یم  ادخهد 

ییاّقس -

نارابگنس

هاپس ، نت هب  نت  دربن  رد  یتقو.دوب  نارابگنـس  زا  هدافتـسا  ، ماما عاجـش  نارای  ياهینیرفآ  هسامح  اب  هلباقم  رد  هفوک  هاپـس  ياه  هویـش  زا 
روتسد دندرک و  عنم  يدارفنا  ییورایور  زا  ار  دوخ  نازابرس  ، رگید ناهدنامرف  دعس و  رمع  تبون  نیدنچ  ، داد یم  تافلت  یپایپ  هفوک 

مل ول  هللا  و  :» دنتسناد یم  ییاروشاع  ناروالد  اب  هلباقم  هار  اهنت  ار  نیا  دننک و  نارابگنس  هک  دنداد 

ص:231

،ج 45،ص 55 و 56. راونألا راحب  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2
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یبا نب  سباع  هب  تبـسن  ، دندرک یم  هدافتـسا  رفن  کی  هب  یعمج  هتـسد  ۀـلمح  زا  مه  یهاگ  (1) ...مهومتلتقل » هراجحلاب  ّـالا  مهومرت 
.دننک نارابگنس  داد  روتسد  دعس  رمع  مه  بیبش 

ینادمه سباح  نب  معنم  نب  راوس 

وا یخرب.تسویپ  ترضح  نآ  هب  دمآ و  هفوک  زا  ، البرک هب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ندیسر  زا  سپ  يو.تسالبرک  ۀثداح  يادهش  زا 
رثا رد  سپس  ، دندرب دعس  رمع  دزن  دش و  ریسا  هک  دنناد  یم  یناحورجم  زا  ار  يو  رگید  یضعب  دنناد و  یم  لوا  ۀلمح  نادیهـش  زا  ار 

.تسا (2) هدمآ  « یمهن ریمع  یبا  نب  راوس  » تروصب هّیبجر  ترایز  رد  وا  مان.دیسر  تداهش  هب  هام  شش  زا  سپ  ، تاحارج

رجف ةروس 

بجاو ياهزامن  رد  هک  هدش  هیصوت  تسا و  روهشم  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةروس  هب  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  تیاور  رد  ، هروس نیا 
(3) اهیف .» اوبغرا  »و  مالسلا هیلع  » نیسحلا هروس  اّهناف  ، مکلفاون مکضئارف و  یف  رجفلا  هروس  اوءرقا  :» دوش هدناوخ  ، بحتسم و 

بش تملظ  رد  ، دوب داهج  نامیا و  زا  يرجف  راجفنا  دوخ  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح يالبرک  مایق  هک  ارچ  ،» تسا بلاج  ، يراذگمان نیا  و 
»و مالـسلا هیلع  » نیـسح نوخ  اب  ، دوش یم  عورـش  مدرم  تایح  تکرح و  زور ، زاغآ  رجف و  اب  هک  ناـنچمه  ،و  هّیما ینب  كرـش  روج و 

ّتلع «، مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  زا  یتیاور  لـیذ  رد  (4) .تفاـی » دّدـجم  یتاـیح  تفرگ و  هزاـت  یناـج  مالـسا  ، اروشاـع رد  شناراـی 
هنوگنیا زین  شناراـی  تسا و  هیـضرم  هیـضار و  هّنئمطم و  سفن  ادهـشلا  دیـس  هک  هدـش  ناـیب  نیا  ، رجف ةروس  هب  هروس  نیا  يراذـگمان 

(5) مهنع .» ضار  وه  همایقلا و  موی  هّللا  نع  نوضاّرلا  مه  دّمحم  لآ  نم  هباحصا  هّیضرملا و  هیضارلا  هّنئمطملا  سفنلا  وذ  وهف  :» دنا

تسا یلع  لآ  اب  هک  تسا  یّقح  رگنشور  تسا  یلزا  يادخ  دنگوس  هک  « رجفلا «و 

تسا (6) « یلع نب  نیسح  » ةروس هب  روهشم  مالسلا » هیلع  » قداص ماما  ۀتفگ  هب  هروس  نیا 

ص:232

،ج 2،ص 565. ریثا نبا  ، لماک ( - 1 - 1
،ص 76. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

ص 97. (، نیسح ماما  ) ملاوع ،ج 2،ص 346، راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3
تیاور  » رد ار  « نیـسح ماما  ةروس  ، رجف ةروس  » یلیلحت - یبدا ۀـلاقم  هراـب  نیا  رد  ،ص 92. یثدـحم داوج  ، اه هروس  اب  ییانـشآ  ( - 4 - 4

.دیناوخب »ص 138  بالقنا
ص 98. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 5 - 5

.ّفلؤم زا  ( - 6 - 6
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يرادازع - يراوگوس

یمعثخ ورمع  نب  دیوس 

هارمه هـک  دوـب  يدرم  ود  زا  یکی.دـش  دیهـش  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  تداهــش  زا  سپ  يو.تسـالبرک  نادـیم  ۀتــشک  نـیرخآ 
هک دینـش  نوچ  ، لاح نآ  رد  تشاد و  ندب  رد  یقمر  دوب و  نایمخز  نایم  ، نادـیم رد  هداتفا  یحورجم  وا.دـندوب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح

گنج هب  تلاح  نامه  اب  ، تشاد هک  يریـشمش  وقاـچ و  اـب  دـمآ و  شوه  هب  «، دـش هتـشک  نیـسح  » دـنیوگ یم  ناـنک  يداـش  ناـیفوک 
.تسا فورعم  مه  « عاطم نب  دیوس  » هب .دش (1) دیهش  تخادرپ و 

دعس نب  لهس 

هب مدرم  یبوکیاپ  نشج و  زا  درک و  دروخرب  البرک  يارـسا  ناوراک  اـب  ، قشمد ةزاورد  نوریب  ، ماـش رد  هک  تیب  لـها  نایعیـش  زا  یکی 
هتشاد يراک  رگا  هک  دومن  تساوخرد  درک و  یفّرعم  ار  دوخ  تفگ و  نخس  مالسلا » هیلع  » نیـسح ماما  رتخد  هنیکـس  اب.دمآ  تفگش 

.دهد ماجنا  ، دنشاب

لوسر مرح  ةرهچ  هب  دنوش و  رـس  ياشامت  لوغـشم  مدرم  دورب و  ام  يولج  ات  وگب  ، درب یم  ار  رـس  نیا  هک  يراد  هزین  هب  : تفگ هنیکس 
دعس نب  لهس  .دورب (2) هار  ربمایپ  نادـناخ  شیپاشیپ  هک  تساوخ  وا  زا  راد  هزین  هب  راـنید  دـص  راـهچ  تخادرپ  اـب  لهـس.دنرگنن  هللا 

.دوب (3) هلاسدص  ای  هلاس   96، گرم ماگنه.تسیز  يرجه  لاس 88  ات.دوب  یلع  نارای  ربمایپ و  باحصا  زا  ، يدعاس

ناگماج هایس 

هیلع » نیـسحلا هللا  دـبع  اـبا  يازع  رد  رگم  ، تـسا هورکم  ندیـشوپ  هایــس  سابل.دنــشوپ  یم  هایــس  ساـبل  نازیزع  گوـس  رد  یــضعب 
هایـس .دـبای  تبیه  ، هدـننیب دـید  رد  مه  ، دـشاب هدرک  تفلاخم  هّیما  ینب  اب  مه  ات  ، دیـشوپ یم  هایـس  سابل  ، یناـسارخ ملـسم  وبا  «. مالـسلا

یم دیز  نب  ییحی  یلع و  نب  دیز  البرک و  يادهش  يازع  رد  ار  یکـشم  سابل  هک  دندوب  یناسارخ  ملـسم  وبا  هاپـس  (، هدّوسم ) ناگماج
هدید ار  « مالسلا هیلع  » ارهز ۀمطاف  »و  مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  »و  هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  ، ایؤر ملاع  رد  مه  یناسک.دندیشوپ 

هایس .دندیشوپ (4) یم  هایس  سابل  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  گوس  اروشاع و  رد  هک  دنا 

ص:233

،ص 77. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
ص 428. (، نیسح ماما  ) ملاوع ،ص 382، نیسحلا راصنا  یف  نیرادلا  هلیسو  ،ج 45،ص 127. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 76. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 3 - 3
،ج 1،ص 670. راحبلا هنیفس  ( - 4 - 4
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.دوخ يارب  هایس  سابل  نداد  رارق  راعش  لیلد  نامه  هب  ، دوش یم  هتفگ  نایسابع  هب  ناگماج 

متام ، هایس ۀماج  -

« مالسلا هیلع  » ءادهشلا دّیس 

يانعم هب  ، تسا هدش  نایب  مالسلا » هیلع  » هّمئا نابز  زا  اه  همانترایز  تایاور و  رد  هک  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  ياهبقل  نیرتفورعم  زا 
ادهـش روبق  رـس  هنیدـم  رد  اـت  دوب  هدرک  هیارک  یبـکرم  هک  « هّیـسمحا دیعـس  ما  » هب « مالـسلا هیلع  » قداـص ماما.نادیهـش  رـالاس  رورس و 

دیـس وا  : دیـسرپ.تسا یلع  نب  نیـسح  : دومرف.يرآ : تفگ ؟ تسیک ( ادهـشلا دیـس  ) نادیهـش رورـس  هک  مهد  ربخ  وت  هب  ایآ  : دومرف ، دورب
تداهـش هب  دـحا  گـنج  رد  هک  دوب  ادـخ  ربماـیپ  يومع  ، هزمح ترـضح  صوـصخم  ادـتبا  ، بقل نیا  ...يرآ (1) : دومرف ؟ تسادهشلا

رب زین  ار  البرک  يادهش  داد و  يرورس  يرترب و  نادیهش  ۀمه  رب  ار  وا  هک  دوب  نانچ  « مالسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  راثیا  هسامح و  اّما.دیـسر 
زا لقن  هب  هک  راب  کی  ادخ  ربمایپ.دوب  دهاوخ  دوهشم  مه  تمایق  ۀصرع  رد  يرترب  تدایـس و  نیا  دیـشخب و  تلیـضف  نادیهـش  رگید 
یف هل  كرابف  ّمهّللا  :» دوب نیسح  يارب  ییادهـشلا  دیـس  ماقم  تساوخرد  شیاعد  هلمج  زا  ، داد یم  ربخ  شدنزرف  تداهـش  زا  ، لیئربج

(2) ءادهّشلا .» تاداس  نم  هلعجا  هلتق و 

: تفگ ترضح  نآ  ةرابرد  ار  ریبعت  نیا  ، تشاد « هّیکم ۀلبج  » اب هک  ینانخس  رد  زین  راّمت  مثیم 

(3) همایقلا .» موی  ءادهشلا  دّیس  یلع  نب  نیسحلا  ّنا  »

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  -

يریمح دّیس 

حدم رد.دوب  « مالسلا هیلع  » قداص ماما  صوصخب  همئا ، ّصاخ  تیانع  دروم  تسیز و  یم  قارع  رد  هک  هعیش  نارعاش  نیرت  هتسجرب  زا 
دمحم نب  لیعامسا  ، مشاه وبا  شمان.تسا  هدورـس  يا  هتـسجرب  راثآ  البرک ، يادهـش  »و  مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ۀیثرم  تیب و  لها 

رنه و دوـب و  یلع  لآ  ۀتفیـش  شدوـخ  اـّما  ؛ دـندوب رود  تیب  لـها  ّتبحم  زا  شا  هداوناخ.دـمآ  اـیند  هب  لاـس 105 ه  رد.دوب  يریمحلا 
دّیـس تنا  کلذ و  یف  تقّفو  ، ادّیـس کّما  کتّمـس  :» دومرف وا  هب  « مالـسلا هیلع  » قداص ماـما.درک  كاـپ  ناـمدود  نآ  فقو  ار  شناـبز 

قفوم هراب  نیا  رد  ، دیمان « دّیس » ار وت  تردام  (4) ءارعشلا »

ص:234

،ج 98،ص 36. راونألا راحب  ( - 1 - 1
ص 118. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 2 - 2

،ج 45،ص 203. راونألا راحب  ،ص 348، نامه ( - 3 - 3
،ج 2،ص 232. ریدغلا ( - 4 - 4
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يا هرهچ  زین  مالک  ثیدـح و  ، ریـسفت ینآرق ، مولع  رد  ، بدا رعـش و  رد  یگریچ  رب  هوالع  ، يریمح دیـس.ینارعاش  رالاس  وت  يدـش و 
.تسا حرطم  گرزب  ناملاع  مان  رانک  رد  شمان  دوب و  زراب 

دیسلا ناوید  ) زین وا  رعـش  ۀعومجم.دوب  ناّرب  ذفان و  رایـسب  ، هّیما ینب  ندرک  اوسر  وجه و  ربمایپ و  نامدود  حدم  رد  وا  يرعـش  نابز  اّما 
.تسا هدش  پاچ  ( يریمحلا

گوـس رد  تساوـخ  وا  زا  ماما.دنتــسشن  هدرپ  تـشپ  ، ماـما ةداوناـخ  دــناشن و  ار  وا  دوـخ  لزنم  رد  « مالــسلا هـیلع  » قداـص ترــضح 
: علطم نیا  اب  ، دناوخ يا  هیثرم  مه  وا.دناوخب  رعش  « مالسلا هیلع  » نیسح

هّیکّزلا همظعال  لقف  نیسحلا  ثدج  یلع  ررما 

زین وا.تسا  سب  رگید  : دنتفگ وا  هب  هک  يّدح  ات  ، دـش دـنلب  ترـضح  نآ  ۀـناخ  زا  هلان  يادـص  تسیرگ و  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  و 
.تفای (2) تافو  لاس 173 ه  رد  ، دادغب ۀلیمر  رد  ، ماجنارس .درک (1) فّقوتم  ار  شرعش 

ّفطلا بدا  ، اروشاع رعش  ، اروشاع تایبدا  -

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةریس 

»و مالـسلا هیلع  » یلع ربمایپ و  ناماد  رد  تیبرت  وا و  دـنلب  حور  ةدـنهد  ناـشن  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  يراـتفر  یقـالخا و  ةریس  (3)
مورحم ار  نالئاس  ، درک یم  یگدیـسر  نادـنواشیوخ  هب  دوب ، هدنـشخب  زاون و  نامهم  .تسوا  قـالخا  لـمع و  رد  میرک  نآرق  مّسجت 
ناـمیتی رب  ، داد یم  ار  ناراکهدـب  یهدـب  ، درک یم  ریـس  ار  ناگنـسرگ  هدـناشوپ و  ار  ناـگنهرب  دیـسر ، یم  ناریقف  هـب  ، تشاذـگ یمن 

ناتسدیهت نایم  دیسر  یم  شتسد  هب  هک  یلام  دوب و  ناوارف  شتاقدص  ، درک یم  يرای  کمک و  ار  نافیعض  ، تشاد ینابرهم  تقفش و 
ناگمه دزنابز  شتعاجش  ، تفر جح  رفس  هب  هدایپ  راب  جنپ  تسیب و  ، تفرگ یم  هزور  درک و  یم  ادخ  تدابع  رایـسب.درک  یم  میـسقت 

گرم ، تفریذپ یمن  ار  تراقح  ّتلذ و  زگره  ، تشاد الاو  يا  هّیحور  دنمورین و  يا  هدارا  ، دوب كاب  یب  راوتـسا و  دربن  نادیم  رد  ، دوب
رایسب شلّمحت  يرابدرب و  ملح و  ، تشاد قح  نایب  رد  تبالـص  هجهل و  تحارـص  ، دوب دنمتریغ  ، داد یم  حیجرت  هنالیلذ  یگدنز  رب  ار 

اب دوب و  راوگرزب  میرک و  ، دوب

ص:235

،ج 1،ص 586. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
دمحم «، نارعاش رالاس  ، يریمح دیس  ،» میکح یقت  دمحم  «، هدیقعلا رعاش  ،» ج 2 «، ریدغلا :» ك.ر هلمج  زا  ، وا ّتیصخش  نوماریپ  ( - 2 - 2

.یتّحص
ص ،ج 1 ، نیـسحلا مامالا  هایح  ،ج 4،ص 65، بوشآ رهـش  نبا  ، بقاـنم : تسا هدـمآ  ریز  عباـنم  رد  يراـتفر  ياـهیگژیو  نیا  ( - 3 - 3
،ج 44،ص راونألا راـحب  ،ج 2،ص 226 ، هّمغلا فشک  ،ج 2،ص 29، رشع ینثالا  هّمئالا  هریـس  ،ج 4،ص 222، ءاضیبلا هّجحملا  ،112

)ص 59. نیسحلا مامالا  (ج 13، ملاوع 189 و 
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ناریقف و اب  هناعـضاوتم  ، درب یم  نامورحم  ۀـناخ  رد  هب  اذـغ  نابنا  اهبـش  ، درک یم  دازآ  ار  شیوخ  نازینک  نامالغ و  يا  هناهب  نیرتمک 
داقتنا تّدشب  ناملاظ  ياهتیانج  اهفالخ و  زا  تشاد و  تسود  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما.دش  یم  اذغ  مه  نیـشنمه و  نیکاسم 

وا مرک  حور و  یگرزب  دوب ، وفع  لها  ، تفرگ یمن  لد  هب  ار  هدـننک  يدـب  ۀـنیک  ، دوب تشذـگ  لـها  تّوتف و  اـب  درمناوج و  درک ، یم 
رازه زور  بش و  رد  ، دوب يراد  هدنز  بش  لها  ، دوب ناگدـنامرد  دـیما  زکرم  هاگهانپ و  شا  هناخ  ، تخاس یم  شراتفر  ۀتفیـش  ار  همه 
ارقف نایم  تفرگ و  یم  داتـسرف  یم  هیواعم  هک  ار  ییاهـششخب  اهلوپ و  ، درک یم  نآرق  متخ  ناضمر  هاـم  رد  ، دـناوخ یم  زاـمن  تعکر 
یمن هریخذ  ار  تورث  ، داد یم  هقدـص  نادــنمزاین  هـب  ادــخ  هار  رد  ار  دوـخ  ییاراد  ۀــمه  فـصن  راـب  کـی  یلاـس  ، درک یم  میــسقت 

.درک یم  باضخ  ار  شیوخ  نساحم  ، درک

هناعطاق : هنومن ناونع  هب.تشاد  هولج  زین  اروشاع  تضهن  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  ، ترـضح نآ  یلاـعتم  ةریـس  هتـسجرب و  ياهتلـصخ 
میلست داهنشیپ  مه  البرک  رد  یگنشت  یتخـس و  هرـصاحم و  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  ، دش جراخ  هنیدم  زا  درک و  ّدر  ار  دیزی  اب  تعیب 

هرخألاب داد و  بآ  هار  لوط  رد  وا  ۀنـشت  هاپـس  ّرح و  هب  هنادرمناوج  ، تفر تداهـش  لابقتـسا  هب  هنادنمتّزع  ، تفریذپن ار  تعیب  ندـش و 
دازآ مه  ار  شیوخ  مداخ  مالغ و  ، ددرگرب دـهاوخ  یم  هک  ره  ات  تشادرب  نارای  زا  ار  دوخ  تعیب  ، تفریذـپ اروشاع  زور  ار  ّرح  ۀـبوت 

اروشاع بش  ، درک ینابرهم  ناشردپ  تداهـش  زا  سپ  لیقع  نب  ملـسم  نامیتی  هب  ، دورب دهاوخ  یم  رگا  هک  تساوخ  وا  زا  تشاذـگ و 
رب ، تشاد اضر  میلـست و  تلاح  مه  هاگلتق  رد  یّتح  تاظحل  نیرخآ  اـت  ، تساوخ تلهم  تداـبع  نآرق و  توـالت  تاـجانم و  يارب  ار 

ریـش نوچ  ییاهنت  یگنـشت و  تبیـصم و  غاد و  همه  نآ  اب  اروشاع  زور  ، درک يروبـص  باحـصا  تداهـش  البرک و  دـیادش  اهیتخس و 
یب البرک  رفـس  لوط  رد  اهراب  ، تسناد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ةزیگنا  اـب  ار  شیوخ  ماـیق  ، دیـسارهن نمـشد  هوبنا  زا  دـیگنج و 

هب هک  ییاهنابنا  رثا  ، درک لّمحت  هنامیلح  اروشاع  زور  ار  نانمشد  ياهیکاّته  ، داد ناشن  ار  شیوخ  دهز  درک و  دزشوگ  ار  ایند  يرابتعا 
.دش هدید  ترضح  نآ  شود  تشپ و  رب  شتداهش  زا  سپ  ، دوب هدرب  نامورحم  ۀناخ 

« مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  فاصوا  -

يرباج عیرس  نب  ثراح  نب  فیس 

هللا دبع  نب  کلام  شیومع  رـسپ  يو.تسا و  هدمآ  « ثراح نب  بیبش  » تروصب ، هیحان ترایز  رد  شمان.تسالبرک  ناوج  يادهـش  زا 
« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  البرک  رد  ، هدمآ هفوک  زا 

ص:236
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هدـش کیدزن  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هاگ  همیخ  هب  نمـشد  هک  یماـگنه  ، سیق نب  هلظنح  تداهـش  زا  سپ  ، اروشاـع زور.دنتـسویپ 
ردارب مه  ، ود نآ.دندش  دیهـش  ات  دندیگنج  ، هتفر نادیم  هب  مه  اب  ود  ره  سپـس.دندیبلط  نادیم  نذا  دندمآ و  ماما  تمدخ  نایرگ  ، دوب

.دندوب (1) ومع  رسپ  مه  يردام و 

.دشاب ثراح  نب  فیس  نامه  دیاش  ، تسا هدمآ  مه  ثرح  نب  فیس  مان  ، بتک رد 

يدبع کلام  نب  فیس 

ۀناخ ، دندش یم  عمج  « يدبع ذقنم  تنب  هیرام  ، » گرزب يوناب  ۀناخ  رد  ، هرـصب رد  هک  دوب  يروشرپ  ناناوج  زا.تسالبرک  يادهـش  زا 
هب وا  هارمه  سپـس  ، تسویپ « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ناوراک  هب  اجنآ  زا  دـمآ و  هفوک  هب  هرـصب  زا  .دوب (2) هعیـش  يارب  یهاگیاپ  وا 

.دیسر (3) تداهش  هب  نت  هب  نت  دربن  رد  اروشاع  رصع.دمآ  البرک 

ینز هنیس 

رـس و رب  صاخ  یگنهآ  اب  یناوخ و  هحون  هارمه  هک  ، مولظم ۀمئا  رگید  »و  مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  يارب  يرادازع  یتّنـس  مسارم  زا 
هب اهدعب.تسا  هتشاد  جاور  اهبرع  نایم  رد  هژیوب  ، ّتنس نیا  لصا.دننز  یم  نآ  رب  ، هدرک تخل  ار  دوخ  ۀنیس  مه  یهاگ  ، دننز یم  هنیس 

دوخ ۀنیـس  رب  هک  مه  يدرف  هب.دروخ  یم  هنیـس  رب  تسد  تاـکرح  ، نیگنـس ياـه  هحوـن  باـختنا  اـب  هک  هدـمآ  رد  دوـجوم  تروـص 
.دنیوگ یم  « نز هنیس  ،» دنک یم  يرادازع  ، هدز

هتـسد » .تسا هدـمآ  رد  يراوگوس  تاجتـسد  یهورگ و  لکـش  هب  نامز  رورم  اب  اـّما  ، هدوب يدرف  تروصب  ادـتبا  ، يرگ هحون  هنوگنیا 
لّمجت هعسوت و  اب  هّیراجاق  رـصع  رد  ، دوب هدرک  ادیپ  هعـسوت  هدش و  جیار  هّیوفـص  نامز  رد  هک  یناوخ  هحون  ینز و  هنیـس  ینادرگ و 

رایسب لّمجت  تافیرشت و  بادآ و  اب  هاش  نیدلا  رصان  نامز  رد  هژیوب  ، راجاق رصع  رد  ینادرگ  هتسد...تشاد  جاور  تختیاپ  رد  رتشیب 
يروبنز و غارچ  ياهقبط  اب  بش  ياه  هتـسد  ،و  لـتک قریب و  ملع و  دـیدج و  کـیزوم  هراّـقن و  اـب  زور  ياـه  هتـسد.دش  یم  رازگرب 
رد یّتح  ینز  هنیـس  یناوخ و  هحون.دندز  یم  هنیـس  نوزوم  گنهآ  اب  اهنز  هنیـس  ۀتـسد  لصاوف  رد  داتفا و  یم  هار  هب  لعـشم  هلجح و 

(4) ...دوب » لوادتم  زین  نوردنا  ياهمناخ  نیب  ، راجاق ناهاش  نوردنا 

تئیه ، يرادازع ياه  هتسد  ، یتّنس يرادازع  -

ص:237

،ج 2،ص 130. تعاجش رصنع  ،ص 77، نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ص 78. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

،ج 1،ص 79. تعاجش رصنع  ( - 3 - 3
،ص 26. ناریا یبهذم  یقیسوم  ( - 4 - 4
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ش

یسخا ،و  یسخاش

همق ندز و  غـیت  رادازع و  ياـه  هتـسد  هـک  تـسا  يریبـعت  تـسا و  « نیـسح او  ، نیـسح هاـش  ،» هـملک ود  نـیا  یلـصا  حیحـص و  لـکش 
هیلع » ادهـشلا دیــس  ماـن  دـندرک و  یم  رارکت  ار  نآ  یـّـصاخ  يادـص  اـب  یعمج و  تروـصب  ، اروشاـع زور  رد  ندز  غـیت  ماـگنه  ، ندز

.دندروآ یم  نابز  رب  ار  « مالسلا

ماش

.تسا هدش  یم  هتفگ  اهنآ  فارطا  ندرا و  ، نانبل ، نیطسلف ، هیروس ۀقطنم  نیمزرس  هب  ماش 

نآ رب  سپ  نآ  زا  نایوما  دوب و  اجنآ  یلاو  نامثع  ةرود  رد  هیواعم  دش و  حتف  مالـسا  ردص  رد  نیمزرـس  نیا.دـنیوگ  یم  مه  تاماش 
یم تموکح  اجنآ  مه  دیزی.دوب  نایوما  تختیاپ  ، قشمد.دـنتفاترب رـس  « مالـسلا هیلع  » یلع عورـشم  تموکح  زا  دـنتفای و  الیتسا  هقطنم 

.درک (1)

رایسب ینمشد  یلع  اب  ، هیواعم دهع  رد  هژیوب  ماش  لها.دنا  هدرک  دای  يدب  هب  نآ  زا  هّمئا  هدش و  شهوکن  ، تایاور رد  ماش  نیمزرـس  زا 
هقطنم نآ  رد  نوچ  دوب و  مشاه  ینب  »و  مالـسلا هیلع  » یلع ّدـض  رب  نایوما  هیواعم و  ةدرتسگ  تاغیلبت  نآ  للع  هلمج  زا  دـندرک و  یم 

ياه هرود  رد.دندنکارپ  یم  اهلد  رد  ار  نانآ  ینمـشد  رذب  دنتخاس و  یم  فرحنم  ، تیب لها  ّدـض  رب  ار  راکفا  دنتـشاد ، الیتسا  ذوفن و 
یمن قشمد  تموکح  راب  ریز  بلغا  ، قارع مدرم  اهرهـش و  تفای و  همادا  يراـگزاسان  تموصخ و  ناـیقارع  ناـیماش و  ناـیم  مه  دـعب 

.دنداتسرف دوب  دیزی  تموکح  ّرقم  هک  ماش  هب  ناشتداهش  زا  سپ  ار  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ياهرس.دنتفر 

ص:239

،ج 13،ص 81. هّیمالسالا فراعملا  هرئاد  ( - 1 - 1
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دندش هدرب  ماش  هب  اجنآ  زا  هفوک و  هب  ادتبا  ، دندمآ رد  نمشد  تراسا  هب  هک  البرک  ۀعقاو  زا  سپ  « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  تیب  لها 
هیلع » داجـس ماما  بنیز و  ترـضح  هک  دوب  رهـش  نیمه  رد  هفالخلا  راد  رد  دیزی  اب  ناشرادید.دندرک  تماقا  قشمد  رد  يزور  دنچ  و 

هاگترایز مرح و  تروصب  ود  ره  هک  هّیقر  بنیز و  ترضح  ربق  .دنتخاس (1) اوسر  ار  دیزی  دندناوخ و  هبطخ  دیزی  هاگراب  رد  « مالـسلا
هب رفس  .تسا (2) قشمد  زا  نوریب  ، هّیبنیز رد  بنیز  ترـضح  مرح  قشمد و  عماج  دجـسم  کیدزن  هّیقر  ربق.تسا  ماـش  رد  ، تسا هعیش 

هدوب اهتبیـصم  نیرتتخـس  زا  ناشیارب  ، راید نیا  رد  تراسا  نارود  ياهتبیـصم  خـلت و  رایـسب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح تیب  لها  يارب  ماـش 
: دومرف راب  هس  ، دوب اجک  امش  ياهتبیصم  نیرتتخس  ، البرک رفس  رد  : دندیسرپ داّجس  ماما  زا  یتقو.تسا 

(3) ماشلا .» ، ماشلا ، ماشلا »

هیقر ، ماش ۀبارخ  ، قشمد -

نابیرغ ماش 

ناـبیرغ ماش.دـشاب  یم  كانتــشحو  هـک  نارفاـسم  ماـش  ، تـسا هداـتفا  رود  راـید  راـی و  زا  بـیرغ و  مدرم  بـش  ياـنعم  هـب  ، تـغل رد 
بـش ، سک نآ  ةداوناـخ  يارب  یـسک  تاـفو  لّوا  بش.ندومن  مغ  نتـسیرگ و  یـسک  تاـفو  رب  هکناـنچ  ، درد هب  ندرک  يراز  : نتفرگ

هک دوش  یم  هتفگ  مّرحم  مهدزای  بش  رد  هنابـش  يراوگوس  مسارم  هب  ، حالطـصا رد  .بش (4) نآ  زا  دـعب  يرادازع  مّرحم و  مهدزای 
لها يارسا  دای  ، نیگمغ ياه  هحون  ندناوخ  اب  ، اه هیکت  اهدجـسم و  رد  اروشاع  باتفآ  بورغ  زا  سپ  ، اّزجم هورگ  ود  تروصب  مدرم 
رتشیب دریگ و  یم  ماجنا  مّرحم  مهدزای  کیرات  بش  رد  ییاهعمش و  نتـشاد  تسد  رد  اب  بلغا  همانرب ، نیا.دنراد  یم  یمارگ  ار  تیب 

»و مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  تیب  لها  یگراوآ  زا  تسا  يدرک  دای.دوش  یم  هدافتـسا  یلیثمت  يراوگوس  نیا  رد  نالاهن  ناکدوک و  زا 
هب البرک  نابایب  تشد و  رد  ، بش رابهودنا  تملظ  رد  ، هدنامرد هانپ و  یب  ، اروشاع بورغ  رد  هک  البرک  يادهـش  زا  هدنامزاب  ناکدوک 

تـسد رد  هتخورفا  یعمـش  هایـس و  ياهـسابل  اـب  نارادازع  دوـش و  یم  اـپرب  زیگنا  مغ  هداـس و  یمـسارم  ، » بش نـیا  رد.دـندروآ  رس 
رباعم رد  هتسد  هتسد  دنناوخ و  یم  زیگنا  مغ  ياه  هحون  دنشاپ و  یم  رس  رب  هاک  ، هتفرگ

ص:240

،ج 1،ص 680. راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
.ییاوشیپ يدهم  « اه هرطاخ  نیمزرس  ماش  :» ك.ر هلمج  زا  ، اجنآ رد  نینوفدم  هکربتم و  روبق  ماش و  ةرابرد  ( - 2 - 2

،ص 118. یکراشف ، مالکلا ناونع  ( - 3 - 3
.ادخهد ، همان تغل  ( - 4 - 4
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ملع و دوش و  یمن  ینز  هنیس  یّلکب  مسارم  نیا  رد.كانمغ  مارآ و  ، دنیرگ یم  دننیـشن و  یم  یتّدم  ، مدق دنچ  ره  دننک و  یم  تکرح 
(1) دوش .» یمن  هداد  تکرح  زین  قریب 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - نید هاش 

ونابرهش - نانز هاش 

یعبر نب  ثبش 

همان « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  میمت و  ینب  ۀفیاط  زا  يو.البرک  رد  دعـس  رمع  ةدایپ  ياهورین  هدـنامرف 
ار وا  ترـضح  دوب و  « مالـسلا هیلع  » یلع نارای  زا  ادتبا  رد  هفوک و  فورعم  ياه  هرهچ  زا  يو  هچرگ.دوب  هتـشون  هفوک  هب  ندمآ  يارب 

يوس هب  تکرح  ریـسم  رد  نکیل  ، دوب نینمؤملا  ریما  باـکر  رد  مه  نیّفـص  گـنج  رد  داتـسرف و  هیواـعم  دزن  « متاـح نب  ّيدـع  » هارمه
دوب هداد  ربخ  وا  ةدنیآ  زا  « مالسلا هیلع  » یلع.دنتسویپ جراوخ  هب  دنتفاتزاب و  ترضح  نآ  تعاطا  زا  رـس  رگید  رفن  دنچ  هارمه  ، ناورهن
ماما زین  اروشاع  زور  .دیگنج (2) دیهاوخ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح مدنزرف  اب  رفن  ود  امـش  مسق  ادخ  هب  : دومرف ثیرح  نب  ورمع  وا و  هب  و 

تشاد و نانآ  اب  هک  یتّجح  مامتا  رد  درب و  مان  مه  وا  زا  نایفوک  هب  باطخ  شیوخ  لّصفم  ینارنخـس  نیلّوا  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح
: دومرف هلمج  زا  ، دنداد یمن  شوگ  دندرک و  یم  عطق  ار  وا  نانخس 

يا (3) هدـّنجم »...؟ کل  دـنج  یلع  مدـقت  اّمنا  بانجلا و  ّرـضخا  رامّثلا و  تعنیأ  دـق  نا  ّیلا  اوبتکت  مل  أ...ای  یعبر و  نب  ثبـش  اـی  »...
هدامآ وت  يارب  زّهجم  ینایرکشل  ییایب  رگا  ، تسا زبس  رـس  فارطا  هدیـسر و  اه  هویم  هک  دیتشونن  نم  هب  امـش  رگم...و  یعبر  نب  ثبش 

؟ تسا

يدجسم اروشاع  زا  سپ  تشاد و  تکرـش  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  لتق  رد  مه.دوب  خیرات  نّولتم  ياه  هرهچ  زا  یعبر  نب  ثبش 
نیسح یهاوخنوخ  هب  ، راتخم هارمه  سپس  «، مالسلا هیلع  » نیـسح ندش  هتـشک  زا  یلاح  شوخ  ۀنارکـش و  هب  ، درک انب  دیدجت  هفوک  رد 

نیغورد یعدم  ) حاجس اب  رتشیپ.تشاد  روضح  مه  راتخم  نتشک  رد  سپس  ، دش راتخم  سیلپ  سیئر  تخادرپ و  « مالسلا هیلع  » یلع نب 
کی اب  « مالـسلا هیلع  » یلع اب  تعیب  ياج  هب.دش  جراوخ  زا  درک و  هبوت  ، دـیروش نامثع  ّدـض  رب  ، دـش ناملـسم  ، تشاد يراکمه  ( تّوبن

درم نیا  (4) دنربارب ! مه  اب  تفگ  یم  درک و  تعیب  رامسوس 

ص:241

،ص 289. ینویامه قداص  ، ناریا رد  هیزعت  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 1298. فیراعم فراعم و  ( - 2 - 2

(. تسا هدمآ  ثعشا  نب  سیق  وا  مسا  ، راحب رد  ،ج 45،ص 7( راونألا راحب  ،ج 3،ص 188، فارشألا باسنا  ( - 3 - 3
،ج 2،ص 80. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 4 - 4
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.تشذگ رد  هفوک  رد  یگلاس  داتشه  ّنس  رد  ماجنارس  ، ثیبخ لد و  دب 

اروشاع رعش  بش 

ۀینیـسح 15 » رد یلاوتم  لاس  نیدـنچ  رد  اروشاـع » رعـش  بش  » ةراوداـی رد  هک  تسا  يراعـشا  يواـح  ، يدـلج دـنچ  يا  هعومجم  ماـن 
هدورس زا  تسا و  ترضح  نآ  دیهش  نادنزرف  نارای و  ینیسح و  تضهن  ادهشلا و  دیس  اهرعـش  روحم.تسا  هدش  هئارا  زاریـش  « دادرخ

.تسا هدمآ  درگ  دنا  هداتسرف  رعش  نآ  يارب  ای  هدناوخ  رعش  تاسلج  نآ  رد  هک  رصاعم  نارعاش  ياه 

بـش نیمهن.ددرگ  یم  رازگرب  مّرحم  هام  رد  هلاس  همه  تسا و  هدـش  زاـغآ  مرحم 1407) لاس 1365( هام  رهم  زا  اروشاـع  رعـش  بش 
دیهش ود  ) هدانج نب  ورمع  مساق و  ترضح  روحم  رب  نارعاش  ياه  هدورس  دش و  رازگرب  رفص 1416 ) هام 1374( ریت  رد  ، اروشاع رعش 

.دیدرگ هئارا  ( البرک هلاس   13

فّطلا بدا  ، یسراف رعش  اروشاع و  ، اروشاع رعش  -

اروشاع بش 

دوش (1) یم  ایرد  ، تشد نیا  ناقشاع  نوخ  ادرف ز  دوش  یم  اضما  قاّشع  ۀمانتداهش  بشما 

میکحت اهحالـس و  دوخ و  يزاس  هدامآ  هب  ، زامن شیاین و  اب  شناراـی  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  ، يرجه لاـس 61  مّرحم  مهد  بش 
یم مقر  نانآ  شخبتایح  تداهـش  اروشاع و  میظع  ۀـسامح  ، زور نآ  يادرف  هک  ارچ  ، دـنتخادرپ يراکادـف  يراـی و  راوتـسا  ياـهقاثیم 

.دزادرپب توالت  تدابع و  هب  ات  تساوخ  تلهم  هفوک  هاپس  زا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ار  اروشاع  بش.دروخ 

رد.دـندرک زاربا  دوخ  روشرپ  ياهینارنخـس  رد  ار  شیوخ  يافو  صالخا و  بتارم  نانآ  درک و  ینارنخـس  شناراـی  يارب  ، بش ناـمه 
لثم ، دندرک یم  حازم  مه  اب  دـش  یم  ناشبیـصن  ادرف  هک  تداهـش  تداعـس  یلاح  شوخ  زا  ، بلط تداهـش  نارای  هک  دوب  بش  نیمه 
يا هظحل  اروشاع  بش  .دیسر (2) یم  شوگ  هب  ناروبنز  يودنک  نوچمه  ، شیاین ۀمزمز  اوجن و  هب  ماما  نارای  يادص  ،و  ریرب بیبح و 

هتفـشآ و ار  تیب  لها  ، باوخ نیا.داد  یم  ار  شتداهـش  ربخ  وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر.تفرگ  باوخ  ار  ماما  نامـشچ 
ار « ...لیلخ نم  کل  ّفا  رهد  ای  » رعش دوب و  لوغشم  دوخ  حالس  يزاس  هدامآ  هب  شیوخ  ۀمیخ  رد  ماما  ، یبش نینچ  رد.تخاس  نایرگ 

شمشچ نآ  ندینش  اب  دوب  همیخ  رد  هک  داجس  ماما  ، دناوخ یم 

ص:242

.ناسح ( - 1 - 1
،ج 3،ص 175. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2
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ردـق بش  ، بش نآ.درک  شرافـس  ربـص  هب  داد و  يرادـلد  ار  رهاوـخ  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  تـسیرگ و  بـنیز  دـش و  رابکـشا 
.دندز مقر  دوخ  يارب  ار  نادواج  مان  يدبا و  تّزع  ، تداهش باختنا  اب  هک  دوب  ینادرمگرزب 

ربمغیپ هبش 

رظن زا  يو.دیطلغ  نوخ  هب  اروشاع  زور  ، ردپ باکر  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیهـش  دنزرف  « مالـسلا هیلع  » ربکا یلع  بقل 
دقف موقلا  ءالؤه  یلع  دهشا  مهّللا  :» دومرف ، نادیم هب  شناوج  تمیزع  ماگنه  زین  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس.دوب  ادخ  ربمایپ  هیبش  ، هرهچ
دهاش ایادخ  (1) ...ههجو » یلا  انرظن  کلوسر  هجو  یلا  انقتـشا  اذا  اّنک  کلوسرب و  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  سانلا  هبـشا  مـالغ  مهیلا  زرب 

وت لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  ، راتفگ قالخا و  تقلخ و  رد  هک  تفر  نادـیم  هب  نانآ  يوس  هب  یناوج  ، هدـب موق  نیا  رب  یهاوگ  شاب و 
! ربمایپ هرابود  ، یناث دمحا  ، دوب امن  دمحا  ۀنییآ  ، ربکا یلع.میدرک  یم  هاگن  وا  ةرهچ  هب  میدوب  تربمایپ  يامیس  قاتشم  هاگره  دوب و 

تسا (2) ربکا  ياقل  ای  نیا  تسا  دمحا  هام  يور  تسا  ربکا  يادص  ای  دّمحم  توص  نیا  بر  ای 

ربکا یلع  -

ثرح یلوم  ، هّللا دبع  نب  بیبش 

تسویپ و « مالسلا هیلع  » نیسح هب  ( عیرس نارسپ   ) کلام فیس و  هارمه  البرک  رد  هک  دوب  هفوک  ناعاجش  زا  يو.تسالبرک  يادهش  زا 
هیلع » یلع هارمه  دوـب و  ادـخ  ربماـیپ  ۀباحـص  زا  بیبش.دـش  دیهـش  رهظ  زا  شیپ  هـک  دوـب  اروشاـع  زور  رد  لّوا  ۀـلمح  يادهـش  ءزج 

.تشاد (3) تکرش  شا  هناگ  هس  ياهگنج  رد  زین  « مالسلا

هیزعت - یناوخ هیبش 

ءاکبلا نیعم  - نادرگ هیبش 

تعاجش

رد هک  تسا  یقالخا  تاکلم  نیرتهب  زا  یکی  راوشد  ياهمادقا  اهرطخ و  زا  ندیـسارهن  نمـشد و  اب  هلباقم  يارب  یکاب  یب  يروالد و 
ياهنادــیم رد  یــسامح  حور  ۀــشیر.دوب  رگ  هوــلج  شخب  يدازآ  ناریــسا  شدیهــش و  ناراــی  »و  مالــسلا هـیلع  » یلع نـب  نیــسح 

.تسا ّرثؤم  دارفا  ندوب  عاجش  رد  زین  یگداوناخ  تثارو.تسوا  یتیبرت  ياه  هنیمز  درف و  ياهتلصخ  ، دربن

ص:243

،ج 2،ص 30. یمزراوخ لتقم  ( - 1 - 1
.ناسح ( - 2 - 2

،ج 2،ص 138. تعاجش رصنع  ( - 3 - 3
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تفلاخم زاربا  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هک  یتّیعطاق.دوب  تعاجـش  زورب  ياه  هنحـص  ، نآ نایاپ  ات  شلحارم  نیتسخن  زا  البرک  مایق 
رابخا و ندینـش  زا  هیحور  ندـشن  لزلزتم  ، نایدـیزی اب  هزرابم  هفوک و  يوس  هب  تکرح  هب  میمـصت  ، تشاد تعیب  زا  عاـنتما  دـیزی و  اـب 

البرک رد  ار  ترـضح  نآ  هک  یهاپـس  هوبنا  زا  ندیـسارهن  ، نید يایحا  هار  رد  نوخ  راثن  يارب  یگداـمآ  مـالعا  هفوک ، لـخاد  عاـضوا 
هفوک و یلاو  روضح  رد  رّهـسم  نب  سیق  طّسوت  نایوما  نتخاس  اوسر  ، هفوک رد  لیقع  نب  ملـسم  نیرفآ  راختفا  مایق  ، دـندرک هرـصاحم 

ربکا یلع  سابع و  نایامن  گنج  ، شنادناخ نازابرس و  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ریظن  یب  هناروشحلـس و  ياهیروآ  مزر  مدرم ، ۀّماع 
...و ماش  هفوک و  رد  « مالسلا هیلع  » داّجس بنیز و  ياه  هبطخ  ، لیقع نادنزرف  یلع و  دالوا  کیاکی  مساق و  و 

تّوق تعاجـش و  رد  ربمایپ  نادناخ.تس  « اروشاع گنهرف  » يابفلا زا  هک  تسا  تعاجـش  زا  ییاه  هولج  همه  ، یـسامح ۀنحـص  اهدـص 
رد وا  زا  سپ  ادـخ و  لوسر  ناـمز  رد  گـنج  ياهنادـیم.دوب  نمـشد  زا  ساره  ، دوبن ناـشلد  رد  هچنآ  دـندوب و  هنوـمن  يریلد  بلق و 

.تسا یلع  لآ  تعاجش  ةدنهد  ناشن  ، ناورهن نیفص و  ، لمج ياهگنج 

نآ هب  دنوادخ  هک  درمش  رب  يا  هتـسجرب  ياهتلـصخ  هلمج  زا  ار  تعاجـش  ، دیزی خاک  رد  شیوخ  ۀبطخ  رد  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما 
يروآ نابز  راتفگ و  رد  مه  ، تعاجـش نیا  (1) ...هعاجّـشلا .» هحاصفلا و  هحامّـسلا و  ملحلا و  ملعلا و  انیطعا  :» تسا هدیـشخب  نامدود 
نتخابن ار  دوخ  دیادش و  بئاصم و  لّمحت  رد  مه  نتخات و  هاپـس  يایرد  هب  هنت  کی  نمـشد و  اب  دربن  مصخ و  اب  ههجاوم  رد  مه  ، دوب

نارابگنس یمومع و  ۀلمح  يارب  دعس  رمع  روتسد.دنا  هدوتـس  نمـشد  تسود و  ار  شنارای  نیـسح و  تعاجـش  .نتفریذپن  يراوخ  و 
یم تسالبرک  ياـه  هنحـص  يوار  هک  ملـسم  نب  دـیمح.دوب  هفوک  هاپـس  یلدزب  ناـنآ و  يروـالد  ناـشن  ، ماـما ۀـهبج  نازراـبم  ندرک 

نیـسح نوچمه  ، دشاب هدش  هتـشک  شنارای  نادناخ و  نادنزرف و  هک  ار  مدرم  هوبنا  رد  يا  هدش  هرـصاحم  چیه  دنگوس  ادخ  هب  : دیوگ
دروآ یم  هلمح  نانآ  رب  ریشمش  اب  وا  ، دندرک یم  هرصاحم  ار  وا  نمشد  نادرم.دشاب  عاجش  راوتسا و  لد و  يوق  هک  ما  هدیدن  یلع  نب 

دنباتـش و هدایپ  ياهورین  ینابیتشپ  هب  ات  داد  روتـسد  هراوس  ياهورین  هب  ، دـید نینچ  نوچ  رمـش.دنتخیرگ  یم  تسار  پچ و  زا  همه  و 
هنم انانج  یضما  اشأج و ال  طبرا  هباحـصا  هتیب و  لها  هدلو و  لتق  دق  ّطق  اروثکم  تیأر  ام  هللا  وف  :» دننک ناراب  ریت  فرط  ره  زا  ار  ماما 

هیلع

ص:244

،ج 45،ص 138 و 174. راونألا راحب  ( - 1 - 1
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، دندش هتـشک  نیـسح  ۀهبج  نارای  تالمح  رد  هک  نمـشد  ياه  هتـشک  رامآ  اهلتقم  یخیرات و  عبانم  یخرب  رد  هچرگ  (1) ...مالسلا .»
لباـق ریغ  تـسا و  تباـث  کـش  یب  هـچنآ  یلو  ، تفریذـپ ناوـت  یمن  ار  اـهنآ  ۀـمه  تـسا و  هدـش  لـقن  یندرکن  رواـب  زیمآ و  هغلاـبم 

زا دـنا و  هتخومآ  البرک  زا  ار  تعاجـش  سرد  زین  اروشاع  طخ  تضهن و  ناوریپ.تسادـخ  هار  نایئادـف  نآ  تفگـش  تعاجـش  ، راکنا
.دنهد یمن  هار  لد  هب  یمیب  ، دشاب حّلسم  زّهجم و  يوق و  هچره  ، نمشد

.تساروشاع زا  هتفرگ  ماهلا  ، ناریا ياه  ههبج  رد  سدقم  عافد  ياهلاس  رد  یجیسب  ياهورین  تماهش 

تماهش دزومآ  وت  زا  یجیسب  تعاجش  زومآ  سرد  يا  نیسح 

تداهش (2) ای  ، ترایز ای  : هتشون یجیسب  تشپ  هنیس و  يور  هب 

نیسح ماما  باحصا  ، اروشاع گنهرف  -

فارش

يا هقطنم.دـمآ  دورف  مه  اجنآ  مالـسلا » هیلع  » نیـسح ماما  هک  هفوک  ات  هکم  ناـیم  ياـههاگلزنم  زا  یلزنم  ماـن.تسا  يدـنلب  ياـنعم  هب 
هیلع » نیـــسح رب  ار  هار  اـــجنیا  رد  ّرح.دراد  هلـــصاف  رتــمولیک   7/5( اــههاگلزنم زا  رگید  یکی  ) هــصقاو اــت  هــک  تــخرد  بآرپ و 

يرایسب بآ  دنناوت  یم  ات  داد  روتـسد  ناوراک  ناناوج  هب  ترـضح  ناهاگرحـس.دندنام  اجنآ  ار  بش  ناهارمه  ماما.تسب و  « مالـسلا
هنشت همه  هک  دندرک  دروخرب  ّرح  هاپـس  اب  هک  دوب  اجنآ  زا  تکرح  زا  سپ.دندرک  بآ  زا  رپ  ار  اهفرظ  اهکـشم و  ۀمه.دنرادرب  هریخذ 
ّلحم نیا  رد  هک  هدوب  يدرم  مان  ، فارش .دننک (3) باریس  هریخذ  ياهبآ  اب  ار  نانآ  ياهبسا  یتح  ، ّرح هاپـس  ات  دومرف  ترـضح.دندوب 

.دوب (4) هدرک  ثادحا  یبآرپ  ياههاچ  همشچ و 

یضاق حیرش 

دش بوصنم  هفوک  تواضق  هب  رمع  نامز  رد  دوب و  ینمی  لصا  رد  ، ثراح نب  حیرش.دوب  نایوما  هب  هتـسباو  هک  هفوک  فورعم  یـضاق 
نیا زا  تسد  ، جاّجح ماّیا  رد  درک و  كرت  ار  راک  نیا  لاـس  هس  هک  ریبز  هللا  دـبع  ماـّیا  رد  زج  ، تشاد ار  لغـش  نیا  لاـس  تّدم 60  و 

دیشک و راک 

ص:245

(. دیفم خیش  ةرگنک  پاچ  ،ج 2،ص 111( دیفم خیش  ، داشرا ( - 1 - 1
.فلؤم زا  ( - 2 - 2

،ص 94. یمشاه نیسح  نب  یلع  ، هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 3 - 3
،ص 213. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 4 - 4
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.دوب لاس  دص  زا  شیب  شرمع  هک  ، يرجه ای 98  لاس 97  رد  شگرم  نامز  ات  دش  نیشن  هناخ 

چیه هک  درک  طرـش  وا  رب  ، تشامگ بصنم  نیا  هب  ار  يو  ، ماما یتقو.دوب  تواـضق  بصنم  رب  یتّدـم  مه  « مالـسلا هیلع  » یلع ناـمز  رد 
هفوک زا  تفرگ و  مشخ  وا  رب  راب  کـی  « مالـسلا هیلع  » یلع .دـنک (1) هضرع  ترـضح  نآ  رب  ار  نآ  هکنآ  رگم  دـنکن  ارجا  ار  یمکح 

.دوب (2) عبط  خوش  تشاد و  مه  رعش  عبط  يو.درک  شنوریب 

ار وا  هک  نیا  رکف  هب  ، نوریب رد  یناه  ناراداوه  درک ، يراتفردـب  وا  اب  رـصق  رد  ریگتـسد و  ار  هورع  نب  یناه  ، هفوک رد  دایز  نبا  یتقو 
تیعمج ات  ، تسا هدـنز  یناه  هک  داد  تداهـش  دـمآ و  رـصق  نوریب  دایز  نبا  رما  هب  یـضاق  حیرـش.دنتخادنا  هار  ادـص  رـس و  ، دنتـشک

ۀفیلخ رب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  نوچ  هک  داد  اوتف  ، دایز هّللا  دیبع  روتـسد  هب  يو  هک  تسا  فورعم  .دنوش (3) قّرفتم  وا  راداوه 
تمدـخ رد  متـس و  رابرد  هب  هتـسباو  ملاع  ناونع  هب  ، یـضاق حیرـش  ةرهچ.تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  وا  عفد  ، تسا هدرک  جورخ  تقو 
هدافتسا دنریذپ  یم  ار  ناشفرح  مدرم  هک  هّجوم  یبهذم و  دارفا  ةرهچ  زا  ، قح ندیبوک  يارب  هشیمه  دوش و  یم  هتخانـش  ریوزت  روز و 

.تفرگ ماجنا  روج  تموکح  عفن  هب  وا  ّتیعقوم  زا  يا  هدافتسا  ءوس  نینچ  دوب و  تواضق  بصنم  رد  زین  حیرش.دننک  یم 

هعیرش

هک رتکچوک  رهن  ، هناخدور زا  بآ  نتـشادرب  ياج  ، روخـشبآ ، دوش یم  یهتنم  ایرد  اـی  ، دور بآ  هب  هک  تسا  یهار  ياـنعم  هب  ، تغل رد 
.دوش یم  طلسم  ، تشد رب  قیرط  نآ  زا  ، دور بآ 

زور رد  .تارف (4) ۀعیرش  ، روخشبآ ، روخبآ ، دروم درو ، ، لهنم ، برشم ، هعرش ، هعرشم ، عرشم : زا تسا  ترابع  حالطصا  نیا  رگید  تاغل 
رد.دوب یناتسلخن  ۀقطنم  ، تارف ۀناخدور  ۀیـشاح  رد.تفر  هعیرـش  هب  تارف  زا  ندروآ  بآ  يارب  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  سابع  ، اروشاع
اجنامه دیسر و  تداهـش  هب  ریـسم  نامه  رد  دنتخادنا و  راک  زا  ار  وا  تسار  تسد  هدرک  نیمک  لخن  تشپ  رد  هک  دوب  هعیرـش  نامه 

.دش نفد  زین 

بآ ، تارف -

ص:246

،ج 18،ص 6. هعیشلا لئاسو  ( - 1 - 1
.دینک هعلاطم  ذخأم  نیمه  رد  ار  وا  لّصفم  تالاح  ،ج 42،ص 175. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 57. بهّذلا جورم  ( - 3 - 3
.ادخهد ، همان تغل  ( - 4 - 4
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رغصا ّیلع  - ههام شش 

تارف - ّطش

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  راعش 

نیا یهاگ.دنتشاد  ّصاخ  راعـش  زین  « مالـسلا هیلع  » هّمئا ربمایپ.دنتـشاد و  یـصوصخب  ياهراعـش  ، مالـسا ردص  ياهگنج  رد  ، ناناملـسم
.دومرف « مالسلا هیلع  » قداص ماما.دش  یم  ّکح  رتشگنا  نیگن  رد  راعش 

.دوب (1) « دّمحم ای  ،» نیسح راعش  ، تسا « دّمحم ای  دّمحم  ای  » ام راعش 

« مالسلا هیلع  » نیسح نیگن  شقن  -

نیسحلا تاراثل  ای  - نیباّوت راعش 

اروشاع ياهراعش 

ياههاگدید رثؤم و  ياهمایپ  ياراد  اروشاع ، زور  رد  هچ  البرک و  ات  هنیدم  ۀلصاف  رد  هچ  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  تاملک  زا  یخرب 
تلاح ،و  ترـضح نآ  راعـشا  اهزجر و  ای  ، تسا هدـمآ  اه  هبطخ  نمـض  رد  اـی  نانخـس  نیا.تسا  تمارک  داـهج و  يارب  شخب  ماـهلا 

ياهزارف نآ  تفایرد و  اـهنآ  زا  ار  ییاروشاـع  ياـه  هیحور  اـه و  هشیدـنا  ینیـسح و  فدـه  ناوت  یم.تسا  هتفرگ  دوخ  هب  يراـعش 
: تسا نینچ  اهراعش  نیا  زا  یخرب.تسناد  اروشاع  تضهن  ياهراعش  ار  نازورف 

تساوخ یم  ترضح  نآ  زا  هک  ، دومرف هنیدم  رد  ناورم  خساپ  رد  ار  نیا  )(2) دیزی » لثم  عارب  هّمألا  تیلب  ذا  ، مالسلا مالسالا  یلع  -» 1
(. دنک تعیب  دیزی  اب  ات 

(. دومرف هّیفنح  دّمحم  شردارب  خساپ  رد  )(3) هیواعم » نب  دیزی  تعیاب  امل  يوأم  أجلم و ال  نکی  مل  ول  هّللا  و  -» 2

(. البرک رد  شنارای  هب  باطخ  )(4) امرب » ّالا  نیملاظلا  عم  هایحلا  هداعس و  ّالا  توملا  يرا  ّینا ال  -» 3

نتفر ریسم  رد  )(5) نوناّیّدلا » ّلق  ءالبلاب  اوصّحم  اذاف  مهـشیاعم  تّرد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلأ  یلع  قعل  نیّدلا  ایندلا و  دـیبع  سانلا  -» 4
(. مسح يذ  هاگلزنم  رد  البرک  هب 

ّهبر ءاقل  یف  نمؤملا  بغریلف  ؟ هنع یهانتی  لطابلا ال  ّنا  هب و  لمعی  ّقحلا ال  ّنا  نورت  الا  -» 5

ص:247

،ج 2،ص 32. نیطبسلا یلاعم  ( - 1 - 1
،ص 284. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( - 2 - 2
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،ج 1،ص 588. هعیشلا نایعا  ،ج 44،ص 329، راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ج 44،ص 381. راونألا راحب  ( - 4 - 4

،ج 75،ص 117. راونألا راحب  ص 245، (، نیسردم ۀعماج  پاچ  ) لوقعلا فحت  ( - 5 - 5
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(. دومرف شیوخ  باحصا  هب  باطخ  البرک  رد  )(1) ...اّقحم »

هب جورخ  زا  شیپ  هّکم  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ینارنخـس  زا  )(2) هاتفلا » دیج  یلع  هدالقلا  ّطخم  مدآ  دـلو  یلع  توملا  ّطخ  -» 6
(. شیوخ نایعیش  نارای و  ، هداوناخ زا  یعمج  نایم  رد  ، هفوک يوس 

هیلع ّریغی  ملف  ناودعلا  مثإلاب و  هّللا  دابع  یف  لمعی  هّللا  لوسر  هّنسل  افلاخم  هدهع  اثکان  ، هّللا مارحل  ّالحتسم  ارئاج  اناطلـس  يأر  نم  -» 7
(. ّرح هاپس  هب  باطخ  ، هفوک ریسم  رد  ، هضیب هاگلزنم  رد  )(3) هلخدم » هلخدی  نا  هّللا  یلع  اّقح  ناک  لوق  لعفب و ال 

نیتسار ماما  تافص  نیا  ماما  )(4) هّللا » تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  ّقحلاب و  نئاّدلا  طسقلاب و  ذـخآلا  باتکلاب و  لماعلا  ّالا  ، مامإلا ام  -» 8
(. داتسرف هفوک  هب  لیقع  نب  ملسم  طّسوت  تشون و  نایفوک  ياه  همانتوعد  هب  خساپ  رد  ار 

نآ « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  اّما  ، تسا يرگید  زا  رعش  )(5) املسم » دهاج  اّقح و  يون  ام  اذا  یتفلا  یلع  راع  توملاب  ام  یضمأس و  -» 9
(. دناوخ هفوک  ریسم  رد  ، ّرح ياهدیدهت  هب  خساپ  رد  ار 

داریا هّـکم  زا  جورخ  ماــگنه  هـک  يا  هـبطخ  رد  )(6) نیرباّـصلا » رجا  اـنیّفوی  هئـالب و  یلع  ربصن  ، تیبـلا لـها  اـناضر  هّللا  یـضر  -» 10
(. دومرف نارای  باحصا و  هب  باطخ  ، دومن

هار دومرف و  هفوک  يوس  هب  هکم  زا  جورخ  ۀناتـسآ  رد  )(7) انعم » لحریلف  هسفن  هّللا  ءاقل  یلع  انّطوم  هتجهم و  انیف  الذاب  ناـک  نم  -» 11
(. دومرف میسرت  ار  تداهش  هب  هتخیمآ  نینوخ و 

تسا هدمآ  هّیفنح  دّمحم  شردارب  هب  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ۀمان  ّتیصو  رد  )(8) يّدج » هّما  یف  حالصإلا  بلطل  تجرخ  اّمنا  -» 12
(. تشون هنیدم  يوس  هب  جورخ  زا  لبق  هک 

ياهورین هب  باطخ  ، اروشاع حبص  ینارنخـس  رد  )(9) دـیبعلا »] رارف  ّرفأ  [ال  دـیبعلا رارقا  ّرقأ  لیلّذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  مکیطعا  ال  -» 13
میلست راتساوخ  هک  ، دومرف نمشد 

ص:248

،ج 4،ص 68. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 1 - 1
،ج 44،ص 366. راونألا راحب  ،ص 53، فوهل ( - 2 - 2

،ص 361. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ،ص 172، فطلا هعقو  ( - 3 - 3
،ج 44،ص 334. راونألا راحب  ( - 4 - 4

،ص 378. نامه ( - 5 - 5
،ج 1،ص 539. هعیشلا نایعا  ،ص 366، نامه ( - 6 - 6

.نامه ( - 7 - 7
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،ج 4،ص 89. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 8 - 8
،ص 280. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 9 - 9
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(. دندوب ترضح  نآ  ندش 

رس ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ  ، دومرف نمـشد  هاپـس  هب  باطخ  رد  )(1) ...نونمؤملا » هلوسر و  انل و  کلذ  هّللا  یبأی  ، ّهلّذـلا اّنم  تاـهیه  -» 14
( .دید ّریحم  تداهش  ّتلذ و  یهارود 

(. دوب ندش  میلست  راتساوخ  داتسرف و  ترضح  نآ  هب  يا  همان  هک  ، دعس رمع  خساپ  رد  )(2) هب » ابحرمف  ؟ توملا ّالا  وه  لهف  -» 15

هب باطخ  )(3) همئاّدـلا » میعنلا  هعـساولا و  ناـنجلا  یلا  ءاّرّـضلا  سؤبلا و  نع  مکب  ربعت  هرطنق  ّـالا  توملا  اـمف  ، مارکلا ینب  اربـص  -» 16
(. دندش دیهش  شباحصا  زا  يدادعت  هکنآ  زا  سپ  ، اروشاع حبص  رد  شیوخ  راکادف  نارای 

زجر ناونع  هب  نمـشد  هاپـس  اب  راکیپ  ماگنه  اروشاع  زور  هک  )(4) راّنلا » لوخد  نم  یلوا  راـعلا  راـعلا و  بوکر  نم  ریخ  توملا  -» 17
(. داد یم  حیجرت  میلست ، گنن  رب  ار  تداهش  دناوخ و  یم  یسامح 

(. تسا نیگنن  یگدنز  زا  هب  ، خرس گرم  هک  )(5) ّلذ » یف  هایح  نم  ریخ  ّزع  یف  توم  -» 18

یتقو ، تداهـش زا  شیپ  تاظحل  نیرخآ  رد  )(6) مکاـیند » یف  ارارحا  اونوکف  داـعملا  نوفاـخت  ـال  متنک  نید و  مکل  نکی  مل  نا  -» 19
(. دومرف نانچ  نایفس  وبا  ناوریپ  هب  باطخ  ، دنا هدرک  هلمح  وا  مرح  ياه  همیخ  فرط  هب  هفوک  هاپس  دینش 

نیا « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  یتقو  )(8) هّللا »؟ لوسر  مرح  نع  ّبذـی  ّباذ  نم  لـه  »(7) راهطألا »؟ هتیّرذ  رـصنی  رـصان  نم  له  -» 20
(. دندوب هدش  دیهش  شناگتسب  نارای و  ۀمه  هک  دروآ  نابز  رب  ار  هثاغتسا  یهاوخ و  ترصن 

رب ، ماما نآ  دیکأت  ، دـیآ یم  رامـش  هب  شتـضهن  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ياهراعـش  هک  یـسامح  ینارون و  تالمج  نیا  ۀـعومجم  زا 
رد مالسا  يدوبان  : دیآ یم  تسد  هب  ریز  ياهشزرا  میهافم و 

ص:249

،ج 2،ص 7. یمزراوخ لتقم  ،ص 131، مومهملا سفن  ( - 1 - 1
،ص 382. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( - 2 - 2

،ص 288. رابخألا یناعم  ،ص 135، مومهملا سفن  ( - 3 - 3
،ج 1،ص 68. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 4 - 4

،ج 44،ص 192. راونألا راحب  ( - 5 - 5
،ج 45،ص 51. نامه ( - 6 - 6

،ص 129. هاجنلا هعیرذ  ( - 7 - 7
،ج 45،ص 46. راونألا راحب  ( - 8 - 8
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رد نیتسار  ياهناسنا  ندوب  كدنا  ، راب ّتلذ  یگدنز  رب  خرس  گرم  تفارش  ، دیزی نوچ  یـسک  اب  تعیب  تمرح  ، يدیزی ۀطلـس  طیارش 
روج و ۀطلـس  اب  هزراـبم  فیلکت  ، ناـسنا يارب  تداهـش  ندوب  تنیز  ، لـطاب ّتیمکاـح  رـصع  رد  یبلط  تداهـش  موزل  ، ناـحتما ۀـنحص 

ّتلذ تمرح  ، هنایوجقح تازرابم  رد  نابلط  تداهش  یهارمه  ، دنوادخ ۀتـساوخ  ربارب  رد  اضر  میلـست و  ، قح ياوشیپ  فاصوا  نایغط ،
همه و زا  یهاوخ  يرای  ، يدرمناوج یگدازآ و  ، نیرب تشهب  هب  روبع  يارب  گرم  ندوب  لپ  ، نمؤم ناگنازرف  ناگدازآ و  يارب  يریذپ 

...و قح  قاقحا  هار  رد  هشیمه 

متس و ّدض  ياهتـضهن  تسا و  رگ  هولج  ترـضح  نآ  مالک  رد  هک  تساهنامرآ  تامیلعت و  نیمه  ۀیاس  رد  ، اروشاع یگنادواج  اقب و 
.دنا هتفرگ  ماهلا  اه  هیامنورد  اهمایپ و  نیا  زا  هراومه  ، دادبتسا دض 

نیسح راکفا  ، دناشفا ناهج  رد  تّمه  رذب  نیسح  راتفر  داد  ایند  هب  يدازآ  سرد 

نیسح راتفگ  دشاب ز  یم  زغن  مالک  نیا  شاب » هدازآ  لقا  ،ال  ملاع هب  نید  يرادن  رگ  »

نیسح (1) رابرد  لعل  زا  دشاب  یم  يا  همغن  تسا » رتهب  ّتلذم  رد  شیع  تّزع ز  اب  گرم  »

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رعش  ، هبطخ ، زجر -

تما ، روصنم ای  - ملسم ناراداوه  راعش 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رعش 

یم داهشتسا  دانتسا و  ، نیشیپ نارعاش  رعش  هب  مه  یهاگ.دندورس  یم  مه  رعش  ، ّتیعقوم ناکم و  نامز و  ياضتقا  هب  یهاگ  ، هعیش همئا 
زج زجر و  ، هظعوم تروصب  البرک  ثداوح  رد  هچنآ  هچ  ، تسا هدش  لقن  یناوارف  ياهرعش  زین  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  زا.دندرک 
نآ راعشا  يواح  هک  « یلع نب  نیسحلا  ناوید  » مان هب  مه  یباتک.تسا  هدورـس  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  رتشیپ  هچنآ  هچ  ،و  هدرک نایب  نآ 

.تسا تمکح  ظعاوم و  نآ ، راعشا  رتشیب  تسا (2)و  هدش  پاچ  ، تسا ترضح 

هدرک لـّثمت  اـهنآ  هب  هک  برع  يارعـش  زا  ییاهرعـش  مه  ، دراد دوخ  زا  ییاهرعـش  مه  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  ، اروشاـع تضهن  رد 
ای « ...امدق نوماّزهف  مزهن  ناف  :» علطم نیا  اب  يرعش  دننام  ، تسا

ص:250

(. یتاولص هّللا  لضف  زا  رعش  ،ص 70( اهناسنا ياوشیپ  نیسح  ( - 1 - 1
یلوصف هک  ، باتک نیا  رد  ، هحفـص لّوا 1412 ق،222  پاچ  ، هّیبرعلا تاراتخملا  راد  : رـشان ، میحرلا دبع  دّمحم  : هدـنروآدرگ ( - 2 - 2

.تسا هدش  تیاعر  هیفاق  ییابفلا  بیترت  هتخادرپ و  مه  راعشا  تاغل  حرش  هب  ، دراد مه  ماما  یگدنز  رد 
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رد یتقو  : تسا نینچ  ، تسا ترـضح  نآ  دوخ  ياهرعـش  زا  هچنآ  زا  یخرب  اما  ...انتمالظ » انّمع  ینب  ـالهم  :» زاـغآ نیا  اـب  يرگید  رعش 
: دورس نینچ  ، دینش ار  ناگدننک  تعیب  ییأر  تسس  هفوک و  یلخاد  عاضوا  درک و  دروخرب  قدزرف  اب  حافص  هاگلزنم 

لبنا یلعا و  هّللا  باوث  رادف  هسیفن  ّدعت  ایندلا  تناک  نئل 

لضفا هّللا  یف  فیّسلاب  ئرما  لتقف  تأشنا  توملل  نادبألا  تناک  نا  و 

لمجا قزّرلا  یف  ءرملا  یعس  هّلقف  ارّدقم  ائیش  قازرألا  تناک  نا  و 

لخبی ءرملا  هب  كورتم  لاب  امف  اهعمج  كّرتلل  لاومألا  تناک  نا  و 

حالـصا و هب  هک  یلاح  رد  تشگزاب و  دوخ  ۀـمیخ  هب  ، نانآ يوس  زا  يراداـفو  مـالعا  ناراـی و  يارب  ینارنخـس  زا  سپ  اروشاـع  بش 
: دورس یم  نینچ  ، دوب لوغشم  دوخ  ریشمش  يزاس  هدامآ 

لیصألا قارشإلاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  ّفا  رهد  ای 

لیدبلاب عنقی  رهّدلا ال  لیتق و  بلاط  بحاص و  نم 

لیبسلا (1) کلاس  ّیح  ّلک  لیلجلا و  یلا  رمألا  اّمنا  و 

: دوب نیا  ، دناوخ یم  شیاه  هلمح  زا  یکی  رد  هک  ار  يزجر  ، اروشاع زور 

راّنلا لوخد  نم  یلوا  راعلا  راعلا و  بوکر  نم  یلوا  توملا 

: دناوخ یم  زجر  نینچ  ، دعس رمع  رکشل  پچ  حانج  هب  هلمح  رد  و 

ینثنا نا ال  تیلآ  ّیلع  نب  نیسحلا  انا 

یبّنلا نید  یلع  یضما  یبا  تالایع  یمحا 

: تشاد بل  رب  يزجر  نینچ  ، دوخ ياه  ینیرفآ  هسامح  اه و  يروآ  مزر  لوط  رد  زین  و 

رخفا نیح  ارخفم  اذهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  ، ریخلا ّیلع  نبا  انا 

رهزی سانلا  یف  هّللا  جارس  نحن  یشم و  نم  مرکا  هّللا  لوسر  يّدج  و 

رفعج نیحانجلا  وذ  یعدی  یّمع  دمحا و  هلالس  یّما  همطاف  و 

رکذی ریخلا  یحولا و  يدهلا و  انیف  اقداص و  لزنا  هّللا  باتک  انیف  و 
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: علطم نیا  اب  ، دراد يرگید  دنلب  رعش  و 

نیلقّثلا ّبر  هّللا  باوث  نع  اوبغر  امدق  موقلا و  ردغ 

.دناوخ (2) یم  ار  نآ  تایبا  ، بسا رب  راوس  نمشد  هب  هلمح  ماگنه  هک 

ص:251

.تسا « یلیبس کلاس  » اهلقن یضعب  رد  ( - 1 - 1
.دراد دوجو  یئزج  ياهتوافت  فلتخم  عبانم  رد  ، راعشا نتم  رد  هتبلا  ،ج 45،ص 47. راونألا راحب  ( - 2 - 2
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هدورس دیهش  ماما  نآ  نابز  زا  ، ترضح نآ  زا  سپ  اهنرق  هک  یلاح  رد  ، هدش هداد  تبسن  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  مه  راعـشا  یخرب 
: لیبق زا  ، تسا هتفای  جاور  ،و  هدش

ینیذخ (1) فویس  ای  یلتقب  ّالا  مقتسی  مل  دّمحم  نید  ناک  نا 

اروشاع رعش 

هتشاد و جاور  زابرید  زا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  دای  اروشاع و  ۀسامح  نتشادهگن  هدنز  يارب  رعـش  راگدنام  ذفان و  بلاق  زا  هدافتـسا 
رامـش هب  تّوبن  نادناخ  هب  دنم  هقالع  یعیـش و  نارعاش  ياه  هدورـس  ةدـمع  ياهروحم  زا  ، هیثرم تسا و  هدوب  تیب  لها  قیوشت  دروم 

.دیآ یم  هدمآ و  یم 

یف لاق  دـحا  نم  ام  :» تسا تیاور  « مالـسلا هیلع  » قداص ترـضح  زا.تساـه  هیثرم  ةدـنز  اهکـشا و  ۀتـشک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما 
بلاق رد  ییاروشاع  ياه  هدورـس  زا  یهوبنا  ، رذـگهر نیا  زا  (2) هل » رفغ  هّنجلا و  هل  هّللا  بجوا  ّـالا  هـب  یکبا  یکبف و  ارعـش  نیـسحلا 

ياهتبـسانم اـهیراوگوس و  رد  هک  دراد  دوـجو  اـم  ینید  گـنهرف  رد  هـیزعت  هحوـن و  ، دـنب بـیکرت  ، یتـیب ود  ، یعاـبر ، يوـنثم ، هدیـصق
.دریگ یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  نوگانوگ 

هعیش ینغ  تاّیبدا  زا  یشخب  ، هار نیا  زا  دننک و  یم  نایب  ، رعـش بلاق  رد  هسامح  نآ  هب  تبـسن  ار  شیوخ  ساسحا  ، ییاروشاع نارعاش 
ناگدنامزاب تفای و  هار  رعـش  هب  ارجام  نآ  ، البرک ۀثداح  زا  سپ  ، زاغآ نامه  زا  ، یبرع نابز  رد.دریگ  یم  لکـش  فلتخم  ياهنابز  رد 

میسرت رد  ار  رعش  هراومه  ، رگید ياهنرق  اهلاس و  رد  رگید  نارعاش  سپس.دنتخادرپ  هیثرم  ندورس  هب  « مالـسلا هیلع  » تیب لها  زا  ادهش 
داـی ناـنیا  زا  ناوـت  یم  هلمج  زا.تسا  ینـالوط  ارـس  هیثرم  نارعاـش  ۀلـسلس.دنتفرگ  راـک  هب  تـیب  لـها  ياهتبیـصم  ـالبرک و  تـضهن 

(م یعازخ لـبعد  (، (م 190 يرمن روـــصنم  (، (م 183 يریمح دّیـــس  (، (م 126 دـــیز نــب  تــیمک  (م 126 ،) هـتق نــب  نامیلــس  : درک
میهاربا (، (م 786 یّلح نیدــلا  ءـالع  (، (م 406 یـضر دّیــس  (م 357 ،) ینادــمح سارف  وـبا  (، م 352 ) یهاز (، (م 334 يربونـص (، 246

.نارگید...و (م 905) یمعفک

دنا و هتخیگنا  رب  ار  فطاوع  ، اه هیثرم  نیرتکانزوس  بلاق  رد  یخرب.تسا  هدوب  توافتم  زین  اروشاع  رعـش  ندورـس  رد  نارعاش  کبس 
هیکت رتشیب  یحور  یفطاع و  ياه  هبنج  هب 

ص:252

یطوطخم ناوید  هک  البرک  رد  ّبحلا  یبا  لآ  نادناخ  نارعاش  زا  تسا  (1305-1235 ق) یمعثخ بحلا  یبا  نسحم  خیش  زا  ( - 1 - 1
(. ،ص 156 همعط يداه  ناملس  ، البرک ثارت  ) تسوا روهشم  دیاصق  زا  یکی  رد  ، الاب تیب  »و  تایرئاحلا » مان هب  دراد 

،ص 289. یسوط خیش  لاجر  ( - 2 - 2
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هچ برع و  هچ  ، رصاعم رّخأتم و  نارعاش  زا  صوصخب  مه  یخرب  ، دراد ار  ایاضق  تبث  يراگن و  هعقاو  لتقم و  تلاح  یخرب  ، دنا هتشاد 
شا یبالقنا  یـسامح و  ۀیواز  زا  ار  اروشاع  دنراد و  فرـص  ۀیرگ  يرادازع و  هب  تبـسن  دـقن  تلاح  شیوخ  ياه  هدورـس  رد  ، سراف

یگدازآ تیناسنا و  لدع و  قح و  زا  عافد  نانیرفآ و  رقف  نارگمتس و  متس و  اب  هزرابم  يارب  ییوگلا  ات  ، دنا هتخاس  حرطم  هتسیرگن و 
كّرحت شالت و  یعامتجا و  دّهعت  سرد  دننک و  هدنـسب  متام  هیرگ و  هب  اهنت  اروشاع  ۀـثداح  زا  ، ناناملـسم هعیـش و  هکنیا  زا  دـشاب و 

یکّتم حیحص و  دنتسم و  مه  هک  تسا  نآ  ، تسا يرورض  اروشاع  رعش  رد  هچنآ  ، تروص ره  رد.دنا  هدرک  شهوکن  ، دنریگن یـسایس 
ینوبز تلذ و  گنر  هک  البرک  ۀـعقاو  اروشاع و  ياهتیـصخش  زا  یفارحنا  یفنم و  ةرهچ  مه  ، دـشاب یثیدـح  یخیرات و  ربتعم  عبانم  هب 

.دشاب هتشادن  ، تسا ییوگ  هفازگ  قارغا و  هب  هتخیمآ  ای  دراد 

یسراف رعش  اروشاع و  ، فّطلا بدا  ، اروشاع تایبدا  ، اروشاع رعش  بش  ، یثارم حیادم و  -

تعافش

نارـسفم.تسا هداد  ادهـش  املع و  هّمئا و  ربمایپ و  هب  دـنوادخ  هک  يا  هتـسجرب  ماقم.دـنوادخ  دزن  ناهانگ  شزرمآ  رد  ندـش  هطـساو 
تعافـش.تسا « مالـسلا هیلع  » یلع نـب  نیـسح  مـه  ناعیفـش  زا  یکی.دـنا  هدرک  ریـسفت  تعافـش  هـب  ، نآرق رد  ار  « دوـمحم ماـقم  » ریبـعت

نادنم هقالع  يراگتسر  حالف و  ببس  ایند  رد  مه  ، تسا خزود  باذع  زا  ناراکهنگ  تاجن  ببس  ترخآ  رد  مه  « مالسلا هیلع  » نیـسح
ینیسح يازع  رد  هک  یمـشچ  رگم  ، دننایرگ تمایق  رد  اه  هدید  ۀمه  ، ربمایپ هدومرف  هب.تسوا  يازع  رد  ناراوگوس  ترـضح و  نآ  هب 
هکحاض اّهناف  نیسحلا  باصم  یلع  تکب  نیع  ّالا  همایقلا  موی  هیکاب  نیع  ّلک  » تسا تشهب  هب  ۀتفای  هدژم  نادنخ و  هک  ، دشاب هتـسیرگ 

ناراکهنگ يارب  تعافش  قح  تروصب  ار  « مالسلا هیلع  » نیـسح تداهـش  شاداپ  ادخ  لوسر  ، یثیداحا قبط  (1) هّنجلا .» میعنب  هرشبتسم 
.تسا هدرک  تفایرد  ادخ  زا  تّما 

« هّللا یلا  اعیفش  یل  نکف  »(2) تعّفش .» تعفش  نا  و  :» تسا هدمآ  مه  وا  ۀمانترایز  رد.تسا  نایعیش  عیفش  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح 
رد (4) دورولا » موی  نیسحلا  هعافش  ینقزرا  مهّللا  (3)و«

ص:253

هب ،ج 44،ص 278  راونألا راحب  رد  ترـضح  نآ  رب  هیرگ  شاداـپ  راـثآ و  هب  طوبرم  تاـیاور  ،ج 44،ص 293. راونألا راـحب  ( - 1 - 1
.دعب

«. مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رّهطم  مرح  لامعا  ،ص 419، نانجلا حیتافم  ( - 2 - 2
.بجر ۀمین  ترایز  ،ص 442، نامه ( - 3 - 3

.اروشاع ترایز  ،ص 458، نامه ( - 4 - 4
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هکلب « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  اهنت  هن  .(1) ءادهشلا » مث  ءاملعلا  ّمث  ءایبنألا  : نوعّفـشیف لج  ّزع و  هّللا  یلا  نوعفـشی  هثالث  :» تسا ثیدح 
دندقتعم و وا  تعافش  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ناّبحم.تسا  هتفای  تداهـش  ۀیاس  رد  ار  ماقم  نیا  دراد و  تعافـش  قح  يدیهـش  ره 

.درک دهاوخن  باذع  ار  نانآ  دنوادخ  «، مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  هب  تبسن  ّتبحم  يرادازع و  هیرگ و  رطاخب  هک  دنراد  رواب 

نکیل ، تسا خزود  باذع  زا  ةدننک  همیب  هچرگ  وا  رب  هیرگ  تسا و  رشحم  عیفش  هچرگ  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  هک  دنامن  هتفگان 
هانگ و هب  ار  نارادتسود  دیابن  « مالـسلا هیلع  » نیـسح تعافـش  هب  هدیقع.تسا  یکاپ  حالـص و  ۀیاس  رد  ، ام يارب  نتفای  تعافـش  تقایل 

هاــنگ باــکترا  يارب  يزّوـجم  «، مـیراد نیــسح  کــی  میهاــنگ و  قرغ  ماــمت  :» مییوـگب هکنیا.دزاــس  يرج  خاتــسگ و  ، تیــصعم
یم رکف  نایعیش  زا  زین  يا  هّدع  ، دوش نایحیسم  شزرمآ  بجوم  ات  دش  هتخیوآ  راد  هب  حیسم  دندقتعم  نایحیـسم  هک  هنوگنامه.تسین 

هنیمز يرّکفت  نینچ  تساطخ و  نیا  تسا و  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » یفطصم تّما  ناهانگ  شزرمآ  ادهشلا  دیـس  تداهـش  ۀفـسلف  دننک 
دیما هب  ، نید رما  رد  یتالابم  یب  هانگ و  باکترا  یلو  ، تسا تسرد  « مالـسلا هیلع  » هّللا دـبع  ابا  تعافـش.تسا  تیـصعم  رب  تأرج  زاس 

دنرامـشن و کبـس  ار  ینید  تابجاو  زامن و  هک  دوش  یم  یناسک  لماش  ترـضح  نآ  تعافـش.تسا  فارحنا  ، ترـضح نآ  تعافش 
.دنشاب وا  تعافش  قیال  دننکن و  عییضت  ار  مدرم  قح 

سرطف ، يرادازع ، لسوت -

خرس قفش 

رد نامـسآ  دـش و  دیهـش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هک  دـمآ  دـیدپ  دـش و  هدـید  يزور  زا  ، قفـش یخرـس  هک  سابع  نبا  زا  تسا  تیاور 
ءامّـسلا ترطق  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا لتق  موی  ّنا  :» دوب هدشن  هدید  قفا  رد  خرـس  گنر  نیا  ، رتشیب نآ  زا  تسیرگ و  نوخ  وا  تداهش 

يّدج لتق  اّمل  :» تسا تیاور  « مالـسلا هیلع  » اضر ماما  زا  (2)و  هلبق .» رت  مل  هلتق و  موی  ترهظ  ءامّـسلا  یف  یتـّلا  هرمحلا  هذـه  ّنا  اـمد و 
.دناسر یم  ار  خرس  كاخ  نوخ و  شراب  هک  (3) رمحا » ابارت  امد و  ءامّسلا  ترطما  « مالسلا هیلع  » نیسحلا

وت يازع  تیآ  دش  شا  یشوپهایس  بش و  نامسآ  تسشن  نوخ  هب  ، نامز تمغ  رد  تسیرگ 

ص:254

،ج 8،ص 34. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 11،ص 461. قحلا قاقحا  ( - 2 - 2

،ج 5،ص 179. هادهلا تابثا  ( - 3 - 3
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رد ، ماما تداهـش  البرک و  ۀثداح  زا  سپ  هک  هدمآ  تایاور  رد  هک  تسا  يرگید  تفگـش  راثآ  اه و  هناشن  هلمج  زا  ، قفا ندش  نیگنر 
یم رب  « مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  تداهش  هب  ، نامسآ رد  خرس  قفش  ۀقباس  ، فلتخم عبانم  رد  دّدعتم  ياهلقن  قبط  .دش (1)و  هدید  ناهج 
ماما زا  زین  دش و  هدید  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ندش  هتـشک  زا  دعب  نامـسآ  یخرـس  نیا  هک  هدـش  لقن  زین  نیریـس  نب  دـمحم  زا.ددرگ 

.دش (2) خرس  مالسلا » هیلع  » نیسح ترضح  ییحی و  ترضح  تداهش  رد  نامسآ  هک  تسا  تیاور  « مالسلا هیلع  » رقاب

هدش رادیدپ  « مالسلا مهیلع  » نیسح نسح و  یلع و  ، تیب لها  يادهش  نوخ  رثا  زا  هک  خرس  قفـش  نیمه  هب  هراشا  رد  يّرعم  ءالعلا  وبا 
(3) تسا : هدورس  نینچ 

نادهاش هلجن  ّیلع و  نیدیهشلا  ءامد  نم  قفألا  یلع  و 

ناقفش هتایلوا  یف  نارجف و  لیّللا  رخاوا  یف  امهف 

نمحّرلا یلا  ایدعتسم  رشحلا  ءیجیل  هصیمق  یف  اتبث 

تسا (4) نیسح  ماف  خرس  يامیس  وترپ  ادیپ  هدش  قفا  زک  خرس  قفش  نیا 

هزات نوخ  -

قوقش

بآ و ۀـکرب  هدوب و  دـسا  ینب  هب  ّقلعتم  هفوک و  کیدزن  لحم  نیا.هفوک  هّکم و  ناـیم  ياـههاگلزنم  زا  یکی  ماـن.اه  هیحاـن  ياـنعم  هب 
.تسا (5) هدوب  اهناوراک  ندمآ  دورف  لحم  هک  هتشاد  یهاچ 

یتقو.دیسرپ وا  زا  ار  هفوک  عاضوا.دمآ  یم  رهـش  نآ  زا  هک  دروخ  رب  هفوک  لها  زا  يدرم  اب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ، لحم نیا  رد 
: دوش یم  زاغآ  علطم  نیا  اب  هک  دناوخ  يراعشا  ، دنا هدرک  عامتجا  وا  ّدض  رب  مدرم  هک  دینش 

لبنا (6) یلعا و  هّللا  باوث  رادف  هسیفن  ّدعت  اینّدلا  نکت  ناف 

(. ...تسا رتهب  رترب و  ، یهلا شاداپ  ۀناخ  ، دیآ باسح  هب  دنمشزرا  ایند  رگا  )

اروشاع ياهراعش  ، لزنم «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رعش  -

ص:255

،ج 2،ص 174. نیفطصملا تاربع  ، دعب هب  ،ج 45،ص 204  راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 5،ص 15. مالسالا خیرات  ،ج 5،ص 199، هدهلا تابثا  ( - 2 - 2

،ج 4،ص 55. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 3 - 3
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.اسر مساق  ( - 4 - 4
،ص 84. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 5 - 5

.بوشآ رهش  نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ،ص 211  مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 6 - 6
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لیامش

هب نینچمه.دوش  یم  هتفگ  زین  تروص  تاصّخـشم  اهیگژیو و  هرهچ و  هب  اّما  ، تسا ناـسنا  ياهتلـصخ  اهتفـص و  ياـنعم  هب  ، لـصا رد 
یـسک هب  زین  « نادرگ لیامـش  » .دـنیوگ یم  « يزاس لیامـش  » یبهذـم عیاقو  يرگراگن  نید و  ناگرزب  ةرهچ  میـسرت  يراگن و  تروص 

(1) دراذگ .» شیامن  ضرعم  هب  ار  نید  ناگرزب  ةدرک  باق  ياهریوصت   » هک دنیوگ 

یم هیکت  زا  يا  هشوگ  رد  بآرپ  یتـشت  تارف ، يروآداـی  يارب  يرادازع  ماـّیا  رد  هک  هدوب  نآ  اـیاکت  رد  میدـق  یبهذـم  ياهتنـس  زا 
داتفه تداهش  زا  یلیامش  اهراوید  ای  اه  هدرپ  يور  رب  دنتسب و  یم  ساّبع  ترـضح  يرادملع  یناشن  هب  ینوتـس  هب  ار  یملع  ،و  دنداهن

مه یناراگن  لیامش  .دشاب  یناوخ  هیبش  هیزعت و  ياوتحم  اب  گنهامه  ات  ، دنداد یم  ازع  گنر  ار  راوید  رد و  دندیـشک و  یم  نت  ود  و 
و.دـندرک یم  فقو  هّمئأ  هب  طوبرم  ینید  تاعوضوم  »و  مالـسلا هیلع  » هللا دـبع  ابا  هار  رد  ار  شیوخ  رنه  قوذ و  هک  دـنا  هدوب  هراومه 

یم مه  « ناوخ لیامـش  » ناـنآ هب.دـنتخادرپ  یم  یبهذـم  ياـهریوصت  لیامـش و  نیا  ياـپ  یناوخ  هیثرم  هب  « راد هدرپ  » ناونع اـب  یناـسک 
عیاـقو تبث  «، مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  ربماـیپ و  ياـهگنج  ، ینآرق صـصق  روحم  رب  ، یبهذـم عیاـقو  نارگریوـصت  ياهولبات.دـنتفگ 

.تسا...و راتخم  جورخ  ، اروشاع

یناوخ هدرپ  یناوخ ، هیبش  هیزعت ، -

نشوجلا يذ  نب  رمش 

زا بالک و  ینب  ۀـفیاط  زا  يو.مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  نالتاق  زا  البرک و  ۀـثداح  رد  هفوک  هاپـس  راکتیانج  نشخ و  ناهدـنامرف  زا 
هب دش و  هفوک  نکاس  سپس  ، دوب « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  رکـشل  رد  مه  نیفـص  گنج  رد  هک  دوب  عاجـش  يدرم  ،و  نزاوه ياسؤر 

سپ دوب و  البرک  ۀثداح  رد  دعس  رمع  هاپـس  ناهدنامرف  زا  يو.دوب  « هغباسلا وبا  » شا هینک  »و  لیبحرـش » شمان.تخادرپ ثیدح  تیاور 
دعس رمع  رگا  هک  دمآ  البرک  هب  دایز  نبا  يوس  زا  ینامرف  اب  هارمه  مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  اب  عطاق  دروخرب  رد  دعس  نبا  یتسـس  زا 
ماـما تداهــش  زا  سپ.دوـب  نادـیم  پـچ  حاـنج  هدـنامرف  ، ـالبرک رد.دریگ  هدـهع  رب  ار  نآ  يو  ، دـشابن تیرومأـم  ماـجنا  هـب  رــضاح 

رد راتخم  مایق  یتقو.تشگزاب  هفوک  هب  يو  سپس.داتسرف  دیزی  دزن  ماش  هب  وا  هارمه  ار  نیسح  ماما  رس  هللا  دیبع  «، مالسلا هیلع  » نیـسح
مالغ راتخم.تفر  نوریب  هفوک  زا  رمش  ، دمآ شیپ  هفوک 
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راتخم نایهاپس  زا  یعمج.تفر  ناتـسزوخ  يارق  زا  « هیناتلک » هب تشک و  ار  راتخم  مالغ  رمـش.داتسرف  وا  بلط  هب  یهورگ  اب  ار  شیوخ 
زا سپ  ، رگید یلقن  هب  .دنتخادنا (1) ناگس  شیپ  ار  وا  نت  دش و  هتشک  دربن  نیا  رد  رمش.دنتفر  وا  گنج  هب  « هرمع وبا  » یگدرکرـس هب 

.دش (2) هتشک  ریگتسد و  راتخم ، جورخ 

ار وا  ات  سابع  يارب  ندروآ  همان  ناما  تیب ، لها  مایخ  هب  هلمح  ، رّهطم رس  ندیرب  يارب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ۀنیس  يور  وا  نتـسشن 
رد شمان.دمآ  یم  باسح  هب  هدازانز  دوب و  تروص  تشز  تریـس و  دب  ور و  هلبآ  يدرم.تسوا  رگید  تایانج  زا  ، دنک ادـج  ماما  زا 

ار « ...نید مکل  نکی  مل  نا  » روشرپ نخـس  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  «. ارمـش هللا  نعل  «و  تسا هدـمآ  تنعل  اب  هارمه  اروشاـع ، تراـیز 
هک مه  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تایح  تاظحل  نیرخآ  رد  .دومرف (3) تیب  لها  ياه  همیخ  تماما و  هدرپارس  هب  رمـش  موجه  ماگنه 

.دندروآ (4) هلمح  ترضح  نآ  رب  هک  درک  کیرحت  ار  يا  هّدع  زاب  ، دوب هداتفا  نیمز  رب  ترضح  نآ 

هفوک هاپس  نارس  -

رکاش یلوم  ، بذوش

صلخم یسامح و  نّویبالقنا  نیرتگرزب  زا  هتـسجرب و  نایعیـش  زا  دوب و  « ینادمه هللا  دبع  نب  رکاش  مالغ  ،» يو.تسالبرک يادهـش  زا 
ثیدح « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  زا  دوب و  ثیدح  ظاّفح  زا  ، بذوش .دیسر (5) تداهش  هب  یلاسنهک  رد  ، البرک رد  هک  دمآ  رامش  هب 

.درک یم  لقن  هدینش و 

هب هفوک  زا  ار  لیقع  نب  ملـسم  ۀمان  ، سباع هارمه  يو.دنونـشب  ثیدح  وا  زا  ات  دـندمآ  یم  شروضح  هب  نایعیـش  هک  تشاد  یـسلجم 
زا سپ  اروشاع و  رهظ  زا  دـعب  وا  تداهـش.دمآ  البرک  هب  دـش و  ماـما  هارمه  هکم  زا.دـناسر  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  تمدـخ  هّکم 

.دوب (6) یمابش  دعسا  نب  هلظنح  تداهش 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  ، بیبش یبا  نب  سباع  -

ص:257
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ندز روش 

تاکرح و متیر  ، دـسر یم  دوخ  جوا  ۀـطقن  هب  ینز  ریجنز  ای  ینز  هنیـس  یتقو.تسا  یناوخ  هحون  يرادازع و  ّصاـخ  تاحالطـصا  زا 
شغ لاح  نیا  رد  یناسک  مه  یهاگ.دننز  یم  هنیس  رس و  رب...و  « نیسح نیـسح  » نوچمه یتاملک  اب  ، هدش رتروشرپ  رتعیرـس و  اهادص 
هتـسد یتقو.دـیآ  دوخ  هب  ات  دـنزیر  یم  شا  هرهچ  هب  بآ  ، هدرب نوریب  عمج  نایم  زا  ار  نانآ  ، دـنوش یم  دوخ  یب  دوخ  زا  دـننک و  یم 

رد تلاـح  نیا.دـنروآ  یم  رد  ادـص  هـب  يرتـشیب  تّدـش  اـب  ار  اهجنـس  اـهلبط و  ، دنـسر یم  « روـش » لاـح هـب  نز  ریجنز  رادازع و  ياـه 
.تسا جیار  رتشیب  اهرهش  یخرب  ياهیرادازع 

تداهش

َو ال : » تسا هدش  دای  « هللا لیبس  یف  لتق  » ریبعت اب  تداهـش  زا  ، ینآرق گنهرف  رد.ادخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  ، نداد یهاوگ  ، ندوب رـضاح 
هدرم ، دـنوش یم  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هـک  یناـسک  هـب  (1) َنوُرُعْـشَت » ـال  ْنِکل  ٌءاـیْحَأ َو  ْلـَب  ٌتاوـْمَأ  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ُلَـتُْقی  ْنَِـمل  اوـُلوُقَت 

یم ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یناسک  ياهناج  لاوما و  يرتشم  دـنوادخ  ، زین.دـینک یمن  كرد  امـش  یلو  ، دـنا هدـنز  نانآ  هکلب  ، دـییوگن
َّنَِأب ْمَُهلاْومَأ  ْمُهَـسُْفنَأ َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهّللا  َّنِإ  : » دنریگ یم  دنوادخ  زا  تشهب  شاداپ  دنوش و  یم  هتـشک  دنـشک و  یم  ، دنگنج

(2) ...َنُولَتُْقی » َنُوُلتْقَیَف َو  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َهَّنَْجلا  ُمَُهل 

نید رـس  رب  ار  شیوخ  ناج  هک  نانآ  تسا و  نمؤم  ناسنا  يراگتـسر  تیاهن  ، نید ادخ و  هار  رد  یگتـشذگ  ناج  زا  يراکادف و  نیا 
یم بوسحم  نارگید  يارب  يراکادف  يوگلا  ماهلا و  ۀمشچرس  ناشتداهش  مه  ، دنـسر یم  ترخآ  رد  يدبا  یبایماک  هب  مه  ، دنهن یم 
زین وا  زا  سپ.دیـسر  تداهـش  هب  هجنکـش  ریز  رد  لـهج  وبا  ةزین  اـب  هک  دوـب  رـسای  راّـمع  رداـم  « هّیمـس ،» مالـسا دیهـش  نیتـسخن.دوش 

هتخاب ناج  رگمتس  ماّکح  اب  ههجاوم  قح و  زا  عافد  رد  هچ  ناکرـشم و  اب  دربن  ياه  ههبج  رد  هچ  ، اه هجنکـش  ریز  هچ  هک  یناناملـسم 
.دنا هدوب  يوجادخ  ناگدازآ  قشمرس  هراومه  ، دنا

روضح تداهش  ۀنحص  رد  ادخ  تمحر  ناگتـشرف  هک  تسا  تهج  نادب  ای  :» دنا هتفگ  «، تداهـش » هب یگرم  نینچ  يراذگمان  ّتلع  رد 
، لوسر ادخ و  هک  ببس  نادب  ای  ، دنبای یم 
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هک نیا  اـی  ، دـهد یم  یهاوگ  رگید  ياـهتّما  رب  اـیبنا  هارمه  ، تماـیق رد  دیهـش  هک  نیا  اـی  ، دـنهد یم  یهاوـگ  ادهـش  ندوـب  یتـشهب  هب 
هتـشک ات  دنک  یم  مایق  قح  تداهـش  هب  ، دیهـش هک  تهج  نادب  ای  «، نوقزری مّهبر  دنع  ءایحا  » ياضتقم هب  ، تسا رـضاح  هدـنز و  ، دـیهش

(1) .دوش »

زا ررکم  زین  اـم  ياـهاعد  رد.دـنا  هتـشاد  ار  نآ  يوزرآ  ، دـنوادخ زا  هراوـمه  نید  ءاـیلوا  هـک  تـسا  دنمـشزرا  ناـنچ  ، تداهـش ضیف 
هیلع و هللا  یلص  » ادخ لوسر.تسا  هدمآ  دیهش  هاگیاج  تداهش و  ةرابرد  يرایسب  تایاور  تسا و  هدش  تداهش  تساوخرد  ، دنوادخ

یکین ، یکین ره  زا  رتالاب  (2) ّرب » هقوف  سیلف  هللا  لیبس  یف  لتق  اذاف  ، هللا لیبس  یف  لجّرلا  لـتقی  یّتح  ّرب  ّرب  ّلـک  قوف  :» تسا هدومرف  « هلآ
تـسا ثیداحا  رد  .تسین  یکین  ، نآ زا  رتـالاب  دـش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  نوچ  سپ.دوش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  ناـسنا  هک  نآ  اـت  ، تسا

یم ناـهانگ  شزرمآ  بجوـم  تداهــش.تسا  تارطق  نیرتـهب  زا  ادــخ  دزن  ، دیهــش نوـخ  ةرطق.تـسا  گرم  نـیرترب  ، تداهــش : هـک
ادهـش.دراد تعافـش  قح  دیهـش.تسا ، شوغامه  نایروح  اب  ، تشهب رد  درادـن و  ربق  راـشف  تسا و  نوصم  ، ربق لاؤس  زا  دیهـش.دوش 

یم الاو  یماقم  ار  تداهـش  ، دیفم خیش  .دـنروخ (3) یم  هطبغ  نادیهـش  ماقم  هب  همه  دـنوش و  یم  تشهب  دراو  هک  دـنا  یناسک  نیلّوا 
بوسحم یهلا  ۀبترمالاو  يانما  زا  تمایق  زور  ، دوش هتخیر  شنوخ  هک  ّدـح  نآ  ات  دـنک  یتمواقم  ربص و  ادـخ  هار  رد  هکنآ  هک  دـناد 

تسادق دولخ و  هب  ندیسر  شیوخ و  دوجو  زا  ینجل  دعب  یفن  ۀجیتن  نیا  تسا و  دیهش  تاّیصوصخ  زا  ، هللا هجو  هب  رظن  .دوش (4) یم 
.تسا تداهش  ۀیاس  رد  لماک 

هدوب تداهش  ناشگرم  دنا و  هدوب  مومـسم  ای  لوتقم و  ای  ، ناماما تسا و  نانآ  قوشعم  بولطم و  « تداهـش ،» یحو نادناخ  بتکم  رد 
ددرگ نید  يادف  دیاب  ناج  نیا  رب  انب.تسا  رتزیزع  ادخ  نید  یلو  ، تسا زیزع  ، صلاخ ناگدنب  ادخ و  ءایلوا  هّمئا و  ناج  هچرگ.تسا 

.تسا « هللا لیبس  » نامه ، نیا دنامب و  هدنز  قح ، ات 

دیدرک زاغآ  امش  ار  تداهش  دیدرک  زاب  ار  ادخ  هار  امش 

دنامب (5) نید  ات  ، ناج دیدرک  ادف  دنامب  نییآ  ات  ، دیتفخ نوخ  هب 

ص:259
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نیرتزیزع نوخ  اب  زج  دش و  یمن  مهارف  تّما  يرادیب  ، تداهـش ۀسامح  اب  زج  هک  دوب  هدـمآ  شیپ  یطیارـش  ، ادهـشلا دیـس  نارود  رد 
اه هزین  اهریـشمش و  لابقتـسا  هب  هناهاگآ  هناقـشاع و  ، شدیهـش باحـصا  ماما و  هک  دوب  نیا.تفرگ  یمن  ناج  ادخ  نید  لاهن  ، اهناسنا

دنام یقاب  خـیرات  رد  نانچمه  ، ّتنـس نیا  دـننک و  نیمـضت  نیمأت و  ار  مالـسا  يزبسرـس  توارط و  ، شیوخ نینوخ  گرم  اب  ات  دـنتفر 
خرـس طخ  «:» هّرـس سدـق  » ینیمخ ماما  ةدومرف  هب.تشگ  اهرـصع  اهلـسن و  ۀـمه  يارب  اروشاع  راگدـنام  گرزب و  سرد  «، تداهـش و«

هب نانآ  ّطخ  ناوریپ  هب  ناراوگرزب و  نآ  ۀبّیط  ۀیّرذ  هب  تیالو  تّوبن و  نادناخ  زا  راختفا  نیا  تسا و  یلع  دّمحم و  لآ  ّطخ  ، تداهش
قشع دشاب و  هتسسگ  ار  يّدام  تایح  ینامسج و  قیالع  ياه  هتشر  هک  ، دسر هاگیاج  نیا  هب  دناوت  یم  یسک  (1) تسا .» هدیسر  ثرا 

.دزاس تداهش  قاتشم  ار  وا  ، رترب تایح  هب 

هک تـسا  تـهج  نـیمه  هـب  دــبلط و  یم  ـالاب  یناـمیا  ، تاـقّلعت زا  ییاـهر  یگتــسراو و  نآ  هـب  ندیــسر  عـناوم و  نـیا  زا  نتــشذگ 
.تسا تشهب  ادخ و  هب  ندیسر  يارب  رب  نایم  هار  قیرط و  نیرتکیدزن  ، تداهش

تسود يانشآ  دوش  هکنآ  تسین  هناگیب  تسود  يانم  رد  دوش  هتشک  هک  ره  تسا  هدنز 

تسود يالتبم  درخب  ناج  هب  الب  ریت  قشع  ریسا  ، مغ ۀلسلس  هب  دهن  ندرگ 

تسود ياونین  زا  لد  ياون  دونشب  رگ  دشک  رپ  ، دیشروخ یپ  رد  تسا و  منبش  ناج 

تسود يارب  دریمب  هناقشاع  هک  سک  نآ  دوش  یم  دیواج  ةدنز  ، رهد حول  رب 

تسود يافص  رد  دود  هکنآ  ره  رس  ياپ  اب  لد  بایماک  دوش  ، دارم ةورم  رد 

تسود ياپ  هب  دتفا  ددرگ و  كاخ  هک  یناج  دوش  یم  بایان  رهوگ  رت ز  هدنزرا 

تسود (2) يادگ  كاپ  تبرت  تسا  یندییوب  قشع  دیهش  رازم  گنس  تسا  یندیسوب 

هار نآ  رد  ناج  دنا و  هتـشاد  شالت  هدیـشک و  جنر  یعون  هک  مه  يرگید  ناسک  یمالـسا  تایاور  رد  ، داهج نادیم  ناگتـشک  زا  ریغ 
شیوخ قح  قاقحا  يارب  دوخ و  سومان  فرـش و  ، ناج ، لام زا  عاـفد  رد  هک  یـسک  نوچمه  ، دـنا هدـش  بوسحم  « دیهـش ،» دـنا هتخاـب 

يارب جرف  راظتنا  لاح  رد  تیب و  لها  ّتبحم  اب  لماک و  نامیا  اب  هکنآ  ای  ، دراپـسب ناج  ادخ  هار  رد  ترجاهم  رد  هکنآ  ای  ، دوش هتـشک 
ناج ، نامیاز ماگنه  هک  ینز  اـی  ، دـسر ارف  شگرم  تبرغ  رد  اـی  دریمب  ملع  بلط  هار  رد  هک  یـسک  زین  ، دـهدب ناـج  لدـع  ّتیمکاـح 

هب رما  ۀفیظو  هب  لمع  هار  رد  هکنآ  ای  ، دراپسب

ص:260
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.دوش هتشک  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

اروشاع گنهرف  ، یبلط تداهش  -

یبلط تداهش 

؟ مدرک یم  وزرآ  هچ  ادخ  یناد ز  مدرک  یم  وضو  دوخ  نوخ  هب  هک  مد  نآ 

مدرک (1) یم  وا  يادف  ار  همه  نآ  ات  نت  هب  دوب  ناج  رازه  ارم  شاک  يا 

ینعی ، دوب « یبلط تداهـش  » رـصنع شنارای ، »و  مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  يالاو  تاـّیحور  زا  اروشاـع و  تضهن  ۀتـسجرب  ياـبفلا  زا 
یگتفیش و ور  نیا  زا  ندید و  نیرب  تشهب  ادخ و  برق  هب  لوصو  يارب  يا  هچیرد  نتسناد و  « نیینـسحلا يدحا  » ار ادخ  هار  رد  گرم 

.تداهش تلیضف  كرد  يارب  يربص  یب 

نارای « انعم لحریلف  هتجهم  انیف  الذاب  ناک  نم  » ۀلمج اب  دـنک و  یم  حیرـصت  نآ  هب  « ...توملا ّطخ  » ۀـبطخ رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما 
زا يرتالاو  كرد  رب  ینتبم  نوچ  ، نتفر گرم  لابقتسا  هب  هنوگنیا.درب  یم  البرک  قشع ، خلسم  هب  دنیزگ و  یمرب  مه  ار  بلط  تداهش 
اما ، تسا دنـسپان  القع  مارح و  اعرـش  ، ندـنکفا تکـاله  هب  ار  دوخ  یـشکدوخ.تسا و  تواـفتم  یـشکدوخ  اـب  ، تسا تاـیح  ۀفـسلف 

.تسا لوقعم  عورشم و  ، یلاعتم ياهشزرا  رطاخ  هب  گرم  زا  لابقتسا 

باجیا فیلکت  یهاگ  نوچ  ، تسین یـشکدوخ  وا  گرم  ، دیـسر دهاوخ  تداهـش  هب  هزرابم  هسامح و  کی  رد  دنادب  ناسنا  رگا  یّتح 
.تسا ناسنا  زا  رتیمارگ  ، نید نوچ  ، دنک نید  يادف  ار  ناج  هک  دنک  یم 

ام دوجو  زا  تسا  رتزیزع  ادخ  نید 

تسود يادف  ناج  رس و  مشچ و  اپ و  تسد و  نیا 

هکنیا.تسا رّـسیم  یناسنا  تمارک  الاو و  یگدـنز  زا  رت  یلاعتم  تشادرب  كرد و  اب  اهنت  ( نتفر گرم  غارـس  هناهاگآ  ) اـمعم نیا  ّلـح 
ترضح نآ.ددرگ  یم  رب  هتکن  نیمه  هب  ، دور یم  البرک  هب  ، ملع نیمه  اب  تسا و  هاگآ  دوخ  تداهش  زا  مه  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما 

«. امرب ّالا  نیملاّظلا  عم  هایحلا  هداعس و  ّالا  توملا  يرا  ال  :» دناد یم  نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  ار  خرس  گرم 

اب ضقانت  رد  هن  ، تسا هنادنمتفارـش  تایح  لّمکم  ، هناهاگآ یباختنا و  گرم  عون  نیا  تساهتّلم و  ماوقا و  ۀـمه  ۀـتفریذپ  ، گنهرف نیا 
باختنا اب  یسک  ات  تسین  نایاپ  ، گرم نوچ.نآ 

ص:261
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هیلع » نیـسح ماما.تسا  تایح  زا  يرت  هتفای  لاـمک  عون  ، تداهـش خرـس و  گرم.دـشاب  هدرک  کـمک  شیوخ  نتفاـی  ناـیاپ  هب  ، گرم
تاـیح ، قـح دـنامب و  هدـنز  مالـسا  ، شتداهـش ۀـیاس  رد  اـت  ، تـفر هاـگنابرق  نآ  هـب  ـالبرک  ۀـثداح  رد  تداهــش  هـب  مـلع  اـب  « مالــسلا

ار هار  نیا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس.ددرگ  نآ  ینابرق  مه  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نوچ  دزـس  یم  هک  دنمـشزرا  تسا  یفده  ، نیا.دبای
.دنیاروشاع بتکم  نادرگاش  همه  ، هنادواج طارص  نیا  ناگدنور  دوشگ و  ّتیرشب  ياپ  شیپ  ار  نآ  دیزگرب و 

وت يالو  بتکم  هب  دهن  اپ  هک  یسک  اشوخ  یتماهش  مّلعم  ، یتداهش ةوسا  وت 

رد یساره  ، گرم زا  دنتشاد و  یم  زاربا  ار  هیحور  نیا  ، هتساخرب کی  هب  کی  ، اروشاع بش  رد  زین  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  باحـصا 
ترضح دینش و  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نابز  زا  ار  عاجرتسا  ۀملک  یتقو  ، البرک هار  ریسم  رد  مه  « مالـسلا هیلع  » ربکا یلع.دوبن  ناشلد 

یلاـبن ـال  هبا  اـی  :» تفگ ربـکا  یلع.يرآ  : دومرف ؟ میتـسین قح  رب  رگم  »؟ ّقـحلا یلع  انـسل  أ  :» دیـسرپ داد ، زیمآ  تداهـش  ةدـنیآ  زا  ربـخ 
ماما ؟و  دش مهاوخ  هتشک  زین  نم  ایآ  هک  دیسرپ  ماما  زا  یتقو  اروشاع  بش  مه  مساق  ترـضح  (1) گرم ؟ زا  یسرت  هچ  سپ  « توملاب

: داد خساپ  ؟ تسا هنوگچ  ترظن  رد  گرم  : دیسرپ

(2) لسعلا .) نم  یلحا  ) لسع زا  رت  نیریش 

تـسا یناگتـسراو  یبلق  يوزرآ  ، ادخ هار  رد  تداهـش  هدیقع و  هار  رد  گرم  هک  تسا  هشیدنا  هیحور و  نیا  ةدـنهد  ناشن  همه  اهنیا 
هیلع » نیسح ماما  هک  مه  يراعشا  رد.دنا  هتسب  لد  تداهش  ۀیاس  رد  یهلا  قزر  نیرب و  تایح  هب  هدیرب و  ار  يویند  تاقّلعت  ۀتـشر  هک 

: هلمج زا.دوب  حرطم  موهفم  نیا  ، دناوخ یم  زور  نآ  زا  لبق  ای  اروشاع  زور  « مالسلا

لضفا هللا  یف  فیّسلاب  ئرما  لتقف  تأشنا  توملل  نادبألا  نکی  نا  و 

: دشخرد یم  نداد  حیجرت  راب  ّتلذ  یگدنز  رب  ار  گرم  ، ترضح نآ  ياهزجر  رد  زین  و 

یم راـختفا  اهتداهـش  نـیا  رب  ، دـیزی سلجم  رد  شا  هـبطخ  رد  « مالـسلا هـیلع  » بـنیز ترـضح  (3) راـعلا .» بوـکر  نـم  یلوا  توـملا  »
هیلع » داجس ترضح  (4) هـمحّرلا .» هداهـشلاب و  اـنرخآل  هرفغملا و  هداعّـسلاب و  اـنلّوأل  مـتخ  يذـّلا  نیملاـعلا  ّبر  دـمحلاف هللا  :»... دـنک

لتقلا ّنا  تملع  اما  ؟ دایز نب  ای  یندّدهت  لتقلاب  أ  :» دومرف ، دنـشکب ار  ترـضح  نآ  هک  درک  دایز  نبا  هک  يدیدهت  ربارب  رد  زین  « مالـسلا
انتمارک هداع و  انل 

ص:262
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؟ یناسرت یم  گرم  زا  ارم  ، تسام راختفا  ، تداهش تسا و  تداع  ام  يارب  ، گرم « هداهشلا

ادرف اـت  ، میا هتـسشن  تداهـش  راـظتنا  هب  زورما  اـم  تسا و  هایـس  یگدـنز  زا  بـتارمب  ، خرـس گرم  :» دوـمرف « هّرـس سدـق  » ینیمخ ماـما 
(1) دنتسیاب .» يزارفارس  اب  یناهج  رفک  لباقم  رد  نامنادنزرف 

شروش ای  تضهن  ، تریصب ، اروشاع ياهراعش  ، یگدنز ، تداهش ، تداهش ای  حتف  ای  -

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  - البرک يادهش 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - ابق نوگلگ  هش 

تداهش - دیهش

زامن دیهش 

ماما ات  تخاس  نمـشد  ياهریت  رپس  ار  دوخ  رکیپ  ، اروشاـع زور  هک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  دیهـش  باحـصا  زا  ، هللا دـبع  نب  دـیعس 
هک دوب  هتسشن  شرکیپ  رب  مه  ریت   13، تشاد ندب  رب  هک  ییاه  هزین  اهریشمش و  مخز  رب  هفاضا.دناوخب  ار  شزامن  « مالسلا هیلع  » نیسح

.دش (2) دیهش  داتفا و  نیمز  رب 

فورعم و هب  رما  زامن و  نید و  ءایحا  يارب  هک  ارچ  ، تسناد زامن  نادیهـش  ۀلـسلس  رـس  ناوت  یم  زین  ار  « مالـسلا هیلع  » هللا دـبع  ابا  دوخ 
نآرق تئارق  زامن و  يارب  زین  ار  اروشاع  بش  (3) ...هالصلا ) تمقا  دق  ّکنا  دهشا  ) دوب « زامن ۀماقا  ،» شمایق دش و  دیهـش  رکنم  زا  یهن 

هک زین  يدئاص  ۀمامث  وبا  هب.داتسیا  تقو  لّوا  زامن  هب  تداهش  نوخ و  نادیم  نآ  رد  مه  اروشاع  رهظ  ، تساوخ تلهم  نمشد  هاپـس  زا 
دیهـش ،» دـناوخ ار  زاـمن  نیرخآ  ترـضح  نآ  هارمه  دروآ و  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  داـی  هـب  ار  تـقو  ناذا  ، اروشاـع رهظ  ماـگنه 

.دنا هتفگ  « زامن

يدئاص ۀمامث  وبا  ، یفنح هللا  دبع  نب  دیعس  -

رغصا یلع  - هراوخریش

بنیز - البرک نز  ریش 

البرک ریش 

چوک البرک  زا  هفوک  هاپـس  دندش و  دیهـش  شباحـصا  »و  مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هکنآ  زا  سپ  ، دـسا ینب  ۀـلیبق  زا  يدرم  لقن  هب 
هّـصق دنیبب  ات  دنام  بش  کی.تشگ  یم  رب  نادادماب  تفر و  یم  ناگتـشک  هاگلتق  هب  دـمآ و  یم  هلبق  تمـس  زا  يریـش  بش  ره  ، درک

دسج رب  ، ریش نآ  دید.تسیچ 

ص:263
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نیمه ساسا  رب  .دیلام (1) یم  دـسج  نآ  رب  ار  دوخ  ةرهچ  تشاد و  هلان  هیرگ و  تلاح  دـش و  یم  کیدزن  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما 
دیس هکنآ  زا  سپ  دوش و  یم  رضاح  دربن  نادیم  رد  دور و  یم  ریش  تسوپ  رد  یـسک  ، البرک ۀیزعت  یناوخ و  هیبش  مسارم  رد  ، زین لقن 

ّرثأت و ببس  ، هنحص نیا  دیرگ و  یم  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  شعن  رب  دناسر و  یم  وا  رکیپ  نیلاب  هب  ار  دوخ  دوش  یم  هتـشک  ادهـشلا 
.دوش یم  هیزعت  نارگاشامت  ۀیرگ 

هیزعت -

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ۀعیش 

مهیلع رگید  همئا  یلع و  ۀعیـش  ، نیـسح ۀعیـش  هچرگ.ینید  دـیاقع  یـسایس و  عـضاوم  ، قـالخا ، لـمع ، رکف رد  يوریپ.وریپ  ینعی  هعیش 
یگدـنز و هک  یّـصاخ  داعبا  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  اـّما  ، تسا ندوب  تیب  لـها  همئا و  طـخ  رد  ، عّیـشت تسه و  زین  مالـسلا 

ادـخ هار  يادـف  ار  دوخ  درک و  ماـیق  نید  ءاـیحا  يارب  ، ترـضح نآ.تسا  هوسا  دراد و  ییوگلا  تلاـح  ، داـهن اـهنآ  رـس  رب  ار  شناـج 
هاـنگ ، یـسرتادخ ، يزاـسدوخ نوـچ : یلاـمعا  ییاهتلـصخ و  رد  دـیاب  ، ادهـشلا دیـس  ۀعیـش  .دـشاب  هنوـگنیا  دـیاب  زین  وا  ۀعیـش.تخاس 
تّزع ، تمارک دوج و  ، قح ياضر  ریـسم  رد  شالت  ، زامن ءایحا  هماقا و  ، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، ادـخ رما  تعاـطا  ، اوقت ، يزیرگ

تداهـش راثیا و  ۀـیحور  ، تداهـش داهج و  ، لطاب اب  هزرابم  ، متـس ياـهتموکح  اـهتوغاط و  اـب  شزاـس  ینوبز و  ّتلذ و  زا  زیرگ  سفن ،
تسا و نیسح  نادنزرف  ناردپ و  هار  نیسح و  هار  ، نیا.دنک یّـسأت  دیهـش  ياوشیپ  نآ  هب...و  هدیقع  هار  رد  تبالـص  ّتیعطاق و  ، یبلط

.عرو يراد و  نید  ینعی  یگعیش 

دنک لماک  نوخ  هب  ار  مّوس  ّطخ  دنک  لگ  ار  اهبآ  دیاب  هعیش 

تسام روظنم  نیرتزراب  البرک  تسایلوا  خرس  ّطخ  مّوس  طخ 

البرک مایق  ینعی  یگعیش  الب  ماج  ۀنشت  ینعی  هعیش 

نامک نیگنر  ةولج  ین  رس  رب  نامسآ  باتزاب  ینعی  هعیش 

ار وت  « توملا يرا  ّینا ال  » توص ار  وت  توص  مونشب  ین  بل  زا 

رونت رد  نینوخ  سأر  ینعی  هعیش  رون  زان و  جازتما  ینعی  هعیش 

بآ (2) ّطش  رد  یگنشت  ینعی  هعیش  بارطضا  يداو  تفه  ینعی  هعیش 

ص:264

ج 4،ص 23. (، نیسح ماما  دلج  ،) خیراوتلا خسان  ( - 1 - 1
خیرات 71/6/12. ، ناهیک ، یساقآ اضر  دمحم  « همان هعیش  دنلب « يونثم  زا  ( - 2 - 2
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زا : دوـمرف لّـضفم  هب  هک  مالـسلا » هیلع  » قداـص ماـما  زا  ، مینک یم  هراـشا  یکی  هـب  اـهنت  ، هعیـش فاـصوا  هـب  طوـبرم  تاـیاور  هوـبنا  زا 
اّمنا :» ادخ يارب  شالت  دنداهج و  لها  دننک و  یم  ظفح  ار  دوخ  توهش  مکـش و  « مالـسلا هیلع  » یلع ۀعیـش  هک  ارچ  ، زیهرپب ناگیامورف 

«. رفعج هعیش  کئلواف  کئلوا  تیأر  اذاف  هباقع  فاخ  هباوث و  اجر  هقلاخل و  لمع  هداهج و  ّدتـشا  هجرف و  هنطب و  ّفع  نم  ّیلع  هعیش 
(1)

یقالخا و ، يرکف ّتیخنس  ییوسمه و  یگنرمه و  هب  ار  نانآ  هک  تساجب  ، تسالبرک دیهش  نارادتسود  نایعیـش و  لد  رد  هک  یتّبحم 
ماگنه زین  « مالـسلا هیلع  » ماما دوخ.راعـش  اعّدا و  رد  اـهنت  هن  ، دنـشاب نیـسح  هعیـش  رادرک ، راـتفگ و  رد  دـشکب و  ناـشیالوم  اـب  یلمع 

ادـف لـها  هک  درک  توعد  ییادـخ  تضهن  سّدـقم و  رفـس  نیا  رد  شیوخ  یهارمه  هب  ار  یناـسک  ، ـالبرک يوـس  هب  هّکم  زا  تکرح 
: دشاب ناشلد  رد  یهلا  رادید  قوش  دنشاب و  تسادخ  هار  هک  هّمئا  هار  رد  ناج  ندرک 

(2) ...انعم .» لحریلف  هسفن  هّللا  ءاقل  یلع  انّطوم  هتجهم  الذاب  انیف  ناک  نم  »

اروشاع گنهرف  ، یبلط تداهش  -

ص:265

،ج 1،ص 723. راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
،ص 53. فوهل ( - 2 - 2
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ض.ص

ص

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - نیسح ءاول  بحاص 

ربص لتق  - ربص

ربص

هب اهیراوگان  اهیتخـس و  لّمحت   ، دراد یمزاب  فدـه  هار  رد  شالت  زا  ار  ناسنا  هک  یلماوع  اب  هلباقم.يرادـیاپ  تمواـقم و  ، یگداتـسیا
.هفیظو ماجنا  ندش و  زوریپ  رطاخ 

يراگدنام و ببـس  هدش و  میـسرت  هزرابم  تالکـشم  لّمحت  هدیقع و  هار  رد  يرادـیاپ  ربص و  ياه  هولج  نیرتابیز  ، البرک ۀـثداح  رد 
ْمَک : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  هنوگنامه  ؛ تسا هدـش  هوبنا  نانمـشد  رب  كدـنا  هورگ  نآ  يدـبا  يزوریپ  هسامح و  نآ  یگنادواج 

« هعیجفلا نّوـهی  ربّـصلا  :» دوـمرف « مالـسلا هیلع  » ناـنمؤم ریما  (1)و  َنیِِرباّـصلا » َعَـم  ُهـّللا  ِهـّللا َو  ِنْذـِإـِب  ًهَرِیثَـک  ًهَِـئف  ْتَـبَلَغ  ٍهَـلِیلَق  ٍهَِـئف  ْنـِم 
نازیم هچره  تساهیتخـس و  رب  هبلغ  لماع  رب  ، ناـنمؤم يارب  ، رگید يوس  زا.دـنک  یم  ناـسآ  ار  تخـس  ۀـثداح  هعجاـف و  ، تمواـقم (2)
ماـما ةدومرف  هب  دـنک و  یم  اـطع  ناـنمؤم  هب  ار  ربص  تبهوم  زین  راـگدرورپ  دوش و  یم  هتـساک  تبیـصم  یتخـس  ، دـشاب رتشیب  لّـمحت 

(3) هبیصملا .» ردق  یلع  ربّصلا  لّزنی  هللا  ّنا  :» دنک یم  دراو  اهلد  رب  تبیصم  ةزادنا  هب  ار  ربص  دنوادخ  «، مالسلا هیلع  » قداص

دوهشم اهراتفر  اهلمع و  رد  مه  اهراعش و  اهراتفگ و  رد  مه  « ربص ،» اروشاع ۀسامح  رد 

ص:267

هیآ 249. ، هرقب ( - 1 - 1
.مکحلا ررغ  ( - 2 - 2

،ج 4،ص 416. هیقفلا هرضحی  نم ال  ( - 3 - 3
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یم هک  هاگنآ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.شرادافو  روبـص و  نارای  ترتع و  رد  مه  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  صخـش  رد  مه  ، تسا
یلع ربصن  ، تیبلا لها  اناضر  هللا  یـضر  :» تسا هدمآ  نآ  نمـض  رد  هک  دناوخ  يا  هبطخ  ، دوش جراخ  قارع  دـصق  هب  هّکم  زا  تساوخ 

زین وا  ، مینک یم  ربص  وا  نومزآ  الب و  رب  ، تسا یهلا  ياضر  ناـمه  ، هداوناـخ اـم  دنـسپ  تیاـضر و  (1) نیرباّصلا .» رجا  اـنیّفوی  هئـالب و 
اه و هزین  زا  لابقتسا  ریـسم و  یتخـس  هب  ناهارمه  نداد  هّجوت  اب  ، زین هار  نایم  لزانم  زا  یکی  رد.دنک  یم  اطع  ام  هب  ار  نارباص  شاداپ 

ربصی مکنم  ناک  نمف  ! سانلا اهّیا  :» دومرف ، تداهش گرم و  مخز و  رب  ابیکش  مواقم و  ینادرم  ریلد  هب  اروشاع  نادیم  زاین  اهریـشمش و 
هزین تبرض  ریشمش و  يزیت  لّمحت  هک  امش  زا  مادک  ره  ! مدرم يا  (2) اّنع .» فرصنیلف  ّالا  انعم و  مقیلف  هّنسألا  نعط  فیّسلا و  ّدح  یلع 

دندنام و رادیاپ  «، ربص » نادیم رد.تساوخ  یم  وا  هک  دندوب  هنوگنامه  زین  ترـضح  نآ  نارای  ! ددرگ رب  هنرگو  دنامب ، ام  اب  دراد  ار  اه 
یمن دوخ  تسوپ  رد  یلاح  شوخ  زا  دندرک و  یم  تمواقم  نامزرمه  تداهـش  نارای و  یمک  ، نمـشد موجه  ، هرـصاحم یگنـشت ، رب 

گنج و یتعاس  زج  ، تشهب ام و  نایم  : دـنتفگ یم  دـندرک و  یم  یخوش  یلاـح و  شوخ  اروشاـع  زور  ناـش  یـضعب  یّتح.دـندیجنگ 
راب نانچ  ار  نانآ  زین  « مالـسلا هیلع  » هللا دبع  ابا.تسا  یهلا  نادواج  تشهب  ، نآ زا  سپ  تسین و  اهریت  اه و  هزین  اهغیت و  تبرـض  لّمحت 
امف ! مارکلا ینب  اربص  :» درک باطخ  نینچ  ناـنآ  هب  اروشاـع  زور.دـننادب  تشهب  هب  روبع  لـپ  ار  يرادـیاپ  هک  دوب  هداد  میلعت  هدروآ و 

هک ، ناگداز گرزب  يا  ! تمواـقم (3) ...همئاّدـلا ،» میعّنلا  هعـساولا و  ناـنجلا  یلا  ءاّرّـضلا  سؤـبلا و  نع  مـکب  ربـعت  هرطنق  ّـالا  توـملا 
هب یّتح  ، ار ربص  سرد.دـهد  یم  روبع  يدـبا  ياهتمعن  هدرتسگ و  ياهتـشهب  يوس  هب  یتخـس  جـنر و  زا  ار  امـش  هک  تسا  یلپ  ، گرم

دننزن كاچ  نابیرگ  هک  نیا  درک و  یم  لّمحت  ییابیکش و  هب  توعد  ، شیوخ تداهش  لباقم  رد  ار  نانآ  داد و  یم  شیوخ  تیب  لها 
نادنزرف و غاد  ندش و  هتـشک  رب  ماما  دوخ  (4) اهجو .» نشمخت  ابیج و ال  ّیلع  ّنقّقـشت  الف  تلتق  اـنا  اذا  اورظنا  :» دنـشارخن تروص  و 

ياه هولج  ، البرک ثداوح  ۀظحل  هظحل  دیشک و  شود  هب  ار  نینوخ  ۀسامح  نیا  راب  هناروبص  ، بنیز شروبص  رهاوخ  ، درک ربص  نارای 
تاملک نیرخآ  یّتح.دوب  يرادیاپ  تمواقم و 

ص:268

،ج 1،ص 593. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ص 406. هّدوملا عیبانی  ( - 2 - 2

،ص 135. مومهملا سفن  ( - 3 - 3
،ص 81. فوهل ( - 4 - 4
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اربص :» دوب هیحور  نیمه  زا  یکاح  ، درک یم  تاجانم  شراگدرورپ  اب  هداـتفا و  نیمز  رب  هک  هاـگلتق  رد  زین  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دـیس 
(1) کئاضق .» یلع 

یبلط تداهش  ، اروشاع گنهرف  ، ربص لتق  -

ینیسح مرح  - هللا دبع  ابا  نحص 

حافص

نیمه رد.تسا  هوک  ةرانک  يانعم  هب  حافـص.مرح  ياهتمالع  نینح و  نیب  ، ـالبرک فرط  هب  هّکم  هار  لامـش  ياـههاگلزنم  زا  یکی  ماـن 
ياهلد : داد باوج  وا.دیـسرپ  وا  زا  ار  مدرم  عاضوا  دـمآ و  یم  قارع  زا  هک  درک  دروخرب  قدزرف  اب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  ، لـحم

هفوک يوس  هب  هّکم  زا  تمیزع  هرمع و  هب  ّجـح  لیدـبت  نوماریپ  مه  اـب  هاـگنآ.تسا  هّیما  ینب  هارمه  ناشیاهریـشمش  یلو  ، وت اـب  مدرم 
.دنا (2) هتفگ  قرع » تاذ  » لزنم رد  ار  تاقالم  نیا  یضعب.دندرک  تبحص 

ض

یفرشم هللا  دبع  نب  كاّحض 

ماما تمدخ.تفرگ  هکرعم  زا  رارف  هب  میمـصت  ، ماما نارای  تداهـش  زا  سپ  یلو  ، دوب البرک  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  باحـصا  زا 
هدش هتـشک  ناعفادم  هک  کنیا.منک  عافد  مه  نم  يراد  یعفادم  یتقو  ات  هک  میدوب  هتـشاذگ  رارق  مه  اب  ! ربمایپ رـسپ  يا  : تفگ دمآ و 
یم هداـیپ  دوـخ ، دوـب و  هتـسب  اـه  همیخ  زا  یکی  رد  ار  دوـخ  بسا  ـالبق  هک  وا.تشاذـگ  شدازآ  ماـما.مورب  هک  هدـب  هزاـجا  ارم  ، دـنا

يدادعت.دندرک زاب  هار  شیارب.تخات  هفوک  هاپس  ياهورین  فرط  هب  ، هدش راوس  تفر و  شیوخ  بسا  غارـس  ، ماما نذا  زا  سپ  ، دیگنج
زا دنتخانش و  ار  وا  ناگدننک  بیقعت.داتسیا  ، دیسر « هّیفش » مان هب  تارف  لحاس  کیدزن  ییاتـسور  هب  نوچ.دندرک  شبیقعت  نازابرـس  زا 

.دنا هتسناد  داّجس  ماما  باحصا  زا  ار  وا  هتفگ و  مه  هّللا  دیبع  نب  كاّحض  .دندش (3) فرصنم  شبیقعت 

ص:269

،ص 357. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 1 - 1
.ریثا نبا  لماک  يربط و  خیرات  زا  لقن  هب  ،ص 203، نامه ( - 2 - 2

(. فارشألا باسنا  زا  لقن  ،ج 3،ص 229( نیسحلا مامالا  هایح  ،ج 2،ص 54، يدومحم رقاب  دمحم  ، نیفطصملا تاربع  ( - 3 - 3
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کلام نب  هماغرض 

دیهـش ملـسم  نوـچ.دوب  لـیقع  نب  ملـسم  اـب  ناگدـننک  تعیب  ماـما و  نایعیـش  زا  تسیز و  یم  هفوـک  رد  يو.تسـالبرک  يادهـش  زا 
یخرب.دیسر تداهش  هب  اروشاع  رصع  تسویپ و  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  نارای  هب  اجنآ  رد  اّما  ، دمآ البرک  هب  هفوک  هاپـس  هارمه  ، دش

.تسا (1) هدمآ  مه  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  يو  مان.دنا  هتسناد  لّوا  ۀلمح  رد  ار  وا  تداهش  مه 

حیرض

.دراد رارق  رگید  ناگدازماما  ناماما و  »و  مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  رّهطم  ربق  يور  هک  يا  هظفحم 

نآ بناج  کی  رد  ای  روگ  نایم  فاکش  هدرم ، يارب  ، دنزاس روگ  نایم  رد  هک  تسا  یکاغم  دحل و  یب  ربق  ، روگ يانعم  هب  مه  ، حیرض
تایاور رد  .دنزاس (2) هدازماما  ای  یماما  ربق  رس  رب  هک  نآ  زج  هرقن و  سم و  زا  ای  کّبشم و  نیبوچ و  ۀناخ  يانعم  هب  مه  ، فاکـش ای 

.راگدرورپ (3) يارب  يا  هناخ  ، تسا هبعک  ربارب  رد  ، مراهچ نامسآ  رد  ییاج  حارض ،» » هک تسا 

نادنمرنه دنزادرپ و  یم  ترایز  هب  شرانک  دنـسوب و  یم  ار  نآ  تسا و  كّربتم  سّدقم و  ادخ  ءایلوا  روبق  حیرـض  ، ینید گنهرف  رد 
هیلع » ادهشلا دیس  نادنم  هقالع  نایم  جیار  فرع  رد.دنراد  یبلاج  ياهیراکفیرظ  ، حیرض نتخادرپ  نتخاس و  رد  ناملسم  نارگتعنص  و 

نآ ترایز  هب  ار  هعیش  قوش  دنک و  یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  اهلد  دراد و  یّصاخ  یفطاع  راب  « هشوگ شش  حیرـض   » ریبعت «، مالـسلا
.دزیگنا یم  رب  رّهطم  حیرض 

ینیسح مرح  ، هشوگ شش  ربق  -

ص:270

،ج 2،ص 106. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ،ج 3،ص 14، تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

.یحیرط ، نیرحبلا عمجم  ( - 3 - 3
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ظ.ط

ط

لبط

اب ، اروشاع ياه  هیزعت  رد.دـش  یم  هتخاون  گنج  لبط  مه  البرک  رد.قباـس  رد  گـنج  ياهنادـیم  رد  یمزر  ۀـّیحور  کـیرحت  رازبا  زا 
زین لهد.تسا  هدوب  رگاشامت  يروآدرگ  يارب  ، لبط روپیش.دندمآ و  یم  درگ  دندش و  یم  ربخ  هیزعت  يرازگرب  زا  همه  ، لبط نتخاون 

.دنیوگ یم 

نادیم ، هیزعت -

حاّمرط

یم ار  یسک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.دش  وا  هارمه  تسویپ و  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هب  البرک  هار  لوط  رد  هک  یناسک  زا  یکی 
.دور هفوک  يوس  هب  ههاریب  زا  ات  ، دشاب انشآ  هار  هب  هک  تساوخ 

.دندش ناور  البرک  يوس  هب  داتفا و  ولج  مسانش و  یم  ار  هار  نم  هک  درک  مالعا  ّيدع  نب  حاّمرط 

: دوش یم  زاغآ  ، علطم نیا  اب  هک  دناوخ  یم  مه  ار  يراعشا  ، داتفا ولج  یتقو 

رجفلا (1) عولط  لبق  انب  یضما  رجز و  نم  يرعذت  یتقان ال  ای 

ۀلیبق هب  هک  دیبلط  هزاجا  ، هار ۀنایم  رد.تسادهشلا  دیس  »و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  نامدود  زا  شیاتـس  رد  ، راعـشا نومـضم  و 
هک « تاـناجهلا بیذـع  » هب ، تشگرب هراـبود  یتـقو  ، زور دـنچ  زا  سپ  تفر.ددرگرب و  دـنک و  یگدیـسر  هداوناـخ  هب  هدز و  رـس  دوخ 

.دشن (2) وا  بیصن  ، ماما باکر  رد  تداهش  قیفوت  هک  نیا  زا  ، تسیرگ دش و  نیگهودنا.دینش  ار  ماما  تداهش  ربخ  ، دیسر

! دشاب متاح  نب  ّيدع  رسپ  دنچ  ره  تسوا ، يازس  ّتیمورحم  نیا  ، دور شیوخ  ۀلیبق  نز و  غارس  دنک و  اهر  ار  ماما  هکنآ...یلو 

ص:271

،ج 7،ص 396. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 83. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2
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« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  - الط تشط 

يراذگ تشط 

اه هّینیسح  دجاسم و  رد  ار  بآ  ياهتشط  دوش و  یم  رازگرب  لیبدرا  ناتسرهش  رد  اتدمع  هک  اروشاع  ماّیا  يرادازع  رد  یتّنـس  مسارم 
ۀقاس دـنچ  بآ و  تشط  دوجو  لثم  ، تسا ّصاـخ  طـیحم  ةدـنیامن  هک  يرهاـظم  اـه و  هناـشن  »... .تسا « تارف » زا يزمر  دـنروآ و  یم 

رد.دراد هتـشاد و  جاور  اهلبمـس  زا  هدافتـسا  ، اروشاـع ۀـیزعت  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  (1) ...ناتـسلخن » هناخدور و  ۀـناشن  هب  ، هاـیگ
دجـسم ، عماج دجـسم  رد  مّرحم  هب  هدنام  زور  هس  زا  مسارم  نیا  :» دنتـشون تاعوبطم  رد  ، لیبدرا رد  موسرم  ّتنـس  نیا  رتشیب  حیـضوت 

اهنآ لخاد  رد  سپـس  ، دننز یم  رود  ار  دجـسم  دنریگ و  یم  اهرـس  يالاب  ار  اهتـشط.دوش  یم  ارجا  رگید  دـجاسم  رد  سپـس  مظعا و 
هیلع » سابع زا  تیامح  تسا و  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  اب  تعیب  یعون  دننز و  یم  نآ  بآ  تشط و  هب  تسد  مدرم.دـنزیر  یم  بآ 

.دنراد یم  رب  كّربت  افش و  يارب  ییاه  هشیش  رد  مدرم  ار  اهتشط  بآ  «. مالسلا

ار اهکـشم  بآ  هک  هدش  هتفرگ  هّجحیذ  زور 27  رد  ّرح  هاپس  هب  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  نداد  بآ  ۀنادرمناوج  ۀثداح  زا  ّتنـس  نیا 
« .تسا نادیهش  رالاس  مادقا  زا  یّـسأت  ، کیلوبمـس ّتنـس  نیا.دندرک  باریـس  ار  اهنآ  نابـسا  ّرح و  رکـشل  مامت  دنتخیر و  اهتـشط  رد 

.دنیوگ (3) یم  مه  « ینادرگ تشط  ،» مسارم نیا  هب  (2)

اهتّنس مسارم و  ، کشم ، ییاّقس ، هّینیسح ، هیکت ، هیزعت -

ّفط

نیمزرـس.تسا هدوـب  نآ  رد  مالـسلا » هیلع  » یلع نب  نیـسح  هاـگلتق  هک  ، تـشد قـیرط  رد  هفوـک  یحاوـن  زا  تـسا  ینیمزرـس  «، فـط »
یعضوم.هریغ لمج و  نیع  ، همیهر ، هناطقطق ، دیـص : لیبق زا  ، تسا يراج  همـشچ  نیدنچ  نآ  رد  ینادابآ و  کیدزن  تسا  یتشد  ، روبزم

(4) .تسا » قارع  نادابآ  نیمز  رب  فرشم  هک  یبرع  نیمز  ره  و.هفوک  کیدزن  تسا 

قارع رب  فرشم  ، ّفط.تسا « عفترم نیمزرس   » نآ يوغل  يانعم.تسا  هدوب  فورعم  ّفط  مان  هب  میدق  زا  هک  البرک  کیدزن  يا  هقطنم  »
هفوک و فارطا  رد  هقطنم  نیا.تسا  هدوب 

ص:272

«. هیزعت رد  یشهوژپ  » ۀلاقم ةرامش 2،ص 163، ، رنه ۀمانلصف  ( - 1 - 1
«. البرک قوش  » شرازگ ص 5  (، 72/4/3 «) تلاسر » ۀمانزور ( - 2 - 2

.تسا هدش  پاچ  ص 17  (، 73/4/2) ناهیک رد  ، لیبدرا رد  مسارم  نیا  زا  یشرازگ  ( - 3 - 3
.ادخهد ، همان تغل  ( - 4 - 4
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هک هدوب  روپاش  نامز  رد  يزرم  ياههاگـساپ  نانابهگن  نتـشادرب  بآ  ّلحم  هک  هدوب  ییاـه  همـشچ  اـجنآ  رد  تسا و  تارف  کـیدزن 
(1) .دندوب » هدش  رفح  ياهقدنخ  تشپ 

هیلع » ادهـشلا دیـس  یثارم  برع و  يرعـش  راـثآ  تاـیبدا و  رد  دوش و  یم  هتفگ  قطاـنم  نآ  ـالبرک و  هفوک و  نیمزرـس  هب  ، عومجم رد 
زا ، ثیدـح رد.تسالبرک  نامه  زا  هیانک  تسا و  هدـش  دای  رایـسب  « فوفط  » »و ّفط ناگتـشک  «،» ّفط زور  «» ّفط نیمزرـس  » زا « مالـسلا

دهاوـخ هتـشک  ّفـط  نیمزرـس  رد  اـهنت  هنـشت و  بیرغ و  ، نیـسح مدـنزرف  هک  تسا  هدـمآ  « هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ ربماـیپ  لوـق 
(2) ...اناشطع » ادیحو  ابیرغ  البرک  ّفطب  لتقی  نیسحلا  يدلو  :» دش

ّفطلا موی  ، البرک ، اونین -

ملسم نالفط 

نیا.دندرک ینادنز  ار  ود  نآ  داد  روتسد  دایز  نبا.دندش  ریسا  البرک  ۀثداح  رد  هک  دندوب  لیقع  نب  ملسم  دنزرف  ود  ، میهاربا دمحم و 
.دندوب نادنز  رد  لاس  کی  تّدم  غلابان  ناوجون  ود 

.دنتخیرگ نادنز  زا  هنابش  ، دوب تیب  لها  راداوه  هک  نابنادنز  درمریپ  «، روکشم » کمک اب  سپس 

یب درب و  تارف  دور  رانک  ار  ود  نآ  ، دیمهف ثراح » » شرهوش یتقو.دوب  دایز  نبا  هاپـس  رد  شرهوش  هک  دندرب  هانپ  ینز  ۀناخ  هب  بش 
رد .درب (3) دایز  نبا  دزن  ، هزیاج تفایرد  يارب  ار  ود  نآ  ياهرـس  دـنکفا و  تارف  رد  ار  ناشرکیپ  درک و  ادـج  ناشنت  زا  رـس  هناـمحر 

دـمحم و ربق  دـنیوگ  هک  تسا  يدابآ  هاگمارآ  نآ  کیدزن  هک  ّبیـسم  ماـن  هب  تسا  يرهـش  ـالبرک  یگنـسرف  راـهچ  رد  تارف  راـنک 
.تسا (4) نآ  لخاد  لیقع  نب  ملسم  نارسپ  ، میهاربا

لیقع نب  ملسم  ، لیقع لآ  ، روکشم ، ثراح -

رغصا یلع  - عیضر لفط 

هّیقر - لاس هس  لفط 

رغصا یلع  - ههام شش  لفط 

هعوط

رد لیقع  نب  ملسم  ینادرگرس  ییاهنت و  تاظحل  رد  هک  ، تیب لها  یلاوم  نامیا و  اب  ییوناب 

ص:273

،ج 8،ص 19. هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 185. خیراوتلا خسان  ( - 2 - 2
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.دعب هب  ،ص 76  قودص یلاما  رد  دعب و  هب  »ج 45،ص 100  راونألا راحب  » رد ارجام  لیصفت  ( - 3 - 3
،ص 302. هنومک قازرلا  دبع  دیس  ، ربمایپ كاپ  نادناخ  ياههاگمارآ  ( - 4 - 4
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هناخ نآ  رد  ملـسم  دوجو  هب  دمآ و  هناخ  هب  نز  نآ  رـسپ  لالب  ، بش.درک ییاریذـپ  درب و  هناخ  هب  داد و  بآ  وا  هب  ، هفوک ياه  هچوک 
وا اـب  یمرـضخ  دیـسا  درک و  دازآ  ار  وا  يو.دوب  سیق  نب  ثعـشا  زینک  رتشیپ  ، هعوط.داد ربـخ  داـیز  نبا  ياـهورین  هب  حبـص  درب و  یپ 

.دوب (1) جاودزا  نیا  ةرمث  ، لالب.دومن جاودزا 

درم یطحق  رد  دوب  هتسشن  دایرف  درم  یطحق  رد  دوب  هتسب  همه  اهرد 

درم یطحق  رد  دوب  هتسکش  هنادرم  بیرغ  تسب و  نب  ياه  هچوک  بش  ، نز کی 

(2)

یمرضخ دیسا  ، لیقع نب  ملسم  -

ظ

همیلّظلا همیلّظلا 

هک یمتس  ملظ و  زا  یکاح  یتاملک  .ینک (3) یم  تساوخرد  ملاظ  دزن  هک  ار  هچنآ  ، دنریگب هناملاظ  قحان و  هب  ناسنا  زا  هچنآ  ، همیلظ
دیـس بسا  ، حاـنجلا وذ  هـکنیا  هدـمآ و  هسّدـقم  ۀـیحان  تراـیز  رد  ، ریبـعت نیا.دـش  اور  تـّما  يوـس  زا  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  رب 

یم هک  یلاح  رد  ، دمآ یم  اه  همیخ  يوس  هب  بحاص  یب  نازیرکشا و  نانک و  همهمه  ، ماما ندش  هتـشک  زا  سپ  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا
.دنا هتشک  ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  رسپ  هک  یتّما  تسد  زا  داد  (4) اهّیبن ،» تنب  نبا  تلتق  هّمأل  همیلّظلا  همیلّظلا  :» تفگ

حانجلا وذ  -

ص:274

،ج 2،ص 541. ریثا نبا  ، لماکلا ( - 1 - 1
.يرگنس اضر  دمحم  ( - 2 - 2

.نیرحبلا عمجم  ( - 3 - 3
(. هّما نم  ) هسدقم هیحان  ترایز  ،ج 44،ص 266، راونألا راحب  ( - 4 - 4
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ع

يرکاش بیبش  یبا  نب  سباع 

(1)

رکاش ینب  ۀفیاط  زا  ، راد هدـنز  بش  رگـشالت ، اشوک و  ، رونخـس ، ریلد يدرم  هعیـش و  ۀتـسجرب  لاجر  زا  ، سباع.تسالبرک يادهـش  زا 
هب.دـندمآ یم  رامــش  هـب  برع  ناعاجــش  زا  دـندوب و  نینمؤـملا  ریما  تیـالو  هار  رد  راکادـف  صلخم و  نایعیــش  زا  هفیاـط  نیا.دوـب 

اپب دناوخ ، هفوک  لها  يارب  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ۀمان  ، لیقع نب  ملـسم  یتقو  هک  دوب  یناسک  زا.دنتفگ  یم  برعلا » نایتف  » نانآ
ماما هب  نانآ  يوس  زا  يا  همان  ، کیپ ناونعب  ، لـیقع نب  ملـسم  اـب  ناـیفوک  تعیب  زا  سپ  درک و  تیاـمح  يراداوه و  مـالعا  تساـخ و 

ۀـسامح رد  «، بذوـش » دوـخ ناـمیپ  مه  هارمه  يو.تسا  روهـشم  ـالبرک  رد  وا  ياـهیروالد  .دـناسر (2) هّکم  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح
روتـسد هب.دـندوب  ناوتان  يو  اب  نت  هب  نت  دربن  زا  هفوک  هاپـس  هک  دوب  نانچ  وا  ياهتداشر  .دش (3) دیهـش  تخادرپ و  دربن  هب  اروشاع 

رب غیت  اـب  دـش و  تخل  تشادرب و  رـس  زا  دوـخ  هـالک  دروآ و  نوریب  نت  زا  هرز  مه  وا.دـندرک  نارابگنـس  ار  وا  فارطا  زا  ، دعـس رمع 
ادج شرکیپ  زا  ار  وا  رس  .دیسر (4) تداهش  هب  نمـشد  ةرـصاحم  نادیم و  بلق  رد  ات  دیگنج  ردق  نآ  هنت  کی  درک و  هلمح  نمـشد 

.دنبای (5) تسد  يا  هزیاج  هب  ات  ، متشک ار  وا  هک  مدوب  نم  هک  دندوب  یعدم  مادک  ره  دوب و  يا  هّدع  تسد  رد  شرهطم  رس.دنتخاس 

رکاش یلوم  بذوش  -

ص:275

.دنا هتشون  مه  بیبش  نب  سباع  ( - 1 - 1
،ص 167. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ،ص 74، نیسحلا راصنا  یف  نیعلا  راصبا  ( - 2 - 2

،ج 4،ص 1476. فیراعم فراعم و  ( - 3 - 3
،ص 80. نیسحلا راصنا  ،ج 2،ص 147، راحبلا هنیفس  ( - 4 - 4

،ص 74. نیعلا راصبا  ( - 5 - 5
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اروشاع

دیع ياهزور  زا  ، برع ّتیلهاج  خیرات  رد  اروشاع.البرک  رد  وا  باحصا  نادنزرف و  نادیهـش و  رالاس  تداهـش  زور  ، مّرحم مهد  زور 
رد تسا و  هدوـب  یناـمداش  هرخاـفم و  یّلم و  نشج  زور  ، دـنتفرگ یم  هزور  يزور  نینچ  رد  ، راـگزور نآ  رد  هدوـب و  یّلم  یمـسر و 
اب ، مالـسا رد.دنتفرگ  یم  هزور  ار  زور  نیا  ، ّتیلهاج رد.دندرک  یم  باضخ  یناغارچ و  دندیـشوپ و  یم  رخاف  ياهـسابل  يزور  نینچ 
هد اب  ناربمایپ  زا  رفن  هد  هک  تسنآ  اروشاع  هب  مّرحم  مهد  زور  يراذگمان  ّتلع  : دـنا هتفگ.دـش  خـسن  هزور  نآ  ، ناضمر ةزور  عیرـشت 

.دنا (1) هتفرگ  رارق  یهلا  میرکت  دروم  ، زور نیا  رد  تمارک 

یم باسح  هب  متام  يراوگوس و  زور  نیرتمیظع  ، زور نیا  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  ۀـعقاو  رطاخ  هب  ، یعیـش گنهرف  رد 
هب هدرمش  هتـسجخ  ار  زور  نیا  تیب  لها  مالـسا و  نانمـشد  هتفرگ و  ماجنا  ربمایپ  نادناخ  دروم  رد  متـس  هعجاف و  نیرتگرزب  هک  دیآ 

هیلع » قداص ماما.دـنیرگ  یم  زور  نیا  ناگتـشک  رب  دننیـشن و  یم  ازع  گوس و  هب  ، تلاسر نادـناخ  ناوریپ  اـّما  ، دـنتخادرپ یم  يداـش 
اروشاع (2) هارع » یعرص  هلوح  هباحصا  هباحصا و  نیب  اعیرص  « مالسلا هیلع  » نیسحلا هیف  بیصا  مویف  اروشاع  موی  اّما  و  :» دومرف « مالـسلا

ماما .دندوب  نایرع  هداتفا و  كاخ  هب  وا  نوماریپ  زین  وا  نارای  ، داتفا نیمز  رب  هتشک  شنارای  نایم  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هک  تسا  يزور 
ار سک  ره  (3) هرورس ،» هحرف و  موی  همایقلا  موی  ّلج  ّزع و  هللا  لعج  هئاکب  هتبیصم و  موی  اروشاع  ناک  نم  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » اضر

زور نیا  ةرابرد  « اروشاع ترایز  » رد.دهد یم  رارق  وا  يداش  زور  ار  تمایق  دنوادخ  ، دـشاب هیرگ  هودـنا و  تبیـصم و  زور  اروشاع  هک 
«. ...دابکألا هلکآ  نبا  هّیما و  ونب  هب  تکّربت  موی  اذه  مهّللا  :» تسا هدمآ  دنتسناد ، یم  كرابم  ار  نآ  نایوما  هک  زیگنا  مغ 

ار ترضح  نآ  ، دنتسیرگ یم  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  رب  ، دندرک یم  اپرب  سلجم  ، دنتـشاد یم  هدنز  ار  زور  نیا  دای  ، هعیـش ناماما 
راک لابند  ، اهتّذـل كرت  ، زور نیا  بادآ  هلمج  زا.دوب  ناشهودـنا  زور  دـندرک و  یم  رما  قیوشت و  وا  ترایز  هب  دـندرک و  یم  ترایز 

هناخ يارب  يزیچ  ، ندیماشاین ندروخن و  يزیچ  رهظ  ات  ، هیرگ يراوگوس و  هب  نتخادرپ  نتفرن ،

ص:276

.هّینیسحلا راونألا  : زا لقن  هب  ،ج 3،ص 179  نیسحلا مامإلا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 45،ص 95. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ج 10،ص 394. هعیشلا لئاسو  ،ج 44،ص 284، نامه ( - 3 - 3
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.تسا...و (1) نتشاد  متام  ازع و  نابحاص  تلاح  ، ندرکن هریخذ 

اّما ، داد یمن  ار  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  گوس  رد  هدرتسگ  یمسر و  مسارم  ةزاجا  یعامتجا  طیارـش  ، نایـسابع نایوما و  ۀطلـس  نارود  رد 
تـسا خیرات  رد.دنا  هتخادنا  هار  هب  اروشاع  ماّیا  رد  يراد  هنماد  روشرپ و  يراوگوس  دـنا ، هتفای  یتصرف  تردـق و  ، نایعیـش هک  اج  ره 

داد روتسد  تخاس و  راداو  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  يارب  هحون  گوس و  مسارم  يرازگرب  هب  ار  دادغب  لها  یملید  ۀلوّدلا  زعم  هک 
هحون يرادازع و  هب  دـنیآ و  نوریب  شوپهایـس  نانز  دزپن و  ییاذـغ  یخاّبط  چـیه  دـننک و  لـیطعت  ار  اـهراک  دـندنبب و  ار  اـهرازاب  هک 

.دوب (2) یعیش  ، تموکح هک  نوچ  ، دنریگب ار  نآ  يولج  دنتسناوتن  ّتنس  لها  داد و  همادا  لاس  نیدنچ  ار  راک  نیا.دنزادرپب 

هدـش هتخانـش  ، هدـیقع نید و  هار  رد  يزاـبناج  يراکادـف و  زور  لـطاب و  قح و  يریگرد  زور  یّلجت  ناونعب  « اروشاـع ،» شیپ اـهنرق  زا 
هاپـس اب  ، دنمهوکـش گرزب و  یتّزع  تبالـص و  ناـمیا و  اـب  یلو  كدـنا  یناراـی  اـب  ، زور نیا  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح.تسا 

تیّرح یگدازآ و  ییادخ و  قشع  ةدنز  هشیمه  ۀنحـص  هب  ار  البرک  تساخرب و  هلباقم  هب  يدیزی  متـس  تموکح  نید  یب  لدـگنس و 
هتـشاذگ رثا  اهلد  اهنادجو و  قمع  رد  نانچ  دش و  هدیـشک  ّتیدبا  ات  نآ  ریثات  ۀـنماد  اّما  ، دوب زور  کی  هچرگ  اروشاع.تخاس  لّدـبم 

هیلع » یلع نب  نیسح  ، تداهش داهج و  ةوسا  تیّرح و  مّلعم  هب  تبـسن  صالخا  قشع و  جوا  ، اروشاع هژیوب  مرحم و  ۀهد  هلاس  همه  هک 
ةدــنهد ناـشن  ، اروشاــع .دــننک  یم  مـیظعت  نادرم  دازآ  نآ  حور  تـمظع  لــباقم  رد  ، هعیــش ریغ  یتـح  ، هـمه ددرگ و  یم  « مالــسلا

ماـما ریبـعت  هب.دــش  اـیحا  يراـیبآ و  ادهــشلا  دیــس  نوـخ  اـب  ادــخ  لوـسر  نـید  هـک  دوـب  « نیــسح نـم  اـنا  یّنم و  نیــسح  » ياــنعم
ناربکتـسم نیـشن و  خاک  نارگمتـس  لباقم  رد  گرزب  یقـشع  نامیا و  لـیلق و  يددـع  اـب  ناهاوختلادـع  ماـیق  ، اروشاـع «:» هر » ینیمخ

دنـشکب و باـتک  یحو و  رب  خرـس  مـلق  دنتـساوخ  یم  هـک  ناینایفــس  وـبا  ّتیلهاـج  قـطنم  ، دوـبن اروشاـع  رگا  »(3) ...دوب ،» رگتراـغ 
ار مالسا  ساسا  تشاد  دیما  یحو  نادنزرف  ندیشک  تداهش  هب  نتشک و  اب  دوخ  نامگ  هب  هک  یتسرپ  تب  کیرات  رصع  راگدای  ، دیزی

مالسا میرک و  نآرق  رس  رب  میتسناد  یمن  ، دنک رب  ار  یهلا  تموکح  داینب  « لزن یحو  ءاج و ال  ربخ  «ال  مالعا تحارص و  اب  دنیچرب و 

ص:277

،ج 2،ص 196. راحبلا هنیفس  ،ج 10،ص 394، هعیشلا لئاسو  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 196. راحبلا هنیفس  ( - 2 - 2

،ج 9،ص 57. رون ۀفیحص  ( - 3 - 3
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(1) .دمآ » یم  هچ  زیزع 

هدهع هب  ار  نانآ  يربهر  ددنویپب و  یبالقنا  نایعیش  هب  ات  دوب  رهش  نیا  مزاع  هّکم  زا  هفوک  لها  توعد  هب  هک  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما 
اب تعیب  میلـست و  ّتلذ  دـشن  رـضاح  نوـچ  دـمآ و  رد  داـیز  نبا  ياـهورین  ةرـصاحم  هـب  ـالبرک  رد  ، هفوـک هـب  ندیـسر  زا  شیپ  ، دریگ

تفگش یتداشر  اب  هنشت ، بل  ، اروشاع زور  شنارای  نیـسح.دندیگنج و  وا  اب  هفوک  هاپـس  ، دریذپب ار  يدیزی  ملاظ  بصاغ و  تموکح 
هدرب هفوک  هب  هدـمآ  رد  تملظ  ياـهورین  تراـسا  هب  ، رون ۀـلفاق  نیا  ناگدـنامزاب  دندیـسر و  تداهـش  هب  دـندیگنج و  رفن  نیرخآ  اـت 

ياهرـشب نادـجو  خـیرات و  لد  رد  ار  شیوخ  دای  دـندیرفآ و  ار  يرـشب  ۀـسامح  نیرتگرزب  وا ، دیهـش  ناراـی  نت  ود  داتفه.دـندش و 
موادــت رد  تـسا  ناـسنا  حور  گرزب  ةدــئام  ، اروشاـع :» رــصاعم ناگدنــسیون  زا  یکی  ریبـعت  هـب  .دـنتخاس (2) يدـبا  ، هاوخ تلیـضف 

تسا نوخ  فاوط  ، نامیا هاگیّلجت  رد  تسا  ناسنا  تعاجش  تبالـص  ، راگزور هاگداد  رد  تسا  گرزب  نادجو  يالعا  مّسجت  ، راصعا
اهیگدـنز و گـنهآ  زارد  ناوراـک  رد  تساهرذـگهر  اهرذـگ و  رادـیب  شقن  ، نوـخ تاـقیم  رد  تـسا  هـبعک  یّلجت  ، داـیرف مارحا  رد 

تـسادخ نوخ  ، ّتیدـبا حاولا  رد  تسا  نآرق  تایآ  لیترت  ، مادـقا دـبعم  رد  تسا  روبز  لیجنا و  تاروت و  ناوخزاب  ، اروشاـع ، اـهروبع
اب تسا  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » دّـمحم ةراـبود  يریگرد  ، غـالبا غیتـس  رد  تـس  « ارح  » هوـک نینوـخ  ةرجنح  ، لـیزنت ياـهگر  رد  يراـج 

تسا تداهش  راجفنا  تداهش و  رد  تسا  زامن  راجفنا  «، نینح تسا و« « ردب » ياهزجر علطم  دیدجت  ، شیرق كرش  هّیما و  ینب  ّتیلهاج 
رتسگدایرف ماوقا ، ربعم  رد  تساه  هّینیـسح  نینوخ  رادـشه  ، لطاب دوبان  ناتـسهابت  رد  تسا  قح  یگنادواج  دازهوکـش  رولبت  ، زاـمن رد 
ناتـسکیرات رد  تسا  هساـمح  خرـس  قاور  ، ناـهانپ یب  رـس  رب  تسا  ّتیناـسنا  شزاون  تسد  ، خـیرات ۀـمه  رد  تسا  مولظم  ياـهناسنا 

ایرد تسا  یـشطع  ، اهیدابآ شوگ  رد  تسا  يزوریپ  دـنلب  نینط  ، ّتیرـشب ۀـمکحم  رد  تسا  ناهاوخداد  ةدـنپت  بلق  ، دادـیب یهاـیس و 
تزع تـسا و  نارازگزاـمن  يوربآ  اروشاـع  ، شخب ییاـهر  یتراـسا » » شود رب  گرزب  تـسا  یتلاـسر » ،» تاـیح سوناـیقا  رد  نـیرفآ 

افـص و يافـص  جـح و  ياقب  زامن و  حور  نآرق و  تایح  تّما و  دامع  هلبق و  ۀـیاپ  تسا و  هبعک  نکر  اروشاع  ، ماجنارـس ،و  ناناملـسم
مالسا ۀیده  ، اروشاع و.انم  رعشم و  ناج  هورم و 

ص:278

،ج 14،ص 265. نامه ( - 1 - 1
.مّرقملا يوسوملا  قازرلا  دبع  زا  « مالسالا یف  اروشاع  :» ك.ر هلمج  زا  ، اروشاع ةرابرد  ( - 2 - 2
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(1) ...خیرات .» ّتیرشب و  هب  تسا 

اهتّنس مسارم و  ، اروشاع ياهسرد  اروشاع ، گنهرف  ، هللا موی  ، يرادازع ، تداهش ، هیرگ -

نارگید رظن  رد  اروشاع 

تمظع.تسا رایسب  ، هتـشاد ناناملـسم  ریغ  یّتح  ، ناهج مدرم  ۀشیدنا  رب  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  مایق  البرک و  ۀثداح  هک  يریثأت 
نانیرفآ تضهن و  نیا  ةرابرد  يرایـسب  ياـهرظن  راـهظا  هک  هدـش  ببـس  شناراـی  ماـما و  رگید  ياـهیگژیو  يراکادـف و  جوا  ماـیق و 

باتک ّالقتسم  ناملسم  ریغ  ناگدنسیون  زا  یخرب  هک  هژیوب.دوش  یم  يروطق  باتک  ناسک  نآ  ۀمه  نانخس  لقن.دنشاب  هتشاد  اروشاع 
(2) دوش : یم  هدروآ  ( ناناملسم ریغ  ناناملسم و  زا  ) اهرظن نیا  زا  كدنا  يدادعت  اهنت  اجنیا  رد.دنا  هتشون  هثداح  نیا  ةرابرد 

هب یفاـک  هّجوت  ما و  هدـناوخ  ّتقدـب  ار  مالـسا  گرزب  دیهـش  نآ  ، نیـسح ماـما  یگدـنز  نم  (: دـنه لالقتـسا  ربهر  ) يدـناگ اـمتاهم  -
ماما قشمرـس  زا  یتسیاب  ، ددرگ زوریپ  روشک  کی  دـهاوخب  ناتـسودنه  رگا  هک  تسا  هدـش  نشور  نم  رب  ما و  هدومن  البرک  تاحفص 

.دنک يوریپ  نیسح 

داد ناشن  رّوهت  يراکادف و  ظاحل  زا  نیسح  ماما  هکنآ  زا  رتهب  ، تعاجش زا  يا  هنومن  چیه  (: ناتـسکاپ مظعا  دعاق  ) حانج یلع  دمحم  -
يوریپ درک  نابرق  قارع  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  هک  يدیهـش  نیا  قشمرـس  زا  دیاب  نیملـسم  مامت  نم  ةدیقع  هب.دوش  یمن  ادـیپ  ملاع  رد 

.دنیامن

ارچ ممهف  یمن  نم  ، دوب ییایند  ياـه  هتـساوخ  هار  رد  گـنج  نیـسح  ماـما  روظنم  رگا  (: یـسیلگنا فورعم  ةدنـسیون  ) زنکید زلراـچ  -
ار شیوخ  يراکادـف  ، مالـسا رطاخب  طقف  وا  هک  دـیامن  یم  مکح  نینچ  لـقع  سپ  ؟ دـندوب وا  هارمه  هب  شلاـفطا  ناـنز و  نارهاوخ و 

.داد ماجنا 

نامیا شنارای  نیسح و  هک  تسنیا  ، میریگ یم  البرک  يدژارت  زا  هک  یـسرد  نیرتهب  (: یـسیلگنا خروم  فوسلیف و  ) لیالراک ساموت  -
ّتیمها دوش  یم  وربور  لطاب  اب  قح  هک  ییاج  رد  يددع  قّوفت  هک  دندرک  نشور  دوخ  لمع  اب  اهنآ.دنتشاد  ادخ  هب  راوتسا 
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.تسا نم  یتفگش  ثعاب  ، تشاد هک  یتّیلقا  دوجو  اب  نیسح  يزوریپ  درادن و 

ملا نزح و  اب  هتـشغآ  ، دونـش یم  نخـس  البرک  ةرابرد  یتقو  هک  دوش  یم  ادیپ  یبلق  ایآ  (: یـسیلگنا فورعم  قرـشتسم  ) نوارب دراودا  -
.دننک راکنا  تفرگ  ماجنا  نآ  ياول  تحت  رد  یمالسا  گنج  نیا  رد  هک  ار  یحور  یکاپ  دنناوت  یمن  زین  ناناملسم  ریغ  یّتح  ؟ ددرگن

دوجو ّتبحم  مّحرت و  تلادع و  يدبا  لوصا  ایند  رد  هک  تسا  نیا  يرگید  دیهش  نامرهق  ره  نیسح و  ماما  سرد  : سمج کیردرف  -
نآ ، دیامن يراشفاپ  نآ  هار  رد  رشب  دنک و  تمواقم  تافص  نیا  يارب  یسک  هاگره  هک  دناسر  یم  نینچمه  دنریذپانرییغت و  هک  دراد 

.دنام دهاوخ  رادیاپ  یقاب و  ایند  رد  هشیمه  لوصا 

رد دنا و  هتشاد  تسود  ار  یناور  تماهش  بلق و  یگرزب  ، حور تمظع  یلدرپ و  تأرج و  هشیمه  رشب  دارفا  ، نورق ّیط  رد  : دیوب.م.ل -
نم و.نیسح  ماما  تمظع  دوب  نیا  تماهش و  دوب  نیا.دوش  یمن  میلست  داسف  ملظ و  يورین  هب  زگره  تلادع  يدازآ و  هک  تساهنیمه 

خیرات زا  لاس  هک 1300  دنچ  ره  ، ما هدرک  تکرـش  دـنیوگ  یم  انث  لد  ناج و  زا  ار  میظع  يراکادـف  نیا  هک  یناسک  اب  هک  مرورـسم 
.تسا هتشذگ  نآ 

ةدارا ندش  میلست  اب  ار  دوخ  یگدنز  هک  دوب  نکمم  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  يارب  (: ییاکیرمآ روهـشم  خروم  ) گنیوریا نتگنـشاو  -
يدوزب وا.دسانـشب  تفالخ  ناونعب  ار  دیزی  وا  هک  داد  یمن  هزاجا  مالـسا  شخب  تضهن  اوشیپ و  ّتیلوئـسم  نکیل  ، دشخب تاجن  دـیزی 

نازوس باتفآ  ریز  رد.تخاـس  هداـمآ  هّیما  ینب  لاـگنچ  زا  مالـسا  نتخاـس  اـهر  روظنم  هب  يراـشف  یتحاراـن و  ره  لوبق  يارب  ار  دوخ 
يا تعاجـش و  ۀـنومن  يا  ناوـلهپ و  يا.تـسا  ریذـپانانف  نیـسح  حور  (1) ناتـسبرع ، ةدـیتفت  ياـهگیر  يور  رد  کـشخ و  نیمزرس 

! نیسح يا  ، نم راوسهش 

هک یناجیه  روش و  نآ  یلو  ، دـنزاس یم  ّرثأتم  ار  مدرم  حیـسم  ترـضح  بئاصم  رکذ  زا  مه  ام  ناشیـشک  هچرگ  : کیراسام ساموت  -
رد حیـسم  بئاصم  هک  دشاب  نیا  ببـس  ایوگ  دش و  دـهاوخن  تفای  حیـسم  ناوریپ  رد  دوش  یم  تفای  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ناوریپ  رد 

.رکیپ میظع  هوک  کی  لباقم  رد  تسا  یهاک  رپ  دننام  « مالسلا هیلع  » نیسح بئاصم  ربارب 

ظفح يارب  ، نیسح هک  دوش  یم  هتفگ  نیسح  يرادازع  سلاجم  رد  : يربکود سیروم  -
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دیزی ییوجارجاـم  رامعتـسا و  راـب  ریز  تشذـگ و  دـنزرف  لاـم و  ناـج و  زا  ، مالــسا ۀـبترم  ماـقم و  یگرزب  مدرم و  سوماـن  فرش و 
اب یگدنز  رب  ار  تّزع  اب  گرم  میبای و  یصالخ  نارگرامعتـسا  یتسد  ریز  زا  ، هداد رارق  قشمرـس  ار  وا  ةویـش  مه  ام  دییایب  سپ.تفرن 

.میهد حیجرت  ّتلذ 

هب ، دوخ ّتیناقح  ّتیمولظم و  تابثا  اب  دوخ و  دارفا  نیرتزیزع  ندرک  ینابرق  اب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح (: سانـشرواخ ) یناـملآ نیبراـم  -
دیشر زابرس  نیا.تخاس  هزاوآ  دنلب  ملاع  رد  تبث و  خیرات  رد  ار  نایمالـسا  مالـسا و  مان  تخومآ و  يزابناج  يراکادف و  سرد  ایند 

رد ، دشاب راوتـسا  میظع و  ارهاظ  هچ  ره  متـس  يانب  تسین و  رادـیاپ  يرگمتـس  دادـیب و  ملظ و  هک  داد  ناشن  ایند  مدرم  هب  مالـسا  ملاع 
.تفر دهاوخ  داب  رب  یهاک  رپ  نوچ  تقیقح  قح و  ربارب 

ماـج رد  درک و  بارخ  هّیما  ینب  داـیز و  نبا  ماـک  رد  ار  يزوریپ  تّذـل  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  رهاوـخ  ، بـنیز : یطاّـشلا تـنب  -
تلود طوقـس  ریبز و  نب  هّللا  دبع  راتخم و  مایق  نوچمه  ، اروشاع زا  سپ  یـسایس  ثداوح  ۀمه  رد  ، تخیر رهز  تارطق  نانآ  يزوریپ 

.تشاد هدنزیگنارب  شقن  البرک  نامرهق  بنیز  ، عّیشت بهذم  ندناود  هشیر  نایسابع و  تموکح  ییاپرب  نایوما و 

نیا رد.دراد  گرزب  ینعم  ناـهج  رــسارس  ناناملــسم  يارب  ، مّرحم زور  نـیا  (: ناتــسکاپ ریزو  تـسخن  نیتـسخن  ) ناـخ یلع  تقاـیل  -
نیع رد  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  ترـضح  تداهـش  ، داـتفا قاـفتا  مالــسا  عیاـقو  نـیرت  کـیدژارت  نـیرتروآ و  نزح  زا  یکی  ، زور

هک دزومآ  یم  ام  هب  سرد  نیا.تفر  یم  رامـش  هب  یهلا  ةدارا  هب  لماک  میلـست  اریز  ، دوب یمالـسا  یعقاو  حور  ییاهن  حتف  ۀناشن  ، نزح
.میوش فرحنم  تلادع  قح و  هار  زا  مینک و  اورپ  ام  یتسیابن  ، دشاب هچ  ره  اهرطخ  تالکشم و 

یم اـهنآ  ، درک یم  يزیرنوـخ  هب  رومأـم  نیـسح و  لـتق  هب  قـیوشت  ار  مدرم  ، دـیزی یتـقو  (: یحیـسم بیدا  دنمـشناد و  ) قادرج جرج  -
تباکر رد  میهاوخ  یم  زاب  ، میوش هتـشک  راب  داتفه  رگا.میتسه  وت  اب  ام  : دـنتفگ وا  هب  نیـسح  راـصنا  اـّما  »؟ یهد یم  غلبم  هچ  :» دـنتفگ

.میوش هتشک  مینک و  گنج 

ۀنیمز رد  نونکات  هک  تسا  یخیرات  ياهشبنج  نیرتریظن  یب  زا  یکی  ، نیسح شبنج  (: يرصم بیدا  هدنـسیون و  ) داّقع دومحم  سابع  -
یسایس ياهتضهن  ای  ینید  ياهتوعد 
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ضارقنا ات  نیـسح  تداهـش  زا  درکن و  ماود  یعیبط  ناسنا  کی  رمع  ردـق  هب  ، شبنج نیا  زا  سپ  يوما  تلود...تسا  هتـشگ  رادـیدپ 
.تشذگن لاس  يدنا  تصش و  زا  شیب  نانآ 

یتسکش زگره  ، خیرات اّما  ، دروخ تسکش  یسایس  ای  یماظن  نادیم  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هچ  رگا  : یحبـص دومحم  دمحا  -
جورخ ریبز و  رسپ  بالقنا  ، نیسح نوخ.دشاب  هدش  مامت  ناگدروخ  تسکش  عفن  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح نوخ  لثم  هک  درادن  غارس  ار 

نآ هک  دـش  يدایرف  ، نیـسح یهاوخنوخ  يادـن  دـش و  طقاس  يوما  تموکح  هک  اجنآ  ات  ، تشاد یپ  رد  ار  رگید  ياهتـضهن  راتخم و 
.دروآ رد  هزرل  هب  ار  اهتموکح  اهتخت و 

يربنم وا  يارب  ییاتـسور  ره  رد  میتشارفا و  یم  رب  یقریب  وا  يارب  ینیمزرـس  ره  رد  ، دوب ام  نآ  زا  نیـسح  رگا  (: یحیـسم ) اراب نوطنآ  -
.میدناوخ یم  ارف  ّتیحیسم  هب  نیسح  مان  اب  ار  مدرم  میدومن و  یم  اپرب 

تاّقـشم و کلذ  عم  ، میتسین نطو  مه  هعقاو  بحاص  اب  مه  ام  هتـشذگ و  ـالبرک  ۀـعقاو  زا  یتّدـم  هکنآ  اـب  (: یـسیلگنا خروم  ) نوبیگ -
عون کی  هک  نادنچ  ، دزیگنا یم  رب  ار  هدنناوخ  نیرت  لد  نیگنس  تاساسحا  ، هدومن لّمحت  « مالسلا هیلع  » نیسح ترضح  هک  یتالکشم 

.دبای یم  دوخ  رد  ترضح  نآ  هب  تبسن  ینابرهم  تفوطع و 

راوـخ ار  نیملـسم  دنتـشاگنا و  هدـیدان  ار  یمالـسا  نیناوـق  ، دـندوب ّدبتـسم  شکرــس و  ، هـّیما ینب  (: فورعم سانــشرواخ  ) نوـسلکین -
: دیوگ ، مینک یسررب  ار  خیرات  نوچ  و...دندومن 

يور زا  خـیرات  ، نیا رب  اـنب.دومن  یگداتـسیا  يروتارپما  لـباقم  رد  ینید  تموکح  درک و  ماـیق  یتافیرـشت  ییاـمرفنامرف  ّدـض  رب  نید 
.تسا هّیما  ینب  ندرگ  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح نوخ  هک  دنک  یم  مکح  فاصنا 

هدوب يا  هجرد  هب  ، دنداد زورب  دوخ  زا  لیلق  هّدع  نیا  هک  يروالد  تعاجش و  نآ  اتقیقح  (: یسیلگنا سانشرواخ  ) سکیاس یسرپ  رس  -
ریلد مدرم  تشم  کی  نیا.دوشگ  نیرفآ  نیسحت و  هب  نابز  رایتخا  یب  ، دینش ار  نآ  هک  یسک  ره  يدامتم  نورق  نیا  مامت  رد  هک  تسا 

.دنتشاذگ یقاب  دبا  ات  دوخ  يارب  لاوز  لباق  ریغ  دنلب  یمان  ، لیپومرت ناعفادم  دننام  ، دنمتریغ

هیلع » نیــسح ماـما  تداهــش  لـیبق  زا  یلاـع  ياهیراکادــف  نـیا  (: ناتــسودنه یّلم  ةرگنک  قباـس  سیئر  ، ودــنه ) نودــنوت سـالمات  -
.دوش يروآدای  دنامب و  یقاب  هشیمه  تسا  هتسیاش  نآ  ةرطاخ  تسا و  هدیشخب  اقترا  ار  ّتیرشب  رکف  حطس  «، مالسلا
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هدرک و ماـیق  دوخ  یـسایس  ینید و  بجاو  هب  ، راـک نیا  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح (: ناـیناریا ۀـیکت  رد  ، رـصم رد  ) اـشاپ لولغز  دـمحم  -
.ددرگ یم  تقیقح  قح و  هار  رد  اهنآ  ةدارا  تّوق  ۀیام  دهد و  یم  شرورپ  مدرم  رد  ار  تماهش  حور  ، يرادازع سلاجم  هنوگنیا 

نیـسح مان  هب  دیاب  هعیـش  اهنت  هن.تسا  یگدازآ  نید و  هار  دیهـش  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح (: يرـصم ةدنـسیون  ) يواقرـش نمحرلا  دبع  -
.دننک راختفا  فیرش  مان  نیا  هب  دیاب  ایند  نادرم  دازآ  مامت  هکلب  ، دلابب

زا ندرک  لابند  داهج و  نتفرگرس  زا  تصرف و  ندروآ  تسد  هب  يارب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح (: يرـصم بیدا  دنمـشناد و  ) نیـسح هط  -
هیواعم هک  يّدـح  هب  ات  ، درک دازآ  شلاّمع  هیواعم و  ةرابرد  ار  نابز  وا.تخوس  یم  قوش  شتآ  رد  ، دوب هدرک  اهر  شردـپ  هک  ییاج 

.دنشاب ریگتخس  قح  يرادفرط  رد  هک  درک  راداو  ار  دوخ  بزح  ، نیسح اّما.دومن  شدیدهت 

اریز ، دهدب نت  وا  تموکح  هب  دنک و  تعیب  دیزی  اب  تسناوت  یمن  « مالسلا هیلع  » نیسح (: يرصم ةدنسیون  ) راّحـسلا هدوج  دیمحلا  دبع  -
یم نیکمت  لطاب  ییاورناـمرف  رب  درک و  یم  مکحم  ار  ناـیغط  ملظ و  ناـکرا  تشاذـگ و  یم  هّحـص  ، روجف قسف و  رب  ، تروص نآ  رد 

.دنوش هتشک  شنارای  دوخ و  دنتفا و  تراسا  هب  شلایع  لها و  هچرگ  ، دش یمن  یضار  اهراک  نیا  هب  نیسح  ماما.دومن 

لابقتسا دزیگنا و  یم  رب  ادخ  هار  رد  يراکادف  هب  ار  ناگدازآ  قشع  ( ینیسح ناتساد  (:) يرصم فوسلیف  دنمشناد و  ) يواطنط همالع  -
.دنیوج یشیپ  رگیدکی  رب  ، هاگنابرق هب  باتش  يارب  هک  نادنچ  ، دروآ یم  رامش  هب  اهوزرآ  نیرتهب  ار  گرم 

هیلع » یلع نب  نیـسح...دنا  هردان  زین  نآ  نیبّبـسم  هک  نانچمه  ، تسا يا  هردان  رـشب  خیرات  رد  البرک  ۀـعجاف  (: لصوم یتفم  ) يدـیبعلا -
زا دـید و  شیوخ  ۀـفیظو  مرکا  ربمیپ  نابز  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  نامرف  رب  انب  ار  مومع  حـلاصم  مولظم و  قح  زا  عاـفد  ّتنـس  « مالـسلا

رورـــس ،» راــگدرورپ دزن  ببـــس  نیدــب  درک و  ادــف  گرزب  هاــگنابرق  نآ  رد  ار  دوــخ  یتسه.دــیزرون  یحماــست  نآ  هــب  مادــقا 
زا رترب  هکلب  دوـب و  هتـساوخ  هـچنآ  هـب  ، يرآ.تـفر رامـش  هـب  ناـبلط » حالـصا  ياوـشیپ  ،» ماـیا خـیرات  رد  دـش و  بوـسحم  « نادـیهش

.دیدرگ بایماک  ، نآ

: يدنب عمج 

: دیآ یم  تسد  هب  يدنب  عمج  نیا  ، هدش لقن  ياه  هتفگ  ۀعومجم  زا  »

تموکح مالسا و  تمظع  اقب و  رطاخ  هب  : درک مایق  تاهج  نیدب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  -1
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  رطاـخ  هب  ، تما لاـح  حالـصا  يارب  ، مدرم فرـش  سوماـن و  ظـفح  يارب  ، تماـما تیلوئـسم  رطاـخ  هـب  ، نآرق
.مومع حلاصم  مولظم و  زا  عافد  رطاخ  هب  ، رکنم

هب تلیـضف  رـشن  تلیذر و  عفد  دـصق  هب  يداهج  دوب و  هّماع  تحلـصم  تماهـش و  قالخا و  ساسا  رب  ماما  تضهن  : وا مایق  فصو  -2
.تفر یم  رامش 

.دندرک لدب  نامیا  قّمعت و  هب  ار  تناید  هب  رهاظت  ، دندش رادیب  مدرم  : ماما مایق  ریثأت  -3

یم تیاکح  ّتبحم  تلادـع و  يدازآ و  زا  تسا ، یلوصا  يدـبا و  ، هاگـشزومآ نیا  سرد  ؟ تخومآ هچ  ملاـع  قلخ  هب  بتکم  نیا  -4
، يراکادـف ، تعاجـش ، تریغ ، دـهد یم  ناشن  ار  رامعتـسا  ّدر  متـس و  لوبق  زا  عاـنتما  ةوحن  ، دزومآ یم  هزراـبم  رد  ار  رظن  یکاـپ  ، دـنک

تباث دزاس و  یم  ّللدم  ، داسف لطاب و  ربارب  رد  ار  توکس  تمرح  ، دهد یم  میلعت  ار  قح  قیرط  رب  تابث  تابیصم و  ربارب  رد  يرادیاپ 
ماما قداص  نارای.دنبای  هبلغ  ، رفک متس و  رکم و  يرسدوخ و  رب  دنناوت  یم  یطیارش  ره  رد  ، نامیا لدع و  ، تلیضف قح و  هک  دنک  یم 

دادعت و یمک  اب  نانمؤم  هک  دنداد  ناشن  دندوشگ و  ار  اهتلم  يزوریپ  هار  دـنتخومآ و  نایناهج  هب  ار  ادـخ  هب  نامیا  سرد  نیرتهب  ، زین
(1) ...دنزوریپ .» نانچمه  ، ورین

اروشاع ياهسرد  ، اروشاع تضهن  فادها  اروشاع ، تضهن  جیاتن  راثآ و  ، اروشاع گنهرف  -

فورعم هب  رما  اروشاع و 

ۀطلـس عـطق  قـح و  نتخاـس  مکاـح  يارب  هزراـبم  تسا و  یعاـمتجا  رکنم  نیرتـگرزب  يدـیزی  مـلظ  تیمکاـح  ، اروشاـع گـنهرف  رد 
یتّیصو رد  ادهشلا  دیس.تسالبرک  نینوخ  ۀسامح  ياه  هفـسلف  نیرتمهم  زا  ، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما.تسا  میظع  یفورعم  ، متس
تجرخ اّمنا  ، املاظ ادـسفم و ال  ارطب و ال  ـال  ارـشا و  تجرخ  اـم  ّینا  :» دـیامرف یم  ، دراپـس یم  هّیفنح  دـمحم  شردارب  هب  هتـشون و  هک 

هب نیا  (2) بلاط » یبا  نب  ّیلع  یبا  يّدج و  هریسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیرا  ، يّدج هّما  یف  حالـصإلا  بلطل 
نیا مـه  ترـضح  نآ  ۀـمانترایز  رد.دـهد  یم  ناـشن  ماـما  ییاروشاـع  تـکرح  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  شقن  ، حوـضو

عوضوم
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یّتح هللا  لیبس  یف  تدـهاج  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  هاکّزلا و  تیتآ  هالّـصلا و  تمقا  دـق  کـّنا  دهـشا  :» تسا حرطم 
(1) نیقیلا .» كاتا 

فورعم و هب  رما  ۀـنماد  دوش و  یم  رگ  هولج  مه  نینوخ  داـهج  نتم  رد  هک  تسا  ینید  ۀـضیرف  نیا  قمع  ةدـنهد  ناـشن  ، تاریبعت نیا 
ماظن رییغت  لطاب و  تموکح  ینوگنرـس  طسق و  ۀماقا  يارب  مایق  هب  یّتح  ، يدرف یعرف و  یئزج و  تامّرحم  تابجاو و  زا  ، رکنم زا  یهن 
ناورم دـیلو و  اـب  هـک  ییاـهدروخرب  دـیزی و  اـب  تـعیب  زا  عاـنتما  زا  سپ  ، ادهـشلا دـیس  .دـبای (2) یم  شرتـسگ  مه  یعاـمتجا  دـساف 

هب ار  دوخ  قشع  ، ادـخ اب  شتاجانم  نمـض  رد  ، دـنارذگ تاجانم  هب  اجنآ  ار  بش  دـمآ و  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ ربق  رانک  ، تشاد
لالجلا اذ  ای  کلأسا  انا  رکنملا و  رکنا  فورعملا و  ّبحا  ّینا  مهّللا  :» دش ریسم  نیا  رد  تسا  « ریخ » هچنآ راتساوخ  درک و  نایب  فورعم 

مراد و یم  تسود  ار  فورعم  نم  ایادـخ  (3) یـضر » کلوسرل  یـضر و  کل  وه  ام  یل  ترتخا  ّـالا  هیف  نم  ربقلا و  ّقحب  مارکـإلا  و 
یتشونرـس یهار و  مهاوخ  یم  وت  زا  نآ  رد  نوفدم  ربق و  نیا  قح  هب  ! مرک بحاص  راوگرزب و  يادخ  يا.مرامـش  یم  تشز  ار  رکنم 

.دشاب نآ  رد  تربمایپ  وت و  ياضر  هک  ینیزگرب  میارب 

اروشاع ياهراعش  ، اروشاع گنهرف  ، اروشاع تضهن  فادها  -

یمالسا بالقنا  اروشاع و 

ياـهتکرح نّویبـالقنا و  شخب  ماـهلا  هراومه  شا ، يزیتـس  ملظ  یبـلط و  حالـصا  ، یهاوخ مالـسا  ّتیهاـم  ظاـحل  هب  اروشاـع  تضهن 
مه يریگ  ماهلا  نیا.تفرگ  ماهلا  اروشاع  ياوتحم  زا  دش و  باریس  همشچرس  نآ  زا  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا.تسا  هدوب  یحالـصا 
ملظ داسف.دوب و  هّیما  ینب  نارود  هیبش  ، بالقنا زا  لبق  ناریا  یعامتجا  یسایس و  طیارـش.مدرم  ۀیحان  زا  مه  ، دوب بالقنا  ربهر  يوس  زا 

فورعم ، یگدزبرغ یگنهرف و  لاذـتبا  ، دوب توغاط  رایتخا  رد  یمالـسا  ّدـض  تاغیلبت  ، دوب يدوبان  لاـح  رد  مالـسا  ، تشاد ّتیمکاـح 
هب ار  یطیارش  همه  ، توغاط ياهیشایع  هار  رد  لاملا  تیب  لیم  فیح و  ، نادرم دازآ  نداتفا  نادنز  هب  ، فورعم ندش  رکنم  ، رکنم ندش 

.ددرگ مکاح  اهرایعم  دوش و  یفن  تموکح  رارقتسا  لماع  ناونعب  روز  ات.دیبلط  یم  ار  قیمع  یحالصا  هک  دوب  هدروآ  دوجو 
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« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  فلتخم  ياهترایز  ، نانجلا حیتافم  ( - 1 - 1
.يرّهطم دیهش  زا  « نیسح ماما  تضهن  رد  فورعم  هب  رما  رصنع  :» ك.ر هنیمز  نیا  رد  ( - 2 - 2
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ینآرق ياهـشزرا  ّتیمکاح  یمالـسا و  تموکح  هب  ، دـیمد مدرم  رد  ار  ینید  تریغ  هسامح و  حور  ، اروشاع زا  ماهلا  اب  «، هر » تّما ماما 
دیزی ّدض  رب  ار  دوخ  تازرابم  ، مدرم.تشادنرب تسد  هار  نیا  زا  مه  دیعبت  نارود  رد  درمـش و  رب  ار  توغاط  میژر  دسافم  ، دـناوخ ارف 

سلاجم.دـش یم  لـقتنم  ناـیتوغاط  ملاـظم  دـسافم و  هـب  اـهنهذ...و  داـیز  نـبا  ، دـیزی ، هیواـعم دـسافم  نییبـت  زا  دنتـسناد و  یم  هناـمز 
ّدـض ياـهییامیپ  هار  رد  مدرم  ياهراعـش  یّتـح.تفرگ  یبـالقنا  یـسایس و  ياوـه  لاـح و  گـنر و  اـه  هحوـن  ، اـهظعو ، اـهربنم ، مّرحم

رب يرتسگروش  مدرم و  جیـسب  روحم  اروشاع  (. هینیـسح ام  تضهن  ، هینیمخ ام  ربهر  ) دـناسر یم  ار  اروشاع  بـالقنا و  دـنویپ  ، یتوغاـط
.دیشخب حور  ناج و  مدرم  ةزرابم  هب  تداهش  رصنع.دش  توغاط  ّدض 

.دنتسناد یم  البرک  يادهش  اب  روشحم  نامز و  نیسح  نامرف  هب  ار  دوخ  يادهش  اه  هداوناخ 

یمالسا تموکح  لیکشت  راتـساوخ  درب و  لاؤس  ریز  ار  هاش  تموکح  ّتیعورـشم  ، اه هبحاصم  رد  زین  شیاهینارنخـس و  رد  ، تّما ماما 
هب یـسایس  شرگن.تسناد  هنابـصاغ  عورـشمان و  ار  دـیزی  تفالخ  تعیب ، زا  عانتما  اـب  زین  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هک  هنوگنآ.دوب 
ره البرک و  اج  همه  هکنیا  مالعا  دوب و  وا  نارکفمه  ینیمخ و  ماما  توعد  ۀـحول  رـس  ، اروشاع مایق  زا  يزومآ  سرد  البرک و  ۀـثداح 

ادهـش و ياهنوخ  اّما  ، دوب ماـما  تضهن  بوکرـس  رهاـظب  هچرگ  ، دادرخ ماع 15  لـتق.دوب  تشادرب  نیا  رب  يدـیکأت  ، تساروشاـع زور 
هب شنارای  ماما و  تداهش  اب  ، رهاظ رد  مه  ینیسح  ياروشاع.تخاس  هدامآ  بالقنا  کی  يارب  ار  ناهذا  ، يدعب تازرابم  اهیرگاشفا و 

تردـق هب  هّجوـت  اـب  ، تّما ماما.تسـشن  راـب  هب  دـناشفا و  ار  یمیظع  ياهیرگرادـیب  اـهکّرحت و  رذـب  ، هثداـح ناـمه  یلو  ، دیـسر ناـیاپ 
تیامح ، تّدشب ار  نیرید  ّتنس  نیا  ، يرادازع ياه  هتـسد  مّرحم و  مایا  ياهیرادازع  البرک و  ینیرفآروش  یهدنامزاس و  ، ماهلا ، بذج

.درک

لاس نیرخآ  رد  زین  اروشاع  اعوسات و  ياـهییامیپ  هار  ، دوب تضهن  نیا  زاـغآ  ( مّرحم  12) دادرخ رد 15  ینیمخ  ماما  ۀـباطخ  هکنانچمه 
رد ینیسح  ربانم  زا  ار  هدافتسا  يالعا  ّدح  ، ابطخ نویناحور و  هک  تشاد  دیکأت  ماما.دز  نآ  رب  ار  ییاهن  ۀبرض  ، يولهپ میژر  تموکح 

.دوب ناوارف  ، دناسر بالقنا  يزوریپ  هب  ینیسح  ياروشاع  هک  ییاه  هرهب.دنشاب  هتشاد  رفص  مّرحم و  هام 

میظع ۀعقاو  »(1) .میوش » زوریپ  میتسناوت  یمن  مه  اـم  زورما  ، دوبن « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ترـضح  ماـیق  رگا  :» تّما ماـما  ریبـعت  هب 
هللا هّیقب  یملاع  مایق  ات  نآ  زا  دادرخ 61 و  ات  يرجه  زا 61  اروشاع 
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(1) .تسا » زاس  بالقنا  عطقم  ره  رد  ، ءادفلا همدقمل  انحاورا 

یبالقنا و تّما  تخاس و  كاب  یب  مواقم و  یناهج ، رابکتسا  لباقم  رد  ار  ّتلم  هچنآ  ، زین بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  : اه ههبج  اروشاع و 
رد هک  هچنآ  دـندوب و  هتخومآ  هللا  دـبع  ابا  « ّهلّذـلا اّنم  تاـهیه  » زا هک  دوب  یتّزع  سرد  ناـمه  ، دـندادن شزاـس  هب  نت  ، بـالقنا يربهر 
یم اه  حوتفلا  حتف  دش و  یم  ریزارس  اه  ههبج  هب  یناسنا  میظع  يورین  لیـس  تشاد و  یم  هگن  مرگ  ار  اه  ههبج  ، سّدقم عافد  ياهلاس 

میظع بالقنا  اروشاع و  زا  يوترپ  ، ناریا یمالسا  بالقنا  :» دومرف تّما  ماما.دوب  تداهش  بتکم  البرک و  زا  هتخومآ  ياهـسرد  ، دیرفآ
: دومرف (2)و  .تسا » نآ  یهلا 

(3) .دروآ » یم  شوج  هب  ار  یمالسا  ياهتّلم  ۀمه  ياهنوخ  هک  تسا  ادهشلا  دیس  نوخ  نیا  »

وا ناوریپ  لد  رد  بالقنا و  ربهر  نهذ  رد  اوتحم  نیا.دوب  هزرابم  يارب  یبتکم  ةزیگنا  یکیژولوئدـیا و  راب  کی  ، تشاد اروشاـع  هچنآ 
گنهرف.درک هیذـغت  هرادا و  ار  بـالقنا  زا  نینوـخ  عاـفد  لاـس  تشه  مه  يزوریپ  زا  سپ  دروآ و  دـیدپ  ار  تضهن  تفرگ و  لـکش 

زمر ، ههبج ياهولبات  ، اه هحون  اهدورـس ، ، اهراعـش ، اهدـنب یناشیپ  ، اـه هماـن  ّتیـصو  رد  یّتح  ، ییـالبرک ياـه  هوسا  زا  ماـهلا  اروشاـع و 
هدراهچ میتشاذـگ و  اهنت  ـالبرک  رد  ار  نیـسح  راـب  کـی  اـم  :» تفگ یم  یهدـنامرف  یتقو.دوب  یّلجتم  ادهـش  متخ  سلاـجم  ، تاـّیلمع

ریثأـت قمع  نیا  (4) میراذـگب » اهنت  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح راب  نیا  اداـبم  زگره  ، میدیـشچ هجنکـش  نیهوت و  هناـیزات و  ریقحت و  ، نرق
.دهد یم  ناشن  ام  سدقم  عافد  رد  ار  اروشاع 

رب ار  « مالسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  روضح  دیما  راظتنا و  ، دنداد یم  ناج  هنشت  اه  ههبج  رد  « مالسلا هیلع  » نیـسح قشع  هب  ، مالـسا ناگدنمزر 
رفاسم : لیبق زا  ، دناسر یم  ار  البرک  ههبج و  دنویپ  ، دنتـشون یم  دوخ  مزر  ياهـسابل  تشپ  ای  اهدنب  یناشیپ  هب  هچنآ.دنتـشاد  دوخ  نیلاب 

ناقـشاع ، ادهـشلا دیـس  ای  ، دیهـش نیـسح  ای  ، هللا راث  ای  ، مشاه ینب  رمق  ای  ، ّهلّذـلا اّنم  تاهیه  ، تداهـش اـی  تراـیز  اـی  ، ـالبرک رئاز  ، ـالبرک
ریغ.تشاد اروشاع  گنهرف  زا  ماهلا  زین  ههبج  ياه  هداج  ياه  هتـشون  ولبات...و  نیـسح  ای  کیبل  ، هللا دبع  ابا  ای  ، اروشاع موی  لک  ، البرک
هک ره  : تسا تقیقح  نیا  يایوگ  ، زین نینچ  نیا  یتارابع  ، دش یم  هدید  مه  اه  هتشون  ولبات  رد  یهاگ  هک  هدش  دای  تاریبعت  زا 
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یهار البرک  ات  ناگدنمزر  ، هللا دبع  ابا  نحـص  هللا  بزح  هاگ  هدعو  ، نیـسح ای  وگب  یناج  هتـسخ  رگا  ، هللا مسب  الب  برک و  سوه  دراد 
ۀلمج اههد...و  البرک  مخو  چـیپرپ  ياه  هداج  رفاـسم  یجیـسب  ، ینیـسح مرح  يوس  هب  شیپ  ، درذـگ یم  ـالبرک  زا  سدـق  هار  ، هدـنامن

.رگید (1)

ات 10 يالبرک 1  ، هللا راث  ، اروشاع ، لیقع نب  ملـسم  ، مّرحم تایلمع.دوب  اروشاـع  تضهن  زا  ماـهلا  اـب  زین  تاـیلمع  زا  یخرب  يراذـگمان 
دیدپ ییاروشاع  يروش  ، ناگدـنمزر هک  دوب  البرک  نازاس  هسامح  كرابم  یماسا  زا  یهاگ  زین  تایلمع  زمر.تساه  هنومن  نیا  زا...و 
ریسم رد  ار  دوخ  ناگدنمزر  هک  نیمه  ، نیسحلا هّللا  دبع  ابا  ای  ، بنیز ای  ، سابعلا لضفلا  ابا  ای  ، یهدنامرف نیـسح  ای  : نوچمه دروآ ، یم 
مواقم روبـص و  ، دنداتـسرف یم  زابرـس  ینیـسح  ۀهبج  هب  نانآ  ياه  هداوناخ  هک  نیمه  دنتفرگ و  یم  روش  ، دندید یم  اروشاع  فادـها 

)و هدمآ الب  برک و  رفـس  زا  ؟ هدـمآ اجک  زا  رپرپ  لگ  نیا  ) دنتـسناد یم  البرک  زا  هتـشگزاب  نارفاسم  ار  اه  ههبج  نادیهـش  ، دـندش یم 
مرح يوس  هب  شیپ  ، میور یم  ـالبرک  هب  فـک و  هب  ناـج  میا  هتفرگ  ) دـندید یم  ینیـسح  مرح  يوـس  هب  تکرح  ار  ههبج  هب  تمیزع 

هتخومآ سرد  ار  ادهش  نارتخد  نارهاوخ و  ناردام و  دنتسناد و  یم  مشاه  ینب  رمق  هب  ناگدننک  ادتقا  ، ار تسد  یب  نازابناج  ( ینیسح
بالقنا و يربهر  زا  تیامح  رد  دـندرک و  یم  هیبشت  « نینبلا ما  » هب ار  دیهـش  دـنچ  ردام  دـنتفای و  یم  « مالـسلا هیلع  » هنیکـس بنیز و  زا 
ینز و هنیـس  یناوخ و  هحون  اب  ، هلمح ياهبـش.دنداد  یم  رـس  « دـنامب اهنت  نیـسح  میتسین  هفوک  لها  ام  » راعـش ، وا داهج  ناـمرف  تعاـطا 

.دنتفرگ یم  هّیحور  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  يارب  يرادازع 

يـالبرک ،» روـشک بوـنج  برغ و  ياـه  ههبج  دوـب و  ناـمز  نیـسح  « رـصان نم  لـه  » يادـن هب  خـساپ  ، ههبج هب  تمیزع  ، اـهلاس نآ  رد 
دندوب و نیقی  ۀمقلع  قشع و  تارف  زا  ناگدش  باریـس  دنتـسویپ ، یم  خـیرات  ناییاروشاع  هب  هک  ییادهـش  دـش و  یم  بوسحم  « ناریا

نانیمطا شمارآ و  ام  تّما  هب  هک  دوب  اهتـشادرب  اهرواب و  نیا.دـندش  یم  یقلت  « البرک میرح  » رد یناگدـشمگ  ، اـه « رثـألا دوقفم   » یّتح
هزیگنا ، فادـها رد  ، سّدـقم عاـفد  ناریا و  یمالـسا  بـالقنا.تخاس  یم  باـت  یب  ، ههبج هب  نـتفر  يارب  ار  ناگدـنمزر  دیـشخب و  یم 

رادافو گنهرف  نیا  هب  زین  نایاپ  ات  ، تساروشاع زا  هتفرگ  ماهلا  ، ربص یبلط و  تداهـش  ، مدرم ۀـّیحور  ، عافد ياهـشور  هزرابم ، ةویـش  ، اه
.دنام یم 

اروشاع ياهسرد  ، اروشاع موی  ّلک  -
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هفیقس اروشاع و 

ینب ۀفیقـس  » رد هک  دـنیب  یم  تموکح  يربهر  رد  نیتـسخن  فارحنا  رد  ار  اروشاـع  ۀـثداح  ۀـشیر  ، ثداوح رد  هناسانـش  ناـیرج  دـید 
ار هّللا  لوسر  دنزرف  البرک  رد  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » هّللا لوسر  تلحر  زا  سپ  نرق  مین  ربمایپ ، تّما  زا  یعمج  رگا.داتفا  قافتا  « هدعاس

همئا ندز  رانک  یمالسا و  تموکح  هب  تبسن  نایفس  وبا  لآ  يّدصت  تفالخ و  بصغ  هتـشذگ و  ثداوح  رد  نآ  ۀنیمز  ، دندرک دیهش 
متـس راذـگناینب  ربمایپ و  تیب  لها  رب  ملظ  رگزاغآ  هک  دـنوش  یم  نعل  یناسک  اروشاع  ترایز  رد  ور  نیا  زا.دوب  يربهر  تیالو و  زا 

دندرک و توکـس  ای  يراکمه  ، دندش یـضار  تسخن  متـس  نآ  هب  هک  یناسک  زین  ،و  دندوب « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  ۀّیرذ  هب 
لها مکیلع  روجلا  ملظلا و  ساسا  تسّـسا  هّما  هّللا  نعل  :» دندرک نیکمت  ، ربمایپ ترتع  اب  گنج  يارب  هک  اجنآ  ات  ، دندوب نآ  زاس  هنیمز 

نیدّـهمملا هّللا  نعل  مکتلتق و  هّما  هّللا  نعل  اهیف و  هّللا  مکبّتر  یّتلا  مکبتارم  نع  مکتلازا  مکماـقم و  نع  مکتعفد  هّما  هّللا  نعل  تیبلا و 
«. ...مکلاتق نم  نیکمّتلاب  مهل 

یمالسا تموکح  بصغ  رب  دندز و  رانک  تّما  یـسایس  یعامتجا و  ۀنحـص  زا  ار  تیب  لها  ، زاغآ زا  هک  نانآ  ۀمه  ، البرک يارجام  رد 
اروشاع ترایز  رگید  ياج  رد  هتکن  نیا.دنکیرـش  ، دندرک تعباتم  یهارمه و  دـندمآ و  درگ  وا  نتـشک  رب  هک  نانآ  ات  ، دـندرک هئطوت 

: تسا حرطم 

تعیاش و نیسحلا و  تدهاج  یّتلا  هباصعلا  نعلا  مهّللا  ، کلذ یلع  هل  عبات  رخآ  دّمحم و  لآ  دّمحم و  ّقح  ملظ  ملاظ  لّوا  نعلا  ّمهّللا  »
(1) اعیمج .» مهنعلا  مهّللا  ، هلتق یلع  تعبات  تعیاب و 

دوخ یلهاج  تدایـس  هب  هرابود  ات  ، دوب نینح  دـحا و  ردـب و  ياـه  ههبج  رد  هدروخ  تسکـش  كرـش  يوس  زا  یـشالت  ، هفیقـس هئطوت 
مشاه و ینب  ندرک  رام  رات و  تفالخ و  رب  نتفای  هطلس  قیرط  زا  ، ربمایپ لآ  زا  ار  دوخ  ياه  هتشک  ماقتنا  دندیشوک  ناینایفس  دنـسرب و 

.دوب تسایس  نآ  لامعا  يارب  هدنبیرف  يرهاظ  ، هفیقس یگتخاس  تعیب  اروش و  حرط.دنریگب  لوسر  ترتع 

: يزیربت ّرین  لوق  هب 

دنکفا اروشاع  حرط  اجنامه  دوخ  دنکفا  روش  ِتعیب  حرط  هکناک 

ناشن (2) رب  دش  اونین  ردناک  ریت  نامک  زا  درک  اهر  برثی  رد  خرچ 

باطخ « نایفس یبا  لآ  نایعیش  » ار نانآ  ، حورجم ندب  اب  اروشاع  زور  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما.دندوب  هفوک  هاپـس  رد  ، هفیقـس ناراداوه 
رس اب  یتقو  دایز  نبا.تیّرح  هن  ، دنتشاد نید  هن  هک  درک 
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یم دز و  یم  رّهطم  رـس  نآ  ياـهبل  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوـچ  اـب  ، دـش ور  هب  ور  ییـالط  تشط  رد  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ةدـیرب 
وا نادنزرف  مشچ  شیپ  رد  ، ترضح نآ  رب  يزوریپ  زا  یتسمرـس  ماما و  نتـشک  زا  سپ  زین  هیواعم  نب  دیزی  (1) ردب » مویب  موی  :» تفگ

دنتفگ یم  دیزی  هب  دندوب و  هدنز  ، ردب رد  شا  هدـش  هتـشک  ناکاین  شاک  هک  درک  وزرآ  ، دـندوب هدـش  هدرب  وا  خاک  رد  تراسا  هب  هک 
دـش و لیئربج  لوزن  یحو و  رکنم  ، تسناد ردـب  ياه  هتـشک  لباقم  رد  ار  شناراـی  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح نتـشک.دنکن  درد  تتـسد 

...متسین (2) فدنخ  لسن  زا  ، مریگن ماقتنا  دمحا  لآ  زا  رگا  تفگ 

ناشدازآ ربمایپ  ، هّکم حـتف  رد  هک  ، درک وا  كرـشم  ناکین  هب  هراـشا  ، دـیزی هب  « ءاـقلطلا نب  اـی  » باـطخ اـب  « مالـسلا هیلع  » بنیز ترـضح 
هّللا لوسر  رادمچرپ  ، بازحا دحا و  ردـب و  گنج  رد  بلاط ، یبا  نب  یلع  نم  ّدـج  : تفگ دـیزی  هب  زین  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  ، درک

نامه دوب و  هّللا  لآ  ّدض  رب  ناقفانم  ناکرـشم و  ياه  هنیک  دـیدجت  ۀنحـص  ، البرک .دندوب (3) راّفک  رادمچرپ  ، وت ّدـج  ردـپ و  اّما  ، دوب
زا نیا  دـنتفرگ و  راـک  هب  لوسر  ترتـع  ّدـض  رب  ، داـتفا نمـشد  تسد  هب  هنابـصاغ  دوـب و  ادـخ  لوـسر  ثاریم  هک  ار  یـسایس  تردـق 
هب ام  هک  ار  يریـشمش  : دومرف نینچ  هفوک  هاپـس  هب  اروشاع  رد  شیوخ  ۀباطخ  رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ! تسا خـیرات  ياهیتفگش 
ام دوخ  رب  ، میدوب هتخورفا  ام  امـش و  نانمـشد  رب  هک  ار  یـشتآ  دیدیـشک و  ریـشمش  ام  يور  هب  دـیدرک و  زیت  اـم  هیلع  ، میداد ناتتـسد 

اهانمرـضا اران  انیلع  متـششح  انیدیا و  یف  ناک  افیـس  انیلع  متذحـشف  :» دیدش تسدمه  هّللا  ءایلوا  ّدض  رب  ادخ  نانمـشد  اب  دیتخورفا و 
مکئایلوا و یلع  ابلأ  متحبصاف...نتفلا  ران  انیلع  متششح  انباقر و  یف  افیـس  انیلع  متللـس  :» رگید لقن  رد  (4)و  ...انّودع » مکّودع و  یلع 

ّنا » دش هتـشک  شّدـج  ریـشمش  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هک  تسین  یبرع  نب  رکب  وبأ  نخـس  نامه  نیا  ایآ  (5) مکئادعأل » مهیلع  ادـی 
(6) هّدج ؟» فیسب  لتق  انیسح 

هیلع » رغـصا یلع  يوـلگ  رب  هـلمرح  هـک  ار  يریت  دـنک و  یم  اـهر  ینیـسح  يودرا  يوـس  هـب  اروشاـع  حبـص  ، دعـس رمع  هـک  ار  يریت 
نید رگج  رب  ای  تسشن  رغـصا  هرجنح  رب  ، ریت نآ  ایآ  ؟و  تسـشن ربمایپ  بلق  رب  دش و  اهر  هفیقـس  رد  هک  تسین  يریت  ، دنز یم  « مالـسلا

بوخ و هچ  ؟ دمآ دورف 
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: یناپمک هّللا  هیآ  موحرم  ، تسا هدورس  هتفایرد و  قیمع 

هل دّهم  نم  هامر  اّمنا  هلمرح و  هامر  ذا  هامر  امف 

هفیلخلا دی  یلع  هسوق  هفیقّسلا و  بناج  نم  یتا  مهس 

یبّنلا (1) هجهم  نیّدلا و  دبک  لب  یبّصلا  رحن  همهس  باصا  ام  و 

هب هعیـش  مالـسا و  خیرات  ریـسم  دـمآ و  یمن  شیپ  ، دوب اروشاع  رد  نآ  جوا  هک  يدـعب  ياهتیانج  زگره  ، دوبن هفیقـس  موش  ۀـعقاو  رگا 
.دوب يرگید  ۀنوگ 

دوب یلع  لآ  اب  دنویپ  رگا  دوب  « یلو » اب مدرم  نامیپ  رگا 

تفر یم  داب  رب  شتمحز  جنر و  هن  تفر  یم  دای  زا  یبن  نامرف  هن 

یناگدنز نیا  زا  هتسخ  دش  یم  هن  یناوج  رد  دش  یم  هتشک  ارهز  هن 

دوب البرک  رد  اه  هلال  رپرپ  هن  دوب  یبتجم  بیصن  لد  نوخ  هن 

لمحم بوچ  رب  مغ  رس ز  دز  یم  هن  لد  رد  تشاک  یم  مغ  رذب  بنیز  هن 

دوب (2) ناب  هیاس  یب  نینچ  ناریو و  هن  دوب  ناج  يازفا  مغ  هن  ام  عیقب 

تراسا ، هّیما ینب  ، ّتیمولظم -

یسراف رعش  اروشاع و 

رد اروشاع  ۀـثداح  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ةرابرد  ار  گرزب  يارعـش  فورعم  ياه  « دـنب بیکرت  » ۀـعومجم هک  تسا  یباـتک  ماـن 
نارگید یناـشاک و  مشتحم  زا  ار  فورعم  دـنب  بـیکرت   14، تسا هدـش  مهارف  « يدّـمحم لگ  نسح  » مامتها هب  هک  باـتک  نیا.درادرب 

.تسا هحفص  دراد و 263 

نارعاش تسا و  هدش  نیودت...و  یکرت  یسراف ، ، یبرع نابز  هب  يدّدعتم  يرعش  ياه  هعومجم  ، اروشاع ۀثداح  ادهـشلا و  دیـس  ةرابرد 
مـشتحم نوچ  ینارعاش.دنا  هتخادرپ  تیب  لها  ياهتّیمولظم  دـیدج و  ۀـسامح  نیا  میـسرت  هب  ، رعـش راگدـنام  نابز  اب  ، خـیرات لوط  رد 

...و یناماس  ناّمع  ، يزیربت ّرین  ، یناهفصا شورس  ، يزاریش ینآاق  ، يزاریش لاصو  ، یلگدیب یحابص  ، یناشاک

هّجوت اب  .دنا (3) هتخادرپ  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ةرابرد  ییارـس  هیثرم  هب  هعطق  يونثم و  ای  دنب  بیکرت  بلاق  رد  هک  دننانیا  ۀلمج  زا 
زار ، دنا هتشاد  تیب  لها  لیاضف  رشن  ربمایپ و  نامدود  تیمولظم  البرک و  ۀثداح  ةرابرد  رعش  ندورس  هب  تبـسن  ناماما  هک  یقیوشت  هب 

، هدورس همهنیا 
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ص:291

(. هیردیح پاچ  ،) ،ص 99 یناهفصالا يورغلا  نیسح  دمحم  ، هّیسدقلا راونألا  ( - 1 - 1
«. باتفآ تیب  لها  » رعش رد  ، فلؤم زا  ( - 2 - 2

نارعاش زا  هیثرم  دـنچ  ،» ینامرک يرـسفا  اـضرلا  دـبع  «، ناریا رد  ییارـس  هیثرم  هب  یـشرگن  :» ك.ر هلمج  زا  اـه  هنیمز  نیا  رد  ( - 3 - 3
.رفدار مساقلا  وبا  «، يوگ یسراپ 
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.دوش یم  راکشآ  ، ترتع لیاضف  بئاصم و  نوماریپ  یثارم  حیادم و  رعش و  ياه  هعومجم  ، ناوید

رعش و ذفان  راذگریثأت و  بلاق  هک  ارچ  ؛ تسا هدوب  تضهن  نآ  يراگدنام  لماوع  زا  یکی  ، بدا رعـش و  ۀطیح  هب  البرک  ۀسامح  دورو 
رد یگژیو  نیا.تسا  هدرک  لصو  ارجام  نآ  هب  ار  نادنم  هقالع  فطاوع  اهـساسحا و  هدز و  دـنویپ  اروشاع  ۀـثداح  اهلد و  نایم  ، هیثرم

رگید يوس  زا.تسا  هعیـش  یـساسحا  يرکف و  ياه  هریخذ  نیرت  ینغ  زا  ، ییاروشاع تایبدا  دراد و  دوجو  زین  یـسراف  ریغ  ياـهرعش 
اروشاع یـسراف و  رعـش  نایم  لباقتم  يا  هطبار.تسا  هتخاس  رابرپ  ار  تایبدا  هداهن و  ریثأـت  نارعاـش  يرعـش  ناـبز  رد  ـالبرک  ۀـسامح 
ندورس رعش  نویدم  ار  دوخ  مان  يراگدنام  زین  نارعاش  یخرب.دنا  هدرک  کمک  رگیدکی  ةولج  يراگدنام و  هب  ود  ره  دراد و  دوجو 

.مشتحم نوچمه  ، دنا هدش  دیواج  هرهش و  ، رعش کی  اب  یهاگ  دنا و  « مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  ّتیمولظم  اروشاع و  تیب و  لها  ةرابرد 

اروشاع رعش  بش  ، یحاّدم یثارم ، حیادم و  ، اروشاع تایبدا  ، ّفطلا بدا  ، اروشاع رعش  -

( هدیلخ ) هدیلج نب  رماع 

.تسا (1) هدمآ  وا  مان  هّیبجر  ترایز  رد.دنا  هتسناد  البرک  يادهش  زا  ار  وا 

یئاط حیرش  نب  ناسح  نب  رماع 

زا يو  .دیسر (2) تداهش  هب  لّوا  ۀلمح  رد  البرک  رد  دمآ و  ترضح  نآ  هارمه  هّکم  زا  هک  دوب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحـصا  زا 
.دوب هدیگنج  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  باکر  رد  ، نیّفص لمج و  گنج  رد  زین  شردپ.دوب  صلاخ  نایعیش  فورعم و  ناعاجش 

کلام نب  رماع 

.تسا (3) هدمآ  زین  هّیبجر  ترایز  رد  شمان.دوب  البرک  يادهش  زا 

يدبع ملسم  نب  رماع 

زا تسویپ و  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  هب  دمآ و  هّکم  هب  هرصب  زا  « ملاس » شمالغ هارمه  ، دوب هرصب  لها  هک  رماع.دوب  البرک  يادهش  زا 
هب لّوا  ۀلمح  رد  اروشاع  زور  دمآ و  البرک  ات  ماما  هارمه  اجنآ 

ص:292

،ص 101. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ص 80. نامه ( - 2 - 2

،ص 103. نامه ( - 3 - 3
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.تسا (2) هدش  هداد  وا  هب  مالس  تسا و  هدمآ  وا  مان  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  هک  تسا  نآ  وا  رگید  تفارش  .دیسر (1) تداهش 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  ساّبع 

يانعم هب  ، تغل رد  ساّبع.اروشاع  زور  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هاپس  رادمچرپ  هدنامرف و  ، ادهـشلا دیـس  ردارب  ، نینمؤملا ریما  دنزرف 
.تسا (3) دنزیرگب  وا  زا  ناریش  هک  يریش  ، هشیب ریش 

نینبلا ما  اب  ارهز  ۀـمطاف  تداهـش  زا  سپ  « مالـسلا هیلع  » یلع.تفای ترهـش  « نینبلا ما  » ۀـینک اب  اهدـعب  هک  دوب  « هّیبـالک ۀـمطاف  » شرداـم
نینبلا ّما  دنزرف  نیرتگرزب  دنا و  هتشون  هنیدم  رد  يرجه  لاس 26  نابعش  رد 4  ار  شتدالو.دوب  جاودزا  نیا  ةرمث  ، سابع.درک جاودزا 
دیهـش نینمؤملا  ریما  یتقو.دندیـسر  تداهـش  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  باکر  رد  البرک  رد  همه  ، دیـشر دـنزرف  راـهچ  نیا  دوب و 

ینب رمق  ، شیاهبقل نیرتفورعم  زا  دوب و  « لضاف وبا  »و« لضفلا وبا   » شا هینک.تشاد  لاـس  البرک 34  رد  دوب و  هلاس  هدراهچ  سابع  ، دـش
.تسا...و جیاوحلا  باب  ، حلاص دبع  ، هبرقلا وبا  ، رادملع ، نیسحلا ءاول  بحاص  ، ءاّقس ، مشاه

لـضف هللا و  دـیبع  ياهمان  هب  رـسپ  ود  ، جاودزا نیا  زا  درک و  جاودزا  ( شردـپ يومع  رـسپ  ) سابع نب  هللا  دـیبع  رتخد  ، هباـبل اـب  ساـبع 
.دنا هدرک  رکذ  مساق  دّمحم و  ياهمان  هب  وا  يارب  رگید  رسپ  ود  یضعب.تفای 

رد.دنتفگ یم  « مشاه ینب  رمق  » ار وا  شباّذج  يامیس  رطاخ  هب  تشاد و  ریظن  مک  یتعاجش  ابیز و  يا  هرهچ  ، دیشر یتماق  ، ترـضح نآ 
باکر رد  تشاد و  ار  ماما  تیب  لـها  لاـفطا و  ياـه  همیخ  ییاّقـس  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح هاپـس  يرادـمچرپ  تمـس  ، ـالبرک ۀـثداح 

ات دوب و  وا  ةدـهع  رب  زین  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نادـناخ  ّتینما  شیاسآ و  هب  طوبرم  روما  اه و  همیخ  ینابهگن  ، بآ ۀـّیهت  زا  ریغ  ، ردارب
.دنتشاد (4) ّتینما  شیاسآ و  ، تماما نامدود  ، دوب هدنز 

دیبلط نادیم  نذا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  زا  البرک  رادملع  یتقو.دندیسر  تداهش  هب  وا  زا  شیپ  سابع  رگید  ردارب  هس  ، اروشاع زور 
کشم تفر و  تارف  هب  « مالسلا هیلع  » لضفلا وبا.دنک  هّیهت  بآ  ، بآ یب  ياه  همیخ  هنشت و  ناکدوک  يارب  هک  تساوخ  وا  زا  ترضح 

رد درک و  رپ  ار  بآ 

ص:293

،ص 81. نیسحلا راصنا  ،ج 1،ص 78، تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 117. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 2 - 2

.ادخهد ۀمان  تغل  ( - 3 - 3
اهمانم ّزعف  يرخا  تدّهست  منت و  مل  کب  نیعا  تمان  مویلا  ( - 4 - 4
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هتبلا.دیسر تداهش  هب  دیدرگ و  عطق  شیاهتسد  دش و  ریگرد  دنتشاد  هرصاحم  رد  ار  تارف  هک  نمشد  هاپـس  اب  اه  همیخ  هب  تشگزاب 
يرادافو و راثیا و  رهظم  ، سابع.دوب هدیگنج  دیزی  هاپـس  اب  هتفر و  نادـیم  هب  ادهـشلا  دیـس  اب  باکرمه.تبون  نیدـنچ  زین  نآ  زا  شیپ 
هب باـطخ  دروخن و  بآ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح شردارب  یگنـشت  رطاـخب  اـّما  ، دوب هنـشت  هکنآ  اـب  ، دـش تارف  دراو  یتقو.دوب  تشذـگ 

: تفگ نینچ  شیوخ 

ینوکت نا  تنک  هدعب ال  ینوه و  نیسحلا  دعب  نم  سفن  ای 

نیعملا دراب  نیبرشت  نونملا و  دراو  نیسحلا  اذه 

ینید لاعف  اذه  ام  هّللات 

: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  ، دش عطق  شتسار  تسد  یتقو  .دشونن (1) بآ  هک  درک  دای  دنگوس  و 

ینید نع  ادبا  یماحا  ّینا  ینیمی  اومتعطق  نا  هّللا  و 

نیمألا رهاّطلا  یبّنلا  لجن  نیقیلا  قداص  ماما  نع  و 

: تفگ نینچ  ، دش عطق  شپچ  تسد  نوچ  و 

راّبجلا همحرب  يرشبا  راّفکلا و  نم  یشخت  سفن ال  ای 

يراسی مهیغبب  اوعطق  دق  راتخملا  دیّسلا  یبّنلا  عم 

راّنلا ّرح  ّبر  ای  مهلصاف 

رسکنا نآلا  :» دوب نیا  ، دیسر سابع  نیلاب  هب  هک  یتقو  ، ماما زوسرپ  هلمج.دوب  هدننکش  راوگان و  رایسب  نیسح  ماما  يارب  ، سابع تداهش 
هب ار  وا  تداهش  دمآ و  همیخ  يوس  هب  ادهشلا  دیس  دنام و  « همقلع رهن  » رانک ، شرکیپ (2)و  يّودع .» یب  تمش  یتلیح و  ّتلق  يرهظ و 
دیس مرح  اب  « مالسلا هیلع  » لضفلا ابا  مرح  زورما  ور  نیا  زا.دش  نفد  ّلحم  نامه  رد  ، زین البرک  يادهـش  نفد  ماگنه.داد  ربخ  تیب  لها 

.دراد هلصاف  ادهشلا 

لوق زا  هک  ترایز  نیا.تسا  نآ  يایوگ  ، تسوا ۀمانترایز  رد  هک  يدـنلب  ریباعت.تسا  رایـسب  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  سابع  يالاو  ماقم 
: دراد نینچ  هلمج  زا  ، هدش تیاور  « مالسلا هیلع  » قداص ترضح 

...نیسحلا نسحلا و  نینمؤملا و  ریمأل  هلوسرل و  هّلل و  عیطملا  حلاّصلا  دبعلا  اهّیا  کیلع  مالسلا  »

یف نوحصانملا  هّللا  لیبس  یف  نودهاجملا  نّویردبلا و  هب  یضم  ام  یلع  تیضم  ّکنا  هّللا  دهشا 

ص:294
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،ج 45،ص 41. راونالا راحب  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 30. یمزراوخ لتقم  ،ج 1،ص 446. نیطبسلا یلاعم  ( - 2 - 2
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زین وا و  تعاط  حالـص و  تیدوبع و  ماقم  رب  يدیکأت  دییأت و  هک  (1) ...هئاّبحا » نع  نّوباّذلا  هئایلوا  هرـصن  یف  نوغلابملا  هئادعا  داهج 
زین « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما.تسادخ  ناتـسود  زا  ناعفادم  ادـخ و  ءایلوا  ناروای  نمـشد و  اب  نازرابم  ردـب و  نادـهاجم  ّطخ  موادـت 
یّتح هسفنب  هاخا  ادـف  یلبأ و  رثآ و  دـقلف  ساّبعلا  یّمع  هّللا  محر  :» تسا هدومرف  میـسرت  هنوگنیا  ار  یلع  نب  سابع  ناـشخرد  ياـمیس 
دنع سابعلل  ّنا  و.بلاط  یبا  نب  رفعج  لعج  امک  هّنجلا  یف  هکئالملا  عم  امهب  ریطی  نیحانج  اـمهب  ّلـج  زع و  هّللا  هلدـبأف  هادـی  تعطق 
عطق ، يزابناج ، يراکادـف ، تشذـگ ، راثیا ماقم  زین  نآ  رد  هک  (2) هماـیقلا .» موی  ءادهـشلا  عیمج  اـهب  هطبغی  هلزنم  یلاـعت  كراـبت و  هّللا 

يادـخ دزن  ، ساـبع میوـمع  : هکنیا تسا و  حرطم  ناگتـشرف  راـّیط و  رفعج  اـب  لاـبمه  ، تشهب رد  زاورپ  لاـب  نتفاـی  شناتـسد و  ندـش 
.دنرب یم  کشر  دنروخ و  یم  هطبغ  نآ  هب  نادیهش  ۀمه  ، تمایق زور  هک  دراد  یماقم  ، لاعتم

يزابکاپ ینعی  ، قشع ینعی  سابع  يزات  هّکی  تداهش  ات  ینعی  سابع 

يزاونکت ناتسین  کی  ینعی  سابع  يزاونمه  نادیهش  اب  ینعی  سابع 

قشع مخو  چیپرپ  زبس  ریسم  ینعی  قشع  مچرپ  خرس  گنر  ینعی  سابع 

سابع (3) يانعم  ، ادخ ات  نتفر  هنشت  بل  سابع  يانعم  ، افو رحب  ندیشوج 

لـضفلا یبا  یلع  مالـسلا  :» تسا هدش  هداد  مالـس  هنوگنیا  وا  هب  « مالـسلا هیلع  » يدـهم ترـضح  نابز  زا  زین  هسدـقم  ۀـیحان  ترایز  رد 
(4) ...هادی .» هعوطقملا  ، هئامب هیلا  یعاّسلا  یقاولا  ، هل يدافلا  ، هسما نم  هدغل  ذخآلا  ، هسفنب هاخا  یساوملا  ، نینمؤملا ریما  نب  سابعلا 

مریصقت ات  ود  ، قاشع ۀلبق  نیا  رد  دش  مارحا  ردنا  نم  تسا و  قشع  ۀبعک  البرک 

مریوصت ناور  بآ  نآ  زا  داد  نم  مشچ  دشن  وت  بیصن  هک  یبآ  هب  دروخ  نم  تسد 

مریدقت (5) نم و  ّجح  دوش  لیمکت  هک  ات  ینابرق  مهد  تسد  نیا  هدید و  نیا  دیاب 

همقلع رهن  ، هدش ملق  ياهتسد  ، ییاّقس ، افو ، کشم ، تارف -

ص:295

،ص 435. نانجلا حیتافم  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 155. راحبلا هنیفس  ( - 2 - 2

.یعیفش لیلخ  ( - 3 - 3
،ج 45،ص 66. راونألا راحب  ( - 4 - 4

فیرـش رقاـب  «، یلع نب  ساـبعلا  :» ك.ر.مالـسلا هیلع  یلع  نب  ساـبع  یگدـنز  ةراـبرد  ،ص 210. ناـسح ، دـیزیرب اهکـشا  يا  ( - 5 - 5
.یمالسالا باتکلا  راد  ، هحفص  214، یشرقلا
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یبلک دیزی  نب  یلعألا  دبع 

طّسوت « یناه » ندش ریگتسد  زا  سپ.درک  تعیب  لیقع  نب  ملـسم  اب  هک  دوب  هفوک  ناناوج  زا  يو.هفوک  رد  ینیـسح  تضهن  يادهـش  زا 
ملـسم هب  « نایتف ینب  » ۀـلحم رد  ات  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  رب  حالـس  یلعألا  دـبع  درک ، مایق  نالعا  ملـسم  هک  یماگنه  ، داـیز نبا 

دایز نبا  روتسد  هب  ، ملسم یناه و  تداهش  زا  سپ.دننکفا  شنادنز  هب  ات  داد  روتـسد.دندرب  دایز  نبا  دزن  ، هدرک ریگتـسد  ار  وا.ددنویپب 
.داب وا  رب  ادخ  مالس  .دندز (1) ندرگ  دندرک و  شراضحا 

یفعج ةربس  یبا  نب  نمحّرلا  دبع 

.تشاد نامرف  تحت  ار  هفوک  رهش  ياهورین  زا  مراهچ  کی  هک  « دعس رمع  » هاپس ناهدنامرف  زا  یکی 

هفوک هاپس  نارس  -

یبحرا هّللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع 

زا دوخ  دـیناسر و  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  روضح  هب  ار  ناـیفوک  ۀـمانتوعد  هک  دوب  یناـسک  ۀـلمج  زا  يو.تسـالبرک  يادهـش  زا 
دنا هتفگ.دمآ  البرک  هب  دش و  ماما  هارمه  هّکم  رد.یعبات  مرتحم و  هّجوم و  ، عاجـش دوب  يدرم.دوب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  ناهارمه 

.تسا هدمآ  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  هّیبجر و  ترایز  رد  وا  مان  .دیسر (2) تداهش  هب  تسخن  ۀلمح  رد  هک 

يدزا هللا  دبع  نب  نمحّرلا  دبع 

هفوک مدرم  هب  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ۀمان  هک  دوب  هتفای  تیرومأم  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  هارمه  وا.ادهـشلا  دیـس  ياهکیپ  زا 
.دناسرب

یجرزخ يراصنا  هّبر  دبع  نب  نمحّرلا  دبع 

هب هک  دوب  یناسک  زا  زین  ترضح  نآ  تلحر  زا  سپ  دوب و  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  باحـصا  زا  يو.تسالبرک  يادهـش  زا 
زور.داد یهاوگ  تماما  هب  ریدـغ  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع بصن  هب.دوب  هتخومآ  نآرق  ترـضح  نآ  زا  تشاد و  صالخا  ، نینمؤملا ریما 

زج ، تشهب اـم و  ناـیم  ؟ مشاـبن لاـح  شوخ  ارچ  : تفگ ، تسا یخوش  تقو  هچ  نـآلا  : دـنتفگ یتـقو.درک  یم  یخوش  « ریرب » اـب اـعوسات 
زراب ياهتیصخش  زا  وا  .تسین (3) يا  هلصاف  تداهش  نارفاک و  نیا  اب  يریگرد 

ص:296

،ج 2،ص 133. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ،ص 105، نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 145. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ،ص 81، نامه ( - 2 - 2

،ج 1،ص 127. تعاجش رصنع  ( - 3 - 3
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.تفرگ (1) یم  تعیب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  عفن  هب  مدرم  زا  ، لیقع نب  ملسم  تضهن  مایا  رد  دش و  یم  بوسحم  هفوک  یعیش 

يرافغ قارح  نب  هزرع  نب  نمحّرلا  دبع 

ناناوج زا  زین  شدوخ.تشاد  تکرش  ناورهن  نیفص و  ، لمج گنج  رد  هک  دوب  « مالـسلا هیلع  » یلع نارای  زا  وا  ّدج.البرک  يادهـش  زا 
.تسا هدمآ  مه  هّیبجر  ترایز  رد  شمان  .دش (2) دیهش  اروشاع  زور  تسویپ و  یلع  نب  نیسح  هب.دوب  هفوک  ۀتسجرب  روآ و  مان 

.دشاب (3) هدمآ  شیپ  خاسنتسا  رد  هرزع  هورع و  نایم  یمسا  هباشت  دشاب و  يرافغ  ةورع  نب  نمحرلا  دبع  نامه  ، نیا هک  تسین  دیعب 

يرافغ ةورع  نب  نمحّرلا  دبع 

یم قـشع  ربماـیپ  نادـناخ  هـب  دـندوب و  هفوـک  ناعاجــش  فارــشا و  زا  ، دـندش دیهــش  ـالبرک  رد  ود  ره  هـک  ، هللا دــبع  شردارب  وا و 
اب ردارب  ود  نیا.تشاد  روضح  ترضح  نآ  باکر  رد  ، گنج هس  رد  هک  دوب  « مالـسلا هیلع  » یلع نارای  زا  زین  قارح  ناشّدج.دندیزرو 
هب نتفر  رد.دنتفر  نادیم  هب  مه  اب  دنتفرگ و  راکیپ  نذا  ادهـشلا  دیـس  زا  اروشاع  زور  مه  اب  ود  ره.دندوب  هدـمآ  البرک  هب  هفوک  زا  مه 

مامت ار  رعش  مّود  عرصم  ، رگید رفن  دناوخ و  یم  ار  زجر  زا  عرصم  کی  مادک  ره  ، گنج ماگنه.دنتسج  یم  تقبس  مه  زا  ، دربن نادیم 
.دندیسر (4) تداهش  هب  زین  مه  اب  ردارب  ود  نیا.درک  یم 

هورع نب  هللا  دبع  -

بلاط یبا  نب  لیقع  نب  نمحّرلا  دبع 

.تسا (5) هدمآ  هّیبجر  هسّدقم و  ۀیحان  ترایز  رد  نمحرلا  دبع  مان.دوب  زینک  وا  ردام.تسا  لیقع  دالوا  زا  البرک و  يادهش  زا 

لیقع لآ  -

دیزی نب  نمحّرلا  دبع 

.تسا (6) هّیبجر  ترایز  رد  شمان.تسا  هدمآ  باسح  هب  البرک  يادهش  زا 

ص:297

،ج 2،ص 145. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ،ص 82، نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
(. ،ج 2،ص 146 یناقمام ، لاقملا حیقنت  ، نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

(. ،ج 2،ص 146 یناقمام ، لاقملا حیقنت  ) .دراد ار  رظن  نیا  مه  یناقمام  موحرم  ( - 3 - 3
،ج 2،ص 146. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ،ص 83، نیسحلا راصنا  ،ج 4،ص 1501. فیراعم فراعم و  ( - 4 - 4

،ج 2،ص 146. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 5 - 5
،ص 102. نیسحلا راصنا  ( - 6 - 6
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حلاّصلا دبعلا 

البرک دیهش  رادرـس  نآ  يارب  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  لوق  زا  « مالـسلا هیلع  » لضفلا ابا  ترـضح  ترایز  رد  هک  تسا  یبقل  تفص و 
(1) ...هلوسرل » هّلل و  عیطملا  حلاّصلا  دبعلا  اهّیا  کیلع  مالسلا  :» تسا هدمآ 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  ساّبع  -

رکب یبا  نب  هّللا  دبع 

.تسا (2) هدش  رکذ  البرک  يادهش  رامش  رد 

( رطقی ) رطقب نب  هّللا  دبع 

لبق زور  هس.دوب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  یعاضر  ردارب  ربمایپ و  یباحص  يو.هفوک  رد  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  تضهن  يادهـش  زا 
دوب و « مالـسلا هیلع  » یلع ۀـناخ  رد  هنومیم  شرـسمه  دوب و  ربمایپ  مداخ  ( رطقی ) رطقب شردـپ.دمآ  ایند  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  زا 

نآ يوس  زا  يا  همان  هک  دوب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  ناگداتـسرف  زا  دیهـش و  نایباحـص  زا  وا  .داد (3) یم  ریــش  ار  ود  ره  هنوـمیم 
دندنکفا نیمز  هب  رصق  يالاب  زا  ار  وا  سپس  ، دندرب دایز  نبا  دزن  ار  يو  ، دش ریگتسد.درب  یم  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  يارب  ترـضح 

.تشک (4) ار  وا  یمخل  ریمع  نب  کلملا  دبع  هک  تشاد  ندب  رد  یقمر.دش  دروخ  شیاهناوختسا  و 

رفعج نب  هّللا  دبع 

شردـپ هک  یماّیا  رد.دوب  هشبح  رد  ناملـسم  دازون  نیتسخن  ، يو.راـّیط رفعج  رـسپ  »و  مالـسلا هیلع  » یلع داـماد  يربک و  بنیز  رـسمه 
تداهـش زا  سپ  ، ءامـسا.دوب « سیمع تنب  ءامـسا  » شردام.دمآ ایند  هب  روشک  نآ  رد  ، دوب هدرک  ترجه  هشبح  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج 

مرکا ربمایپ  ّصاخ  تیانع  دروم  ، رفعج نب  هللا  دبع.دمآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  سپس  ، رکب وبأ  يرسمه  هب  ، هتوم گنج  رد  راّیط  رفعج 
.دمآ یم  رامش  هب  مالسا  ۀهبج  دیهش  گرزب  رادرس  شردپ  هک  هژیوب  ، دوب

لها دنمتواخـس و  يدرم.تشاد  مالـسلا » هیلع  » نیـسح ماما  نسح و  ماما  هب  نایاش  یتدارا  دوب و  نینمؤملا  ریما  ۀـقالع  دروم  نینچمه 
.دوب (5) ششخب  دوج و 

زا هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  همان  ادهشلا  دیس  هب  هک  دوب  یناسک  ۀلمج  زا  ، رفعج هللا  دبع 

ص:298

،ج 98،ص 277. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ص 102. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

(. یقرواپ ،) ،ص 48 هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 3 - 3
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،ص 106. نیسحلا راصنا  ( - 4 - 4
،ج 2،ص 126. راحبلا هنیفس  ( - 5 - 5
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ترـضح ناـشردام  هارمه  ار  دّـمحم  نوع و  شرـسپ  ود  اـّما  ، تشادـن روـضح  ـالبرک  رد  دوـخ  هچرگ.دوـش  فرـصنم  قارع  هب  رفس 
هتسناوتن هکنیا  زا  وا.دندیسر  تداهش  هب  اروشاع  زور  نادیهش  رالاس  باکر  رد  ، دنزرف ود  نیا  داتسرف و  البرک  هب  « مالـسلا هیلع  » بنیز

هب هنیدم  رد  يو  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  تداهـش  اروشاع و  ۀثداح  زا  سپ.دروخ  یم  فسأت  دنک  تکرـش  البرک  هعقاو  رد  دوب 
تشذگ رد  هنیدم  رد  يرجه  لاس 80  رد  ، یگلاس نس 90  رد  يو  .دندمآ (1) یم  وا  دزن  ییوگ  تیلست  يارب  مدرم  تسشن و  گوس 

یم لالب  ربق  راـنک  ، قشمد « ریغـصلا باـب  » رد ار  يو  ربق  ماـش و  رد  ار  وا  تشذـگ  رد  مه  یخرب  .دـش (2) هدرپس  كاـخ  هب  عیقب  رد  و 
.دنناد (3)

بنیز -

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نسح  نب  هّللا  دبع 

زا عافد  يارب  ، تسا هداتفا  نیمز  رب  ادهـشلا  دیـس  دید  یتقو  ، اروشاع زور  هک  « مالـسلا هیلع  » یبتجم نسح  ماما  دنزرف  ، هلاس ناوجون 11 
تداهـش هب  بعک  نب  رحب  غـیت  اـب  تـشک و  ار  يا  هدـع  دـیگنج و  شموـلظم  يوـمع  زا  عاـفد  رد  تفاتـش و  نادـیم  يوـس  هـب  وـمع 

اجنامه هدومن  عطق  دوب  هتفرگ  رارق  نیـسح  شیومع  شوغآ  رد  هک  ار  وا  تسد  ، ریـشمش اـب  ، هلمرح دـنا  هدرک  لـقن  مه  یخرب.دیـسر 
: دوب نینچ  ، راکیپ ماگنه  وا  زجر  .درک (4) شدیهش 

هروسق ثیل  ماجآ و  ماغرض  هردیح  نبا  اناف  ینورکنت  نا 

هرصرص (5) حیر  لثم  يداعألا  یلع 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  نب  هّللا  دبع 

تداهـش هب  ( رـشب نب  هبقع  ای   ) هلمرح ریت  اب  ، ردـپ شوغآ  رد  اروشاـع  زور  هک  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  دـنزرف  ، راوخ ریـش  یکدوک 
شوغآ رد  يو.دروآ  ار  هللا  دبع  ، بنیز ، دـمآ اه  همیخ  لباقم  رخآ  عادو  يارب  ، ماما یتقو.دوب  سیقلا  ءرما  رتخد  ، بابر شردام.دیـسر 

دسج هاگنآ.دیشاپ  نامسآ  هب  ار  وا  يولگ  نوخ  ، ماما.درک شدیهش  دروخ و  وا  يولگ  رب  يریت  هک  دوب  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح 
كدوک نیا  زا  .درپس (6) كاخ  هب  ، درک رفح  هک  یلادوگ  رد  اه  همیخ  رانک  ار  كدوک  نآ 

ص:299

،ج 4،ص 1508. فیراعم فراعم و  ( - 1 - 1
.نامه ( - 2 - 2

،ج 2،ص 173. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ،ص 77، ییاوشیپ يدهم  «، اه هرطاخ  نیمزرس  ، ماش :» ك.ر هلمج  زا  وا  ةرابرد  ( - 3 - 3
،ج 45،ص 54. راونألا راحب  ( - 4 - 4

ص 279. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 5 - 5
،ص 49. نامه ( - 6 - 6
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.تسا (1) هدمآ  زین  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  يو  مان.تسا  هدش  دای  مه  رغصا  یلع  عیضر و  هللا  دبع  مان  هب  ، دیهش راوخ  ریش 

رغصا یلع  ، هلمرح -

ریبز نب  هّللا  دبع 

.دش هدنهانپ  هّکم  هب  هنیدم  زا  ، نآ لابند  هب.دوب  دیزی  تعیب  اب  ناگدننک  تفلاخم  زا  زین  وا 

نآ درگرب  مدرم  عّمجت  ماـما و  روضح  اـب  اریز  ، دـنامن هّکم  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  تساوخ  یم  هک  دوـب  یناـسک  هلمج  زا  يو 
هللا دبع  داهنشیپ  هب  خساپ  رد  هک  دوش  یم  هدید  مه  ادهشلا  دیس  دوخ  نخـس  رد  هتکن  نیا  .دوبن (2) وا  قیفوت  يارب  يا  هنیمز  ، ترضح

ءیـش سیل  اذه  ّنا  :» دوزفا نآ  نایاپ  رد  هلمج  زا  ، تفگ ینانخـس  ( ورن قارع  هب  تفگ  یم  ، شا ینطاب  تساوخ  مغر  یلع  هک  ) ریبز نب 
نب هللا  دبع  (3) هل .» ولخی  یّتح  تجرخ  ّینا  ّدوف  یب  هنولدـعی  ـال  ساـنلا  ّنا  ملع  دـق  زاـجحلا و  نم  جرخا  نا  نم  هیلا  ّبحا  ایندـلا  نم 

هب ، کلملا دـبع  تفالخ  ةرود  رد  لاس 73  رد  هکنیا  ات.دـندرک  تعیب  وا  اب  یهورگ  درک و  تفالخ  ياـعّدا  ، دـیزی گرم  زا  سپ  ، ریبز
.دش (4) هتشک  ، دندروآ موجه  هّکم  هب  وا  یبوکرس  يارب  هک  فسوی  نب  جاّجح  ياهورین  تسد 

يدزا ریهز  نب  هّللا  دبع 

.دوب هفوک  رهش  یماظن  ياهورین  مراهچ  کی  هدنامرف  هک  ، دعس رمع  هاپس  زا 

هفوک هاپس  نارس  -

سابع نب  هّللا  دبع 

رفـس نیا  زا  ار  ترـضح  نآ  درک  یم  شالت  ، هفوک هب  نتفر  يارب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  میمـصت  زا  سپ  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا 
یناسک زا  .دـش (5) ّرثأتم  تدـشب  ، تشاذـگن ریثأت  ماما  ةدارا  رد  شتاملک  نوچ  درک و  یم  يروآدای  ار  نایفوک  ییافو  یب  درادزاب و 

هب تشاد  هک  یکشم  لیدبت  باوخ و  ندید  اب  دوب و  هنیدم  رد  اروشاع  زور  تشاد و  ربخ  شیپاشیپ  ادهشلا  دیـس  تداهـش  زا  هک  دوب 
.دش (6) ربخ  اب  نیسح  ندش  هتشک  زا  ، نوخ

ص:300

،ص 66. نامه ( - 1 - 1
.هراب نیا  رد  سابع  نبا  نانخس  ،ج 3،ص 27،و  نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2

.ریثا نبا  يربط و  خیرات  زا  لقن  هب  ،ص 66  البرک ات  هنیدم  زا  یلع  نب  نیسح  نانخس  ( - 3 - 3
.هیاهنلا هیادبلا و  ءافلخلا و  خیرات  زا  لقن  هب  ،ص 69  نامه ( - 4 - 4

،ج 3،ص 25. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 5 - 5
،ص 480. قودص یلاما  ( - 6 - 6
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دش یم  بوسحم  مالسا  نارسفم  زراب  ياه  هرهچ  زا  دوب و  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » مرکا ربمایپ  نینمؤملا و  ریما  يومع  رـسپ  ، سابع نبا 
مالـسا ناگرزب  زا  يو.دوب  ینآرق  ياهثحب  هب  هتخیمآ  ساـبع ، نبا  سلاـجم.دوب  هتخومآ  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح  زا  ار  ریـسفت  هک 
هب.تسا هدـش  زاربا  یـضقانتم  ياهرظن  ، تفالخ تموکح و  لئاسم  ناـیوما و  ناـمثع و  ةراـبرد  وا  یـسایس  عضاوم  هب  تبـسن  اـّما  ، دوب

هدید وا  درکلمع  رد  اهیگتفـشآ  یخرب  اّما  ، دوب وا  باکر  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع ياهگنج  رد.دـنتفگ  یم  « تّما ربح  » وا هب  ، یملع ظاحل 
رمع لاس  داتفه  هک  یلاح  رد  ، تشذگرد فئاط  رد  ، ریبز رسپ  ۀنتف  رد  ، يرجه لاس 68  رد.دوب  هدش  انیبان  رمع  رخاوا  رد  يو.دوش  یم 

.درازگ (1) زامن  وا  رب  هّیفنح  دّمحم.تشاد 

يرافغ ةورع  نب  هللا  دبع 

نابحاص هفوک و  فارشا  ناعاجش و  زا  ، نمحرلا دبع  شردارب  وا.دنا و  هدروآ  اروشاع  زور  رد  لّوا  ۀلمح  يادهش  رامـش  رد  ار  شمان 
دندیگنج و دـنتفر و  نادـیم  هب  مه  اب  ود  ره.دـندناسر  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هب  ار  دوخ  البرک  رد  دـندوب و  تیب  لها  تیالو 

.دندش (2) دیهش 

هزرع نب  نمحرلا  دبع  ، هورع نب  نمحرلا  دبع  -

يدزا فیفع  نب  هللا  دبع 

هفوـک رد  راـگزور  نادـهاز  هتـسجرب و  نایعیـش  زا  يو.درک  ضارتـعا  وا  هـب  ، هفوـک رد  داـیز  نـبا  سلجم  رد  هـک  ، هعیـش ناـگرزب  زا 
هداد تسد  زا  نیّفص  گنج  رد  ار  دوخ  تسار  مشچ  لمج و  گنج  رد  ار  دوخ  پچ  مشچ.عاجـش  هاگآ و  لدنـشور و  ییانیبان  ، دوب
نخس ادهشلا  دیـس  ربمایپ و  نادناخ  شهوکن  رد  تفر و  الاب  هفوک  ربنم  رب  دایز  نبا  یتقو  « مالـسلا هیلع  » نیـسح تداهـش  زا  سپ.دوب 

ار وا  شناگتسب.دننک  شریگتـسد  داد  روتـسد  دایز  نبا.داد  ار  وا  ياه  هوای  خساپ  ، تعاجـش تّدش و  اب  فیفع  نب  هللا  دبع  ، درک زاغآ 
ییاـمنهار اـب  ، دوب اـنیبان  هکنآ  اـب  يو.دـندرک  هرـصاحم  ار  شا  هناـخ  ، وا يریگتـسد  يارب  تموکح  نازابرـس.دندرب  نوریب  سلجم  زا 

رد وا  ضارتعا.دندناسر  تداهش  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  وا.دش  ریگرد  نامجاهم  اب  ، تسد هب  ریشمش  هناریلد و  يا  هزرابم  رد  ، شرتخد
زا عاـفد  رد  وا  یکاـب  یب  تعاجـش و  دـش و  بوسحم  يدـیزی  تموکح  هفوـک و  یلاو  اـب  راکـشآ  ةزراـبم  یعوـن  ، داـیز نبا  سلجم 

تامّرحم و

ص:301

فراـعملا ریـسفتلا و  یف  هتناـکم  ساـبع و  نبا  .» ص 55 ج 8، «، هعیـشلا ناـیعا  :» ك.ر هـلمج  زا  وا  لّـصفم  لاـح  حرـش  يارب  ( - 1 - 1
.یتّجح رقاب  دّمحم  رتکد  زا  « يرخألا

،ج 2،ص 218. تعاجش رصنع  ( - 2 - 2
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ةدـنهد ناشن  ، شا هناخ  هب  نامجاهم  اب  دربن  ماگنه  وا  یـسامح  ياهزجر.تشگ  ناراّبج  ربارب  رد  ییوگ  قح  يارب  ییوگلا  ، تاسّدـقم
: دز یم  دایرف  دناخرچ و  یم  ار  ریشمش  هلمج  زا.تسوا  تماهش  اب  دنلب و  حور 

يردصم يدروم و  مکیلع  قاض  يرصب  نع  یل  جّرف  ول  هّللا  و 

يوما ۀطلس  ّدض  رب  بالقنا  ۀّقرج  نیتسخن  ار  فیفع  دنزرف  یبالقنا  تکرح  .دنتخیوآ (1) راد  هب  هفوک  ۀسانک  رد  هدز و  ندرگ  ار  وا 
.دنا هتسناد  البرک  ۀثداح  زا  سپ 

اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و  ، روربم ای  -

بلاط یبا  نب  لیقع  نب  هللا  دبع 

يرگید ، دـش یم  داـی  ربـکا  ناونعب  یکی  دوب ، هللا  دـبع  ود  ره  ماـن  هک  تشاد  رـسپ  ود  لـیقع.اروشاع  زور  رد  مشاـه  ینب  يادهـش  زا 
.دندش دیهش  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  اب  البرک  رد  ود  ره.رغصا 

.تسا (2) هدمآ  مه  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان 

لیقع لآ  -

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  هللا  دبع 

.دوب « نینبلا ما  » شردام ساّبع و  ردارب  نینمؤملا و  ریما  دنزرف  يو.تسالبرک  يادهش  زا 

هّیبجر ترایز  هسّدقم و  ۀیحان  ترایز  رد  دیهش  نیا  یمارگ  مان.دوب  یمرضح  تیبث  نب  یناه  وا  لتاق.تشاد  لاس  تداهش 25  ماگنه 
.تسا (3) هدمآ 

یبلک ریمع  نب  هللا  دبع 

.تفر دربن  نادیم  هب  اروشاع  زور  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ۀهبج  زا  هک  تسادهش  نیلوا  ءزج 

تفرگ يا  هناخ  دبعلا  رئب  یکیدزن  رد  هدمآ ، هفوک  هب.دوب  هفوک  نایعیـش  زا  یـسامح  روالد و  یناوج  ، دوب بهو  وبا  شا  هینک  هک  يو 
هیلع » یلع نب  نیسح  گنج  هب  هلیخن  زا  ات  دنک  یم  یهدنامزاس  هدامآ و  ورین  دعس ، رمع  دید  یتقو.دش  لقتنم  اجنآ  هب  شرـسمه  اب  و 

دنزرف دربن  هب  هک  نانیا  اب  گنج  مراودـیما.مدوب  ناکرـشم  اب  داهج  ۀتفیـش  مسق  ادـخ  هب  : تفگ دوخ  شیپ  دـنورب ، ـالبرک  رد  « مالـسلا
ناـیم رد  وا  اـب  ار  دوـخ  تـّین  تـفر و  شرــسمه  شیپ.دـشابن  ناکرــشم  اـب  داـهج  زا  رت  باوـث  مـک  دـنوادخ  دزن  ، دــنور یم  ربماـیپ 

دنتفر و نوریب  هفوک  زا  ود  ره  هنابش  ، تشاذگ

ص:302
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،ج 2،ص 135. راحبلا هنیفس  ،ج 45،ص 119، راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 199. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 2 - 2

.نامه ( - 3 - 3
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.دوب البرک  يادهش  زا  زین  وا  رسمه  .دنتسویپ (1) البرک  رد  نیسح  ناروای  هب  مّرحم  متشه  بش 

مان هب  ) شنامالغ زا  یکی  ، رمش روتسد  هب  هک  دودز  یم  وا  ةرهچ  زا  كاخ  دناسر و  وا  نیلاب  هب  ار  دوخ  شنز  ، هللا دبع  تداهش  زا  سپ 
.دوب « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  باحـصا  زا  دیهـش  نیمود  ، هللا دبع.دیـسر  تداهـش  هب  شرهوش  رانک  دز و  وا  رـس  رب  يزرگ  اب  ( متـسر

.تسا هدمآ  مه  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان  (2)

بهو ّما  -

لیقع نب  ملسم  نب  هللا  دبع 

يریت ، دوب هداهن  یناشیپ  رب  تسد  هک  یلاح  رد  دـنا  هتفگ.دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  هّیقر  شردام  ، البرک رد  مشاـه  ینب  يادهـش  زا 
ۀیحان ترایز  هّیبجر و  ترایز  رد  شمان.دنا  هتـسناد  هلاس  تداهـش 14  ماگنه  ار  وا  یخرب.تخود  مه  هب  ار  یناشیپ  تسد و  دـمآ و 

.تسا (3) هدمآ  مه  هسّدقم 

لیقع لآ  -

ینادمه عمسم  نب  هللا  دبع 

هیلع » نیسح ماما  هب  هّکم  رد  ار  هفوک  ناگرزب  زا  یعمج  درص و  نب  نامیلـس  ۀمان  هک  دوب  یکیپ.اروشاع  تضهن  هار  رد  نارگـشالت  زا 
.دناسر ماما  هب  لاس 60  ناضمر  رد 10  ار  همان  يو.دوب  هفوک  هب  ترضح  نآ  ندمآ  هب  توعد  ، همان ياوتحم.دناسر  « مالسلا

يدبع ( طیبث ) طیبن نب  دیزی  نب  هللا  دبع 

ار « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  یهاوخ  کمک  ۀـمان  هرـصب  لها  هکنآ  زا  سپ  ، طـیبن نب  دـیزی  ناشردـپ  هارمه  ، هللا دـیبع  شردارب  وا و 
اروشاع زور  رد  لّوا  ۀلمح  رد  یلقن  هب.دننک  مایق  « ماما ترـصن   » تلاسر هب  ات  دنتفر  نیـسح  ماما  کمک  هب  هرـصب  زا  ، دـندرک تفایرد 

.تسا هدمآ  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  هللا  دیبع  شردارب  وا و  مان  .دندش (4) دیهش 

دیزی نب  هللا  دیبع  ، طیبث نب  دیزی  -

ص:303

،ج 2،ص 24. نیفطصملا تاربع  ،ص 201، نامه ( - 1 - 1
،ج 8،ص 66. هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ،ص 84، نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 217. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 3 - 3
،ص 85. نیسحلا راصنا  ( - 4 - 4
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رغصا یلع  - عیضر هللا  دبع 

یفعج ّرح  نب  هللا  دیبع 

ماما.درکن يرای  ار  ماما  تفاین و  البرک  ناوراک  رد  ندش  هارمه  قیفوت  اّما  ، تساوخ يرای  وا  زا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هک  یـسک 
شیرای ددـنویپب و  ماما  يودرا  هب  ات  دـنک  توعد  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  قورـسم  نب  جاجح  ، دـید ار  وا  ۀـمیخ  ، لـتاقم رـصق  هاـگلزنم  رد 

.تسین وا  يارب  يروای  هفوک  رد  نوچ  ، مشابن نیسح  اب  هک  مدمآ  نوریب  رطاخ  نیا  هب  هفوک  زا  هک  دروآ  هناهب  يو.دنک 

تـساوخ وا  زا  ماما  ، هفوک عاضوا  نوماریپ  ییاهوگتفگ  زا  سپ  تفر و  وا  دزن  يا  هدع  هارمه  ترـضح  ، دنتفگ ماما  هب  هک  ار  وا  خساپ 
ّدر ار  قیفوت  تمارک و  نیا  تفریذپن و  مهزاب  هللا  دیبع.دباتـشب  تیب  لها  ترـصن  هب  دیوشب و  ار  شا  هتـشذگ  ياهاطخ  هبوت  بآ  اب  ات 

.دهد ماما  هب  ار  شیوخ  ناّرب  ریشمش  هدش و  نیز  بسا  هک  دش  رضاح  ! یهاوخ ریخ  يور  زا  درک و 

یم يراکادـف  يراـی و  تدوخ  زا  اـم  ، تدوـخ نآ  زا  تریـشمش  بسا و  : دوـمرف ، دـبایرد ار  تداعـس  وا  هک  دـش  سویأـم  ماـما  نوـچ 
كانیتآ اّمنا  ، کفیـس کـسرفل و  كاـنئج  اـم  ! ّرحلا نب  اـی  :» تسین وت  لاـم  هب  يزاـین  ار  اـم  ، یتسین يزاـبناج  هب  رـضاح  رگا.میتساوخ 

دق ّینأل  ادضع ، نیّلضملا  ذّختا  يّذلاب  نکا  مل  کلام و  نم  ءیـش  یف  انل  هجاح  الف  کسفنب  انیلع  تلخب  تنک  ناف  ، هرـصّنلا کلأسنل 
یف ههجو  یلع  هللا  هّبکا  ّالا  مهّقح  یلع  مهرصنی  مل  یتیب و  لها  هیعاد  عمـس  نم  : لوقی وه  »و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » هّللا لوسر  تعمس 

!... تشگرب شیوخ  ۀمیخ  هب  وا  شیپ  زا  ماما  هاگنآ  (1) راّنلا .»

اب هک  يرعش  اب  درک و  یم  تمالم  ار  دوخ  دوب و  هدش  نامیشپ  ماما  ندرک  يرای  رد  یهاتوک  نآ  زا  تّدشب  ، البرک ۀثداح  زا  سپ  يو 
نب هللا  دبع  وا  مان  اهلقن  یخرب  رد  .تسا (2) هدرک  نایب  ار  تمادن  هودنا و  نیا  ، دوش یم  عورـش  ...اّیح » تمد  ام  هرـسح  کل  ایف  » علطم

.تسا هدش  لقن  ّرح 

ترـصن.دروآ هناـهب  وا  تساوـخ و  يراـی  وا  زا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هاـگلزنم  نیمه  رد  هک  دوـب  یناـسک  زا  زین  سیق  نب  ورمع 
هراومه ، راصنتسا يادن  نیا.تسا  یمّنهج  ، دهدن خساپ  دونشب و  ار  ماما  « رـصان نم  له  » يادن هک  ره  دروآ و  یم  فیلکت  ، ماما یهاوخ 

نامرف هب  نید و  هار  رد  ناج  لام و  یتسه و  ندرک  ادـف  رد  ، تداعـس تساروشاع و  زور  ره  البرک و  اـج  همه.دراد  دوجو  خـیرات  رد 
، ناسنا هکنآ  زا  رتالاب  یتواقش  هچ  تسا و  یهلا  ربهر  ماما و 

ص:304

،ص 365. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ،ج 5،ص 84، یفوک مثعا  نبا  ، حوتفلا ( - 1 - 1
.یمزراوخ لتقم  زا  لقن  هب  ،ج 3،ص 363  نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2
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! تسا یهلا  تناما  هک  یناج  ، دزرو لخب  ادخ  هار  رد  شیوخ  ناج  هب  تبسن  دهدن و  خساپ  ار  موصعم  ماما  توعد 

قورسم نب  جاجح  ، اروشاع موی  لک  ، رصان نم  له  ، لتاقم رصق  -

دایز نب  هللا  دیبع 

نبا » ار دایز  نبا.تفرگ  ماجنا  وا  روتـسد  هب  شناراـی  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  تداهـش  هک  ، اروشاـع ۀـثداح  ناـمز  رد  هفوک  یلاو 
تیب لها  يارـسا  هک  اروشاع  زا  سپ  هفوک  رد.دوب  « هناجرم » مان هب  یـسوجم  راکانز و  يزینک  شردام  مان  اریز  ، دنیوگ یم  مه  « هناجرم

تبـسن هب  هراشا  نیا  دـناوخ و  « هناجرم نب  ای  » ار وا  ، دایز نبا  هب  باـطخ  رد  « مالـسلا هیلع  » بنیز ترـضح  ، دـندرک هراـمألا  راد  دراو  ار 
تموکح هب  هیواعم  فرط  زا  يرجه  لاس 54  رد  هک  دوب  يوما  روهشم  نارادرـس  زا  وا.هفوک  رورغم  مکاح  رگاوسر  دوب و  وا  كاپان 

ندـمآ راک  يور  هیواعم و  گرم  زا  سپ.تشگ  بوصنم  هرـصب  ینارمکح  هب  لوزعم و  اـجنآ  زا  لاس 56  رد.دـش  بوصنم  ناسارخ 
دروآ و رد  لرتنک  تحت  ار  عاضوا  دـش و  زین  هفوک  یلاو  ، تمـس ظفح  اب  ، دـش زاـغآ  هفوک  رد  لـیقع  نب  ملـسم  تضهن  یتقو  دـیزی ،

.دناسر تداهش  هب  ار  لیقع  نب  ملسم 

دگنجب ترضح  نآ  اب  ات  تشاد  لیسگ  يرکشل  اب  ار  دعس  رمع  يو  ، قارع يوس  هب  هّکم  زا  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  تکرح  زا  سپ 
هاپس هدنامرف  هک  ) دعس رمع  هب  ار  وا  تیب  لها  نتفرگ  ریـسا  شنارای و  ادهـشلا و  دیـس  نتـشک  نامرف   . دراداو دیزی  اب  تعیب  هب  ار  وا  ای 

.داد (1) ( دوب البرک  رد  هفوک 

رهش زا  ار  وا  نارگتوعد  نایفوک  یلو  دناوخ ، ارف  تعیب  هب  ار  هفوک  هرـصب و  لها  درک و  تفالخ  ياعّدا  ، دیزی گرم  زا  سپ  ، دایز نبا 
ار نیباوت  بوکرـس  تیرومأم  ، نیباّوت تضهن  اب  ناـمزمه  ، تفر ماـش  هب  یتّدـم  دـش و  يرارف  ماـقتنا  میب  زا  سپـس  يو  ، دـندرک نوریب 
زا یکی  رد  ماجنارـس.دش  ریگرد  وا  اب  هدرولا  نیع  رد  تفر و  درـص  نب  نامیلـس  گنج  هب  يرکـشل  اب  يرجه  لاس 65  رد  .تفای (2)
نبا رس.دنتشگ  هدنکارپ  شنایهاپس  یقاب  دندش و  هتشک  شناهارمه  زا  یعمج  شدوخ و  يرجه  لاس 67  رد  ، راتخم هاپس  اب  اهیریگرد 

ار رـس  هک  دنا  هتفگ  مه  یخرب.داتـسرف  « مالـسلا هیلع  » داّجـس ماما  هّیفنح و  دمحم  دزن  ار  رـس  نآ  مه  راتخم.دـندرب  راتخم  دزن  ار  دایز 
.داتسرف (3) ریبز  هللا  دبع  شیپ 

ص:305

،ج 1،ص 580. راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 1530. فیراعم فراعم و  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 640. یمالسا گرزب  فراعملا  هرئاد  ( - 3 - 3

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 431 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_305_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_305_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_305_3
http://www.ghaemiyeh.com


نبا داـیز و  نب  هللا  دـیبع  نعلا  »و«و  هناـجرم نبا  هللا  نعل  :» تسا هتفرگ  رارق  نعل  دروـم  ، اروشاـع تراـیز  رد  هک  تـسا  یناـسک  زا  يو 
«. هناجرم

دایز لآ  -

يدبع ( طیبث ) طیبن نب  دیزی  نب  هللا  دیبع 

نآ هارمه  دنتسویپ و  « مالسلا هیلع  » نیسح ناوراک  هب  هتفر و  هّکم  هب  هرصب  زا.دندوب  البرک  يادهـش  زا  شردپ  هللا و  دبع  شردارب  وا و 
دیهـش هس  نیا  رب  مالـس  اب  هارمه  ، هسّدقم ۀیحان  ترایز  رد  ، عمج نیا  مان  .دوب (1) لّوا  ۀلمح  رد  ناشتداهـش.دنتفر  البرک  هب  ترـضح 

: تسا هدمآ  نینچ 

(2) یسیقلا .» تیبث  نب  دیزی  ینبا  ، هللا دیبع  هللا و  دبع  یلع  مالسلا  »

طیبث نب  دیزی  ، دیزی نب  هللا  دیبع  -

هزات نوخ  - طیبع

هیلاع تابتع 

»و مالسلا هیلع  » یلع ترـضح  دهـشم  دننام  ، ار هکّربتم  دهاشم  تسا  هبلغلاب  مان  ، تابتع.نییاپ ای  الاب  هچ  ، تسا رد  ۀناتـسآ  ینعم  هب  ، هبتع
.ناماما (3) تارازم  رگید  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ترضح 

ندیسوب و میرکت و  دروم  اهنآ  هاگرد  هک  دوش  یم  هسدقم  ياه  هناتـسآ  نیموصعم و  ياهمرح  ۀمه  لماش  ، دوخ یّلک  يانعم  رد  هبتع 
تراــیز رتــشیب  ، دوــش یم  حرطم  جــح  تراــیز  اــب  هارمه  بــلغا  هــک  ، تاــبتع تراــیز  اــّما  ؛ دریگ یم  رارق  ناگتفیــش  تراــیز 

.تسا (4) دارم  ارماس  نیمظاک و  ، فجن ، البرک

البرک ، ترایز -

یسوب هبتع 

.دور یم  راک  هب  « مالسلا هیلع  » نیموصعم رّهطم  ياهمرح  هب  فّرشت  يارب  رتشیب  ، نتفر ترایز.مرح  رد  ناتسآ  ندیسوب 

ترایز -

ترتع

زا هک  ینادنزرف  هب  ترتع.هعیش  ۀّمئا  ، تراهط تمصع و  تیب  لها  ، مرکا ربمغیپ  نادناخ 

ص:306
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،ص 85. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 45،ص 72. راونألا راحب  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
، ناریا رد  هسدـقم  تاـبتع  هنوـگنیا  تاـصتخم  هچخیراـت و  یفرعم  هـب  «، هسدـقملا تاـبتعلا  هعوـسوم  » يدـلج ۀـعومجم 11  ( - 4 - 4

.تسا هتخادرپ  نیطسلف  ماش و  ، قارع ، زاجح

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


نادـنزرف زا  هناگهن  ناماما  نیـسح و  ، نسح نم ، : دومرف ؟ تسیک « ترتع :» دندیـسرپ نینمؤملا  ریما  زا.دوش  یم  هتفگ  دـشاب  یـسک  لسن 
رانک ات  ، دوش یمن  ادـج  نانآ  زا  نآرق  دـنوش و  یمن  ادـج  نآرق  زا  ، تسا ناشیا  مئاق  يدـهم و  ناـنآ  نیمهن  هک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح

راگدای ثاریم و  ناونعب  ار  « ترتع نآرق و  » ادخ لوسر  دـنمیرک و  نآرق  ياتمه  ، ربمایپ ترتع  .دنوش (1) دراو  ربمایپ  رب  ( رثوک ) ضوح
(2) ...یتیب .» لها  یترتع  هّللا و  باتک  ، نیلقّثلا مکیف  كرات  ّینا  :» تسا هدرک  یفّرعم  تّما  يارب  شیوخ 

نادنزرف و يانعم  هب  ترتع  نینچمه.تسا  نیریش  باعل  يانعم  هب  زین  ، تسوهآ ۀفان  رد  کشم  تشرد  ياه  هعطق  ، تغل رد  « ترتع » اّما
رگید يانعم.دـنیوگ  یم  ترتع  ، همطاف یلع و  لسن  زا  ربمایپ  ۀـیّرذ  هب  تهج  نیمه  هب  تسا و  صخـش  کـی  لـسن  یبسن و  ناـگداون 
نینچ ، ترتع يارب  هدش  دای  یناعم  ۀمه  هب  هّجوت  اب  یمق  ثّدحم  موحرم.دشاب  هدییور  هرابود  هدش و  هدیرب  هک  یتخرد  ۀـشیر  ، ترتع
ناـنیا تسا و  هشیدـنا  تمکح و  لـها  دزن  اراوگ  بآ  ناـشمولع  دـنا و  هفاـن  زا  کـشم  گرزب  ياـه  هعطق  نوچمه  ، هّمئا : دـیوگ یم 

دنتخرد و نیا  گرب  ناشنایعیـش  ،و  تخرد نیا  ياه  هخاش  ، وا لسن  زا  هّمئا  شا و  هنت  یلع  ، شا هشیر  ادخ  لوسر  هک  دنتـسه  یتخرد 
.تسا (3) تخرد  نیا  ةویم  ، تیب لها  مولع 

زکرم زین  تیب  لها  ، تسا زکرم  رهـش و  يانعم  هب  ، ترتع :» دـیوگ یم.تسا  هدـش  لقن  ترتع  ةرابرد  یبلاـج  ياـهریبعت  « یبارعا نبا  » زا
دوخ ۀناخ  ، نآ نداد  رارق  تمالع  اب  ات  دهد  یم  رارق  نآ  رانک  ار  دوخ  ۀنال  ، رامسوس هک  تسا  یمیظع  ةرخص  ، ترتع.دنمالسا یلـصا 

هدـیرب عـطق و  ، هتفرگ رارق  متـس  دروـم  زین  تیب  لـها  ، تـسا هدـش  عـطق  تـخرد  ۀـشیر  ، ترتع.دـنقلخ ناـیداه  زین  هّمئا.دـنکن  مـگ  ار 
.دوش یم  هتفگ  وهآ  ۀفان  کشم و  گرزب  ۀعطق  کی  هب  ، ترتع.دندش

.دنیوبشوخ ، هفان گرزب  ۀعطق  نوچمه  ، بلاط وبا  نادنزرف  مشاه و  ینب  نایم  رد  زین  نانآ 

زیچ ره  زا  رتاراوـگ  ، ناـگنازرف درخ و  لـها  دزن  ، زین تـیب  لـها  موـلع.دوش  یم  هـتفگ  نیریــش  اراوـگ و  لـالز و  ۀمــشچ  هـب  ، ترتـع
ترتع.شوجنزرم لـثم  ، تسا قرفتم  یهاـیگ  ، ترتع.دـنیادخ بزح  هاپـس و  ، داـب نوچمه  زین  ناـنآ.تسا  داـب  ياـنعم  هب  ، ترتع.تسا

، ناتسود ، ترتع.تسا هدرتسگ  ناهج  برغ  قرش و  رد  ناشتاکرب  دنراد و  وس  ره  رد  هدنکارپ  ياهرازم  زین  ربمایپ 

ص:307

،ج 2،ص 156. راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1

،ج 1،ص 735. هادهلا تابثا  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 157. راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3
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.دنتسه (1) « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » هّللا لوسر  طهر  هفیاط و  هورگ و  زین  تیب  لها.دنیوگ  ار  سک  ره  ۀلیبق  هفیاط و 

مشاه ینب  ، هللا لآ  ، تیب لها  -

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  ّیلع  نب  نامثع 

وا مان  هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا.تسا  نینمؤملا  ریما  شردپ  نینبلا و  ما  شردام  هک  تسا  سابع  ردارب  يو.البرک  يادهش  زا  یکی 
.مدیمان (2) « نامثع ،» نوعظم نب  نامثع  مردارب  دای  هب  ار 

تداهش ماگنه.تشک  ار  وا  دعـس  نبا  هاپـس  زا  رگید  یکی  داتفا و  نیمز  رب  دش و  حورجم  اروشاع  زور  رد  ، دیزی نب  یلوخ  ریت  هب  يو 
.تسا هدمآ  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.تشاد  لاس   21

يرافغ ( هورع ) هورف نب  نامثع 

يرافغ ةّرق  یبا  نب  هّرق  نامه  وا  هک  دنا  هداد  لامتحا.تسا  هدمآ  زین  هّیبجر  ترایز  رد  شمان.تسا  هدمآ  رامش  هب  البرک  يادهـش  زا 
.دشاب (3)

يرافغ هّرق  یبا  نب  هّرق  -

تاناجهلا بیذع 

بآ نآ  يانعم.دـش  یم  هتفگ  بیذـع  هتـشاد ، بآ  نوچ  تشذـگ و  نآ  زا  ادهـشلا  دیـس  هک  ، هفوک کیدزن  اـههاگلزنم  زا  یکی  ماـن 
اه هناخ  هاچ و  هکرب و  بآ.دراد و  میمت  ینب  هب  ّقلعت  هک  تسا  هفوک  هار  لزانم  زا  هثیغم  هّیسداق و  نایم  نآ  ّتیعقوم.تسا  راوگشوخ 

.تسا (4) هدوب  نایناریا  يارب  ینابهگن  ّلحم  هک  هدوب  اجنآ  رد  مه  یهاگساپ  هتشاد و  يدجسم  رصق و  و 

سپ.دوب عمج  هارمه  زین  لاله  نب  عفان.درک  دروخرب  دندمآ  یم  هفوک  زا  هک  رفن  راهچ  اب  ، لزنم نیا  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح 
ّرح .دنتخادرپ (5) شباکر  رد  يراکادف  هب  دنتسویپ و  « مالسلا هیلع  » نیـسح هب  نانآ  ، تفرگ ماجنا  نانآ  ماما و  نیب  هک  ییاهوگتفگ  زا 
ّرح دوب و  هداد  يریگتخـس  هب  نامرف  هک  دیـسر  ّرح  هب  دایز  نبا  ۀمان  هک  دوب  اجنیمه  رد.درک  یم  تکرح  ینیـسح  ناوراک  هارمه  زین 

.دش ماما  تکرح  عنام  زین 

لزنم -

ص:308

.ترتع ةژاو  « راحبلا هنیفس  » رد نایب  نیا  هب  کیدزن  «. رتع » هژاو ، یحیرط ، نیرحبلا عمجم  ( - 1 - 1
،ج 45،ص 38. راونألا راحب  ،ج 2،ص 247، یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 2 - 2

،ص 102. نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
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،ص 105. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 4 - 4
،ص 220. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 5 - 5
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قارع

زا لبق  دیوگ و  خساپ  ، دـیزی اب  هزرابم  رد  نایفوک  توعد  هب  ات  تفر  اجنآ  يوس  هب  زاجح  زا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هک  ینیمزرس 
هـلجد و ناـیم  ۀـقطنم  صوـصخب  ، قارع نیمزرـس.دیسر  تداهــش  هـب  داـیز  نـبا  هاپــس  ةرــصاحم  رد  ـالبرک  رد  ، هفوـک هـب  ندیــسر 

.تسا ّتیعمجرپ  زیخلصاح و  ، تارف

.تشگ انشآ  « مالسلا هیلع  » یلع لآ  اب  ، دش حتف  « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  تفالخ  زا  شیپ  ، قارع نیمزرس  یتقو 

هیلع » یلع ترضح  هک  لمج  گنج  زا  سپ.دندوب  رکـشل  ریما  ای  رادنامرف  اجنآ  رد  رتشیپ  ، رـسای رامع  دوعـسم و  نبا  نوچمه  یناسک 
لآ هیواعم و  ور  نیا  زا.دندش  انشآ  شنامدود  ترضح و  نآ  اب  رتشیب  هقطنم  نآ  مدرم  ، داد رارق  شیوخ  تفالخ  ّرقم  ار  هفوک  « مالسلا

نایماش و ناـیم  هراومه  .دنناکـشخب (1) نیمزرـس  نآ  رد  ار  تّوبن  نادـناخ  هب  شیارگ  ياـه  هشیر  عیـشت و  اـت  دندیـشوک  یم  ناورم 
لاـبند هب  - زین هقطنم  نیا  یبـتجم  نسح  ماـما  نارود  رد  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  تداهـش  زا  سپ.تسا  هدوب  هنیک  عازن و  ، ناـیقارع

.دندرک یم  بوکرس  ار  « مالسلا هیلع  » یلع ناراداوه  ، تّدشب نانآ  تفرگ و  رارق  نایوما  رایتخا  رد  - حلص داد  رارق 

بذبذتم و راتفر  کی  زا  زین  نآ  مدرم.تسا  هتشگ  یم  تسد  هب  تسد  اهتردق  نیب  هدوب و  لزلزتم  هتفـشآ و  يا  هقطنم  هراومه  ، قارع
یمزر و نازابرـس  یناـسنا و  ياـهورین  يارب  يزکرم  یمالـسا و  روشک  بلق  ، راـگزور نآ  رد  ، لاـح نیع  رد  .دـندوب  رادروخرب  ّریغتم 
تشاد و يرت  هژیو  ّتیعقوم  قارع ، ياهرهـش  رد  هفوک  صوـصخب  .دـش (2) یم  بوسحم  رکـشل  يارب  یهاگیاپ  دوب و  لام  تورث و 

جورخ لثم  ، زین اروشاع  زا  سپ  یـسایس  ياـهنایرج  رد  یّتح.دوب  ّمهم  ياـههاگیاپ  زا  ، یتازراـبم یـسایس و  ياهـشکمشک  رد  هراومه 
سپ مالسلا » هیلع  » نیسح ماما  هک  دوب  لیالد  نیا  رطاخ  هب  دیاش.تشاد  هدمع  شقن  نایوما  ّدض  رب  فلتخم  ياهشروش  زورب  راتخم و 

وا و نایعیـش  هک  صوصخب  ، دـیوگ کـیّبل  ار  ناـیفوک  يادـن  دور و  قارع  نیمزرـس  هب  تفرگ  میمـصت  ، هّکم رد  ههامدـنچ  تماـقا  زا 
نآ تداهش  ییوگشیپ  یتایاور  رد.دنتـشون  ماما  يارب  يرایـسب  توعد  ياه  همان  دندوب و  ناوارف  هفوک  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع شردپ 

هدوـمرف « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هب  « هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  : هـلمج زا  ، تـسا هدـمآ  زین  قارع  نیمزرـس  رد  ترـضح 
یعدت ضرا  یه  ،و  نیّیبنلا ءایصوا  نّویبنلا و  اهب  یقتلا  دق  ضرا  یه  قارعلا و  یلا  قاستس  ّکنا  :» دوب

ص:309

،ص 67. يرّفظم ، هعیشلا خیرات  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 11. یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح  ( - 2 - 2
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اجنآ ، دـش یهاوخ  هداد  قوـس  قارع  يوـس  هب  يدوزب  (1) ...کباحـصا .» نم  هعامج  کعم  دهـشتسی  اهب و  دهـشتست  کـّنا  ،و  ارومع
یم هدـناوخ  مه  « ارومع » هک تسا  ینیمزرـس  نآ  ،و  دـنا هدرک  دروخرب  مه  اب  نآ  رد  ناربماـیپ  ءایـصوا  ناربماـیپ و  هک  تسا  ینیمزرس 

.دیسر دنهاوخ  تداهش  هب  تنارای  زا  یهورگ  ، زین وت  هارمه  دش و  یهاوخ  دیهش  نیمزرس  نآ  رد  وت  ، دوش

نانخس ، دننک یم  یهاتوک  ، قح تیامح  رد  هک  يدارفا  ناونعب  ، قارع لها  زا  ، شیوخ نانخس  یخرب  رد  زین  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح 
قارع رهش  راهچ  رد  هعیش  ماما  شـش  دقرم  تسا و  هنایمرواخ  رد  یمالـسا  ياهروشک  زا  ، قارع نونکا  .دراد (2) يا  هدننک  شهوکن 

ماما يداه و  ماما  مرح  ) ءاّرماس ( داوج ماما  مظاک و  ماما  مرح  ) نیمظاک ( نینمؤملا ریما  رازم  ) فجن ( نیسح ماما  نفدم  ) البرک : دراد رارق 
.تسا (3) روشک  نیا  رد  زین  فرشا  فجن  ياپ  رید  ۀیملع  ةزوح  (. يرکسع

ارومع ، هفوک ، نیرهنلا نیب  -

نیقارع

هفوـک و هب  نیقارع  نینچمه.دـنا  هتفگ  نیقارع  اهحالطـصا  یخرب  رد  مه  اـب  ار  مجع  قارع  برع و  قارع.قارع  ود  ، تسا قارع  ۀـینثت 
اب ، دیزی رظن  اب  دوب و  هرـصب  مکاح  ، هفوک رب  تراما  زا  شیپ  ( دیرفآ ار  البرک  هعجاف  هک  ) دایز نب  هللا  دیبع.تسا  هدـش  هتفگ  مه  هرـصب 

بوکرس ار  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  نارای  دناشن و  ورف  ار  لیقع  نب  ملسم  تضهن  ات  دش  هتـشامگ  مه  هفوک  تراما  هب  تمـس  ظفح 
.دنتفگ یم  « نیقارعلا مکاح  » ار وا  تهج  نیمه  هب.دنک 

دایز نب  هللا  دیبع  -

مساق یسورع 

ناهذا هب  فیعـض  عبانم  زا  یلو  ، درادن دنـس  ّتیعقاو و  ، تسا حرطم  البرک  رد  وا  يارب  هلجح  نتـسارآ  مساق و  یـسورع  ناونعب  هچنآ 
يارب هلجح  مه  اه  هیزعت  یناوخ و  هیبش  رد  دنیرگ و  یم  دنزوس و  یم  مالسلا » هیلع  » یبتجم ماما  ناوجون  یماکان  رب  هتفای و  هار  ماوع 

.دنیارآ یم  داماد  ون  مساق 

.تسا یسورع  زا  رت  هداس  يزیچ  ، هدمآ عبانم  یخرب  رد  هچنآ.تساروشاع  ياهفیرحت  زا 

نسح نب  مساق  ، اروشاع ياهفیرحت  -

ص:310

،ج 45،ص 80. راونألا راحب  ( - 1 - 1
ۀبطخ 71. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( - 2 - 2

(. دلج  6) يدرولا یلع  «، ثیدحلا قارعلا  خیرات  نم  هّیعامتجا  تاحمل  :» ك.ر قارع  رصاعم  خیرات  ةرابرد  ( - 3 - 3
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یبلعث ناطب  نب  هورع 

هیلع » یلع نب  نیـسح  ناراـی  زا  یکی  اروشاـع  زور  ، یبـلغت داـقر  نب  دـیز  ماـن  هب  يرگید  یناـج  قاـفتا  هب  يو.ـالبرک  ناراـکتیانج  زا 
.دندناسر تداهش  هب  « عاطم نب  دیوس  » مان هب  ار  « مالسلا

عاطم نب  ورمع  نب  دیوس  -

سمحا سیق  نب  هورع 

.دوب البرک  رد  دعس  رمع  هاپس  ناراوس  بسا  هدنامرف  ، نوعلم نیا 

هفوک هاپس  نارس  -

فیرع

نتـسکش مه  رد  يارب  هفوک  رد  .دوب (1) نانآ  هب  یگدیـسر  لوئـسم  تموکح و  اب  نآ  طبار  هک  ، هلیبق کـی  ةدـنیامن  گرزب و  ناونع 
ياهدحاو هب  ، هفوک رد  دوجوم  تاقبط.دـش  یم  هدافتـسا  ، بالقنا ندـناشنورف  يارب  اهفیرع  ذوفن  ناونع و  زا  ، لیقع نب  ملـسم  تضهن 

یـصخش »و  هفارع » اههورگ نیا.دش  یم  هدیزگرب  ( قوقح ) عیزوت تسرپرـس  ناونعب  هورگ  ره  زا  یـصخش  دش و  یم  میـسقت  رتکچوک 
ۀفارع رد  تشاد  ناکما  هک  ، تسناد شاشتغا  هنوگره  لوئـسم  ار  اـهفیرع  ، داـیز نبا  ...دش (2) یم  هدیمان  « فیرع » دوب نآ  لوئـسم  هک 
قوقح تفایرد  زا  اه  هفارع  مامت  دش و  دهاوخ  بولـصم  ، دنک ناهنپ  دایز  نبا  زا  يزیچ  یفیرع  رگا  هک  درک  دیدهت  دـهد و  خر  اهنآ 

: دوب ریز  ياهدنب  لماش  درک ، داجیا  بعر  زا  يّوج  ، نآ راشتنا  هک  ، دایز نبا  ۀینایب  .تشگ (3) دنهاوخ  مورحم 

.دننک يرامشرس  ار  جراوخ  هّیرورح و  هلمج  زا  ، دنا هّیما  ینب  فلاخم  هک  ار  یناسک  ، نافیرع -1

.دنهد شرازگ  ار  اهدرکلمع  یماسا و  زا  یتسیل  ، نافیرع -2

.دنشاب بقارم  ادیدش  ، دنراد لیقع  نب  ملسم  هب  لیامت  هک  نانآ  هب  تبسن  -3

رد لباقم  رد  مادعا  هب  موکحم  ، دنـشاب هدرپسن  لد  دـیزی  تموکح  هب  هک  دـنوش  تفای  یناسک  وا  تفارع  ۀـطیح  رد  هک  یفیرع  ره  -4
.تسا شا  هناخ 

ص:311

مهنم ریمالا  فّرعتی  مهروما و  یلی  سانلا  نم  هعامجلا  هلیبقلا و  رمأب  مئاقلا  وه  : تسا هدـمآ  فیرع  ةراـبرد  سورعلا  جاـت  رد  ( - 1 - 1
.مهلاوحا

،ص 99. يرفعج نسح  دیس  ، خیرات ریسم  رد  عّیشت  ( - 2 - 2
،ص 165. نامه ( - 3 - 3
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تلود رد  بوشآ  بجوم  راک  چیه  هب  تسد  دننکن و  تفلاخم  وا  دارفا  هک  دراپسب  دّهعت  دیاب  ، تشونن ار  یسک  مان  هک  یفیرع  ره  -5
.دنتشاذگ (1) ارجا  هب  ار  هّینایب  نیا  ياهدنب  ، تّدشب مه  نافیرع.دننزن 

هناخازع

ینیـسح يرادازع  ، نآ رد  هک  مه  يا  هیکت  هّینیـسح و  هب  .ارـس (2) تبیـصم   ، ارـس متام  ، دـننک اپرب  ازع  نآ  رد  هک  يا  هناخ  ، هناخ متام 
.دوش یم  هتفگ  ینیسح  ۀناخازع  ، دوش یم  رازگرب 

تلود هیکت  ، هیزعت ، هّینیسح ، هیکت -

يرادازع

نتشادهگن هدنز  هک  ، لمع نیا.اروشاع  زور  مّرحم و  ۀهد  هژیوب  ، فلتخم مایا  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  دای  هب  یمسارم  نتـشاد  اپرب 
یم ، ینیـسح يازع  ۀـماقا  هار  رد  ، نیموصعم دوخ  تسا و  نید  ءاـیلوا  رایـسب  قـیوشت  دروـم  ، تساروشاـع گـنهرف  ینیـسح و  فدـه 

...و یناوخ  هحون  ، ندنایرگ ، هیثرم ندورس  ، رکذ سلاجم  ییاپرب  ، هیرگ تروصب  ، يرادازع اریز  .دندیشوک (3)

هیلع » نیـسح ماـما  يارب  اـه  هناـخ  رد  ازع  ییاـپرب  ۀـنیمز  رد  « مالـسلا هیلع  » رقاـب ماـما.تسا  ناـنآ  ّتیموـلظم  نییبـت  هّمئا و  ّطـخ  ءاـیحا 
عزجلا راهظإب  هتبیـصم  هراد  یف  میقی  هیلع و  میقی  هیلع و  ءاکبلاب  هراد  یف  نم  رمأی  هیکبی و  نیـسحلا و  بدنیل  ّمث  :» دیامرف یم  « مالـسلا
دنناوت یمن  اروشاع  زور  هک  یناسک  هب  )(4) .نیسحلا » باصمب  اضعب  مهضعب  ّزعیل  تویبلا و  یف  اضعب  مهضعب  ءاکبلاب  نوقالتی  هیلع و 

دوخ ۀناخ  لها  هب  دنک و  هیرگ  يرادازع و  هبدن و  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح رب  ( دنهد یم  روتـسد  هنوگنیا  دنورب  ترـضح  نآ  ترایز  هب 
اب ار  رگیدکی  دننک و  اپرب  يرادازع  مسارم  «، مالسلا هیلع  » نیسح رب  هلان  هیرگ و  راهظا  اب  شا  هناخ  رد  دنیرگب و  وا  رب  هک  دهد  روتسد 

.دننک تاقالم  ناشیاه  هناخ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  گوس  رد  ییوگ  تیلست  تیزعت و  هیرگ و 

ۀماـنرب کـی  هب  لیدـبت  ، تسه هدوب و  اـهلد  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  زا  هک  یتـّبحم  قـشع و  زا  يرادروـخرب  اـب  ، يرادازع ّتنس 
هیلع » نیـسح ماـما  اـب  يرایـسب  راـشقا  ، نآ تکرب  هب  درادـن و  یـشوماخ  یتسـس و  زگره  تسا و  هدـش  سّدـقم  یمدرم و  هدرتـسگ و 

اروشاع گنهرف  نید و  »و  مالسلا

ص:312

،ص 97. ردیح دسا  ، هتضهن یف  نیسحلا  عم  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

.یناتسرهشلا حلاص  دیس  زا  « دیهشلا مامالا  یلع  هحاینلا  خیرات  » ۀمجرت ، ینیسح يرادازع  ۀچخیرات  ( - 3 - 3
ندرک هیرگ  هلأسم  هب  ، دلج دنچ  ، يدومحم رقاب  دـمحم  «، نیـسحلا متآم  یف  نیلقثلا  تارف  «ز  باتک ،ص 175. تارایّزلا لماک  ( - 4 - 4

.تسا هدروآ  ار  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  گوس  رد  اه  هیثرم  زا  يا  هعومجم  زین  هتخادرپ و  ترضح  نآ  رب  ادخ  ءایلوا 
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هتفای یتموکح  تردق و  ، نایعیش هک  هاگره  تسا و  هتشذگ  ابع  لآ  سماخ  رب  يراوگوس  رب  يدایز  ياهبیـشن  زارف.دنوش و  یم  انـشآ 
ادهشلا دّیس  ترضح  يرادازع  هب  نایعیش  ، مّرحم لّوا  ۀهد  رد  ، هیوب لآ  یهاشداپ  نامز  رد  » .دنا هدیـشوک  نآ  ۀعـسوت  جیورت و  رد  ، دنا

شوپهایس ار  اهرازاب  دنـشوپب و  هایـس  ، مّرحم لّوا  ۀهد  رد  دادغب  مدرم  هک  داد  نامرف  هک  تسا  یـسک  نیلوا  ، هلوّدلا زعم...دندومن  مایق 
زا اروشاع  زور  رد  یمومع  لیطعت  یخاّبط و  عنم  اهناکد و  نتـسب.دنیامن  ماـیق  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  يراد  هیزعت  مسارم  هب  دـننک و 
ات مسارم  نیا.دوب  لومعم  رهـش  نآ  رد  یقوجلـس  ۀلـسلس  تنطلـس  لیاوا  ات  دمآ و  لمع  هب  دادـغب  رهـش  رد  یملید  هلوّدـلا  ّزعم  فرط 

(1) .تسا » هدوب  رارقرب  موسرم و  اهنآ  ورملق  یمالسا  ياهروشک  مامت  رد  هملاید  تلود  ضارقنا 

نالا :» دومرف « هّرـس سدق  » ینیمخ ماما.تسا  هدوب  رئاعـش  میظعت  نتـشادهگن و  هدـنز  ایحا و  نیمه  زین  ینیـسح  تضهن  یگنادواج  زمر 
الاح ات  ، دـنا هدرک  ظفح  ار  ام  ، اهینز هنیـس  نیا  اب  اهتبیـصم و  نیا  اب  اه و  هضور  نیا  اب  ، اهربنم نیا  اب  هک  تسا  لاـس  دـصراهچ  رازه و 
یمن ظفح  ، دـشابن نز  هنیـس  رـس و  شیاپ  ات  ، دـشابن نک  هیرگ  شیاپ  ات  ، دـشابن نز  هنیـس  شیاپ  اـت  یبتکم  ره...ار  مالـسا  دـنا  هدروآ 

ییاپرب (2) ...مینک .» دایرف  ، مینک هیرگ  ، مینک یناوخ  هحون  مینکاپب ،  ملع  ، دور یم  نامتـسد  زا  هک  يدیهـش  کی  يارب  دـیاب  اـم...دوش 
لماع «، مالـسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  گوس  رد  نتخیر  کشا.تسا  مولظم  زا  تیامح  ناملاظ و  هب  ضارتعا  یعون  ، ادهـشلا دیـس  يارب  ازع 

زا عافد  ّطخ  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح وریپ  ياهورین  عّمجت  يارب  يزاس  هنیمز  نارگمتس و  زا  ییوجماقتنا  یهاوختلادع و  ّسح  تیوقت 
رد ، يدیزی نشخ  طیارش  رد  :» يرّهطم دیهش  ریبعت  هب.تسا  هدنیآ  ياهلسن  هب  « تداهش » گنهرف لاقتنا  ، دیهش يارب  يرادازع.تسا  قح 

هورگ اب  گنج  نالعا  قح و  لها  هورگ  هب  ندوب  هتسباو  مالعا  یعون  ، ادهش رب  ندرک  هیرگ  هب  رهاظت  ندرک و  تکرش  اهینیسح  بزح 
کی ، تسا تکرح  کـی  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  يرادازع  هک  تساـجنیا.تسا  یگتـشذگدوخ  زا  یعوـن  ، تقیقح رد  لـطاب و 

ددرگ و رادروخرب  تخانـش  روعـش و  زا  ، هفطاـع روش و  هک  دوش  یم  ببـس  ، يرادازع (3) .تسا » یعامتجا  ةزراـبم  کـی  ، تسا جوم 
هدنزاس رکف  کی  ناونعب  « اروشاع بتکم  درادهگن و« هدنز  ، راداوه ۀعماج  نهذ  رد  ار  نامیا 

ص:313

،ص 4. نوحشم نسح  ، ناریا یبهذم  یقیسوم  ( - 1 - 1
،ج 8،ص 69 و 70. رون ۀفیحص  ( - 2 - 2

،ص 89. يرّهطم یضترم  دیهش  ، ریخا ۀلاس  دص  یمالسا  ياهتضهن  ( - 3 - 3
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هب یلع  لآ  ّتیمولظم  يادص  ندناسر  تداهـش و  نوخ و  طخ  ءایحا  ، يرادازع.دنک ظفح  ار  دوخ  ریثأت  هراومه  ، شخب ماهلا  ۀثداح  و 
قشع نهاریپ  ، عمـش ۀلعـش  زا  ، هتفای ار  شیوخ  يارآ  لفحم  عمـش  هک  دنرون  ۀتفیـش  یناگناورپ  ، ینیـسح نارادازع.تسا  خیرات  شوگ 

نیرتقیمع.تسا ّمهم  اروشاـع  گـنهرف  ظـفح  رد  يرادازع  شقن  .دـنا  ندـشادف  نتخوس و  رپ  نتخاـب و  ناـج  ةداـمآ  دـنا و  هدیـشوپ 
ماما ّتیمولظم  رب  مه.دهد  یم  لاقتنا  ، تسا هتفای  مّسجت  البرک  رد  هک  هفطاع  ناهرب و  قشع و  لقع و  یگتخیمآ  قیرط  زا  ار  اهدـنویپ 
ياـه هتـسد  یگناـخ و  ياـه  هضور.دوش  یم  هتخانـش  ، تکرح تضهن و  زا  نیـسح  ماـما  فدـه  نآ  ۀـیاس  رد  مه  دوـش و  یم  هیرگ 

سلاجم ییاپرب  رد  شالت  نداد و  بآ  تبرش و  نتفرگ و  تسد  هب  مچرپ  یکـشم و  سابل  ندیـشوپ  ، ینز ریجنز  ياهتئیه  يرادازع و 
.دشخب یم  انغ  قمع و  ار  یبلق  دنویپ  نیا  تسا و  ینیسح  ۀهبج  يریگزابرس  یعون  هب  کی  ره...و  ینز  هنیس  یناوخ و  هحون  و 

هیزعت ، يرادازع ياه  هتسد  ، هضور ، یتّنس يرادازع  ، تئیه -

یتّنس يرادازع 

نیا.تسا هتفای  یمدرم  ۀبنج  هدوب و  حرطم  زابرید  زا  ینیـسح  ۀسامح  اروشاع و  ۀـثداح  دای  نتـشادهگن  هدـنز  هب  تبـسن  هک  يا  هویش 
رکذ ، ینز هنیــس  ، يراوـگوس ياـه  هتــسد  اـهتئیه و  لیکــشت  ، ندــنایرگ نتــسیرگ و  یناوـخ ،  هحوـن  ، ییارــس هـیثرم  لـماش  ، هوـیش

هب رتشیب  هچ  ره  ، تسا هتخیمآ  هعیش  ۀفطاع  ناج و  حور و  اب  نوچ  ، اه هویش  هنوگنیا.تسا...و  ، یناوخ هضور  ظعو و  سلاجم  ، تبیصم
یم فوـفکم  نوراـه  وـبا.ددرگ  یم  تـیب  لـها  ناگتفیـش  هوـبنا  لّکـشت  عّـمجت و  بذـج و  لـماع  دـشخب و  یم  یمدرم  گـنر  نآ 
زین نـم  ، ناوـخب ( ادهـشلا دیـس  گوـس  رد  ) رعـش مـیارب  : دوـمرف ترــضح.مدیسر  « مالــسلا هـیلع  » قداـص ماـما  تمدـخ  يزور  : دـیوگ
دیس ترضح  ربق  دزن  هک  هنوگنامه  دینک و  یم  یناوخرعـش  ناتدوخ  يارب  هک  هنوگنامه  هکلب  ، هن روطنیا  ، هن : دومرف ترـضح.مدناوخ 
نتم دزن  موسرم  ینامدوخ و  ةویـش  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  (1) هربق .» دـنع  هیثرت  امک  نودـشنت و  امک  ال، :» یناوخ یم  هیثرم  ادهـشلا 
دیاب ام  :» تسا هدومرف  هر » » ینیمخ ماما.تسا  نآ  موادت  نماض  ، ّتنس نیا  ظفح.تسا  هدوب  « مالسلا هیلع  » هّمئا مامتها  دروم  رتشیب  ، مدرم

یم هار  هب  یـضتقم  عقاوم  رد  رفـص  مّرحم و  رد  ، اروشاع رد  هک  یمالـسا  كرابم  تاجتـسد  نیا  ظفاح  ، یمالـسا ياهتّنـس  نیا  ظـفاح 
شلابند رتشیب  هک  مینک  دیکأت  ، دتفا

ص:314

،ج 44،ص 287. راونألا راحب  ( - 1 - 1
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فرط زا  قباس و  عضو  نامه  اب  ، ابطخ فرط  زا  ، نویناحور فرط  زا  ، شدوخ یتّنـس  عضو  نامه  اب  اروشاـع  نتـشادهگن  هدنز...دنـشاب 
دینادب دـیاب.داتفا  یم  هار  يرادازع  ناونع  هب  يرادازع  تاجتـسد  ، مّظنم مظعم و  تاجتـسد  هک  قباس  بیترت  نامه  اب  مدرم  ياه  هدوت 

ّدح ات  زین  اروشاـع  يرادازع  لـصا  ظـفح  یّتح  (1) .دـینک » ظفح  ار  اهتّنـس  نیا  دـیاب  ، دـنامب ظوفحم  امـش  تضهن  دـیهاوخب  رگا  هک 
لصا زا  مه  ار  اهتّنس  نامه  ناوریپ  یهاگ  ، رتهب نیزگیاج  نودب  یتّنـس  ةویـش  نتخاس  نوگرگد  تساهتّنـس و  ظفح  ۀیاس  رد  يرایـسب 

.دزاس یم  ادج  ینیسح  يارجام 

اهتّنس مسارم و  ، تئیه ، يرادازع ياه  هتسد  ، هیزعت -

ینیسح قشع 

يراکادف و هب  هدننازیگنارب  ، یهابت زا  هدنرادزاب  یلماع  ربمایپ و  تیب  لها  اب  نانآ  ةدـنهد  دـنویپ  هک  هعیـش  یحور  ۀیامرـس  نیرتمیظع 
ماما قشاع  یبلق  تیامح  ، نآ زوس  هدنام و  هدنز  اروشاع  نیـسح و  دای  ، قشع نیمه  ۀیاس  رد.تسا  ناج  لد و  ةدـننک  هیفـصت  داهج و 

تداهش لابقتسا  هب  اروشاع  زور  ار  وا  نارای  ، قشع نیمه.تسا  هدیشخب  ورین  ، راثیا ۀهبج  قح و  عفن  هب  هراومه  ار  « مالسلا هیلع  » نیـسح
.دنتفای يدبا  تایح  « مالسلا هیلع  » نیسح باکر  رد  گرم  اب  ات  داتسرف 

لتقل ّنا  «:» مالسلا هیلع  » قداص ماما  ةدومرف  هب.تسا  یندشن  شوماخ  يا  هلعش  هداهن و  اهلد  رد  دنوادخ  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح قشع 
ناـینیمز لد  رد  اـهنت  هن  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  تـبحم  (2) ادـبا .» دربـی  ـال  نینمؤـملا  بوـلق  یف  هرارح  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

دزن ینیمز  ةرهچ  نیرتـبوبحم  وا  «، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  ةدوـمرف  هب  دـنراد و  یم  تـسود  ار  وا  زین  نایـشرع  هـکلب  ، تـسا
(3) .نیسحلا » یلا  رظنیلف  ءامّسلا  لها  یلا  ضرألا  لها  ّبحا  یلا  رظنی  نا  ّبحا  نم  :» تسا ناینامسآ 

لد ایرد  ارم  وت  قشع  هدرک  لد  اب  ترهم  هتخیمآ  هک  يا 

لصاح درادن  وت  ياوه  زج  ما  هتشاک  لد  هب  هک  یقشع  رذب 

لقاع ، نونجم وت  رهم  مُخ  نونجم و ز  لقاع  ، وت قشع  ِیم  زا 

لیاز (4) لد  زا  وت  قشع  دوشن  ربز  ریز و  ناهج  راک  دوش  رگ 

يرادازع ، کشا «، مالسلا هیلع  » تیب لها  تبحم  -

ص:315

،ج 15،ص 204. رون ۀفیحص  ( - 1 - 1
،ص 38. تارایزلا لماک  ( - 2 - 2

،ج 4،ص 73. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 3 - 3
.فلؤم زا  ( - 4 - 4
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شطع

هنشت بل  همه  ، نارگید رغصا و  یلع  ، ربکا یلع  سابع ، ، ادهشلا دیس.تسالبرک  ۀثداح  رد  مغ  زوس و  ياه  هولج  نیرتزراب  زا  یگنـشت 
ماما و هب  شطع  لیمحت  تارف و  بآ  زا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هاـگ  همیخ  ندرک  مورحم.دـندرپس  ناـج  اروشاـع  زور  ناـشطع  و 

یگنـشت لّمحت  ناکدوک  زا  رتشیب  ، ناگرزب.تسا هللا  لآ  هب  تبـسن  ، دایز نبا  هفوک و  هاپـس  توادـع  یتسپ و  نشور  دراوم  زا  ، شنارای
اهرگج ، کشخ اهبل  ، یلاخ اهکـشم  درک و  یم  دادـیب  شطع  البرک ، رد.دـنوش  یم  بات  یب  رتدوز  ، یبآ یب  ربارب  رد  لاـفطا  دـنراد و 

.دوب دنلب  شطعلا  يادص  و  هتسب ، تارف  هار  ، مرگ اوه  ، هتخوس

البرک (1) نابایب  »ز  شطعلا » دایرف دسر  یم  قّویع  هب  زونه  ناگنشت  ناز 

هب تشادرب و  ار  کشم  دـش و  بسا  رب  راوس.دینـش  ار  ناکدوک  « شطعلا ، شطعلا » يادـص ، دـمآ اـه  همیخ  راـنک  ساـبع  ، اروشاـع زور 
دوب يریگرد  نیا  رد  « مالـسلا هیلع  » لضفلا ابا  دـندرک و  هرـصاحم  ار  وا  ، تارف رب  لّکوم  نازادـناریت  رفن  رازه  راهچ.تفر  تارف  فرط 

.دش دیهش  داد و  ار  اهتسد  هک 

زا ناشطع  دیـشونن و  بآ  داتفا و  ماما  یگنـشت  دای  هب  « نیـسحلا شطع  رکذف  » یلو دشونب  بآ  تساوخ  ، تارف زا  ندمآ  نوریب  زا  لبق 
هب عادو  نیرخآ  يارب  هنشت  حورجم و  ، ندیگنج تبون  نیدنچ  زا  سپ  اروشاع  زور  زین  « مالـسلا هیلع  » ربکا یلع  .دمآ (2) نوریب  هعیرش 

يارب «، مالسلا هیلع  » ماما (3) یندهجا .» دیدحلا  لقث  ینلتق و  دق  شطعلا  ، هبا ای  :» تفگ یم  ادهشلا  دیس  هب  هک  یلاح  رد  ، دمآ هاگ  همیخ 
.دینک شباریس  دییایب  هک  ، دیبلط بآ  نمشد  هاپس  زا  یلقن  هب  انب  زین  دوخ  راوخریش  ماک و  هنشت  كدوک 

نیا تسا  مرغصا  یلع  ، یهانگ چیه  هدرکن  میامش  راکهانگ  نم  امش  معز  هب  رگا 

.دیرد (4) مه  زا  ار  ههام  شش  نآ  ۀنشت  يولگ  ، هلمرح ریت  هک 

دوب نامیتی  ۀلان  کلف  هب  شطع  زا  هک  دوب  ناج  تمیق  بآ  الب  برک و  هب  رگم 

دـش و عناـم  رمـش  هک  دـشونب  بآ  دورب و  تارف  هـب  تساوـخ  ، دربـن زا  سپ  یگنـشت  عـفر  يارب  ، اروشاـع زور  زین  ادهـشلا  دیـس  دوـخ 
زا ات  دیشون  یهاوخن  بآ  نیا  زا  ، نیسح يا  : تفگ

ص:316

.یناشاک مشتحم  ( - 1 - 1
ص 284. (، نیسح ماما  ) ملاوع ،ج 45،ص 41، راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ص 246. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
،ج 3،ص 275. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 4 - 4
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شناقشاع لد  رب  یغاد  نانچ  البرک ، يادهش  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  یگنشت  (1) اشطع .» تومت  وا  هقوذت  هللا ال  «و  يریمب یگنشت 
رابنا بآ  نتخاس  تبرـش و  رذن  ییاّقـس و  یناسربآ و  هب  ، نیـسح ماما  هار  رد  ، دننک یم  دای  ار  وا  ، اراوگ بآ  ندیـشون  ره  اب  هک  هداهن 

.تسا هدروخ  دنویپ  البرک  شطع و  بآ و  نیب  ایوگ  ، دنک یم  یعادت  ناشنهذ  رد  اروشاع  البرک و  یشطع  ره  اب  دنزادرپ و  یم 

تسا هدیکشخ  نابز  تسا و  بابک  اهلد  شطع  زا  تسا  هدیکشخ  نالد  ایرد  بل  ، ایرد بل  رب 

تسا هدیکشخ  ناتسوب  نیا  ، یگنشت مومس  زک  غیرد  يا  ، تماهش تسا و  قشع  ناتسب  البرک 

تسا (2) هدیکشخ  ناوج  ریپ و  بل  ینیب  فرط  ره  مرح  لها  رب  تسا  هدرک  رثا  یبآ  یب  زوس 

بیس يوب  ، رغصا یلع  ، ییاّقس ، تارف ، کشم ، بآ نتسب  ، بآ -

ناشطع

هدـمآ ماما  نآ  ةرابرد  اه  همانترایز  خـیراوت و  ، تایاور رد  ریبعت  نیا.دیـسر  تداهـش  هب  ـالبرک  رد  هنـشت  هک  ، ادهـشلا دیـس  باـقلا  زا 
هک زین  « مالسلا هیلع  » داجس ماما  (3) اناشطع .» ابورکم  امولظم  لتق...نیسحلا  ّنا  :» تسا « مالـسلا هیلع  » رقاب ماما  ثیدح  رد  هلمج  زا.تسا 
نب نیسحلا  ربق  اذه  :» تشون وا  ربق  يور  رب  ، ماک هنـشت  ماما  نفد  زا  سپ  ، دمآ ادهـش  نیـسح و  ماما  رکیپ  نفد  رد  دسا  ینب  يرای  يارب 

لماع نیرت  يوق  ، شنادـنزرف ناراـی و  وا و  زوسناـج  تداهـش  یگنـشت و  نیمه  (4) .اـبیرغ » اـناشطع  هولتق  يذـّلا  بلاـط  یبا  نب  ّیلع 
.تسا هدوب  نایئاروشاع  اب  نادجو  اب  ياهناسنا  نتخاس  لدمه  فطاوع و  کیرحت 

ادهشلا دیس  فاصوا  ، بآ ، شطع -

هّیطع

رد « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  مه  اب  هک  دوش  یم  حرطم  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  ماـن  راـنک  رد  هراومه  ، هّیطع ماـن 
یخرب هب  انب.درک  یم  یهارمه  ترایز  نیا  رد  ار  وا  هّیطع  ، دوب هدش  انیبان  رباج  نوچ  دندمآ و  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هب  لّوا  نیعبرا 

ةدانج نب  دعس  نب  هّیطع.دندرک  دروخرب  هّیطع  رباج و  اب  البرک  رد  ، ماش رفس  زا  تیب  لها  تشگزاب  ماگنه  ، اهلقن

ص:317

،ج 45،ص 51. راونألا راحب  ( - 1 - 1
(. دیرف ) یبسامهط رداق  : زا ( - 2 - 2

،ص 168. تارایزلا لماک  ( - 3 - 3
،ج 3،ص 325. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 4 - 4
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داهنشیپ هب  ، هّیطع مان.دمآ  ایند  هب  هفوک  رد  « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  تفالخ  نامز  رد  يو.دوب  هعیـش  ثیدح  ملع و  لاجر  زا  ، یفوع
مرج هب  يو.تسا  هدش  قیثوت  مه  ّتنـس  لها  یلاجر  بتک  رد  یّتح  هک  دوب  هعیـش  قثوم  نایوار  زا  وا.دش  هداهن  يو  رب  ترـضح  نآ 

ار وا  ، جاـجح روتـسد  هب.تخیرگ  سراـف  هب  دوـب و  بیقعت  تحت  فـسوی  نب  جاّـجح  يوـس  زا  « مالـسلا هیلع  » یلع يراداوـه  عّیـشت و 
زا.دندیـشارت ار  وا  شیر  رـس و  يوم  دندز و  شندب  رب  هنایزات  دص  راهچ  ، دنک نعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دشن  رـضاح  نوچ  دنتفرگ و 

.تشذگرد (1) يرجه  لاس 111  رد  ات  دوب  هفوک  رد.تشگزاب  هفوک  هب  یتّدم  زا  سپ  تفر و  ناسارخ  هب  سپ  نآ 

نیعبرا ، رباج ، نیعبرا ترایز  -

باقع

.تسا رادروخرب  رایسب  يورین  زا  هک  يراکش  زاورپزیت و  هجنپ و  يوق  فورعم  ةدنرپ 

یبسا ، هیثرم تایبدا  رد  .دسر (2) یم  فده  هب  اعیرـس  ، راکـش تاقباسم و  رد  هک  هدش  هتفگ  مه  کباچ  کتزیت و  ياهبـسا  هب  ازاجم 
هیلع » یلع نب  نیـسح  نآ  زا  ، وا زا  شیپ  هک  دـنیوگ  تـسا و  هدـش  هدـناوخ  « باـقع ،» تسـشن یم  نآ  رب  « مالـسلا هـیلع  » ربـکا یلع  هـک 
: دناشن نآ  رب  ار  ربکا  یلع  اروشاع  رد  داد و  ربکا  یلع  هب  ار  باقع  ، تفرگ رارق  ترضح  نآ  ياپ  ریز  حانجلا  وذ  نوچ  ، دوب « مالسلا

رب راوس  ربکا  یلع  زین  اروشاع  بش  رد  یلقن  هب  (3) اّیوناث » اقارب  باقعلا  هبکرا  اّیرصم و  افیس  هدّلق  اّیدالوف و  ارفغم  هقرفم  یلع  عضوف  »
: دنا هتشون  .دروآ (4) اه  همیخ  هب  بآ  ، تارف زا  دش و  نآ 

هلاس جنپ  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » لوسر ترضح  ، ماگنه نآ  داتـسرف و  هیده  ادخ  لوسر  يارب  نزی  يذ  نب  فیـس  هک  دوب  یبسا  ، باقع
ماما »و  مالسلا هیلع  » یلع.دش یم  ناوج  ، تسـشن یم  يریپ  بسا  ره  تشپ  رب  هک  دوب  ربمایپ  صیاصخ  زا  نیا  درک و  ینالوط  رمع.دوب 

.تفر نادیم  هب  تسشن و  نآ  رب  ربکا  یلع  ، ربمغیپ هبش  زین  اروشاع  رهظ  دندوب و  هدش  راوس  بسا  نآ  رب  مه  ادهشلا  دیس  یبتجم و 

یلع حورجم  رکیپ  ، نادیم رد  رایـسب  رکـشل  ببـسب  یلو  ، دروایب اه  همیخ  هب  ار  وا  تساوخ  یم  بسا  ، ربکا یلع  ندش  حورجم  زا  سپ 
.دندرک (5) هعطق  هعطق  ار  ربکا  یلع  هک  دوب  نیا  )و  رکسعلا یلا  هلمتحاف  ،) درب هفوک  هاپس  تمس  هب  ار  ربکا 

ص:318

،ج 4،ص 1567. فیراعم فراعم و  ( - 1 - 1
.ادخهد همان  تغل  يرشخمز ، ، هغالبلا ساسا  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 21. ینیوزق ظعاو  نیدلا  ردص  ، سدقلا ضایر  ( - 3 - 3
،ج 1،ص 264. نامه ( - 4 - 4

،ج 2،ص 38. نامه ( - 5 - 5
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ورذت صقر  هب  کبک و  راتفر  هب  ورم  نیهاش  زاورپ  هب  یبسا  هچ 

تشپ هدنخرف  لای و  ورب  نویامه  تشرد  ناوختسا  ، مرن وم  مرگ و  شکر 

هبقع

رمع مان  هب  يدرمریپ  اب  اجنامه  رد.دمآ  دورف  اجنآ  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  ، هفوک هار  لزانم  زا  یکی  مان.زارد  هوک  يانعم  هب 
شیوخ هار  ماما   . درادزاب اهریشمش  اه و  هزین  فرط  هب  نتفر  زا  ار  ماما  دیـشوک  یم  يو.دیـسرپ  ار  هفوک  عاضوا  دروخرب و  ناذول  نب 

.داد (1) همادا  البرک  يوس  هب  ار 

رقع

اتسور نآ  هب  هفوک  هب  رفس  هار  رد  نوچ  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما.دوب  البرک  ياهیکیدزن  رد  وراب  جرب و  ياراد  مکحتسم و  ییاتـسور 
ار شیولج  ، دوش جراخ  هقطنم  زا  تساوخ  نوچ.البرک  : دـنتفگ ؟ دراد مان  هچ  هقطنم  نیا  : دیـسرپ.رقع : دـنتفگ ، دیـسرپ شمان  زا  ، دیـسر
نآ هب  درک  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  نیق  نب  ریهز  هک  دوب  اتسور  نامه  رد  .دمآ (2) شیپ  اروشاع  ۀثداح  ات  ، دنام اجنامه  رد  دنتفرگ و 

.درکن تقفاوم  ماما  اّما  ، دنهد رارق  دوخ  یعافد  رگنس  ار  اجنآ  ، هتفر هد 

تمالع

يانعم هب  تمالع.دوش  یم  هتفرگ  راک  هب  یبهذـم  ياه  هتـسد  اهتئیه و  رد  هک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  يرادازع  لـیاسو  رازبا و  زا 
یم لـمح  ار  نآ  هـک  مـه  یناـسک  تـسا و  هدــش  یم  بوـسحم  رادازع  ياــههورگ  ياــه  هناــشن  مـه  اــهتمالع  نـیا.تسا  هناــشن 

نییاـپ يوس  زا  نآ  یقفا  نهآ  اـی  بوـچ  رب  هک  يدـننام  بیلـص  :» ادـخهد ۀتـشون  هب.رادرب  ملع  ینعی  ، دـندوب « شک تمـالع  ،» دـندرک
رب دراد و  لیوط  ّزلف  زا  يا  هنابز  ناـیم  رد  دـننک و  بصن  نآ  زج  غرم و  زا  ییاهـسیدنت  هلـال و  ربز  يوس  زا  دـنزیوآ و  همرت  ياـهلاش 
رد دـشاب و  جـنپ  اـی  هس  ، تسا روهـشم  « غیت » هب هک  يّزلف  ياـه  هناـبز  نیا  دـننک و  بصن  ناولا  ۀشیـش  زا  يا  هلولگ  اـی  رپ  زلف  نآ  كون 

دهع هب  نآ  تمدق  هک  ناهفصا  نارگتعنص  راک  يّزلف و  تسا  یئیش  »(3) .دنرآ » تکرح  هب  اه  هتسد  شیپاشیپ  مّرحم  يرادازع  مسارم 
نادلگ و ، دبنگ ، هنابز يدادعت  ياراد  ، دسر یم  يوفص  نیطالس 

ص:319

،ص 90. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 1 - 1
(. نادلبلا مجعم  زا  لقن  هب  ،) ،ج 8،ص 38 هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
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دننک و یم  تنیز  رجنخ  همق و  ریشمش و  هرقن و  ياه  هّکس  سوواط و  رپ  يا و  هوهق  هایـس و  زبس و  ياهلاش  اب  ار  نآ  هدوب و  سوواط 
هتـشاد مهـس  ، تاملع ندرب  رد  دیاب  هلاس  همه  هک  دننک  یم  رذن  مه  ناناوج  زا  يا  هّدع...دنروآ  یم  رد  تکرح  هب  اه  هتـسد  رخآ  رد 

زا ، راجاق رـصع  رد  اهییاپورا  اب  ناریا  طابترا  زا  سپ  هک  دناسر  یم  ، بیلـص هب  نآ  تهابـش.دنیوگ  یم  مه  تاملع  نآ  هب  (1) دنشاب .»
يرادازع لصا  اوتحم و  زا  ار  نارادازع  یهاگ  هک  تسا  يرهاظم  اهدومن و  ، لاح ره  هب.تسا  هدش  سابتقا  ّتیحیـسم  یبهذم  ياهنییآ 

 . دراد یمزاب  ینید  رئاعش  ۀماقا  و 

ملع -

مقلع

يانعم هب  زین.دیـسر  تداهـش  هب  نآ  رانک  ، اروشاع زور  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  ساـبع  هک  ، تارف زا  تسا  يرهن  ماـن  ، همقلع اـی  مقلع 
سابع شطع و  اب  دنویپ  رد  رتشیب  ، اروشاع تایبدا  رد.لظنح  ، دنیوگ مقلع  مه  ار  تخـس  رایـسب  بآ  خلت و  تخرد  ره  ،و  تسا یخلت 

.دوش یم  حرطم  « مالسلا هیلع  » لضفلا ابا  ةدش  عطق  ياهتسد  و 

دندرب یم  ار  بالگ  ، لُگ ۀمشچ  زا  دندرب  یم  ار  باوخ  هدیپس  مشچ  زا 

دندرب (2) یم  ار  بآ  حور  ، همقلع زا  هتسهآ  ناگتشرف  دوخ  ۀناش  رب 

همقلع رهن  -

تاملع ، ملع

ره هک  تسا  یّصاخ  تمالع  ملع و  مان  ، ینیسح يرادازع  حالطصا  رد.شفرد  ، دندنب هزین  رس  هب  هچنآ  ، رکشل ناشن  ، قریب ، تیار ، مچرپ
يزیربـت تخرد  نوچمه  دـنلب  رایـسب  بوچ  ، لـخن » .دزاـس یم  زیاـمتم  رگید  ياـه  هتـسد  زا  ار  نآ  دراد و  دوـخ  ةژیو  ، هتـسد تئیه و 

« .دنناشوپب نآ  رب  هایس  ۀچراپ  هاگ  دشاب و  زلف  زا  يا  هجنپ  لکش  هاگنآ ، رس  رب  دنرب و  اه  هتسد  شیپاشیپ  یناوخ  هیزعت  رد  هک  طّسوتم 
(3)

تسا (4) هدنام  تیار  يور  تیاهتسد  تسشن  نوخ  رد  ملع  رادرس  هچرگ 

ص:320

،ص 214. مق يرادازع  ایاکت و  خیرات  ( - 1 - 1
.هداز مظاک  نیسح  دمحم  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
.يدایز هللا  زیزع  ( - 4 - 4
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نیا زین  رادازع  یقارع  ياـهبرع  راعـش  زا.دوب  لـضفلا  اـبا  ترـضح  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  رکـشل  رادـملع  ، زین ـالبرک  نادـیم  رد 
.داب هتشارفا  ، سابع مچرپ  «، ساّبعلا هیار  هّللا  عفر  :» تسا

لخن ، غوت ، تمالع -

رادملع

ظفح لماع  دوب و  مهم  ، دربن نادیم  رد  رادملع  شقن.دوب  وا  شود  رب  ماما  رکـشل  مچرپ  ، البرک رد  هک  تسا  مشاه  ینب  رمق  ياهبقل  زا 
تسار و پچ و  حانج  هس  هب  ار  دوخ  كدنا  نارای  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ، اروشاع زور.دـش  یم  بوسحم  هاپـس  ياهورین  ماجـسنا 

.داد (1) سابع  شردارب  تسد  هب  ار  مچرپ  دیزگرب و  یهدنامرف  کی  ره  يارب  درک و  میسقت  بلق 

وت : دومرف دادن و  هزاجا  ادتبا  تسیرگ و  ماما  ، دیبلط نادـیم  نذا  وا  زا  دـمآ و  ماما  تمدـخ  « مالـسلا هیلع  » سابع نوچ  زین  اروشاع  زور 
(2) يرکسع .» قّرفت  تیضم  اذا  یئاول و  بحاص  تنا  یخا  ای  :» دشاپ یم  مه  زا  نم  هاپس  ، يوش هتشک  يورب و  وت  رگا  ، ینم رادملع 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  ساّبع  -

شک ملع 

.شک تمالع  دنک ، یم  لمح  ار  تئیه  ره  صوصخم  ناشن  ، يرادازع ياه  هتسد  رد  هک  یسک 

تمالع -

« مالسلا هیلع  » رغصا ّیلع 

نمـشد هب  باطخ  ، ماما.دوب هدـش  بات  یب  اروشاع  زور  ، یگنـشت زا  دوب و  راوخ  ریـش  هک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  نادـنزرف  زا  یکی 
سفن » رد ؟ تـسا باـت  یب  یگنـشت  زا  هنوـگچ  هـک  دـینیب  یمن.تـسا  هدـنامن  كدوـک  نـیا  زج  یـسک  ، منادـنزرف ناراـی و  زا  : دوـمرف
شوگ دمآ و  هلمرح  نامک  زا  يریت  هک  دوب  وگتفگ  لاح  رد  « لفّطلا اذـه  اومحراف  ینومحرت  مل  نا  :» دومرف هک  تسا  هدـمآ  « مومهملا

ياهباتک رد  .دیـشاپ (3) نامـسآ  هب  تفرگ و  ار  وا  يوـلگ  نوـخ  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماما.دـیرد  ار  رغـصا  یلع  موـقلح  شوـگ  اـت 
فالتخا ، تسا یکی  ود  ره  ای  هدوب  كدوک  ود  هکنیا  رد  )و  راوخ ریش  كدوک  ) عیـضر لفط  زا  مه  ، هدش دای  « رغـصا یلع  » زا مه  ، لتقم

.تسا

ص:321

،ج 45،ص 5 و 39. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 1،ص 441. نیطبسلا یلاعم  ( - 2 - 2
،ج 1،ص 423. نیطبسلا یلاعم  ( - 3 - 3
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ّیمرملا ، عیـضّرلا لـفطلا  ، نیـسحلا نـب  هللا  دـبع  یلع  مالّـسلا  :» تـسا هدـمآ  ، دیهــش كدوـک  نـیا  ةراـبرد  ، هسدـقم ۀـیحان  تراـیز  رد 
رد (1)و  يدسألا .» لهاک  نب  هلمرح  هیمار  هللا  نعل  ، هیبأ رجح  یف  مهّـسلاب  حوبذملا  ، ءامّـسلا یف  همد  دّعـصملا  ، امد طّحـشملا  ، عیرّـصلا

ياـهناونع اـب  ، كدوـک نـیا  زا  « هـب تـعجف  يذــّلا  رغــصألا  یلع  كدــلو  یلع  و  :» تـسا هدــمآ  اروشاــع  ياــه  هماــنترایز  زا  یکی 
هدروآ وا  اب  طابترا  رد  هک  تسا  یمیهافم  زا  هراوهگ  هقادنق و  دوش و  یم  دای...و  عیـضر  لفط  ، جـیاوحلا باب  ، ههام شـش  ، هراوخریش

.دوش یم 

تسوت رغصا  یلع  ، هدنخ دنز  گرم  رب  هکنآ  دنک  هچ  سپ  ، دنکن مّسبت  ههام  شش  لفط 

ار يا  هنزو  چیه  ، خیرات مشچ...تداهـش  ۀـیواز  نیرتربتعم  ّتیمولظم و  دنـس  نیرتگرزب  ، البرک ةرهچ  نیرتناشخرد  ینعی  ، رغـصا یلع  »
کچوک كدوک  عیضر و  لفط  هچرگ  ، دنناد یم  « جئاوحلا باب  » ار رغصا  یلع  (2) .تسا » هدیدن  ینیگنس  نینچ  هب  ، تداهش خیرات  رد 

.تسالاو ادخ  دزن  شماقم  اّما  تسا ،

ام کچوک  دیلک  دیاشگ  یم  ار  تداهش  ۀناخلُگ  ِرد 

یلع نب  نیسح  نب  هللا  دبع  ، هلمرح -

« مالسلا هیلع  » ربکا ّیلع 

دودح 25 البرک  رد.دوب  هّرم  یبا  رتخد  الیل  ربکا ، یلع  ردام.دش  نید  يادف  اروشاع  زور  هک  ربمایپ  هیبش  ادهشلا و  دیس  گرزب  دنزرف 
هب يرایسب  تهابش  ربکا  یلع  .دوب (3) مشاه  ینب  زا  اروشاع  دیهـش  نیلّوا  وا.دنا  هتفگ  مه  لاس  لاس و 20  ار 18  وا  ّنس.تشاد  لاس 

راکیپ ۀهبج  مزاع  دیبلط و  نادـیم  نذا  یتقو  اروشاع  زور  تهج  نیمه  هب.راتفگ  رد  مه  قالخا و  رد  مه  ، تقلخ رد  مه  ، تشاد ربمایپ 
ساـّنلا هبـشا  مـالغ  مهیلا  زرب  دـقف  موقلا  ءـالؤه  یلع  دهـشا  مهّللا  :» تفگ تفرگ و  نامـسآ  هب  هرهچ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  ، دـش

(4) ...هیلا » انرظن  کّیبن  هیؤر  یلا  انقتشا  اذا  اّنک  اقطنم و  اقلخ و  اقلخ و  دّمحم  کلوسرب 

یّلجت اروشاــع  زور  رد  هژیوــب  ــالبرک  رفــس  رد  ، وا یـــسایس  ینید و  تریـــصب  يروآ و  مزر  ربــکا و  یلع  يروــالد  تعاــجش و 
ماما یتقو.تسا  نآ  لیلد  شیاهزجر  اهیراکادف و  ، نانخس.درک

ص:322

،ج 45،ص 66. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 42. داژن كاپ  دیهش  ، ربمایپ نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ( - 2 - 2

.نیّیبلاّطلا لتاقم  ،ج 3،ص 245 و  نیسحلا مامالا  هایح  ( - 3 - 3
،ج 45،ص 43. راونألا راحب  ( - 4 - 4
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تفگ « نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  » يرادیب زا  سپ  دوبر و  یباوخ  ار  وا  نامشچ  بسا  يور  ، تشذگ « لتاقم ینب  رـصق  » هاگلزنم زا  نیـسح 
باوخ رد  : دومرف ترـضح  ، دیـسرپ ار  عاجرتسا  دـمح و  نیا  ببـس  یتقو  ربکا  ّیلع.درک  رارکت  ار  یهلا  دـمح  هلمج و  نیا  راـب  هس  و 

.ارچ : دومرف ؟ میتسین قح  رب  ام  رگم  : دیسرپ.دور یم  گرم  يوس  هب  ناوراک  نیا  دیوگ  یم  يراوس  مدید 

نارای تداهـش  زا  سپ  زین  اروشاـع  زور  (1) میرادـن ! قح  هار  رد  گرم  زا  یکاـب  سپ  « نیّقحم توـمن  نا  یلاـبن  ـال  نذا  اـّنناف  :» تفگ
رایـسب ماما  رب  تیب و  لها  رب  وا  نتفر  نادـیم  هب  هچرگ.دوب  وا  دـنک  نید  يادـف  ار  ناج  ات  دـیبلط  نادـیم  ةزاجا  هک  یـسک  نیلوا  ، ماما

ینانخـس رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ، تفر یم  نادـیم  هب  یتقو.دوبن  راظتنا  نیا  زج  وا  يزاـبناج  ۀـیحور  راـثیا و  زا  یلو  ، دوب تخس 
.درک نیرفن  ، دندیشک ناشیور  هب  غیت  یلو  دندرک  توعد  هک  ار  درمناوجان  موق  نآ  ، یهلا ناتسآ  هب  كانزوس 

.دومن نمشد  هاپس  هوبنا  اب  يا  هناعاجش  ياهمزر  تفر و  نادیم  هب  راب  نیدنچ  ربکا  یلع 

: تسوا قیمع  كرد  دنلب و  حور  ةدنهد  ناشن  هک  دناوخ  یم  ار  زجر  نیا  ، گنج ماگنه 

یبّنلاب یلوا  تیبلا  ّبر  نحن و  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انا 

یبا نع  یماحا  فیّسلاب  برضا  یعّدلا  نبا  انیف  مکحی  هّللات ال 

ّیبرع (2) ّیمشاه  مالغ  برض 

تفر و نادیم  هب  هرابود  تحارج  یگنـشت و  نامه  اب  ، دشونب دناوتب  یبآ  هکنآ  یب.دمآ  همیخ  هب.تخاس  رت  هنـشت  ار  وا  ، تخـس راکیپ 
نیلاب رب  ماما  یتقو.دش  هعطق  هعطق  نمشد  ياهریشمش  اب  ربکا  یلع  رکیپ.دوب  يدبع  ذقنم  نب  هّرم  وا  لتاق.دیسر  تداهش  هب  ات  دیگنج 

: درک نیرفن  مهزاب  ار  نمشد  داهن و  ربکا  یلع  نینوخ  ةرهچ  رب  تروص.دوب  هتخاب  ناج  هک  دیسر  وا 

لمح هاگ  همیخ  هب  ار  وا  رکیپ  ات  دیبلط  ار  یمـشاه  ناناوج  و  «. افعلا كدعب  اینّدلا  یلع  :» هک درک  یم  رارکت  »و  ...كولتق اموق  هللا  لتق  »
هیلع » نیسحلا هللا  دبع  ابا  ياپ  نییاپ  وا  نفدم.تسا  هدش  نفد  « مالسلا هیلع  » نیسح اب  هک  تسا  يدیهش  نیرتکیدزن  ، ربکا یلع  .دننک (3)

.دراد (4) هشوگ  شش  ، ماما حیرض  رطاخ  نیا  هب  دراد و  رارق  « مالسلا

ص:323

،ج 8،ص 206. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ص 207. نامه ( - 2 - 2

،ج 3،ص 248. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 3 - 3
.هحفص  146، فجن ، يرمق پاچ 1368  ، يوسوملا قازرلا  دبع  زا  « ربکالا ّیلع  :» ك.ر وا  لاح  حرش  يارب  هلمج  زا  ( - 4 - 4
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ربکا ، بسن یمطاف  ۀناد  رد  ربکا  ، بدا تعاجش و  يوگلا 

دوب نامیرک  نماد  ةدرورپ  دوب  نامیا  لسن  نیقی ز  دنزرف 

یناث دمحا  ، لاصخ قلخ و  رد  یناعنک  هام  ، نسح فسوی  نآ 

دوب تماقتسا  هوک  لد و  ایرد  دوب  تماق  ورس  ، مزب دهاش  نآ 

دیشون یم  هعرج  ، قشع رثوک  زا  دیشوپ  یم  مزر  سابل  هک  مد  نآ 

باریس دوخ  دج  تسد  دیدرگ ز  بات  زا  دوب  هداتف  شطع  طرف  زا 

دیدرگ نیگن  ناقشاع  ۀقلح  رب  دیدرگ  نید  حیبذ  ادخ  هار  رد 

تسب نینوخ  يانح  شرس  نوخ  اب  تسکشب  ار  نیسح  رمک  شغاد 

ربکا (1) ، قح ناتسآ  ینابرق  ربکا  ، قح ناتساد  ۀچابید 

هشوگ شش  ربق  ، ربمغیپ هبش  -

مالّسلا مالسإلا  یلع 

نآ يادرف  ، ناورم.دومرف هنیدم  یلاو  شیپ  زا  ندمآ  نوریب  دیزی و  اب  تعیب  زا  عانتما  زا  سپ  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  هک  دوب  ینخس 
ماـما ياـیند  نـید و  عـفن  هـب  ار  نآ  دـنک و  تـعیب  دـیزی  اـب  هـک  درک  داهنــشیپ  يو  هـب  دــید و  ار  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح ماـما  ، بـش

دقل دیزی و  لثم  عارب  هّمالا  تیلب  دـق  ذا  مالّـسلا  مالـسإلا  یلع  نوعجار و  هیلا  ّانا  ّانا هللا و  :» تفگ نینچ  وا  خـساپ  رد  ترـضح.تسناد 
ۀحتاف دیاب  ، داب مالس  ، مالـسا رب  ینعی  (2) نایفـس .» یبا  لآ  یلع  همّرحم  هفالخلا  : لوقی « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » هللا لوسر  يّدـج  تعمس 
دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا.دشاب  دیزی  نوچمه  یسک  ناناملسم  یلاو  هک  هاگنآ  ، درک یظفاحادخ  مالسا  اب  دناوخ و  ار  مالسا 

ياهدرواتـسد ندش  هابت  ، ادخ نید  اب  يزاب  نیملـسم و  تارّدقم  رب  نایوما  ۀطلـس  ۀـمادا  اب  ، ماما.تسا مارح  نایفـس  وبا  لآ  رب  تفالخ 
نخـس ۀـطبار  ، دـهد یم  مالـس  مه  عادو  یظفاحادـخ و  ماگنه  هک  تسا  نیا  رب  برع  مسر  هکنیا  هب  هّجوت  اب.دـید  یم  نایع  ار  یحو 

.ددرگ یم  نشور  قوف 

عادو مالس  -

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - طسوا ّیلع 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - نیسحلا نب  ّیلع 

ینالاد ۀمالس  یبا  نب  راّمع 
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باحصا زا  هدرک و  كرد  زین  ار  « مالسلا هیلع  » ادخ لوسر  رضحم  ، دوب هفوک  لها.البرک  يادهش  زا 

ص:324

.هدنسیون زا  ( - 1 - 1
ص 175. (، نیسح ماما  ) ملاوع (، نازحألا ریثم  زا  لقن  هب  ،ص 116( دمحم لآ  ۀمانگوس  ،ص 11، فوهل ( - 2 - 2
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تداهـش هب  لّوا  ۀـلمح  رد  البرک  رد.تشاد  تکرـش  ناورهن  نیّفـص و  ، لـمج گـنج  هس  رد  شباـکر  رد  هک  دوب  « مالـسلا هیلع  » یلع
.تسا (1) هدمآ  مه  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.دیسر 

یئاط ناسح  نب  رامع 

هّکم زا.دوب  فورعم  ناعاجش  زا  صلاخ و  نایعیـش  زا  يو.تسا  هدمآ  مه  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان  هک  تسالبرک  يادهـش  زا 
.دیسر (2) تداهش  هب  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  دمآ و  البرک  هب  ماما  هارمه 

يدزا بخلص  نب  هرامع 

ملـسم يارب  نارگید  زا  درک و  تعیب  وا  اـب  تساـخرب و  وا  يراداوه  هب  ، لـیقع نب  ملـسم  تضهن  رد  هک  دوب  هفوک  عاجـش  ناـناوج  زا 
ات داد  روتسد  دومن و  راضحا  مه  ار  وا  درک  دیهـش  ار  ملـسم  یناه و  هکنآ  زا  سپ  ، دایز نبا.دش  ینادنز  ریگتـسد.تفرگ و  یم  تعیب 

.دندز (3) ندرگ  ، هدرب دزا » » ۀلیبق نایم  ار  يو 

یلولس هللا  دبع  نب  هرامع 

.درب هفوک  هب  ار  « مالسلا هیلع  » نیسحلا هللا  دبع  ابا  ۀمان  ماغیپ و  ، يوادیص رهسم  نب  سیق  هارمه  هک  دوب  یناسک  زا 

يرامع

تخت ، دـنیوگ یم  مه  جدوـه  لـمحم و  نآ  هب.دـنراذگ  یم  لـیف  رتـش و  تشپ  رب  ار  نآ  ، راوـس نتـسشن  يارب  هـک  يدـننام  قودـنص 
.تسا (4) نابراس  نامه  ، راد يرامع.توبات  ، ناور

لزنم هب  لزنم  رهـش و  هب  رهـش  ، هدرک راوس  هواجک  يرامع و  یب  ياهرتش  رب  ، تراسا نارود  رد  اروشاع  زا  سپ  ار  تمـصع  تیب  لها 
.دندرک راوس  زاهج  یب  رتش  رب  ار  « مالسلا هیلع  » داجس ماما.دندرب 

راوس (5) رتش  ، لمحم يرامع و  یب  دنتشگ  لیئربج  تشاد  ناشلمحم  ساپ  هک  یعمج 

هواجک -

یعجشا ثراح  نب  بعک  نب  نارمع 

رد ار  وا  یسوط  خیش.دیسر  تداهش  ۀجرد  هب  لوا  ۀلمح  رد  هک  تسالبرک  يادهش  زا 

ص:325

،ج 2،ص 126. تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 317. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 2 - 2
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(. يربط خیرات  زا  لقن  هب  ،ص 106( نیسحلا راصنا  ،ص 323، نامه ( - 3 - 3
.ادخهد ، همان تغل  ( - 4 - 4

.یناشاک مشتحم  ( - 5 - 5
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.تسا (1) هدرمش  « مالسلا هیلع  » نیسح نارای  ةرمز 

یمرضح بدنج  نب  رمع 

.تسا (2) هدمآ  مه  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.نمی  تومرضح  زا  ، تسالبرک يادهش  زا 

يوادیص دلاخ  نب  رمع 

نادیم هب  ، هتفرگ نذا  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  زا  ، نارای زا  يدادعت  ندش  هتـشک  زا  سپ  يو.دسا  ینب  ۀفیاط  زا  ، تسالبرک يادهـش  زا 
.دیسر (3) تداهش  هب  تفر و 

دعس نب  رمع 

نآ تداهش  زا  سپ  داد  روتسد  دیگنج و  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  اب  هک  دوب  البرک  رد  دایز  نبا  هاپـس  هدنامرف  «، دعـس نبا  » هب فورعم 
مالسا ردص  نارادرس  زا  صاّقو  نب  دعس  رسپ  ، دعس رمع.دندرب  هفوک  هب  هدرک  ریسا  ار  وا  تیب  لها  دنتخات و  وا  ندب  رب  بسا  ، ترضح

هک دوب  یناسک  هلمج  زا  يو.تشاد  تکرش  قارع  حتف  رد  شردپ  هارمه.دمآ  ایند  هب  ( رمع نارود  رد  یلوق  هب  و   ) ربمایپ نامز  رد.دوب 
ۀثداح زا  لبق  يو.دسرب  تداهش  هب  « ءارذع جرم  » رد رجح  هک  دش  ببـس  داد و  يرگ  هنتف  هب  تداهـش  ، شنارای »و  يدع نب  رجح  » هیلع

اب هارمه  هفوک ) یلاو  ) داـیز نبا  روتـسد  هب  یلو  ، دـندوب هداد  وا  هب  ار  اـجنآ  ینارمکح  هک  دوـب  « ير » يوـس هب  تکرح  ةداـمآ  ، اروشاـع
رد وا  نتـشک  گنج و  ای  دـیزی و  اب  تعیب  هب  وا  ندرک  راداو  هفوک و  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  دورو  زا  يریگولج  رومأـم  یهاـپس 

.تفر البرک  هب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  اب  هلباقم  هب  دش و  عانتما  تروص 

هب ار  يربهر  تشگزاب و  ، دندرک جورخ  راتخم  ّدض  رب  هرابود  هفوک  مدرم  یتقو  اّما.تخیرگ  هفوک  رد  راتخم  مایق  ماّیا  رد  ، دعـس رمع 
ار وا  يو  روتـسد  هب  ، راتخم سلجم  رد.دش  هدروآ  راتخم  دزن  ریگتـسد و  سپـس  تخیرگ و  هرـصب  يوس  هب  مهزاب  یلو  ، تفرگ هدهع 
وا اب  نیـسح  ماما  هچ  ره  ، ـالبرک رد  .دوـب (4) يرجه  لاـس 66  رد  نیا  دنداتـسرف و  هّیفنح  دـمحم  دزن  هنیدـم  هب  ار  شرـس  دنتـشک و 

هب ار  شیوخ  تسد  درادرب و  تسد  ندیگنج  زا  ات  درک  وگتفگ 

ص:326

،ج 2،ص 351. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 1 - 1
،ص 87. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

،ج 45،ص 23. راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ج 6،ص 272. یفوک مثعا  نبا  ، حوتفلا )ج 3 ص 682. صیخلت اب  ) یمالسا گرزب  فراعملا  هریاد  ( - 4 - 4

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 456 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_326_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_326_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_326_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_326_4
http://www.ghaemiyeh.com


دنکفا و ریت  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  هاگودرا  فرط  هب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مه  اروشاع  حبـص.تفریذپن  ، دیالاین ترـضح  نآ  نوخ 
رد البرک  هب  شدورو  زا  سپ  هک  دوب  وا.تسا  هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  ناگدـش  تنعل  وزج  شمان.درک  رداص  یمومع  ۀـلمح  نامرف 

هیلع » نیــسح ناراـی  يور  هـب  ار  بآ  شناراوـس  داد  روتــسد  تـفرگ و  تخــس  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح ماـما  رب  ، مّرحم مراــهچ  زور 
.دندنبب « مالسلا

ير مدنگ  ، ير تموکح  -

يدئاص ۀمامث  وبا  - هّللا دبع  نب  رمع 

دعس نب  رمع  - دعس رمع 

يراصنا ةدانج  نب  ورمع 

ماما ، دور نادیم  هب  تساوخ  نوچ  ناوج  نیا.دش  دیهش  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  باکر  رد  زین  شردپ  هک  ، البرک ناوجون  يادهش  زا 
سابل مورب و  نادیم  هب  هک  هداد  روتسد  مردام  : تفگ.دور نادیم  هب  هک  دشابن  یـضار  شردام  دیاش  ؛ دش هتـشک  ناوج  نیا  ردپ  : دومرف

هب ار  وا  رـس.دش  هتـشک  ات  دیگنج  دـناوخ و  زجر  تفر و  نادـیم  هب  ، دوب هلاس  ای 11  هلاس  هک 9  وا  .تسا (1) هدـناشوپ  نم  رب  گنج 
داهج وکین  هچ  : تفگ تشادرب و  ار  رـس  نآ  یجرزخ ) دوعـسم  تنب  هیرحب  ) شردام.دـندنکفا « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هاپـس  فرط 

تشادرب و ار  همیخ  ۀبوچ  سپـس  ، تشک ار  یـسک  نآ  اب  درک و  باترپ  ار  رـس  سپـس  ممـشچ ! رون  يا  ، مبلق يداش  يا  ! مرـسپ ، يدرک
ترایز رد  هدانج  نب  ورمع  مان.دنادرگرب  نانز  ۀمیخ  هب  ار  وا  دش و  عنام  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما.دگنجب  نآ  ۀلیسو  هب  هک  درک  هلمح 

.تسا هدش  رکذ  هدانج  نب  رمع  ، عبانم یخرب  رد  .تسا (2) هدمآ  مه  هسدقم  ۀیحان 

يدیبز جاّجح  نب  ورمع 

هیلع » نیـسح ماـما  هـب  اروشاـع  بـش  تساوـخ  یم  دعـس  رمع  یتقو.ـالبرک  رد  تـسار  حاـنج  هدـنامرف  دعـس و  رمع  هاپــس  نارــس  زا 
زور رد  يو.یهد  تلهم  هک  دوب  راوازـس  ، دندرک یم  ار  اضاقت  نیا  دندوب و  ملید  زا  رگا  : تفگ درک و  ضارتعا  ، دهدن تلهم  « مالـسلا

.دناسر تداهش  هب  هناریگلفاغ  ار  هجسوع  نب  ملسم  يریگرد ، رد  مه  اروشاع 

يدزا میکح  نب  دلاخ  نب  ورمع 

هفوک رد  دوب و  تیب  لها  يالو  ناصلخم  زا  دسا و  ینب  ۀفیاط  زا.تسالبرک  يادهش  زا 

ص:327

،ص 86. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 327. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 2 - 2
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هب هفوک  زا  رهـسم  نب  سیق  تداهـش  زا  سپ.دش  ناهنپ  ، ملـسم تداهـش  زا  سپ  دوب و  ملـسم  هارمه  ناگدننک  مایق  زا.تشاد  یتّیعقوم 
نآ نتسویپ  زا  تساوخ  یم  ّرح  هاپس.تسویپ  ماما  هب  دعس  شمالغ  هارمه  زجاح  هاگلزنم  رد  تفر و  نوریب  ینیـسح  ناوراک  لابقتـسا 

تداهـش هب  لّوا  ۀـلمح  رد  اروشاع  رد  دنتـسویپ و  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هب  ، ماما تیامح  اب  اّما  ، دـنک يریگولج  ماما  نارای  هب  ود 
.تسا (1) هدمآ  مه  هیحان  ترایز  رد  وا  مان.دندیسر 

صاع نب  دیعس  نب  ورمع 

داتسرف و هّکم  هب  یهاپس  اب  هارمه  دوب ، هنیدم  یلاو  هک  ار  « دیعس نب  ورمع  ،» دیزی ، دوب هّکم  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  هک  یماّیا  رد 
تـسد « مالـسلا هیلع  » نیـسح هب  اـج  ره  هک  درک  هیـصوت  درپـس و  وا  هب  مسوـم  رد  ار  ّجـح  رما  یتسرپرـس  داد و  رارق  ّجاـحلا  ریما  ار  وا 

دوشن و هتشاذگ  اپ  ریز  شنوخ  نتخیر  اب  ادخ  ۀناخ  تمرح  هک  نیا  يارب  ، دش هاگآ  ارجام  زا  نوچ  نیسح  ماما.دنک  رورت  ار  وا  ، تفای
زا سپ.دوب  تیب  لها  هب  تبـسن  زوت  نیک  ناهاوخدـب  زا  يو  .دـمآ (2) نوریب  هّکم  زا  درک و  افتکا  هرمع  هب  ، دـنامب ماکان  رورت  ۀـشقن 

ناگتـشک »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح گوس  رد  ار  البرک  يادهـش  ناگدـنامزاب  ياه  هلان  اه و  هیرگ  یتقو  ، هنیدـم هب  تیب  لها  تشگزاب 
(3) تسا ! نامثع  گرم  زور  هویش  لثم  ، نویش نیا  : تفگ نابز  مخز  تتامش و  يور  زا  دیدنخ و  ، دینش دوخ 

دیعس نب  ییحی  ، مامتان ّجح  -

یمیمت ۀعیبض  نب  ورمع 

رد تسویپ و  « مالـسلا هیلع  » نسح نارای  هب  البرک  رد  یلو  ، دـمآ نوریب  دعـس  رمع  هاپـس  هارمه  هفوک  زا  هک  ، هفوک ریلد  ناراـکراوس  زا 
هاپـس دید  هک  دوب  نآ  ماما  هب  وا  نتـسویپ  ّتلع  .تسا (4) هدمآ  مه  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  شمان.دـش  دیهـش  ترـضح  نآ  باکر 

(5) ددرگزاب .  اج  نامه  هب  ، هدمآ هک  ییاج  زا  يو  هک  دراذگ  یم  هن  دریذپ و  یم  ار  ماما  طیارش  هن  هفوک 

يدئاص ۀمامث  وبا  - یعدنج هللا  دبع  نب  ورمع 

يراصنا ۀظرق  نب  ورمع 

هب هک  دوب  ینایجرزخ  زا  »و  مالسلا هیلع  » یلع باحصا  زا  ( هظرق ) وا ردپ.تسالبرک  يادهش  زا 

ص:328

،ج 1،ص 339. تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
،ج 45،ص 99. راونألا راحب  مّرقم ص 193، ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2

،ص 231. نیدلا سمش  يدهم  ، نیسحلا هروث  ( - 3 - 3
،ج 3،ص 19. تعاجش رصنع  ( - 4 - 4

،ج 2،ص 332. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 5 - 5
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مـشش زور  ، البرک رد  دـمآ و  هفوک  زا  ، ورمع.دـیگنج شنانمـشد  اب  « مالـسلا هیلع  » یلع باکر  رد  دـش و  راگدـنام  اجنآ  دـمآ و  هفوک 
یم باوـج  وا  داتـسرف و  یم  هملاـکم  يارب  ار  وا  ، دعـس رمع  اـب  شیاـهوگتفگ  رد  ماـما.تسویپ  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هـب  مّرحم 

ياهریت دوب و  هداتسیا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  يولج  اروشاع  زور  .دش (1) عطق  هرکاذـم  نیا  دـمآ و  هفوک  زا  رمـش  هکنآ  ات  ، دروآ
هب.تسشن شرکیپ  رب  يدایز  ياهمخز.درک  یم  تظفاحم  ماما  ناج  زا  هنوگنیا  دیرخ و  یم  ناج  هب  دوخ  یناشیپ  هنیس و  اب  ار  نمشد 

مالـس ربمایپ  هب  نم  زا.يور  یم  تشهب  هب  نم  زا  شیپ  وت  ! يرآ : دومرف ترـضح  ؟ مدرک افو  ایآ  ! ربمایپ رـسپ  يا  : هک درک  باـطخ  ماـما 
...و میآ  یم  وت  یپ  رد  نم  هک  وگب  ناسرب و 

هتفگ مزر  زجر و  زا  سپ  نادـیم و  ۀـصرع  رد  ار  شتداهـش  مه  یخرب.تسا  هدـمآ  هیحان  تراـیز  رد  شماـن  .دش (2) دیهـش  داتفا و 
: دوب نینچ  وا  زجر.دنا 

رامّذلا هزوح  یمحأس  ّینا  راصنألا  هبیتک  تملع  دق 

يراد (3) یتجهم و  نیسح  نود  يراش  سکن  ریغ  مالغ  برض 

سیق نب  ورمع 

نکیل ، دناوخارف شیوخ  ترصن  هب  ار  وا  ماما.درک  رادید  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  اب  لتاقم  رصق  هاگلزنم  رد  شیومع  رـسپ  هارمه  يو 
هچ میناد  یمن.تساـم  تسد  رد  زین  مدرم  ياـهالاک  ، دـنملایع راکهدـب و  میدرم و  ریپ  : هک دـندروآ  هناـهب  شیومع  رـسپ  مه  وا و  مه 
ات ، دنورب هک  تساوخ  نانآ  زا  زین  ترضح.دنداد  ّدر  درس و  خساپ  ، ماما هب  هنوگ  نیدب  ! دوش هابت  مدرم  تناما  میـسرت  یم  دش ؟ دهاوخ 

دهدن خساپ  اّما  دونشب  ار  شیادص  دنیبب و  ار  ماما  ییاهنت  ّتیمولظم و  هک  ره  نوچ  ، دنونشن البرک  رد  ار  ترضح  یهاوخ  يرای  يادن 
.دنکفا (4) خزود  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  راوازس  ، دنکن يرای  و 

ّرح نب  هللا  دیبع  ، قورسم نب  جاجح  ، لتاقم رصق  -

یفعج عاطم  نب  ورمع 

.تسا (5) هدمآ  البرک  يادهش  رامش  رد  شمان 

ص:329

،ج 2،ص 160. تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
،ص 306. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 30. نیفطصملا تاربع  ( - 3 - 3
،ج 45،ص 84. راونالا راحب  ،ص 369، نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( - 4 - 4

،ج 4،ص 102. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 5 - 5
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قمع

ماما.تسا هتـشاد  ییاهبآ  اههاچ و  هک  قارع  نیمزرـس  هب  هّکم  هار  رـس  ، دـنا هتـسیز  یم  هقطنم  نآ  رد  ناـینافطغ  هک  تسا  یّلحم  ماـن 
.تسا هدرک  روبع  لزنم  نیا  زا  ، هفوک هار  رد  زین  « مالسلا هیلع  » نیسح

دومع

هدوـب میدـق  یگنج  رازبا  زا  ، ناـمک ریت و  هزین و  غـیت و  نوـچمه  هک  ، یتسدـبوچ زرگ و  ییاـنعم  هب  زین.همیخ  طـسو  نوتـس  ياـنعم  هب 
درک و نیمک  ناتسلخن  رد  لیفط  نب  میکح  هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  « مالسلا هیلع  » لضفلا ابا  ترـضح  تداهـش  ّتیفیک  رد.تسا 

نم دومعب  نوعلم  هبرـضف  » تشک ار  وا  دز و  سابع  رب  نینهآ  يزرگ  اب  یـسک  هاگنآ  ، تخادنا راک  زا  مه  ار  وا  پچ  تسد  ریـشمش  اب 
ار وا  ۀمیخ  دومع  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  «، مالسلا هیلع  » سابع تداهـش  زا  سپ  هک  دوش  یم  هتفگ  زین  اه  هیثرم  رد  (1) هلتقف .» دیدح 

هزین ياج  هب  یناسک  هک  هدش  لقن  ییاه  هنومن  ، اروشاع نادیم  رد.تسا  هدیسر  تداهش  هب  همیخ  نیا  بحاص  هکنیا  تمالعب  ، دناباوخ
.هدانج نب  ورمع  دیهش  ردام  هلمج  زا  ، دنا هدرک  هلمح  نمشد  هب  نآ  اب  هتشادرب و  ار  اه  همیخ  نوتس  ای  اهبوچ  هدرب و  تسد  ، ریشمش و 

ارومع

هک دومرف  هراشا  ، اروشاع بش  رد  شنارای  اب  شیوخ  ینارنخـس  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما.تسالبرک  نیمزرـس  يارب  يرگید  ماـن 
مهاوخ دیهـش  اجنآ  میآ و  یم  دورف  البرک  نیمزرـس  رد  دـنناوخ و  یم  ارف  قارع  نیمزرـس  هب  ارم  هک  هداد  ربخ  ارم  ادـخ  ربمایپ  مّدـج 

«. دهـشتسا اهیف  البرک و  ارومع و  اهل  لاقی  اضرا  لزناف  ، قارعلا یلا  قاسأس  ّیناب  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » هللا لوسر  يّدـج  ینربخا  :» دـش
(2)

ّفط ، قارع -

یجحذم هللا  دبع  نب  ریمع 

: دوب نینچ  شزجر.دش  دیهش  ات  دیگنج  یناوخزجر  زا  سپ  تفر و  نادیم  هب  ، هلظنح نب  دعس  زا  سپ.تسالبرک  يادهش  زا 

...جرحم (3) ثیل  ءاجیهلا  يدل  ّینا  جحذم  ّیح  دعس و  تملع  دق 

ص:330

،ج 45،ص 41. راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ص 231. دیفم ، داشرا ( - 2 - 2

،ج 45،ص 18. راونألا راحب  ( - 3 - 3
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رفعج نب  نوع 

وا راّیط  رفعج.دمآ  ایند  هب  هشبح  رد  هک  دوب  « سیمع تنب  ءامسا  » شردام (. راّیط رفعج  ) بلاط یبا  نب  رفعج  رسپ.تسالبرک  يادهش  زا 
نادنزرف ادخ  ربمایپ  ، هتوم گنج  رد  راّیط  رفعج  تداهش  زا  سپ.دروآ  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  روضح  هب  ربیخ  گنج  رد  ار 

.دیبلط ار  وا 

.دندیشارت ار  هس  ره  رس  ، ترضح نآ  روتسد  هب.دندرک  رضاح  ار  دّمحم  نوع و  ، هللا دبع 

شرتخد ترضح.تسویپ  ترضح  نآ  هب  « مالـسلا هیلع  » یلع نارود  رد.تسا  نم  هیبش  ، قالخا تقلخ و  رد  : دومرف نوع  ةرابرد  ربمایپ 
هارمه.دوب ماما  ود  نآ  نارای  زا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  سپـس  یبتجم و  ماـما  ناـمز  رد  نوع.دروآ  رد  وا  يرـسمه  هب  ار  موثلک  ما 

هب درک و  هناروالد  يدربن.تفر  نادیم  هب  تفرگ و  هزاجا  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  زا  اروشاع  زور.تشاد  روضح  البرک  رد  شرسمه 
.دوب (1) هلاس  تداهش 56  ماگنه.دیسر  تداهش 

رفعج نب  هللا  دبع  نب  نوع 

تداهـش هب  هفوـک  هاپـس  اـب  نت  هـب  نـت  دربـن  رد  اروشاـع  زور  ، دّـمحم شرگید  ردارب  هارمه  هـک  « مالـسلا هـیلع  » بـنیز ترـضح  رـسپ 
تاذ » هاــگلزنم رد  دــنداتفا و  هار  ناوراــک  یپ  رد  ، هنیدــم زا  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح ماــما  تـکرح  زا  سپ  ، شردارب نوع.دیــسر و 

: دوب نینچ  دناوخ  یم  دربن  ماگنه  هک  يزجر  .تسا (2) هدمآ  مه  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  شمان.دندیسر  ماما  تمدخ  « قرع

رهزا نانجلا  یف  قدص  دیهش  رفعج  نبا  اناف  ینورکنت  نا 

رشحملا (3) یف  افرش  اذهب  یفک  رضخا  حانجب  اهیف  ریطی 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  نوع 

نادیم هب  نتفر  بلطواد  شناردارب  عمج  زا  ، ماما نارای  زا  يرایسب  عمج  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب  یـسک  نیلوا.تسالبرک  يادهـش  زا 
هدامآ هنوگچ  : تفگ ؟ يا هدـش  گرم  ةدامآ  ایآ  ! مردارب : دومرف « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  شردارب  ، دـمآ نتفرگ  نذا  يارب  یتقو.دـش 

دـیگنج و ، تفر نادـیم  هب.دـهد  تکین  شاداپ  دـنوادخ  ، ورب هک  درک  شیاعد  ماما  ! منیب یم  روای  یب  اهنت و  ار  وت  هک  یلاـح  رد  ، موشن
.دندرک (4) دیهش  ار  وا  دنتخیر و  وا  رس  رب  فرط  ره  زا.دش  حورجم 

ص:331

،ج 2،ص 355. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 1 - 1
،ص 114. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

ص 277. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 3 - 3
،ج 2،ص 355. لاقملا حیقنت  ( - 4 - 4
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رمّتلا نیع 

رهـش کیدزن.دوب  فرـشم  ( ماش هفوک و  نایم  يداو  ) هوامـس يارحـص  هب  هک  دـمآ  یم  باسح  هب  يدابآ  نیرتگرزب  ، البرک ۀـقطنم  رد 
هب رکب  وبأ  تفـالخ  ناـمز  رد.داتـسرف  یم  رگید  قطاـنم  هب  هدرک  بذـج  رگید  ياـهاج  زا  اـمرخ  تشاد و  رارق  هفوک  برغ  رد  راـبنا 

.دوب (1) مجع  ۀناخ  حالس  هک  تشاد  يا  هعلق  دوب و  دابآ  يرجه  لاس 12  رد.دش  حتف  ناناملسم  تسد 

.تشذگ اجنآ  زا  البرک  ریسم  رد  ادهشلا  دیس 

هدرولا نیع 

هیلع » یلع نب  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  نیباّوت.داـیز  نبا  هاپـس  اـب  درـص  نب  نامیلـس  يربهر  هب  نیباّوت  دـیدش  گـنج  يریگرد و  ّلـحم 
رد گنج و  نیا  رد  شنارای  زا  يرایسب  عمج  درص و  نب  نامیلس.دندوب  هدرک  مایق  ، ماما ترصن  رد  دوخ  یهاتوک  ناربج  هب  »و  مالـسلا

.ماش نیمزرس  رد  ، دراد رارق  هفوک  برغ  ۀقطنم  قشمد و  یقرش  لامش  رد  هدرولا  نیع  .دندیسر (2) تداهش  هب  لحم  نیا 

درص نب  نامیلس  ، نیباّوت -

ص:332

،ج 8،ص 26. هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 94. بهّذلا جورم  ( - 2 - 2
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غ

اه همیخ  تراغ 

نانز.دنتخادرپ و تراغ  هب  دـندرک و  هلمح  تیب  لها  ياه  همیخ  هب  دعـس  رمع  هاپـس  «، مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ 
رس زا  هعنقم.دندز  شتآ  ار  اه  همیخ  نآ  زا  سپ.نانک  هثاغتسا  نانز و  هحیص  رادغاد و  نایرگ و  ؛ دندش هدنکارپ  ارحـص  رد  ناکدوک 

هیلع » نیـسح ماما  رتخد  همطاف  یتح  .اهاپ (1) زا  لاخلخ  اهـشوگ و  زا  هراوشوگ  دـندروآ و  نوریب  اهتـشگنا  زا  رتشگنا  ، دندیـشک نانز 
نمـشد يا  : متفگ.دـندروآ یم  رد  میاپ  زا  لاخلخ  هیرگ  اب  ، مدوب کچوک  يرتخد  نم  دـنتخیر و  ام  ۀـمیخ  هب  هک  هدرک  لـقن  « مالـسلا

اهنیا دیایب و  يرگید  مسرت  یم  : تفگ.نکم تراغ  : متفگ.منک یم  تراغ  ار  ربمایپ  رتخد  هکنیا  يارب  : تفگ ؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ادخ 
(2) دروآ ! رد  ار 

هراوشوگ ، اه همیخ  ندز  شتآ  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رتخد  همطاف  ، لاخلخ -

هّیرضاغ

دسا ینب  لاقتنا  زا  سپ  اتسور  نیا.دسا  ینب  ۀفیاط  زا  هرضاغ  هب  بوسنم.البرک  کیدزن  هفوک  یحاون  زا  ییاتسور  ، البرک نیمزرـس  مان 
نارمع و نب  یـسوم  اهیف  هللا  مّلک  یّتلا  هعقبلا  یه  هّیرـضاغلا  :» دومرف مالـسلا » هیلع  » رقاب ماما  .دمآ (3) دیدپ  ، مالـسا ردص  رد  قارع  هب 

انروبق اوروزف  ، هّیبن ءانبا  هءایلوا و  اهیف  هللا  عدوتسا  ام  کلذ  ول ال  هیلع و  هللا  ضرا  مرکا  یه  اهیف و  احون  یجان 

ص:333

،ص 385. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 139. نیفطصملا تاربع  ( - 2 - 2

،ج 8،ص 31. هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( - 3 - 3
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نآ درک و  تاـجانم  حون  اـب  دـش و  نخـس  مه  میلک  ياـسوم  اـب  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هعقب  ناـمه  ، هیرـضاغ (1) .هّیرضاغلاب »
سپ.داهن یمن  تعیدو  هب  نآ  رد  ار  شربمایپ  نادنزرف  شیوخ و  ءایلوا  دنوادخ  ، دوبن نانچ  رگا  تسادـخ و  دزن  نیمزرـس  نیرتیمارگ 

اونین و لها  زا  ، تساجنآ رد  شربق  هک  ار  یحاون  نآ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  تسا  تیاور.دینک  ترایز  هّیرـضاغ  رد  ار  ام  روبق 
وا ربق  ّلحم  هب  ار  مدرم  هک  درک  طرش  نانآ  اب  دیشخب و  داد و  هقدص  اجنامه  یلاها  رب  ار  نآ  دیرخ و  مهرد  رازه  تصش  هب  هّیرضاغ 
مان نوچ  ، دـمآ یم  البرک  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح یتقو  .دـننک (2) ییاریذـپ  تفایـض و  زور  هس  ار  شربـق  نارئاز  دـننک و  ییاـمنهار 

.دیآ دورف  اجنآ  تفرگ  میمصت  دوب و  هّیرضاغ  اهمان  ۀلمج  زا  ، دیسرپ ار  نیمزرس 

ینیسح مرح  ، البرک ، اونین -

لیقع نب  ملسم  - هفوک بیرغ 

ترایز لسغ 

ماما.تسا ناـهانگ  شزرمآ  ببـس  هک  تارف  بآ  زا  هژیوب  ، تسا تراـیز  لـسغ  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  تراـیز  بادآ  هلمج  زا 
(3) ...بونّذلا » نم  ارفص  هّما  هتدلو  مویک  ناک  مالسلا » هیلع  » نیسحلا ربق  راز  تارفلا و  ءامب  لستغا  نم  :» دومرف « مالسلا هیلع  » قداص

یم كاپ  ناهانگ  زا  ، هدش دـلوتم  ردام  زا  هک  يزور  لثم  ، دـنک ترایز  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ربق  دـنک و  لسغ  تارف  بآ  اب  هک  ره 
.دوش

تارف «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ترایز  بادآ  -

یکرت ملسا  - كرت مالغ 

نوج - هایس مالغ 

ریجنز لغ و 

ندرگ رد  هک  تسا  یلاود  ای  ینهآ  یقوط  تسد ، دنب  ندرگ و  دنب  ، دنیوگ ( فّفخم ) لغ یـسراف  رد  هک  ، تسا دـنب  ینهآ و  قوط  ، ّلغ
يّذلا دیقلا  وه  ،) دنک یم  عمج  ندرگ  هب  ار  اهتسد  هک  يدنب  ، ددنب ندرگ  هب  ار  اهتـسد  هک  لغ  یعون  « هعماج لغ  » .دنهد رارق  تسد  ای 

نیمیلا عمجی 

ص:334

،ج 98،ص 109،ج 101،ص 108. راونألا راحب  ( - 1 - 1
.البرک هژاو  ، نیرحبلا عمجم  ( - 2 - 2

،ج 98،ص 143. راونألا راحب  ( - 3 - 3
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نایناریا اب  دربن  رد  دعس  رمع  ردپ  طّسوت  تفر و  یم  راک  هب  یناساس  نارود  رد  هک  نیگنـس  نینهآ و  یقوط  ، هعماج لغ  (1) قنعلا .) و 
هتـسب شندرگ  هب  ریجنز  اب  « مالـسلا هیلع  » داّجـس ماما  ياهتـسد  مالـسلا » هیلع  » تیب لها  تراسا  نارود  رد.دوب  هدـش  هتفرگ  تمینغ  هب 

یب رتش  رب  راوس  ار  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  هدـید و  هسانک  ۀـّلحم  رد  هفوک  رد  ار  تیب  لـها  يارـسا  هک  یناـسک  هلمج  زا.دوب  هدـش 
دیفـس ریمعت و  هب  ماّیا  نآ  رد  هک  هدوب  « صاّصج ملـسم  ،» هدـمآ یم  نوخ  هعماج  لـغ  رثا  رد  وا  ندرگ  زا  هک  هدرک  هدـهاشم  شوپور 

.تسا هدوب  لوغشم  هرامالا  راد  رصق  يراک 

هعماج -

هرمغ

يانعم.تسا هدوب  يروخشبآ.تشذگ  مه  اجنآ  زا  شیوخ  ریسم  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هک  ، قارع هب  هکم  هار  لزانم  زا  یکی  مان 
.بادرگ (2) ، رایسب بآ  ، يرایسب ، تّدش یتخس و  ، تسا ءایشا  ندمآ  مهارف  ّلحم  مدرم و  هوبنا  ياج  نآ  یلصا 

نمحّرلا دبع  نب  نالیغ 

.تسا (3) هدمآ  البرک  يادهش  وزج  ، هّیبجر ترایز  رد  وا  مان 

ص:335

.ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
.نامه ( - 2 - 2

،ص 103. نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
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ف

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رتخد  ، همطاف

یم هزور  اهزور  دوب و  تدابع  يراد و  هدـنز  بش  رکذ و  لـها  هک  شناد  تفارـش و  اـب  ییوناـب  «، مالـسلا هیلع  » نیـسحلا تنب  همطاـف 
رد دوب و  تیب  لها  ناریسا  عمج  رد  البرک  رفس  رد  .دوب (1) ثیدح  لقن  تیاور و  لها  رادروخرب و  نطاب  رهاظ و  لامج  زا  تفرگ و 

.تخادنا (2) هیرگ  هب  ار  همه  تخادرپ و  دایز  نبا  ياهتیانج  ّدض  رب  اسر  حیصف و  هنارگاشفا و  ینارنخس  هب  زین  هفوک 

تّدـشب بنیز  ترـضح.دشخبب  يو  هب  ار  وا  هک  تساوخ  دـیزی  زا  ، داتفا وا  هب  هک  تموکح  ناگتـسباو  زا  یکی  مشچ  ، دـیزی خاـک  رد 
هیلع » نـسح نـب  نـسح  شیوـخ  ةدازوـمع  رــسمه  يو  .دروآ (3) باــسح  هــب  رفک  ار  ناــنآ  راـــک  درک و  تفلاـــخم  ضارتــعا و 
هیلع » قداص ماما  نامز  ات  يو  .تسـشن (4) متام  گوس و  هب  وا  يارب  تشارفا و  يا  همیخ  لاس  کی  ، رهوش توف  زا  سپ.دوب  « مالـسلا

.درک كرد  ار  « مالسلا

.دش (5) هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تشذگ و  رد  هنیدم  رد  تشاد  لاس  داتفه  هک  یلاح  رد.ه  لاس 117  رد 

لاخلخ -

نینبلا ّما  - هّیبالک ۀمطاف 

حتف

هکلب ، تسین یماظن  يزوریپ  اهنت  «، حتف ،» اروشاع سوماق  رد  ، شیاشگ يزوریپ و 

ص:337

،ج 8،ص 388. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
،ص 405. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2

،ج 45،ص 136. راونألا راحب  ،ج 2،ص 121، دیفم ، داشرا ( - 3 - 3
ص 26. (، داشرا ) نامه ( - 4 - 4

.لالهلا هبتکم  ، ینیمألا يداه  دمحم  «، نیسحلا تنب  همطاف  :» ك.ر هلمج  زا  وا  ۀمانیگدنز  ةرابرد  ( - 5 - 5
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تـسکش ، رهاظ تروصب  دنچ  ره  ، تسا يزوریپ  « فیلکت هب  لمع  » همه زا  رتالاب  مان و  يراگدنام  اهـشزرا و  ءایحا  تّما و  يرگرادـیب 
.دیآ شیپ  یماظن 

ترضح نآ  سپ  ، تفای ققحت  فده  نیا  دوب و  لطاب  متـس و  يرگاوسر  يدوبان و  زا  نید  تاجن  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  فده 
تفای یناوریپ  دنام و  هدنز  ینیـسح  نامرآ  ، اروشاع زا  سپ.تیب  لها  تراسا  شنارای و  دوخ و  تداهـش  تمیق  هب  دنچ  ره  ، دش زوریپ 

گرزب يزوریپ  کی  دوخ  نیا.دش  اهتـضهن  اهتکرح و  أشنم  تشاذگ و  یقاب  ، دـعب ياهنرق  اهلـسن و  رد  ار  دوخ  ریثأت  البرک ، هثداح  و 
بلاـغ یــسک  هـچ  : دیــسرپ ترــضح  نآ  زا  هنیدـم  رد  هـک  « هـحلط نـب  مـیهاربا  » هـب خـساپ  رد  زین  « مالــسلا هـیلع  » داجــس ماـما.تسا 

ۀیاـس رد  هللا  لوسر  نید  بتکم و  ءاـقب  ناـمه  هب  هراـشا  نیا  .دـش (1) زوریپ  یـسک  هچ  هک  دوش  یم  مولعم  ، ناذا ماگنه  : دومرف ؟ دـش
.تسا ینیسح  تضهن 

هچنآ مراودیما  (2) اـنرفظ » ما  اـنلتق  ، اـنب هللا  دارا  اـم  اریخ  نوکی  نا  وجرا  :» تسا هدوـمرف  زین  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دـبع  اـبا  دوـخ 
.میبای رفظ  هچ  ، میوش هتشک  هچ  ، دشاب وکین  ، تسا هدرک  هدارا  ام  يارب  دنوادخ 

زا هک  ره  دبای و  یم  تسد  « نیینـسحلا يدـحا   » هب تسا و  زوریپ  هشیمه  ، ادـخ نید و  هار  رد  ةدـشادف  وجقح و  ناسنا  ، هاگدـید نیا  اب 
دیـس هـک  تـسا  یمیلعت  زین  نـیا.تسین  زوریپ  باـیماک و  ، دـشاب هدرب  رد  هـب  مـه  ملاـس  ناـج  دـنچ  ره  ، دوـب راـنک  قـح  يراـی  ریـسم 

«. حـتفلا غلبی  مل  فّلخت  نم  دهـشتسا و  انب  قحل  نم  :» دومرف هراـشا  نآ  هب  ، تشون « مشاـه ینب  » هب هک  يا  هماـن  رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا
ۀبلغ اب  الومعم  یماـظن  يزوریپ.دـسر  یمن  « حـتف  » هب ، دـنامزاب اـم  هب  نتـسویپ  زا  هک  ره  ،و  دوش یم  دیهـش  ، ددـنویپب اـم  هب  سک  ره  (3)

نادـجو رد  ، دـشاب ّتیمولظم  میظع و  ياهیراکادـف  اـب  هارمه  یتقو  صوصخب  ، یناـمرآ يزوریپ  یلو  ؛ دور یم  نیب  زا  يرگید  یماـظن 
.دنک یم  ادیپ  دوخ  ةدیا  يارب  ینایماح  ، اهلسن نایم  زا  هشیمه  دراذگ و  یم  یقاب  يرتراگدنام  رثا  يرشب 

سدـق » ینیمخ ماما.دـهد  یم  رارق  طاـشن  اـب  هزیگنا و  اـب  ، راودـیما هراومه  ار  زراـبم  ناـسنا  «، حـتف » هب تبـسن  تشادرب  هاگدـید و  نیا 
نوخ يزوریپ  رگم  (4)و  ...میزوریپ » نتشک  ندش و  هتشک  رد  ، ام...تسا زوریپ  تسا  تداعس  وا  يارب  تداهـش  هک  یتّلم  :» دومرف « هّرس

، ریشمش رب 

ص:338

(. بلاغلا نم  فرعت  ، مقا نّذأف و  هالصلا  تقو  لخد  اذا  ،) ،ص 370 مّرقم ، نیدباعلا نیز  مامالا  ،ص 66، یسوط خیش  ، یلاما ( - 1 - 1
،ج 1،ص 597. هعیشلا نایعا  ( - 2 - 2

،ص 75. تارایزلا لماک  ( - 3 - 3
،ج 13،ص 65. رون ۀفیحص  ( - 4 - 4
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رب نوخ  هک  یهام  :» دیامرف یم  زین  هراب  نیا  رد  « هر » ینیمخ ماما.تسا  يزوریپ  عون  نیا  نشور  قادـصم  «، مرحم «؟ تسا نیا  زج  يزیچ 
هک یهام  ، دز یناطیش  ياهتموکح  ناراکمتس و  ۀهبج  رب  هلطاب  غاد  موکحم و  دبا  ات  ار  لطاب  ، قح تردق  هک  یهام  ، دش زوریپ  ریشمش 
قح نابلط و  لالقتسا  ناهاوخیدازآ و  ةدرک  هرگ  تشم  دیاب  هک  یهام...تخومآ  ار  هزین  رس  رب  يزوریپ  هار  ، خیرات لوط  رد  اهلسن  هب 

(1) .دیامن » وحم  ار  لطاب  ، قح ۀملک  دنک و  هبلغ  سیلبا  دونج  اهلسلسم و  اهکنات و  رب  نایوگ 

اروشاع گنهرف  ، نیسح نم  انا  یّنم و  نیسح  یبلط ، تداهش  ، اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و  ، تداهش ای  حتف  ای  -

تّوتف

هیلع » نیـسح ماما  یحور  یقـالخا  زراـب و  ياـه  هصخاـش  زا.يرـشب  قوقح  یناـسنا و  لوصا  هب  يدـنبیاپ  ، یگدازآ ، يدار ، يدرمناوج
متـس راـب  ریز  ، دزاـسن ناراـبج  اـب  ناـسنا  هک  هّیحور  نیا.دوـب  يدرمناوـج  دـش ، راکـشآ  اروشاـع  ۀـسامح  رد  هک  شناراـی  »و  مالـسلا

نافیعـض یماح  دزیهرپب ، نافیعـض  هب  يّدعت  قاثیم و  رد  ینکـشدهع  دروخرب و  رد  يدرمان  زا  ، دـشاب هتـشاد  یگدازآ  ّتیرح و  ، دورن
تیمـسر هب  ( دنـشاب ناملـسمان  رگا  یتـح  ) ار نارگید  یناـسنا  قـح  ، دریذـپب ار  یهاوـخ  ترذـعم  ، دـنکن ضّرعت  ناـهانگ  یب  هب  ، دـشاب

رد هک  تسا  تّوتف  ياـه  هناـشن  زا  همه...و  ، دـنکن لّـمحت  ار  نارگید  دوخ و  سیماون  هب  هناـگیب  موجه  ، دـشاب هتـشاد  تریغ  ، دسانـشب
.دش یّلجتم  حوضو  هب  البرک  تضهن 

هک ار  نیق  نب  ریهز  داهنـشیپ  دش ، هجاوم  البرک  هار  رد  ّرح  هاپـس  اب  یتقو  ، تفریذپن ار  دیزی  اب  تعیب  گنن  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دـیس 
مهأ دـبأل  تنک  اـم  :» دوـمرف ترـضح  ، دـنیآ یم  ادـعب  هک  تسا  ییاـههورگ  اـب  دربـن  زا  رتناـسآ  هک  ارچ  ، میگنجب هورگ  نیا  اـب  تفگ 

ینیسح ناوراک  هب  ّرح  ۀنشت  هاپـس  یتقو.تسا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح توتف  زا  يا  هنومن  نیا.منک  یمن  گنج  هب  زاغآ  نم  (2) لاتقلاب »
همه داد  روتـسد  ، نانآ دـیدش  یگنـشت  ندـید  اب  ترـضح  نآ  اّما  ، دـندوب هدـمآ  ماما  رب  نتـسب  هار  وا و  اب  هلباقم  يارب  هکنآ  اب  ، دیـسر

کـشم زا  ندروخ  بآ  ناوت  ، شطع طرف  زا  هک  ( یبراحم ناعط  نب  یلع  ) هاپـس نیمه  زا  یکی.دندرک  باریـس  ار  ناشیاهبـسا  یّتح  ، ار
، تشادن

ص:339

،ج 3،ص 225. نامه ( - 1 - 1
(. دیفم خیش  ةرگنک  پاچ  ،ج 2،ص 84( دیفم خیش  ، داشرا ( - 2 - 2
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نیمه .یگنادرم  زا  يرگید  ۀنومن  مه  نیا  .درک (1) باریس  ار  شبسا  وا و  دوشگ و  ار  کشم  رد  شدوخ  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیس 
دزن نانک  هبوت  هدنکفارس و  ، ددنویپب « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب  هدش  ادج  دعـس  رمع  هاپـس  زا  تفرگ  میمـصت  اروشاع  زور  نوچ  ، ّرح

، يآ دورف  ، يرآ : دومرف ماما  ؟ تسا هتفریذپ  نم  ۀبوت  ایآ  : تفگ دومن و  يزابناج  يارب  یگدامآ  مالعا  دمآ و  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس 
.يدرمناوج رگید  ۀنومن  مه  نیا  (2) .لزناف » ، کیلع هللا  بوتی  ، معن »

رد اروشاع  زور  (3) راعلا » بوکر  نم  یلوا  لتقلا  :» دوب گنن  رب  تداهـش  يرترب  شراعـش  ، دربن ماگنه  رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دـیس 
نید رگا  ، نایفـس وبا  ناوریپ  يا  : دیـشک دایرف  ، دـنرب یم  موجه  اه  همیخ  فرط  هب  نمـشد  هاپـس  دـید  نوچ  ، نمـشد اب  دربن  مرگاـمرگ 
رـسپ يا  : تفگ رمـش.دینامب  دّـهعتم  شیوـخ  راـبت  هب  ، دـیتسه برع  رگا  دیـشاب و  هدازآ  ناـتیایند  رد  ، دیـسرت یمن  داـعم  زا  دـیرادن و 
ندش ضّرعتم  زا  ، متـسه هدنز  نم  ات  ، ار ناتنارگنایغط  دنا ؟ هدرک  هچ  نانز  ، میگنج یم  مه  اب  امـش  نم و  : دومرف ؟ ییوگ یم  هچ  ، همطاف

نز و هب  موجه  دهاش  دـناوت  یمن  ، تسا هدـنز  ات  هک  دوب  شا  یگنادرم  تّوتف و  رب  يرگید  دـهاش  زین  نیا  (4) دـیرادزاب .  نم  مرح  هب 
زا اروشاع  ۀنحـص  هنحـص  رد  ، توتف ّتیمح و  تریغ و  هنوگنیا.دنوش  تیب  لها  مرح  ضرعتم  تشاذگن  ، دوب هدنز  ات  دشاب و  شا  هّچب 

تارف و رب  ندـش  هریچ  زا  سپ  هک  دوب  نینمؤملا  ریما  شردـپ  زا  ۀـتفرگ  ماهلا  نیا  دـش و  هدـید  شنارای  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما 
دنراذگب دازآ  مه  هیواعم  هاپس  ةدافتسا  يارب  ار  بآ  دننکن و  راتفر  نمـشد  لثم  هک  دومرف  ، نمـشد تسد  زا  هناخدور  نتفرگ  سپزاب 

زا یلو  (5) ءاـملا .» نیب  مهنیب و  اّولخ  » دـننکن هدافتـسا  وا  ندروآ  رد  وناز  هب  رد  ، فیرح يور  هب  نتـسب  بآ  ۀـنادرمناوجان  ةویـش  زا  و 
نب نیـسح  هاپـس  رب  دـیزی  نتـسب  بآ  دوب (6)و  نیّفـص  گنج  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع هاپـس  يور  هب  بآ  نتـسب  ، هیواـعم يدرمناوجاـن 
مه دـیزی  ، دوـب هدرب  ثرا  « مالـسلا هیلع  » یلع زا  ار  تّوـتف  « مالـسلا هیلع  » نیـسح.دوب داـیز  نبا  وا و  يدرماـن  زا  مـه  « مالـسلا هـیلع  » یلع

.هیواعم زا  ار  يدرمناوجان 

اروشاع ياهسرد  ، اروشاع ياهراعش  ، اروشاع گنهرف  ، یگدازآ -

ص:340

،ج 4،ص 302. يربط خیرات  ،ج 3،ص 74، نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 1،ص 603. هعیشلا نایعا  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 277. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 3 - 3
،ج 45،ص 51. راونألا راحب  ( - 4 - 4

،ج 3،ص 319. دیدحلا یبا  نبا  حرش  ( - 5 - 5
(. حلاص یحبص  هبطخ 51( ، هغالبلا جهن  ( - 6 - 6
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تارف

رانک رد  هنـشت  بل  شنارای  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  داتفا و  قافتا  نآ  کیدزن  اروشاع  ۀـثداح  هک  ، ـالبرک نیمزرـس  رد  يرهن  ماـن 
تسا تکربرپ  يرهن  دزیر و  یم  نآ  رب  تشهب  زا  نادوان  ود  ، تایاور قبط  هک  تسا  یتلیضف  اب  سّدقم و  رهن  ، تارف.دندش دیهش  ، بآ
ۀّیرهم ، تارف هک  تسا  ثیدـح  رد  .دوش (1) یم  « مالـسلا هیلع  » تیب لـها  رادتـسود  ، دـنرادرب تارف  بآ  اـب  ار  شماـک  هک  یکدوک  و 
.تـسا ناـهانگ  شزرمآ  بجوـم  هـک  دـننک  تراـیز  لـسغ  تارف  بآ  زا  نیـسح  ماـما  تراـیز  يارب  تـسا  ّبحتـسم  .تسارهز (2)
تارفلا ءامب  کّنحی  ادحا  ّنظا  ام  :» دومرف نوراه  نب  نامیلس  هب  « مالسلا هیلع  » قداص ماما.تسا  بولطم  زین  تارف  بآ  زا  ندیـشون  (3)

(4) تیبلا .» لها  انّبحا  ّالا 

نآ اـب  ار  ماــک  دــشونب و  تارف  بآ  زا  سک  ره  (5) تیبـلا ،» لـها  اـنّبحی  ّهناـف  هب  کـّنح  تارفلا و  ءاـم  نم  برـش  نم  :» دومرف زین  و 
نانمؤم و نارهن  :» تسا هدش  دای  یتشهب  رهن  زین  نمؤم و  رهن  ناونعب  تارف  زا  ، ثیدح رد.دوب  دـهاوخ  نادـناخ  ام  رادتـسود  وا  ، درادرب

: نانمؤملاف ، نارفاک نارهن 

(7) ...تارفلا .» : هّنجلا نم  راهنا  هعبرا  »(6) ...رصم » لین  تارفلا و 

.تسا ربص  افو و  ۀنحص  نیرتراگدنام  نینوخ و  ۀسامح  نیرتمیظع  روآدای  « تارف »

يور هب  بآ  دـنتفرگ و  رارق  هرـصاحم  رد  « داـیز نبا  » ياـهورین طّـسوت  يرجه  لاـس 61  مّرحم  رد  ، ـالبرک رد  ییاروشاـع  نادرم  ریش 
.دش هتسب  اه  همیخ  لافطا و  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هاگودرا 

گرم ترـضح  نآ  اـّما  دراداو ،  میلـست  هب  ار  وا  ، یبآ یب  ۀقیـضم  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نداد  رارق  اـب  تساوـخ  یم  نمـشد  هاـپس 
رانک رد.دوب  هتفر  هنـشت  ناکدوک  يارب  ، تارف زا  ندروآ  بآ  يارب  هک  « مالـسلا هیلع  » سابع .دـیزگرب  ار  هناـماک  هنـشت  هنادـنمتفارش و 

شخب ماهلا  تعاجش و  راگزومآ  ود  ره  «، البرک كاخ  » نوچمه « تارف بآ  » .دیسر تداهش  هب  دش و  عطق  شناتـسد  همقلع  رهن  نیمه 
لد و رد  تداهـش  گنهرف  لاقتنا  تعاجـش و  معط  ندناشچ  ، ینیـسح تبرت  ای  تارف  بآ  اب  دازون  ماک  نتـشادرب  ور  نیا  زا.دنتداهش 

.تسا هعیش  ناج 

ص:341

،ص 18. دیفم خیش  ، رازملا ،ج 2،ص 352، راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
،ص 563. نامه ( - 2 - 2

،ج 1،ص 565. نامه ( - 3 - 3
،ج 101،ص 114. راونألا راحب  ،ج 10،ص 314، هعیشلا لئاسو  ( - 4 - 4

.نامه ( - 5 - 5
،ج 17،ص 215. نامه ( - 6 - 6

.نامه ( - 7 - 7
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ۀمـشچرس هک  « ياچ دارم  »و« وس هرق  » ۀبعـش ود  زا  تسا  لّکـشتم  قارع و  روشک  برغم  رد  تسا  یّطـش  :» تارف ییایفارغج  ّتیعقوم  اّما 
کیدزن هلجد  هب  تارف  ، دنسر یم  مه  هب  ياچ  دارم  وس و  هرق  ۀبعش  ود  هک  یعقوم.تسا  هّیکرت  ناتـسنمرا  رد  « سرا » دور کیدزن  اهنآ 

هب سراف  جیلخ  یکیدزن  رد  سپس  دوش و  یم  لیام  برغم  تمـس  هب  تارف  هدش و  یقرـش  بونج  هّجوتم  هلجد  ادّدجم  یلو  ، دوش یم 
ینیمزرـس.دزیر یم  سراف  جیلخ  هب  دوش و  یم  هدـناوخ  « برعلا ّطش  » مان هب  دور  ود  نیا  عومجم  سپ  نآ  زا  ددـنویپ و  یم  هلجد  دور 

رد تارف  نایرج.تسا  رتمولیک  اـبیرقت 2900  تارف  ۀـناخدور  لوط.دـنیوگ  یم  « هریزجلا » تسا عقاو  تارف  هلجد و  دور  ود  نیب  هک  ار 
رد ّتیعمج  بلج  قارع و  كاخ  يزیخلـصاح  لماع  هناگی.دشاب  یم  ضیرع  يرتسب  ياراد  تسا و  میالم  رایـسب  نیرهنلا  نیب  ۀگلج 

« .دوب هدـش  انب  تارف  لحاس  رد  لباب  روشک  میدـق  تختیاپ  ، لباب.دـشاب یم  هلجد  تارف و  دور  ود  ، نیرهنلا نیب  مرگ  کشخ و  ۀـگلج 
(1)

ارهز ۀّیرهم  ، شطع ، سابع ، اّقس ، بآ ، همقلع رهن  ، هعیرش -

درف

.دننک (2) ارجا  همانرب  اه  هیزعت  اهیناوخ و  هیبش  رد  نآ  يور  زا  هک  ، هیزعت ياه  هخسن  راعشا 

رادقم هب  يا  هقرو  : دـسیون یم  ادـخهد.دنیوگ  یم  درف  اه  هخـسن  نآ  هب  ، دوش یم  هتـشون  ادـج  ۀـگرب  کی  يور  هکنآ  لیلد  هب  دـیاش 
.دنا هدرک  یم  هتسد  مه  ریز  هتـشون و  یم  ار  یّـصاخ  جرخ  ای  یتلایا  ای  یتیالو  جرخ  عمج و  نآ  رب  نایفوتـسم  هک  یتشخ  عطق  فصن 

(3)

هخسن ، هیزعت ، ضایب -

قدزرف

ار شیوخ  دنلب  ةدیـصق  «، مالـسلا هیلع  » داّجـس ماما  حدم  رد  هک  دوب  ربمایپ  تیب  لها  راداوه  گرزب و  يرعاش  ( قدزرف ) بلاغ نب  مامه 
يا هلـص  شیارب  « مالـسلا هیلع  » داّجـس ترـضح  داتفا و  نادـنز  هب  نآ  لابند  هب  )و  ...هتأطو ءاحطبلا  فرعت  يذـّلا  اذـه  ) دورـس هّکم  رد 

زا هک  درک  دروخرب  قدزرف  اب  ( رگید یلزنم  رد  ای  ) حافص مان  هب  یّلحم  رد  ، قارع يوس  هب  رفس  ماگنه  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما.داتسرف 
ناشیاهریشمش یلو  وت  اب  مدرم  ياهلد  : داد باوج  يو  ، دیسرپ ار  هفوک  عاضوا.دمآ  یم  هفوک 

ص:342

.نیعم ، یسراف گنهرف  ( - 1 - 1
،ص 40. نوحشم نسح  ، ناریا یبهذم  یقیسوم  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
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: دناوخ ار  تایبا  نیا  هک  دوب  اجنآ  رد  ماما.تسوت  هیلع 

لبنا یلعا و  هّللا  باوث  رادف  هسیفن  ّدعت  اینّدلا  تناک  نئل 

...لضفا (1) هّللا  یف  فیّسلاب  ئرما  لتقف  تئشنا  توملل  نادبألا  تناک  نا  و 

هلـص وا  زا  تشاد و  دـمآ  تفر و  زین  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رتخد  هنیکـس  ۀـناخ  هب  دوب و  هدـنز  اروشاـع  زا  سپ  ياـهلاس  ، قدزرف
.تفر ایند  زا  یگلاس  دص  رد  يرجه  لاس 110  رد  ، هرصب ۀیداب  رد.درک  یم  تفایرد 

رگ هحون  ناگتشرف 

.اراکشآ ینابز و  هچ  ینیوکت  تروصب  هچ  ، دندش نالان  نایرگ و  تانئاک  ۀمه  ، نادیهش رالاس  متام  رد 

وت (2) يارغ  تیآ  دش  ، شا یشوپهایس  بش و  ناسآ  تسشن  نوخ  هب  ، نامز تمغ  رد  تسیرگ 

هیلع » نیـسحلا يدـلو  ربـق  لوح  ّنا  :» دومرف « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » لوـسر ترـضح.دنناگتشرف  ، ترـضح نآ  رب  نارگ  هحوـن  ۀـلمج  زا 
هدیلوژ و ، دنا هتشرف  رازه  راهچ  ، نیـسح مدنزرف  ربق  نوماریپ  (3) ...همایقلا » موی  یلا  هیلع  نوکبی  اربغ  اثعش  کلم  فالآ  هعبرا  « مالـسلا

.دننک یم  هیرگ  وا  رب  زیخاتسر  زور  ات  هک  ، دولآرابغ

تسا (4) مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ  دننک  یم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  نج و 

(5) ...ءاملا .» فوج  یف  ناتیحلا  ءامّسلا و  ّوج  یف  ریّطلا  یّتح  ءیش  ّلک  هیکبی  هتومل و  دادّشلا  عبّسلا  هکئالملا و  یکبت  :» زین و 

هب.دـننک یم  هیرگ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح گرم  يارب  ، بآ رد  اهیهام  نامـسآ و  رد  ناگدـنرپ  یتح  ، هناگتفه ياهنامـسآ  ناگتـشرف و 
دنتـشگزاب و ، دنتفاین داهج  نذا  نوچ  اّما  ، دندرک طوبه  ترـضح  نآ  يرای  يارب  هتـشرف  رازه  راهچ  «، مالـسلا هیلع  » قداص ماما  تیاور 

.تسا (6) « روصنم » مان هب  نانآ  سیئر  دننک و  يراوگوس  ترضح  نآ  رب  تمایق  زور  ات  دندمآ  دورف  هرابود 

.نج ۀیثرم  ، يرادازع ، هیرگ -

ص:343

،ج 3،ص 61. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
.فلؤم زا  ( - 2 - 2

،ج 11،ص 287. يرتشوش هللا  رون  یضاق  ، قحلا قاقحا  ( - 3 - 3
.مشتحم ( - 4 - 4

،ج 44،ص 148. راونالا راحب  ( - 5 - 5
،ج 5،ص 368. یسلجم همالع  ، لوقعلا هآرم  ( - 6 - 6
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اروشاع گنهرف 

البرک تضهن  رد  هک  تسا  ییالاو  تاّیقالخا  تایحور و  ، لمع ياه  هویـش  ، اـه هزیگنا  فادـها و  ، نانخـس ، میهاـفم ۀـعومجم  ، دوصقم
هیلع » ادهشلا دیس  تاملک  رد  مه  اهرواب  اهـشزرا و  نیا.تسا  هتفای  مّسجت  ، تضهن نآ  ثداوح  رد  ای  هدش  لمع  اهنآ  هب  ای  هدش  هتفگ 

تسد هک  تخومآ  یناسک  زا  دیاب  ار  اروشاع  گنهرف.مایق  نآ  نایرج  رد  ناشراتفر  رد  مه  ، تسا یّلجتم  دنزرف  باحصا و  »و  مالسلا
هعقاو زا  سپ  نارگ  لـیلحت  يدــعب و  ياهلــسن  نارگید و  هـکنآ  زا  شیپ.تـسا  هدوـب  اروشاـع  راـک  رد  ناـشلمع  رکف و  ناـشلد و  و 

هدش حرطم  حوضوب  ، گنهرف نیا  ، البرک ۀسامح  نانیرفآ  شقن  دوخ  ياهفده  اهفرح و  رد  ، دننک یفرعم  ار  اروشاع  گنهرف  دـنهاوخب 
ثداوح و یـسررب  زین  اه و  هبطخ  ، اهزجر اهلتقم ، ، اه هماـنترایز  لـالخ  زا  ار  گـنهرف  نیا.دـهد  یم  ناـشن  ار  نآ  هطـساو  یب  تسا و 

ددرگ یم  نیرفآ  البرک  ، دشاب یموق  ره  نایم  رد  اج و  ره  رد  هک  تسا  گنهرف  نیمه  درک و  جارختسا  ناوت  یم  اروشاع  ياهدادخر 
.دنک یم  تیبرت  قح  هب  تبسن  یناعفادم  متس و  اب  ینازرابم  ار  اهناسنا  و 

هیلع » تیب لها  يارـسا  البرک و  يادهـش  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رد  هک  تسا  يرکف  یتدیقع و  يانب  ریز  نامه  اروشاع  گنهرف 
.دش مایق  نآ  يراگدنام  هسامح و  نآ  شیادیپ  ببس  دوب و  « مالسلا

اهتوغاط و متس  اب  هزرابم  ، نید فیرحت  اب  هلباقم  : درک هصالخ  ریز  ياهناونع  رد  ناوت  یم  ار  میهافم  اهشزرا و  اهرواب و  نآ  ۀعومجم 
رب تداهــش  ریــشمش و  رب  نوـخ  يزوریپ  ، راـب تـّلذ  یگدــنز  رب  خرــس  گرم  حــیجرت  ، ناــسنا تفارــش  تّزع و  ، اــهتموکح روـج 

يدرمناوج تّوتف و  ، یمالـسا ياهتّنـس  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ۀـضیرف  ءایحا  ، گرم يارب  یگدامآ  یبلط و  تداهـش  ، هعجاف
، ادخ ياضر  رطاخ  هب  فیلکت  هب  لمع  ، هعماج رد  یبلط  حالـصا  ، متـس هب  تیاضر  ای  روج  اب  شزاس  یفن  ، نمـشد اب  دروخرب  رد  یّتح 

نتخیمآ ، نید ءایحا  هار  رد  دوخ  ندرک  یناـبرق  ، هبناـج همه  يراکادـف  داـهج و  ، ندـش هتـشک  اـی  حـتف  تروص  هب  هچ  ییارگ  فیلکت 
رد تمواقم  ربص و  ، نمـشد ربارب  رد  تماهـش  تعاجـش و  ، تقو لّوا  زامن  ، ادـخ يارب  هناصلاخ  مایق  ، هیرگ اب  داهج  هسامح و  اب  نافرع 
زا يرازیب  تئارب و  قح و  ماـما  زا  يراداوه  ، لـطاب هورگ  هوبنا  رب  قح  یلو  كدـنا  هورگ  يزوریپ  ، اـفو ، راـثیا ، ناـج زرم  اـت  فدـه  هار 

...و اهشزرا  هار  رد  اهناسنا  ندش  ادف  ، نامولظم ۀثاغتسا  دایرف  هب  ییوگ  کیّبل  ، یمالسا تّما  تمارک  ظفح  ، روج ماکح 

ای ، شباحصا »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نانخس  زا  ناوت  یم  ، هدش دای  ياهروحم  کت  کت  يارب 

ص:344

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 474 

http://www.ghaemiyeh.com


رد مه  یلاعتم  ینغ و  گنهرف  نیا.تخاس  رتدنتسم  ار  همانگنهرف  نیا  دروآ و  دنس  ناشتداهـش  داهج و  يریگعـضوم و  لمع و  ةوحن 
دشاب هار  نآ  موادت  اروشاع و  نایرج  اب  یّطخمه  نایعّدم  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ناوریپ  رد  دیاب  مه  ، دوب اروشاع  نازاس  هسامح 

هیلع » ادهـشلا دیـس  نانمـشد  هار  ناگدنهد  همادا  زا  يرازیب  مه  دنـشاب و  البرک  مایق  ياتـسار  رد  ياهتکرح  راداوه  مه  ، نایئاروشاع و 
تیـضرف کلذـب  تعمـس  هّما  هللا  نعلف  :» تساروشاع ترایز  رد.دـننوعلم  زین  اهتیانج  نآ  هب  نایـضار  هک  ارچ  ، دـنهد ناشن  ار  « مالـسلا

.تسا « تئارب تیالو و  » ّطخ ، اروشاع گنهرف  « ...هب

اروشاع ياهسرد  ، زوف ، تریصب ، یگدازآ ، حتف ، یگدنز ، افو ، یبلط تداهش  -

هّیما ینب  داسف 

هنیک ، هتفرگ تسد  رد  ار  یمالسا  تموکح  هک  دوب  ( هنوعلم ةرجش  ) هّیما ینب  نامدود  داسف  «، مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  مایق  للع  زا  یکی 
عانتما ینیسح و  تضهن  ةدمع  بابـسا  زا  هک  ار  نایوما  ةدرتسگ  داسف.دندرک  یم  لامعا  ، ربمایپ مالـسا و  ّدض  رب  ار  دوخ  نیرید  ياه 

: درمش نینچ  ناوت  یم  ، دوب دیزی  اب  تعیب  زا  دیهش  ماما  نآ 

.يراذگ تعدب  نید و  فراعم  فیرحت  ییادز و  مالسا  - 1

.میلست توکس و  ربج و  گنهرف  جیورت  -2

.یصخش لایما  عفانم و  هار  رد  نآ  فرص  لاملا و  تیب  تراغ  -3

.رامق توهش و  بارش و  جیورت  قالخا و  داسف  -4

.یلهاج نارود  ياهشزرا  یموق و  ياهبصعت  ءایحا  -5

.ندوب « يوما » لیلد هب  اهنت  ، دساف قیالان و  رصانع  ندرامگ  راک  هب  -6

.نیغورد تاغیلبت  ریوزت و  يرگ و  هلیح  -7

«. مالسلا هیلع  » یلع لآ  اب  نانآ  توادع  هنیک و  -8

.يداصتقا یعامتجا و  قوقح  یسایس و  بصانم  زا  هّمئا  نایعیش  ندرک  مورحم  -9

.اهرهش رد  نانآ  بوکرس  ناناملسم و  یعمج  هتسد  ياهراتشک  -10

.دندوب تیب  لها  راداوه  هک  ناملسم  هاگآ  یبالقنا و  ناشخرد و  ياه  هرهچ  نتشک  سبح و  ، يریگتسد -11

.دیزی عفن  هب  لیابق  نارس  مدرم و  زا  يرابجا  نتفرگ  تعیب  -12
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رت و هدرتسگ  زور  هب  زور  دش و  زاغآ  هیواعم  ندمآ  راک  يور  ةرود  زا  ، قوف ياهداسف 
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هب هک  یبتک  رد.داد  رارق  يدوبان  لماک  ۀناتسآ  رد  ار  مالسا  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  ، دیزی تفالخ  هیواعم و  گرم  اب  دیدرگ و  رتدیدش 
.تسا (1) هدش  نایب  رتحورشم  روطب  اهداسف  هنوگنیا  ، هتخادرپ ینیسح  مایق  ۀفسلف  حیرشت 

ندـمآ دورف  زا  سپ  هک  یقطن  رد  هلمج  زا.تسا  هدوـمرف  حرطم  ار  هـّیما  ینب  داـسف  يدّدـعتم  نانخـس  رد  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما 
ادخ و ياهمارح  ندرک  لالح  ، یهلا دودـح  لیطعت  ، راکـشآ داسف  ، ادـخ تعاطا  كرت  ، ناطیـش زا  تعاطا  يور  درک و  داریا  « هضیب » رد

نمحّرلا هعاط  اوکرت  ناطیشلا و  هعاط  اومزل  دق  ءالؤه  ّنا  الا و  :»... دومن دیکأت  نتسناد  دوخ  کلم  ار  لاملا  تیب  یهلا و  لالح  میرحت 
زا سپ  شیوخ  فورعم  نخس  رد  (2)و  ...هلالح .» اومّرح  هّللا و  مارح  اّولحا  ءیفلاب و  اورثأتـسا  دودـحلا و  اولّطع  داسفلا و  اورهظا  و 

: دومرف هدرک  دیکأت  لطاب  نتسنادن  هدیهوکن  قح و  هب  ندشن  لمع  عاضوا و  ینوگرگد  يور  البرک ، نیمزرس  رد  ندمآ  دورف 

(3) ...هنع .» یهانتی  لطابلا ال  ّنا  هب و  لمعی  ّقحلا ال  ّنا  نورت  الا  »

؟ دوس هچ  یگدنز  نیزک  تشذگ  ناج  دیاب ز  ملظ  ریغ  هب  دنیبن  چیه  هدید  هک  نونکا 

دیزی ، مالسلا مالسإلا  یلع  ، ...کلملاب مشاه  تبعل  ، هّیما ینب  -

سرطف

دمآ « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ دزن  لیئربج  هارمه  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ّدلوت  ماگنه  هک  ، يا هریزج  هب  هداتفا  هتسکش و  لاب  ۀتشرف 
هیلع » نیـسح ۀتفایافـش  هـک  وا  .تـفر (4) نامــسآ  هـب  داد و  لاــب  وا  هـب  دــنوادخ  هراــبود  دــیلام و  نیــسح  ةراوـهگ  رب  ار  دوــخ  و 

همالـس و ال هتغلبا  ّالا  رئاز  هروزی  هافاکم ال  ّیلع  هل  و  :»... دناسرب مالـسلا » هیلع  » نیـسح هب  ار  نارئاز  مالـس  هک  درک  دـهع  ، دوب « مالـسلا
تراـیز ار  وا  هک  تسین  يرئاز  چـیه.منک  ناربـج  ار  وا  یهد  افـش  هک  تسا  نم  ةدـهع  رب  (5) ...هتالـص » هتغلبا  ّالا  ّلصم  هیلع  یّلـصی 

غـالبا وا  هب  ار  شدورد  هکنآ  رگم  ، دتـسرف یمن  دورد  وا  رب  سک  چـیه  مناـسر و  یم  ترـضح  نآ  هـب  ار  شمالـس  هـکنآ  رگم  ، دـنک
، تشهب رد  هتشرف  نیا  ، سابع نبا  ۀتفگ  هب.منک 

ص:346

اهناـسنا هب  نیـسح  هک  یـسرد  ، ناراـکهبت ۀتـسدرس  هیواـعم  (، (ج 2 نیــسحلا ماـمالا  هاـیح  : ياــهباتک هـب  ناوـت  یم  هـلمج  زا  ( - 1 - 1
تمظع زا  يوترپ  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  بالقنا  یباـیزرا  ، خـیرات هیواـعم و  ، هایـس قاروا  ، رـسدوخ نارادـمامز  هعیـش و  ، تخومآ

.درک هعجارم...و  ص 308  (، هداز رامع  ) مالسا لّصفم  خیرات  »و  مالسلا هیلع  » نیسح
،ج 6،ص 229. يربط خیرات  ( - 2 - 2

،ص 34. سوواط نب  دیس  ، فوهل ( - 3 - 3
،ج 44،ص 34. راونألا راحب  ( - 4 - 4
،ج 5،ص 191. هادهلا تابثا  ( - 5 - 5
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.دوش (1) یم  هتخانش  یلع  نب  نیسح  مالغ  مان  هب 

تسا (2) نیسح  مان  هب  شیدازآ  ۀمان  تسین  بجع  ، تفرگ رپ  لاب و  رگا  سرطف 

تعافش -

زوف

تشهب هب  هک  هدش  هتشاد  یناسک  يارب  « میظع زوف  »و« زوف ،» تایاور ینید و  گنهرف  رد.لد  ۀتساوخ  هب  ندیـسر  ، یبایماک يراگتـسر و 
لها ، دنبای تاجن  تائّیـس  زا  ، دنـشاب هتـشاد  ار  نانآ  تیالو  هدوب  تیب  لها  هب  کّسمتم  دنـشاب ، ادخ  لوسر  ادـخ و  عیطم.دـنبای  تسد 

ترخآ تداعـس  یهلا و  ياضر  هب  یبایتسد  ادـخ  ءایلوا  يارب  هدـمع  یبایماک...و  دنـشاب  تدابع  لـها  تفرعم و  ، تداـبع رد  صولخ 
ّبر تزف و  ،» دروخ تبرـض  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  یتقو.تسا  تداهـش  داهج و  ۀیاس  رد  نیا  (3)و  ءادعّسلا ) زوف  هرخآلا  ) تسا

قح داهج و  نامیا ، رـسارس  یگدـنز  کی  يارب  زیمآراختفا  ینایاپ  دوب و  یهلا  برق  هب  نتفای  راـب  ، شتداهـش هک  ارچ  ، داد رـس  « هبعکلا
.یبلط

هتفر راـک  هب  « اـمیظع ازوف  متزف  » ریبـعت رّرکم  ، ماـما ناراـی  ـالبرک و  يادهـش  »و  مالـسلا هیلع  » هللا دـبع  اـبا  هب  باـطخ  ، اـه هماـنترایز  رد 
تنک ینتیل  ایف  امیظع  ازوف  متزف  » دیسر یم  میظع  یبایماک  زوف و  هب  نانآ  نوچ  ات  دوب  نانآ  هارمه  شاک  دنک  یم  وزرآ  زین  رئاز.تسا 
ینتیل ای  امیظع  ازوف  هّللا  متزف و  :» میناوخ یم  البرک  يادهـش  هب  باطخ  بجر  لّوا  تراـیز  رد  »و  ثراو تراـیز  - مکعم زوفاـف  مکعم 

(4) یلعلا .» تاجرد  یف  نوزئافلا  مّکنا  ءادعّسلا و  ءادهشلا و  مّکنا  دهشا...امیظع  ازوف  زوفاف  مکعم  تنک 

يالوم رما  عیطم.دندیـسر  یهلا  تشهب  دندرک و  هلماعم  ادـخ  اب  ار  شیوخ  ناج  هک  دنراگتـسر  بایماک و  ور  نآ  زا  البرک  يادـهش 
نیا زا  یبایماک  هچ  دندیسر و  يدبا  تداعس  هب  اّما  ، دنداد ناج  هچرگ.دوب  يربهر  تیالو و  هار  رد  هناصلاخ و  ناشداهج  ، دندوب دوخ 

.تسا ناراگتسر  نازئاف و  راگزومآ  زین  تهج  نیا  زا  اروشاع  رترب ؟

کعم اّنک  انتیل  ای  ، یبلط تداهش  ، حتف -

ص:347

،ج 4،ص 74. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 1 - 1
.اسر مساق  ( - 2 - 2

.مکحلا ررغ  ( - 3 - 3
،ص 440. نانجلا حیتافم  ( - 4 - 4
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ق

هّیسداق

مّود ۀفیلخ  نامز  رد  ناریا  مالسا و  هاپس  نایم  ّلحم  نیمه  رد  (. دادغب یخسرف  هفوک و 61  یخسرف  رد 15  ) هفوک هب  هدیسرن  یّلحم  مان 
نآ ياه  هطرش  سیئر  ) یمیمت ریمن  نب  نیـصح  هک  دوب  ناکم  نیمه  رد  و.دمآ  رد  نیملـسم  فّرـصت  هب  هقطنم  نیا  تفرگ و  رد  دربن 
دایز نبا  دزن  دندرک و  ریگتسد  ار  ( يوادیص رهـسم  نب  سیق  «) مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  کیپ  ، دایز نبا  یتشگ  ياهورین  )و  هقطنم

هب نابطاخم  یماسا  ات  درک  هراپ  شیاهنادـند  اـب  ار  هماـن  اـجنامه  دوب و  هفوک  مدرم  يوس  هب  ماـما  زا  يا  هماـن  لـماح  ، سیق.دنداتـسرف
.دتفین (1) نمشد  ياهورین  تسد 

رّهسم نب  سیق  -

« مالسلا هیلع  » نیسحلا یلوم  ، براق

تمدخ ماما  رسمه  ، بابر ۀناخ  رد  دوب و  ترضح  نآ  زینک  ههیکف  شردام  ، دوب « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  مالغ  يو.البرک  يادهـش  زا 
رد شمان.دیـسر  تداهـش  هب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  باکر  رد  اروشاع  زور  دمآ و  البرک  هب  هنیدم  زا  ماما  هارمه  براق.درک  یم 

.تسا (2) هدمآ  مه  هسدقم  ۀیحان  ترایز 

یبلغت ریهز  نب  طساق 

زا هس  ره  ، سودرک طـسقم و  شناردارب  وا.دوب و  لـئاو  نب  بلغت  ینب  ۀـفیاط  زا  يدرمریپ.اروشاـع  زور  رد  تسخن  ۀـلمح  يادهـش  زا 
نآ باکر  رد  هک  دندوب  نینمؤملا  ریما  باحصا 

ص:349

،ص 49. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 219. تعاجش رصنع  ( - 2 - 2
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.دندنام هفوک  رد  « مالسلا هیلع  » یلع تداهش  زا  سپ.دنتشاد  تکرش  هناگ  هس  ياهگنج  رد  ترضح 

زور ردارب  هس  ره.دـندناسر  ماما  هب  ار  دوخ  هنایفخم  اروشاـع  بش  ، دندینـش هفوک  يوس  هب  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ندـمآ  ربخ  نوچ 
.دندیسر (1) تداهش  هب  اروشاع 

ثراح نب  مساق 

.دنا (2) هتسناد  يدزا  بیبح  نب  مساق  نامه  ار  وا  زین  یخرب.تسا  هدمآ  البرک  يادهش  رامش  رد  وا  مان 

يدزا بیبح  نب  مساق 

نارای هب  ، دیسر البرک  هب  نوچ  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  دعس  رمع  هاپـس  اب  ادتبا.دوب  هفوک  عاجـش  نایعیـش  زا  يو.تسالبرک  يادهـش  زا 
.دنا (3) هدرک  رکذ  لّوا  ۀلمح  يادهش  وزج  ار  شمان.تسویپ  ماما 

« مالسلا هیلع  » نسح نب  مساق 

«. مالسلا هیلع  » یبتجم نسح  ماما  یمارگ  دنزرف  «، مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  باکر  رد  اروشاع  دیهش  ناوجون 

اروشاع زور.تسناد  یم  لسع  زا  رت  نیریـش  ار  گرم  هک  تساروشاع  بش  رد  « لسعلا نم  یلحا  » فورعم نخـس  نامه  بحاـص  يو 
ار يو  ، دنکفا وا  هب  هاگن  نوچ  « مالـسلا هیلع  » هللا دبع  ابا.تساوخ  هزاجا  شیوخ  ماما  زا  نتفر  نادـیم  يارب.دوب  هدیـسرن  غولب  هب  وا  ّنس 

.تشگ نادیم  مزاع  دش و  بسا  رب  راوس.دوب  امیس  شوخ  ، مساق .داد (4) هزاجا  هاگنآ  ، تسیرگ دیشک و  شوغآ  هب 

: دوب « مالسلا هیلع  » نیسح ّتیمولظم  دوخ و  یفّرعم  رد  ، دناوخ یم  هک  يزجر 

نمتؤملا یفطصملا و  ّیبنلا  طبس  نسحلا  نبا  اناف  ینورکنت  نا 

نزملا بوص  اوقسال  سانأ  نیب  نهترملا  ریسألاک  نیسح  اذه 

یلو دناسر  وا  نیلاب  هب  ار  دوخ  « مالسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  شیومع  ، داتفا یم  نیمز  رب  هک  یماگنه.دیسر  تداهش  هب  هناروالد  یگنج  رد 
ماما نابز  زا  هک  ۀـسدقم  ۀـیحان  تراـیز  رد  .داد (5) رارق  تـیب  لـها  يادهـش  راـنک  دروآ و  ار  وا  رکیپ.دوـب  نداد  ناـج  لاـح  رد  وا 
هب « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  نتفر  ّتیفیک  هب  هراشا  هدش و  نایب  وا  رب  يدهم  ترضح  مالس  اب  هارمه  وا  مان  ، تسا « مالسلا هیلع  » نامز

ص:350

،ج 2،ص 281. نامه ( - 1 - 1
،ص 91. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 386. لاقملا حیقنت  ،ج 3،ص 27، تعاجش رصنع  ( - 3 - 3
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،ص 331. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 4 - 4
،ج 45،ص 34. راونألا راحب  ( - 5 - 5
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يدان نیح  ، هتمال بولـسملا  هتماه  بورـضملا  ، ّیلع نب  نسحلا  نب  مساقلا  یلع  مالّـسلا  :» تسا هدـش  مساـق  نـالتاق  نیرفن  وا و  نیلاـب 
همایقلا موی  مهمـصخ  نم  كولتق و  موقل  ادعب  : لوقی نیـسحلا  ،و  بارتلا هیلجرب  صحفی  وه  رقّـصلاک و  هّمع  هیلع  یّلجف  هّمع  نیـسحلا 

: لاق ّمث  ، كوبا كّدج و 

« .هرـصان ّلق  هرتاو و  رثک  موی  هّللا  اذه و  ، کعفنی الف  لیدج  لیتق  تنا  کبیجی و  نا  وا  ، کبیجی الف  هوعدـت  نا  کّمع  یلع  هّللا  ّزع و 
.دیسر تداهش  هب  البرک  رد  ، دندوب ردام  کی  زا  ود  ره  هک  زین  نسح  نب  رکب  وبأ  مان  هب  ، مساق ترضح  رگید  ردارب  (1)

عاق

يا هقطنم  ، تسا هبقع  هلابز و  هاگلزنم  نیب.دمآ  دورف  زین  اجنآ  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح.هفوک  ریـسم  ياههاگلزنم  زا  یکی  مان 
.تسا (2) هدوب  اهناوراک  ندمآ  دورف  يارب  یّلحم  دجسم و  يدابآ و  بآ و  اجنآ  رد  )و  تشد : عاق ) راومه تشد و  هدوب 

ینیسح ۀلفاق 

نوریب هنیدـم  زا  بجر  زور 28  ینیـسح  ۀلفاق.دنکفا  راب  تداهـش  دـصقم  رد  درک و  تکرح  یگدازآ  تّزع و  أدـبم  زا  هک  یناوراک 
ناگدازردارب و ناردارب ، ، نادـنزرف «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  زا  دـندوب  تراـبع  ناوراـک  دارفا.دیـسر  هّکم  هب  نابعـش  مّوس  دـمآ و 

اب.درک تکرح  قارع  يوـس  هب  هّکم  زا  هّـجحیذ  زور 8  ناوراـک  نیا.رگید  ناگتـسب  زا  یخرب  دوخ و  ةداوناـخ  زین  شناـگدازومع و 
هتــسویپ وا  هـب  هّـکم  رد  يو  تماـقا  ماـّیا  رد  هـک  هرــصب  هفوـک و  ، زاــجح مدرم  زا  وا  ناوریپ  زا  یعمج  اــب  اــّما  ، یلبق تارفن  ناــمه 

نیا .دـننک (3) لـمح  نآ  رب  ار  دوـخ  لـیاسو  هک  دوـب  هداد  رارق  ناـهارمه  راـیتخا  رد  رتـش  کـی  راـنید و  هد  رادـقم  ترـضح.دندوب 
هک دـش  هداد  دیهـش  هتخوس و  لد  رادـغاد و  یعمج  هب  لیدـبت  هلفاـق  نیا  ، اروشاـع زا  سپ.دـمآ  دورف  ـالبرک  رد  مّرحم  مّود  ، ناوراـک

ترضح ، رالاس هلفاق  دوب و  رامیب  مه  مالسلا » هیلع  » داجس ماما  دندوب و  هدش  دیهش  همه  ناشنادرم.دندش  دراو  هفوک  هب  ، ریسا تروصب 
.دنتسویپ دندوب  هفوک  نکاس  هک  دوخ  ناگتسب  هب  ، نانز زا  یخرب  هفوک  رد.دوب  « مالسلا هیلع  » بنیز

نوخ دور  رگانش  نامنادرم  میجارات  هب  هتفر  ناوراک  ام 

نوسفا ره  ۀناسف  رگاوسر  میربص  ۀلفاق  ناورهر  ام 

ص:351

،ص 67. نامه ( - 1 - 1
،ص 88. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 2 - 2

،ص 194. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
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تسا راکیپ  يراک  حالس  ار  ام  نام  يریسا  جنر و  مشخ و  دایرف و 

تسا (1) رالاس  هلفاق  گرزب و  ار  ام  بنیز  ، برع نامرهق  يوناب 

ربخ ، ریـشب تشگرب و  هنیدـم  هب  هودـنا  مغ و  زا  يراب  اب  ، هنیدـم ات  ماش  ماش و  ات  هفوک  راوشد  ینالوط و  هار  ندومیپ  زا  سپ  ، هلفاق نیا 
.دش ازع  نویش و  قرغ  هچراپکی  هنیدم  داد و  ربخ  مدرم  هب  ار  « مالسلا هیلع  » تیب لها  ۀلفاق  تشگزاب 

تراسا -

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق 

رس رب  ای 64  ياهلاس 63  رد  نیباّوت  هکنیا  زا.دنداهن  ربق  رب  یتمالع  ، ادهشلا دیـس  رکیپ  ادهـش و  داسجا  نفد  زا  سپ  دسا  ینب  راب  نیلوا 
زا ترضح  نآ  نفدم  ، نید ءایلوا  قیوشت  هب  انب.تسا  هدوب  هدش  هتخانش  انشآ و  ماگنه ، نآ  هک  میمهف  یم  ، دندمآ یم  نیـسح  ماما  ربق 

.راکشآ هچ  یناهنپ و  هچ  ، تفرگ رارق  هعیش  ترایز  دروم  زاغآ ، نامه 

درک و فاص  ار  نآ  ّلحم  بارخ و  ار  ربق  يو.دوب  یقاب  دیشّرلا  نوراه  نامز  ات  دش و  هتخاس  فیرش  ربق  رب  يا  هّبق  ، هّیما ینب  نامز  رد 
.دوب اجنآ  رد  ( ربق ۀناشن  هب  ) هک ار  يردس  تخرد 

فارطا ياه  هناخ  ربق و  ، یسابع لّکوتم  روتسد  هب  يرجه  لاس 236 و 237  رد  سپس.دش  هتخاس  نومأم  نامز  رد  رگید  راب.درک  عطق 
بارخ ار  ربق  لّکوتم  روتـسد  هب  لاس 247  رد  مهزاب.دندش  مدرم  دـمآ  تفر و  عنام  دـندرک و  تعارز  نآ  ياج  هب  دـش و  بارخ  نآ 

هتبلا.ددرگ یم  رب  يرجه  متشه  نرق  هب  ادهشلا  دیس  مرح  دقرم و  یلعف  يانب.تفرگ  ماجنا  بیرخت  نیا  رگید  تبون  نیدنچ  دندرک و 
ار ینیـسح  مرح  هدرک و  هلمح  دجن  ۀـقطنم  زا  یهاپـس  اب  اهیباّهو  يرجه  لاس 1216  رد.تسا  هتفرگ  ماجنا  یتافاضا  اـهتّمرم و  اـهراب 

.دنتسب (2) رّهطم  نحص  رد  ار  اهبسا  دندرک و  بیرخت  تراغ و 

ترایز ، حیرض ، ردس تخرد  ، جزید ، ربق بیرخت  ، ریاح ، البرک -

هشوگ شش  ربق 

نآ رد  ، تسا هدش  نفد  ترضح  نآ  ياپ  نییاپ  « مالسلا هیلع  » ربکا یلع  هکنآ  ظاحل  هب  «. مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دبع  ابا  مرح  دقرم و 
.دراد هشوگ  شش  هدش و  هفاضا  حیرض  يارب  هشوگ  ود  مه  تمسق 

.تسا هدوب  نایعیش  لد  رد  هراومه  ، ماما نآ  ۀشوگ  شش  ربق  ترایز  قوش 

ص:352
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تسا ربنع  گشم و  ادهش  دقرم  هک  مدید  دیهش  ره  ربق  رس  هب  البرک  هب  متفر 

تسا روشک  تفه  نآ  رد  حیرض  کی  هشوگ  شش  تشاد  هشوگ  راهچ  ناشدقرم  رازم  کی  ره 

تسا (1) ربکا  ربق  ، نیسح ربق  ياپ  نییاپ  تفگ : هیرگ  هب  ، ار شببس  یسک  زا  مدیسرپ 

اپ نییاپ  ، البرک ، ینیسح مرح  ، ریاح ، حیرض -

ربص لتق 

ار یـسک  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ هک  تسا  ثیدـح  رد.دنـشکب  دـنرادهگن و  هتـسب  ار  یناویح  ای  یناسنا  هک  تسا  نآ  ربص  لـتق 
هبرـض وا  هب  ردق  نآ  دنرادهگن و  هدنز  ار  يرادـناج  هکنیا  ینعی  ، تسا هدـش  یهن  نایاپ  راهچ  نتـشک  هنوگ  نیا  زا  تشکن و  هنوگنیا 

زین دنوش  یم  شکرجز  هک  یتاناویح  دروم  رد.دوش  یم  هتفگ  « روبصم » زین دنوش  یم  هتشک  هک  یناریسا  ادهش و  هب  .دریمب (2) ات  دننزب 
ار « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  هک  دوب  نآ  مه  یکی  نایفوک  تواسق  »و  مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ّتیمولظم  زا  .دور (3) یم  راـک  هب 

متس زا  يرگاشفا  ناونعب  « مالسلا هیلع  » داجس ماما.دنداد  رارق  هزین  ریشمش و  ياه  هبرض  دروم  ، تشاد ندب  رد  قمر  زونه  هک  یلاح  رد 
زا ، درک یفرعم  هتفر  یسایس  باوخ  هب  هدروخ و  بیرف  مدرم  هب  ار  دوخ  دناوخ و  تراسا  لاح  رد  هفوک  رد  هک  يا  هبطخ  رد  ، نایدیزی
ارم راختفا  نیمه  دش و  هتشک  « ربص لتق  » هب هک  متـسه  یـسک  رـسپ  نم  (4) ارخف » کلذـب  یفک  اربص و  لـتق  نم  نبا  اـنا  :» دومرف هلمج 

.تشک (5) « ربص لتق  » هب ار  وا  دایز  نبا  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  زین  لیقع  نب  ملسم  دروم  رد  ! سب

هاگلتق لادوگ  - هاگلتق

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - ءایقشا لیتق 

تاربعلا لیتق 

وا كوس  رد  نتخیر  کشا  مه  تسا و  روآ  هیرگ  شدای  مه  هک  يدیهش.تسا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ياهبقل  زا.اهکـشا  ۀتـشک 
تیاور.دنا هتشاد  ترضح  نآ  بئاصم  رب  نتسیرگ  يرادازع و  رب  ناوارف  ۀیصوت  زین  ناماما.تساروشاع  يایحا  بجوم  دراد و  باوث 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  زا 

ص:353

.راجاق هاش  نیدلا  رصان  ( - 1 - 1
«. ربص » ۀملک ، نیرحبلا عمجم  ( - 2 - 2

،ج 14،ص 137. هیمالسالا فراعملا  هرئاد  ( - 3 - 3
،ج 4،ص 115. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ،ص 411، مّرقم ، نیسحلا لتقم  ،ج 1،ص 614، هعیشلا نایعا  ( - 4 - 4

،ج 5،ص 21. یبهذ ، مالسالا خیرات  ( - 5 - 5
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« ربعتـسا ّالا  نمؤم  ینرکذی  ،ال  هربعلا لیتق  انا  :» تسا هدومرف  يرگید  ثیدح  رد.میاهکـشا  ۀتـشک  نم  (1) تاربعلا » لیتق  اـنا  :» هک تسا 
نآ يارب  مه  اه  همانترایز  رد  ، تفص نیا.دیآ  یم  شنامشچ  رد  کشا  هکنآ  رگم  ، دنک یمن  دای  ارم  ینمؤم  چیه.مکشا  ۀتشک  نم  (2)

(3) ...تابرکلا .» ریسا  تاربعلا و  لیتق  ، دیشّرلا دیهشلا  ، مولظملا نیسحلا  یلع  ّلص  و  :» هلمج زا  ، تسا هدمآ  البرک  دیهش 

يرادازع ، هیرگ -

ینابرق

میدرک (4) ردپ  دنزرف و  ، نید هار  ینابرق  دوب  نیا  میا  هتخومآ  اروشاع  هک ز  یسرد 

ادـخ هاـگرد  هب  ادـف  یناـبرق و  ، مدآ نادـنزرف  هک  هنوگنآ.دـننک  یم  ادـف  ، دوبعم بوبحم و  برق  هب  ندیـسر  يارب  هچنآ  ینعی  یناـبرق 
شناوج دـش  رومأم  ادـخ  نامرف  هب  هک  زین  میهاربا  ترـضح  (5) ...ًانابُْرق ) ابَّرَق  ْذِإ   ) مدنگ زا  يا  هتـسد  يرگید  ، دنفـسوگ یکی.دـندرب 

نآ ياــیحا  رد  سپ  نآ  زا  .دـش (6) ینابرق  لیعامـسا  ياج  هب  درک و  لزان  يدنفـسوگ  دـنوادخ  ، دـنک یناـبرق  حـبذ و  ار  لیعامـسا 
.دننک یم  ینابرق  انم  رد  نابرق  دیع  زور  نایجاح  ، ردپ رسپ و  يوس  زا  يراکادف 

ادخ نید  يادف  ار  شنارای  دوخ و  ، نیسح ماما.دوب  یهلا  ياضر  برق و  ناتـسآ  رد  ، دیهـش ود  داتفه و  ندش  ینابرق  زین  البرک  ۀنحص 
.دوب تیب  لها  ینابرق  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح.دومن 

درک و نامـسآ  هب  یهاـگن  ، دیـسر شردارب  رکیپ  هب  گـنج  نادـیم  رد  یتـقو  ، ردارب تداهـش  زا  سپ  زین  بنیز  ترـضح  هک  هنوـگنآ 
دیهــش نآ  زا  ، تـیب لـها  ناریــسا  ياـه  هباـطخ  زین  اـه و  هماـنترایز  رد  ، هّـمئا ریباــعت  رد  (7) ناـبرقلا .» اذـه  اـّنم  لـّبقت  مهّللا  :» تـفگ
اهناسنا هب  ار  فرـش  دومن و  نیمـضت  ار  نید  تایح  دش و  ادف  قح  يانم  رد  هک  دوب  یلیعامـسا  وا.تسا  هدش  دای  « حیبذ » ناونعب ، مولظم

.داد ماهلا 

ص:354

(. تسا هربعلا  لیتق  نآ  ترابع  ،) ،ج 5،ص 198 هادهلا تابثا  ج 1،ص 538، (، ترجه پاچ  ) یمق ثدحم  ، لامالا یهتنم  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 87. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ،ص 118، قودص ، یلاما ( - 2 - 2

(. لّوا صوصخم  ترایز  ،ص 460( نانجلا حیتافم  ( - 3 - 3
.هدنسیون زا  ( - 4 - 4

هیآ 27. ، هدئام ( - 5 - 5
(. هیآ 107 / تافاص  ) ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو  ( - 6 - 6

،ج 2،ص 87. ینسحلا فورعم  مشاه  ، رشع ینثالا  همئألا  هریس  ،ج 2،ص 301، نیسحلا مامالا  هایح  ( - 7 - 7
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ناینابرق هراومه  ، دـنراد یم  رب  هتـشادرب و  ماگ  « يدازآ » هار رد  هک  ییاـهتّلم.تسا  تّزع  يزوریپ و  زمر  ، نداد یناـبرق  ندـش و  یناـبرق 
نید و تقیقح.دنـسر و  یمن  دوخ  فادها  هب  ، دنـشابن يراکادـف  ةدامآ  یهورگ  رگا  دـنا و  هدرک  يدازآ  ناتـسآ  میدـقت  ار  يرایـسب 

تمظع زا.دـنوش  نآ  يادـف  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نوچ  یناـینابرق  دـیاب  هک  تسا  یلاـعتم  دنمـشزرا و  ردـق  نآ  ، هنادـنمتمارک تاـیح 
ار زیزع  ود  داتفه و  دوش و  یم  نابرق  هار  نآ  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  دننام  یسک  هک  درب  یپ  يزیچ  تمظع  هب  ناوت  یم  ، ینابرق

.دنک یم  نابرق 

اهنارود هب  وت  زا  دنام  ، مسر نیا  تموش  نابرق  ینابرق  ود  داتفه و  تسود  يوک  هب  هدرک  يا 

اهنابایب (1) هب  دتفا  ، ینابرق نت  تسد و  میدینشن  تمرح و  اب  دش  سک  ره  ینابرق 

اروشاع ياهسرد  ، هّللا راث  ، البرک ، تداهش -

يرافغ ةّرق  یبا  نب  هّرق 

: دوب نینچ  ، دناوخ یم  گنج  نادیم  رد  هک  يزجر.تسا  رافغ  ۀلیبق  زا  البرک  يادهش  زا 

رازن ینب  دعب  فدنخ  رافغ و  ونب  اّقح  تملع  دق 

راّجفلا رشعم  ّنبرضأل  رابغلا  يدل  ثیّللا  یّنناب 

رایخألا (2) ینب  نع  اعیجف  ابرض 

.تسا هتسناد  رایخا  نادنزرف  زا  عافد  رد  ار  دوخ  مزر  ، نمشد نتسناد  رجاف  شیوخ و  یفرعم  نمض  ، زجر نیا  رد  هک 

نآرق هب  نداد  مسق 

ادـص داهن و  رـس  رب  درک و  زاب  تفرگ و  ار  نآرق  ، دـید وا  نتـشک  رب  ار  نایفوک  رارـصا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  نوچ  ، اروشاـع زور 
رگم ؟ دیرامـش یم  اور  ار  منوخ  نتخیر  ارچ  ! هورگ يا  ! داب رواد  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  مّدـج  نآرق و  ، امـش نم و  نایم  : دز

نم رب  رگا  : دومرف تفرگ و  تسد  رس  رب  تسیرگ  یم  یگنشت  زا  هک  ار  دوخ  راوخریش  كدوک  هاگنآ  ...؟ متسین امش  ربمایپ  دنزرف  نم 
هک دوب  « مالـسلا هیلع  » یلع شردـپ  هب  ادـتقا  نیا  «. لفّطلا اذـه  اومحراـف  ینومحرت  مل  نا  » دـینک محر  كدوک  نیا  رب  ، دـینک یمن  محر 

.درک (3) نیرفن  ار  شیوخ  رصنع  تسس  نارای  داهن و  رس  رب  نآرق 

رغصا ّیلع  -

ص:355

.یناسارخ يدوج  ( - 1 - 1
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،ج 4،ص 102. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 2 - 2
،ج 2،ص 16. راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3
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هرامإلا راد  - هرامإلا رصق 

لتاقم رصق 

رد رتشیپ.تشذـگ  زین  اجنآ  زا  البرک  هب  هّکم  زا  شیوخ  رفـس  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  ، هفوک کیدزن  ياـهلزنم  زا  یکی  ماـن 
يدابآ رد.تسا  هتـشاد  رارق  ( اهلزنم زا  ات  ود  مان  ) هناطقطق رمتلا و  نیع  نایم  هبلعث و  نب  ناسح  نب  لـتاقم  هب  ّقلعتم  هدوب  يرـصق  اـجنآ 

نب نیـسح.دوب  هدـنام  نآ  يایاقب  زا  يا  هپت  اهنت  هدـش و  بارخ  هک  هدوب  زین  نهک  ياهانب  دجـسم و  ، رـصق نآ  رب  هوالع  لـتاقم  رـصق 
نب دیز  قورـسم و  نب  جاجح  دید و  ار  یفعج  ّرح  نب  هللا  دـیبع  ۀـمیخ  هک  دوب  اجنامه.دـمآ  دورف  هاگلزنم  نیا  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع

دنتفگ اهنت  دندروآ و  رذع  ود  نآ  اّما  ، دندنویپب وا  هب  هک  تساوخ  هللا  دـیبع  قورـسم و  نب  جاّجح  زا  ماما.دـندوب  شهارمه  مه  لقعم 
هدمآ نانآ  ۀـناخ  رد  ات  هک  ار  یتداعـس  هنوگ  نیدـب  .میرادن (1)و  ناتاهبـسا  هب  يزاین  : دومرف ماما.میهدب  ار  نامیاهبـسا  میرـضاح  هک 
لتاقم رـصق  زا  هنابـش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.دندش  مورحم  ، تداهـش ۀیاس  رد  يدـبا  تایح  ضیف  زا  دـندنار و  دوخ  تسد  اب  ، دوب

.دنتفگ یم  مه  « لتاقم ینب  رصق  » ار هاگلزنم  نیا.دیسر  البرک  هب  ات  ، تفر تفرگ و  ار  ریسم  تسار  تمس  درک و  تکرح 

ّرح نب  هللا  دیبع  -

بیضق

هدوب دارفا  تسد  رد  ـالومعم  ، كزاـن درت و  ياـه  هکرت  هنوگنیا  .دـننک (2) یم  تخرد  زا  هک  یکزان  ياـهبوچ  ، هکرت هخاـش و  ، بوچ
هیلع » نیسح ماما  ةدیرب  رس  نادند  بل و  هب  نآ  اب  دوب و  نارزیخ  بوچ  بیضق و  دیزی ، تسد  رد.يزیچ  ای  یسک  هب  هراشا  يارب  ، تسا

.تفرگ رارق  نارضاح  زا  یخرب  ضارتعا  دروم  یخاتسگ  نیا  .دز (3) یم  ، دوب هداهن  شربارب  رد  هک  « مالسلا

اطق

دوجو ، رایسب عافترا  زا  تسا و  نیبزیت  رایسب  شمشچ.يرمق  هتخاف و  هیبش  ، دنیوگ راوخگنس  یـسراف  هب  هک  تسا  يا  هدنرپ  غرم و  مان 
بآ یپ  رد  زور  هد  تفاسم  هزادـنا  هب  ، باتفآ عولط  زا  شیپ  دراد و  تراهم  اـههار  بآ و  تخانـش  رد  دـهد و  یم  صیخـشت  ار  بآ 

جراخ

ص:356

،ص 222. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ،ص 120، هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 1 - 1
،ص 521. يرشخمز ، هغالبلا ساسا  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 61. بهذلا جورم  ( - 3 - 3
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کی رد  بآ  دوجو  هب  ار  اهناوراک  وا  يادـص  .ددرگ (1) یم  رب  هنـال  هب  ، دـنک مگ  تشگرب  تفر و  رد  ار  ریـسم  هکنآ  یب  دوش و  یم 
دیس (2) اطقلا » نم  قدـصا  وه  ، اطقلا نم  يدـها  وه  :» دوش یم  هدز  لثم  نآ  هب  ، ییامنهار هار و  هب  ییانـشآ  رد  دـنک و  یم  هاگآ  ّلحم 

هنیکس شرتخد  ، درک یظفاحادخ  نانآ  اب  دمآ و  اه  همیخ  دزن  ، تیب لها  اب  عادو  نیرخآ  يارب  یتقو  اروشاع  زور  « مالسلا هیلع  » ادهـشلا
ۀنایـشآ رد   ، دنتـشاذگ یماو  ار  اطق  غرم  رگا  سوسفا ! : دومرف ترـسح  اـب  ترـضح.نادرگزاب  نامّدـج  مرح  هب  ار  اـم  ، ردـپ يا  : تفگ

ینعی.تسا لّمأت  ياج  شتافـص  اهیگژیو و  هب  هّجوت  اب  ، غرم نآ  هب  شیوخ  هیبشت  (3) مانل » اطقلا  كرت  ول  ، تاهیه » دیمرآ یم  شیوخ 
مگ زگره  ، دزاس یم  نومنهر  تیاده  روخشبآ  هب  ار  نارگید  شمالک  ادص و  شدوجو و  ، تسا سانش  هار  ریـصب و  نیبزیت و  زین  ماما 

دـنامب و اه  هشیدـنا  داشرا  نوناک  رد  ، تیادـه ماـما  دنتـشاذگن  هک  سوسفا  اـّما.تسا  نارگید  يداـه  دور و  یمن  ههاریب  دوش و  یمن 
.دنتخاس شا  هراوآ  ، تسا ربمایپ  مرح  راوج  هک  شا  یلصا  ۀنایشآ  زا  هنوگنیا  دنک و  ییامنهار 

هّیناطقطق

رد نامعن  نادنز  هک  ، ماش فرط  هب  هّیسداق  هار  نایم  ياههاگلزنم  زا  یکی.دسر  یم  ّفط  هب  نابایب  هار  زا  هک  هفوک  کیدزن  یّلحم  مان 
تشگ و ياهورین  زا  رپ  هّیناـطقطق  هّیـسداق و  ناـیم  ۀـقطنم  ، ـالبرک هب  مالـسلا » هیلع  » نیـسح ماـما  دورو  زا  شیپ.تسا  هدوب  ّلـحم  نیا 

.دننک (4) لرتنک  ار  اهدمآ  تفر و  ات  ، دوب دایز  نبا  ییاسانش 

يرمن ورمع  نب  بنعق 

نآ دزن  دـندرب و  « مالـسلا هیلع  » هللا دـبع  ابا  تمدـخ  همان  ، ردـب نب  جاـجح  هارمه  ، دوب هرـصب  نایعیـش  زا  هک  وا.تسـالبرک  يادهـش  زا 
.دندش (5) دیهش  لّوا  ۀلمح  رد  اروشاع  زور  هکنآ  ات  ، دندنام ترضح 

« مالسلا هیلع  » مشاه ینب  رمق 

زا سپ  هّکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  تمیزع  ماگنه  هلمج  زا.تفگ  یم  سابع  هب  مه  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ار  بقل  نیا.مشاه  ینب  هام 
ینب رمق  نیا  ، یتبیتک شبک  نیا  ؟ یخا نیا  :» داد ادـن  ماما  ، دـندش لمحم  رب  راوس  تمـصع  نادـناخ  ۀـمه  یتقو  ، ندرک تعیب  زا  عاـنتما 

سابع « مشاه

ص:357

.نیرحبلا عمجم  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

ص 290. (، نیسح ماما  ) ملاوع ،ج 45،ص 47، راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ص 50. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 4 - 4

،ج 2،ص 312. تعاجش رصنع  ( - 5 - 5
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.دندوب هداد  وا  هب  « مالسلا هیلع  » لضفلا ابا  يارالد  ةرهچ  ییابیز و  رطاخ  هب  ار  بقل  نیا  (1) يدّیس »! ای  کیّبل  ، کیّبل :» داد شخساپ  مه 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  -

ینز همق 

رد دوش و  یم  ارجا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نارادازع  زا  یخرب  طّسوت  یعیـش و  دالب  اهناتـسرهش و  یـضعب  رد  هک  تسا  یمـسارم  زا 
نتخاب رس  نداد و  نوخ  يارب  یگدامآ  راهظا  ناونعب  البرک و  نادیهش  »و  مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ندش  دیهـش  حورجم و  هب  یّـسأت 

هتسد تروصب  ، نفک نوچمه  يدنلب  دیفس و  سابل  ندیـشوپ  اب  ، اروشاع دوز  حبـص.دنهد  یم  ماجنا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هار  رد 
یخرب ، دننک یم  رذن  ینز  همق  يارب  مه  یضعب.دوش  یم  يراج  دیفس  سابل  تروص و  رب  رـس  زا  نوخ  دننز و  یم  رـس  رب  همق  یعمج 

يراج نوخ  نآ  ّلحم  زا  هک  يّدـح  رد  ، دـننز یم  غیت  نانآ  رـس  رب  دـنهد و  یم  ماجنا  لاسدرخ  ناکدوک  ةرابرد  ار  يرذـن  نینچ  مه 
.ددرگ

ءاتفا اتفتـسا و  هب  هدوب و  نانآ  نیدـّلقم  ناوریپ و  املع و  رظن  فالتخا  دروم  زابرید  زا...و  یناوخ  هیبش  ینز و  ریجنز  لثم  ، زین ینز  همق 
.دنا هتخادرپ  یم  نآ  زاوج  مدع  ای  زاوج  رب  ینبم 

یم ماجنا  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دـبع  اـبا  هب  نایعیـش  ۀـقالع  يور  افرـص  درادـن و  ینید  ياـنبم  هیاـپ و  یعرـش  رظن  زا  ، مسارم نیا 
راکفا رب  نآ  بولطمان  ریثأت  رطاخ  هب  زین  اهقف  زا  یخرب.دـنناد  یم  زاجم  ، دـشاب هتـشادن  يررـض  هک  یتروص  رد  ار  نآ  زین  اهقف.دریگ 

رد « هر » ینیمخ ماما.تسین  ریثأت  یب  هلأسم  نیا  رد  ینامز  طیارـش  هتبلا.دنا  هتـسناد  عونمم  ار  نآ  ، ندوب بهذم  نهو  بجوم  نارگید و 
همق ، دوجوم عضو  رد  :» دـندومرف ، دوب هدـش  ناشیا  زا  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لّوا  ياهلاس  رد  هک  ییاتفتـسا  هب  خـساپ 

رد یطوسبم  تانایب  نمض  رد  ( یـسمش لاس 1373  ) اروشاع مایا  ۀناتـسآ  رد  ، نویناحور اب  رادـید  رد  زین  يا  هنماـخ  هّللا  هیآ  ...دـننزن »
تسا یطلغ  راک  کی  نیا...تسا  فالخ  ياهراک  نآ  زا  مه  ندز  همق  :» دندومرف « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  يرادازع  زا  ییادز  هفارخ 

اهنیا.تسا یلعج  نیا  ؟ تسا يرادازع  تکرح  ، راک نیا  ياجک...دنزیرب  نوخ  دـننزب و  دوخ  رـس  رب  دـنریگب و  ار  اه  همق  يا  هّدـع  هک 
نیا زورما  : دنتشون ، لیبدرا ۀعمج  ماما  ۀمان  هب  خساپ  رد  و.دنتسناد  هفارخ  فالخ و  ، تعدب ار  نآ  «. ...تسین نید  زا  هک  تسا  ییاهزیچ 

هارمه ینلع و  ندز  همق  اذل  تسا و  هدننکش  گرزب و  رایسب  ررض 

ص:358

،ج 1،ص 220. نیطبسلا یلاعم  ( - 1 - 1
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عورـشمان بهذـم و  نهو  بجوـم  ار  نآ  ، بـالقنا ربـهر  نخـس  عـضوم و  دـییأت  رد  زین  رگید  ياـملع  .عونمم (1) مارح و  ، رهاـظت اـب 
.دنتسناد (2)

ریـسم رد  دـیاب  ، دـننک ییاـهراک  نینچ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح قشع  هب  دوش  یم  ببـس  هک  ینید  فطاوع  یبهذـم و  ساـسحا  نیا  هتبلا 
رطاـخ هـب  هـک  ناـنآ  ، هوالعب.دـنیرفایب تداهــش  داـهج و  ةزیگنا  روـش و  اـت  دریگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروـم  دوـش و  تیادـه  حــیحص 

سیسأت اب  ای  دننک  ادها  نوخ  لاقتنا  زکارم  اههاگنامرد و  هب  ار  شیوخ  نوخ  هک  رتهب  هچ  دنهدب ، نوخ  دنرضاح  « مالسلا هیلع  » نیسح
ياهناسنا ناج  ، قیرط نیا  زا  ات  ، ددرگ يرادهگن  دوش و  هتفرگ  نوخ  اروشاع  زور  رد  ، بلطواد نارگراثیا  ناراکادـف و  زا  ، نوخ کناب 

اعطق یلو  ، دـشابن درف  یفطاع  ساسحا  ةدـننک  نیمأت   ، ینز همق  لثم  دـیاش  ، راک نیا  هچرگ.دـبای  تاـجن  ، دـننوخ دـنمزاین  هک  يرایـسب 
کمک هقدص و  لثم  ، زین نوخ  نداد  هقدص  يزور  شاک.دراد  یپ  رد  رتشیب  ار  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  دنـسپ  دـنوادخ و  تیاضر 

.دریگ ماجنا  تبرق  دصق  اب  ددرگ و  موسرم...و  اذغ  سابل و  یلام و 

نزب شین  نتشیوخ  قرف  هب  ، غیت اب  نزب ؟ شیوخ  رس  رب  ، نیسح تفگ  یک 

نزب شیک  دب  نارگمتس  قرف  رب  لفاغ  يا  ، دوخ رس  رب  ینز  هک  یغیت 

اروشاع ياهفیرحت  ، یتّنس يرادازع  ، ینز ریجنز  -

« مالسلا هیلع  » رغصا یلع  - هقادنق

هّرح ۀعقاو  - هنیدم لها  مایق 

راتخم جورخ  - راتخم مایق 

لیقع نب  ملسم  - ملسم مایق 

ثعشا نب  سیق 

نآ اب  البرک  رد  اّما  ؛ دوب هتشون  توعد  ۀمان  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  هک  دوب  یناسک  زا  يو.هفوک  رد  دعس  رمع  هاپـس  ناهدنامرف  زا 
لتق هب  هتفرگ  ار  وا  راتخم  ياهورین.دوب  يراوتم  ، راتخم مایق  نارود  رد.دروآ  رد  وا  نت  زا  هماج  ، ماما تداهش  زا  سپ.دیگنج  ترضح 

.دندناسر (3)

هفوک هاپس  نارس  -

ص:359

دادرخ 1373. مرحم 1415،22  خیرات 7  رد  ( - 1 - 1
مرحم 1415 رد  هحفص  رد 71  « اروشاع يرادازع  نوماریپ  » مان هب  يا  هوزج  رد  اهباوج  اهاتفتـسا و  ناشیا و  نانخـس  ۀعومجم  ( - 2 - 2
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.دش پاچ  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  يوس  زا 
،ج 2،ص 129. نیفطصملا تاربع  ( - 3 - 3
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ینادمه هّللا  دبع  نب  سیق 

.تسا (1) هدمآ  باسح  هب  البرک  يادهش  زا 

يوادیص رّهسم  نب  سیق 

(2)

زا هفوک و  عاجش  نادرمناوج  زا  سیق.دیسر ، تداهـش  هب  هفوک  رد  اروشاع  زا  شیپ  هک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تضهن  يادهـش  زا 
هفوک هب  هّکم  زا  لیقع  نب  ملـسم  هارمه.دوب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب  هفوک  مدرم  ناناسر  همان  زا  یکی  دسا و  ینب  ۀـفیاط  فارـشا 

هیلع » نیـسح ماـما.درک  میلـست  ادهـشلا  دیـس  هب  درب و  هّکم  هب  دوب  ناـیفوک  تعیب  ربخ  يواـح  هک  ار  ملـسم  ۀـمان  یتّدـم  زا  سپ.دـمآ 
هب شیوخ  تکرح  زا  ربخ  نآ ، رد  هک  تشون  نایفوک  هب  باطخ  يا  همان  ( زجاـح ۀـقطنم  رد  یناـکم  «) همّرلا نطب  » هاـگلزنم رد  « مالـسلا

.دناسرب هفوک  هب  ات  درپس  رّهسم  نب  سیق  هب  ار  همان.دوب  هفوک  يوس 

صاخشا یماسا  همان و  نومضم  هکنیا  يارب.دش  ریگتسد  دوب  هفوک  هاپس  نارس  زا  هک  ریمن  نب  نیصح  طّسوت  ، هّیـسداق ۀقطنم  رد  سیق 
مان هب  یبایتسد  يارب  هفوک  یلاو  شالت.دـندرب  دایز  نب  هللا  دـیبع  دزن  ار  وا.درب  نیب  زا  ار  همان  رّهـسم  نب  سیق  ، دـتفین نمـشد  تسد  هب 

روضح رد  دور و  ربنم  رب  ای  دیوگب  ار  صاخشا  مان  ای  هک  تساوخ  وا  زا  دایز  نبا  .دنام (3) هجیتن  یب  دندوب  همان  بطاخم  هک  یناسک 
یتقو اّما  ، تفریذپ ار  ربنم  رب  نتفر  يو.دش  دهاوخ  هتشک  هنرگو  دنک  نعل  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نسح و  ماما  یلع و  نب  نیسح  مدرم 

دایز و هللا  دیبع  داتسرف و  تمحر  نینمؤملا  ریما  یبتجم و  ماما  یلع و  نب  نیـسح  رب  ، یهلا يانث  دمح و  زا  سپ  ، درک نخـس  هب  عورش 
.دناوخ ارف  ادهشلا  دیس  يرای  هب  ار  مدرم  درک و  تنعل  ار  شردپ 

ماما هب  شتداهش  ربخ  نوچ  .دش (4) دیهش  دندنکفا و  ریز  هب  اجنآ  زا  هدرب  رصق  يالاب  ار  وا  داد  روتـسد  ، دنداد دایز  نبا  هب  ربخ  یتقو 
ْمُْهنِم ُهَبَْحن َو  یضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  تسیرگ و  رایتخا  یب  ، دیسر « مالسلا هیلع  » نیسح
رگید یخرب  دندش و  دیهش  نانآ  زا  یخرب  ، دندوب قداص  ، ادخ اب  شیوخ  نامیپ  رس  رب  هک  ینادرم  )(5) ًالیِْدبَت . » اُولََّدب  ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم 

یلزلزت داتسیا و  ناج  ياپ  ات  تفر و  تداهش  لابقتسا  هب  هناریلد  ، سیق ( .دندرکن نوگرگد  ضوع و  چیه  ار  نامیپ  دنشک و  یم  راظتنا 
.تفاین

هفالخلا راد  ، دیزی خاک  -

ص:360

،ص 103. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
.دنا هتفگ  مه  رهسم  نب  سیق  ( - 2 - 2

،ص 107. نیسحلا راصنا  ج 3،ص 62، «، مالسلا هیلع  » نیسحلا مامالا  هایح  ( - 3 - 3
،ص 220. دیفم داشرا  ( - 4 - 4
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هیآ 23. ، بازحا ( - 5 - 5
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ك

یفشاک

یم مه  رعش  هتشاد و  ّطلست  هباطخ  ّنف  رد  هک  ناریا  فورعم  ياملع  زا  ، یفشاک هب  صّلختم  ظعاو و  هب  روهشم  ، یقهیب یلع  نب  نیسح 
اهتّدم تسا (1)و  « مالـسلا هیلع  » تیب لها  یثارم  ربمایپ و  نادـناخ  خـیرات  رد  هک  تس  ادهـشلا » هضور  » شفورعم باـتک.تسا  هدورس 

رد يو  : ادخهد ۀتـشون  هب.دـش  یم  هتفگ  ناوخ  هضور  نانآ  هب  تهج  نیمه  هب  دـندناوخ و  یم  هیثرم  وا  لتقم  باتک  زا  ، ناناوخ هیثرم 
هّینآرق و تایآ  شکلد  یگنهآ  شوخ و  یتوص  اب  هدوب و  داشرا  ظعو و  لوغـشم  ، روباـشین تاره و  رد  ارقیاـب  نیـسح  ناطلـس  ناـمز 

هدوب تعامج  ّتنـس و  لها  زا  شنامدرم  هک  تاره  رد...هدروآ  یم  ناـیب  ۀـصرع  هب  هقیـال  تاراـشا  تاراـبع و  اـب  ار  هّیوبن  ثیداـحا 
.تسا هتشاد  راهتشا  نّنست  هب...هدوب  عّیشت  زکرم  هک  راوزبس  رد  مهّتم و  يرگیعیش  هب  ، دنا

عماـج ، یلیهـس راوـنا  ، رمقلا حاوـلا  یمـساق ، رارــسا  ، اثیدـح نوعبرـألا  ، ینــسحم قـالخا  ، تاراـیتخالا ، يردنکــسا ۀـنیآ  : شتافّنــصم
.تشذگ رد  تاره  رد  ای 910  لاس 906  رد  يو  رگید (2) ياهباتک  ،و  ادهشلا هضور  ، رارسألا رهاوج  ، نیّتسلا

ادهشلا هضور  ، هضور -

تبرت اب  نتشادرب  ماک 

كاخ اب  دنزرف  ماک  نتخاس  انـشآ.تسا  ناما  ببـس  هک  دـنرادرب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  تبرت  اب  ار  نادازون  ماک  تسا  ّبحتـسم 
هب ندیشخب  تسادق  اروشاع و  اب  دنویپ  ةدنهد  ماهلا  ، تداهش

ص:361

،ج 4،ص 1835. فیراعم فراعم و  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2
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ّهناف « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هبرتب  مکدالوا  اوکّنح  :» دومرف « مالـسلا هیلع  » قداص ماما.تسا  یگدـنز  ياهزور  نیتسخن  رد  ، دازون تاـیح 
هب تبسن  ، بابحتسا نیا.دش  دهاوخ  وا  ناما  ببس  نیا ، هک  ارچ  ، دیرادرب « مالسلا هیلع  » نیـسح ربق  تبرت  اب  ار  ناتنادنزرف  ماک  (1) ناما »
غس  » »و کینحت » .تساروشاع بتکم  اب  دنزرف  تشرس  نتخاس  انشآ  ینیسح و  ّتبحم  ندناشچ  یعون  هب  دراد و  دوجو  مه  تارف  بآ 

دنبای و افـش  ات  دنهد  یم  دارفا  هب  دننک و  یم  لح  تبرـش  ای  بآ  رد  ار  تبرت  زا  يرادـقم  اهاج  یـضعب.دوش  یم  هتفگ  مه  « نتـشادرب
.دنیوگ یم  یناشون » تبرت  » احالطصا راک  نیا  هب.دنوش  كّربتم 

تارف ، تبرت -

اروشاع ۀمانباتک 

هراشا

ای رعش  تروصب  هچ  يرامشیب  راثآ  ، شنارای ترضح و  نآ  تداهـش  اروشاع و  ۀثداح  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ۀمانیگدنز  ةرابرد 
لکـشب هچ  ، ثداوح نایب  یلقن و  تروصب  هچ  ، مایق نآ  ةرابرد  یبتک  اـه ، هحون  راعـشا و  ياـهناوید  رب  هوـالع.تسا  هدـش  هتـشون  ، رثن

.تسا هدش  پاچ  هتشون و  قیمع  ياهیسررب  یلیلحت و 

: میرب یم  مان  یسراف  یبرع و  شخب  ود  رد  ار  هدش  دای  بتک  زا  یخرب  اجنیا  رد 

یبرع

(2) : 

لّیخد دّمحم  یلع  (ج 1) انتّمئأ

يوامس رهاط  نب  دمحم  « مالسلا هیلع  » نیسحلا راصنا  یف  نیعلا  راصبا 

داّقع سابع  ءادهشلا  وبا 

یلئالعلا هللا  دبع  « مالسلا هیلع  » نیسحلا مامالا 

نیمألا دودولا  دبع  دیهشلا  یلع  نب  نیسحلا  مامالا 

یناتکلا نامیلس  ریف  ربلا  هلح  یف  نیسحلا  مامالا 

نیدباع یلع  دمحم  « مالسلا هیلع  » نیسحلا راصنا 

نیّدلا سمش  يدهم  دمحم  « مالسلا هیلع  » نیسحلا راصنا 
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يدنبرد لضاف  هداهشلا  رارسا 

یسلجم ۀمالع  (ج 45-44) راونألا راحب 

ص:362

،ج 98،ص 124 و 136. راونألا راحب  ( - 1 - 1
.تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  اهباتک  نیا  بلغا  ( - 2 - 2
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نیدلا سمش  يدهم  دمحم  « مالسلا هیلع  » نیسحلا هروث 

نیدلا سمش  يدهم  دمحم  یبعشلا  نادجولا  یف  نیسحلا  هروث 

یمشاهلا نیسحلا  نب  یلع  هداهشلا  یلا  هقیرط  یف  ، نیسحلا

.هینغم داوج  دمحم  ءالبرک  هلطب  نیسحلا و 

یشرقلا فیرش  رقاب  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  هایح 

يرتشوش رفعج  خیش  هّینیسحلا  صئاصخلا 

نیدباع یلع  دمحم  نیسحلا  راصنأل  هّیسفنلا  عفاوّدلا 

سّردملا يداه  هروثلا  دیهشلا و 

هّللا لضف  نیسح  دمحم  البرک  قیرط  یلع 

ینارحبلا هللا  دبع  ( نیسحلا مامالا  ) ملاوع

یجنایملا میهاربا  دیس  يربعلا  نویعلا 

یتّالحم هللا  حیبذ  ءاجیهلا  ناسرف 

هحافت یکز  دمحا  نیسحلا  هروث  باحر  یف 

یسّردملا يداه  ءاروشاعلا  باتک 

سوواط نب  دیس  فوهّللا 

یّلح ءامن  نبا  نازحألا  ریثم 

ردیح دسا  هتضهن  یف  نیسحلا  عم 

یناهفصا جرفلا  وبا  نیّیبلاّطلا  لتاقم 

یمزراوخ « مالسلا هیلع  » نیسحلا لتقم 

فنخم یبا  نیسحلا  لتقم 
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مّرقملا قازرلا  دبع  نیسحلا  لتقم 

یمق سابع  خیش  مومهملا  سفن 

ینارحبلا قداص  دمحم  دیس  ءاروشاع  عیاقو  یف  ءارونلا  عبانملا 

« مالسلا هیلع  » مولعلا رقاب  ةدکشهوژپ  « مالسلا هیلع  » نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم 

یناتسرهش نیدلا  هبه  دیس  نیسحلا  هضهن 

ینیوزقلا ینیسحلا  میرکلا  دبع  نیسحلا  مامإلا  هروثل  هّیمسرلا  قاثولا 

ص:363
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: یسراف

ینامرک یحلاص  اضر  دمحم  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  يرکف  يابفلا 

یتیآ میهاربا  دمحم  اروشاع  خیرات  یسررب 

یفاص هللا  فطل  « مالسلا هیلع  » نیسح تمظع  زا  يوترپ 

ردص اضر  دیس  نادیهش  ياوشیپ 

اروشاع گنهرف  ینیمخ و  ماما  هرگنک  تالاقم  هعومجم  دیشروخ  ۀمشچ 

يدزی دمحم  میسانشب  رتهب  ار  یلع  نب  نیسح 

هداز ربکا  دومحم  اهناسنا  ياوشیپ  ، نیسح

يرّهطم یضترم  دیهش  ینیسح  ۀسامح 

یثّدحم داوج  ادخ  نوخ 

داژن یمشاه  دیهش  تخومآ  اهناسنا  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح هک  یسرد 

یمجن قداص  البرک  ات  هنیدم  زا  یلع  نب  نیسح  نانخس 

يدراهتشا يدمحم  دمحم  دّمحم  لآ  ۀمانگوس 

يا هرمک  لیلخ  تعاجش  رصنع 

ازریم داهرف  راّخز  ماقمق 

یمیکح اضر  دمحم  هنادواج  مایق 

رهپس خیراوتلا  خسان 

یمق سابع  خیش  لامآلا  یهتنم 

یناگیاپلگ ینرق  عومّدلا  جاهنم 

یبحاص داوج  دمحم  سمشلا  علطم 
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دنسرخ زیورپ  دنام  هدورسان  هک  يا  هیثرم 

یبوبلم رقاب  دمحم  ( مّرحم ) ثداوحلا عئاقولا و 

يا هرمک  لیلخ  اروشاع  زور  کی  بش و  کی 

....و (1)

البرک ۀثداح  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  طوبرم  ياهباتک  ۀمه  ناوت  یم  رگید  يدنب  میسقت  کی  رد 

ص:364

نوماریپ تاعوضوم  بتک و  تسرهف  » ةوزج ، شتاعوضوم اهتیـصخش و  ثداوح و  اروشاع و  نوگاـنوگ  ياـهروحم  نوماریپ  ( - 1 - 1
.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  : رشان ، تسا هدش  پاچ  ( هدنسیون زا  «،) البرک ۀعقاو 
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: دومن تسرهف  ، ریز عاونا  هب  ار 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  لاح  حرش  ۀمانیگدنز و  -1

البرک ۀثداح  لیلحت  -2

هعقاو زیر  ياهنایرج  لتقم و  -3

اروشاع نوماریپ  ناقرشتسم  تافیلأت  تاقیقحت و  -4

شا هقباس  البرک و  يایفارغج  هب  طوبرم  عبانم  -5

ینیسح مرح  رئاح و  ینامتخاس  تالوحت  مرح و  يانب  هب  طوبرم  بتک  -6

لّسوت ، یناوخ هیبش  یتّنس ، مسارم  ، ینز ریجنز  ، ینز همق  يرادازع ، ، هحون ، هیرگ ّتیعورـشم  مدع  ای  ّتیعورـشم  هب  طوبرم  ياهباتک  -7
( نارگید ای  هعیش  دوخ  يوس  زا  هچ  ) ...و

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  طوبرم  يرعش  ياه  هعومجم  -8

اروشاع اب  طبترم  يرعش  ياه  هعومجم  -9

ینز هنیس  ياه  هحون  ۀعومجم  -10

یناوخ هیبش  اه و  هیزعت  نتم  ۀعومجم  -11

يا هعومجم  تروصب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  یفرعم  ياهباتک  -12

( ...و بنیز  ، ملسم ربکا ، یلع  ، لضفلا وبا  نوچمه  ) اروشاع نامرهق  نوماریپ  يراگن  کت  ياهباتک  -13

( ...و ریهز  ّرح ، ، بیبح لثم  ) اروشاع رد  ماما  ۀتسجرب  نارای  هب  طوبرم  يراگن  کت  ياهباتک  -14

( نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  لثم   ) تسا هدرک  يروآدرگ  ار  اه  هبطخ  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نانخس  هک  ییاه  هعومجم  -15

ییارس هیثرم  یبهذم و  ياهشیامن  هیزعت و  نوماریپ  یقیقحت  ياهباتک  -16

اروشاع تایبدا  ، یسراف رعش  اروشاع و  ، فّطلا بدا  -

لتک
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نیتـسآ یب  نهاریپ  ار  نآ  یناـقوف  تمـسق  هک  یملع  ، غوـت ، دـنهد یم  تکرح  يرادازع  ياـه  هتـسد  رد  هک  تسا  یگرزب  مـلع  ، لـتک
تکرح يرادازع  مسارم  رد  قریب  تمـالع و  اـب  هارمه  دـشاب و  هدـش  بصن  بوـچ  رب  هک  ییاـکتم  هیکت و  دـننامه  ، دنـشوپب يدـننام 

لتک ملع و  ، دنهد

ص:365
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لکش تئیه و  هب  هک  مه  ینابسا  تمالع و  هب.دننادرگب  دننک و  اپرب  لتک  ملع و  اب  يرادازع  ياه  هتسد  ینعی  ، نتسب لتک  ، نتخادنا هار 
رسپ ینعی.دنتسب  یم  لتک  ، هتـشذگ رد  روهـشم  ياه  هیکت  .دـنیوگ (1)« یم  لتک  ملع و  ، دـنهد تکرح  ازع  ياهزور  رد  یـصوصخم 

زا يا  هّدع  دندناشن و  یم  يا  هدرک  تنیز  بسا  رب  ، دـندرک یم  تاجالط  تارهاوج و  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  ار  يا  هلاس  هس  ود  ۀـچب 
سک چیه  هک  دنتشاد  اعّدا  دندرامگ و  یم  نآ  فارطا  رد  تظافح  روظنم  هب  هراّدق  ریـشمش و  اب  ار  رداهب  نزب  لکیه و  يوق  ناناوج 
ۀیکت هتـسد و  يدنمتردق  يرترب و  ۀـناشن  ار  نیا  دربب و  نوریب  ام  نارادازع  عمج  زا  رهاوج  الط و  همه  نیا  اب  ار  یکدوک  دـناوت  یمن 

زین نیا  (2) ...دننک » لتک  ار  وا  هک  دندرک  یم  رذن  ، دوخ ۀـلاس  هس  ود  رـسپ  یتمالـس  يارب  مدرم  زا  يا  هّدع.دنتـسناد  یم  دوخ  ۀـلحم 
ياوتحم زا  تلفغ  رهاوظ و  اهلکـش و  هب  نتخادرپ  زا  ، سوسفا غیرد و  مهزاب  ، تسخن يانعم  اب  توافتم  ، تسا لتک  زا  يرگید  فیرعت 

! البرک حور  اروشاع و 

هیزعت ، لخن ، غوت ، تمالع -

هبیتک

ياهزور ریاس  مّرحم و  ماّیا  رد  هدـش و  هتـشون  قیلعتـسن  طخ  اـب  تسا و  « یناـشاک مشتحم  » راعـشا هب  نّیزم  هک  یکـشم  ییاـه  هچراـپ 
نامه زا  بلغا  ، راعشا نیا  رد.دننک  یم  شوپهایس  ، دوش یم  ازع  ۀماقا  اهنآ  رد  هک  ار  یسلاجم  ایاکت و  ، اه هّینیـسح  ، دجاسم ، يراوگوس

مه هتـشون  عون  ره  هب  ، هبیتک هتبلا.دوش  یم  هدافتـسا  ( تسا ملاـع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاـب  ) مشتحم فورعم  دـنب  بیکرت 
راوید ةرود  رب  یفوک  ّطخ  هب  ای  ارغط و  ّطخ  هب  ای  قیلعتـسن و  ای  خسن  طخ  اب  هچنآ  » .دور یم  راک  هب  اهنامتخاس  رد  هک  دوش  یم  هتفگ 

رد ، هدمع ياهرنه  زا  یـسیون  هبیتک  (3) .دـننک » شقن  ای  ، دنـسیون ناگرزب  ارما و  ةزاورد  رد  رـس  ای  ۀـکّربتم  نکاما  رباقم و  دـجاسم و 
.دنا هداد  یّلجت  یبهذم  ياهانب  دجاسم و  ياه  هبیتک  رد  ار  شیوخ  ینید  رنه  یفورعم  ناطاطخ  تسا و  یطاّطخ  شخب 

یناشاک مشتحم  -

هواجک

یفرط ره  رد  دننک و  راب  رتسا  رتش و  رب  هک  یهاگیاج  نمیشن و  ، يرامع ، جدوه ، لمحم

ص:366

.ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
،ص 214. مق يرادازع  ایاکت و  خیرات  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
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یب رتش  رب  ، تراسا رفس  لوط  رد  ار  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  هک  تسا  هدمآ  اهلتقم  عبانم و  رد  .راد (1) شوپور  نمیشن  ، دنیشنب یکی 
هک تسا  هدمآ  اهلقن  یـضعب  رد  .دندوب (2) هتـسشن  اه  هواجک  رب  تیب ، لها  ناکدوک  نانز و  هکنآ  ای.دـندوب  هدـناشن  هواجک  زاهج و 

يولج هب  ار  دوخ  یناشیپ  ، داتفا نابات  رس  نآ  رب  بنیز  مشچ  دندروآ و  اهرس  شیپاشیپ  ار  « مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  رـس  هفوک  رد  نوچ 
اجنآ زین  ار  « ...ـالامک ّمتتـسا  اّـمل  ـالاله  اـی  » رعـش.ددنبب ار  نآ  اـت  دـیبلط  يا  هقرخ  دـمآ و  نوریب  شا  هعنقم  ریز  زا  نوخ  دز و  لـمحم 

.دناوخ (3)

يرامع -

البرک

تسالو لها  ۀلبق  وا  ، البرک تسالبرک  تقیقح  لها  ۀلبق 

؟ البرک يانم  دراد  یک  ، کیل افص  اب  هورم  ، هبعک دراد  هچرگ 

تارف دمآ  رضخ  بآ  ار  البرک  تایح  بآ  تسا  مزمز  رگ  ار  هبعک 

نیسح بارحم  يوربا  مخ  رد  نیتعکر  تالص  ، فراع امنور 

شجوم داتفا و  قاـفتا  نآ  رد  لاس 61  ياروشاع  رد  ، رشب ییادخ  ۀسامح  نیرتمیظع  هک  ینیمزرـس  ، تسادهـشلا دیـس  نفدم  «، البرک »
.تفرگ ارف  ار  ناهج  ۀنهپ  خیرات و  رسارس 

.تسا (4) هدش  لقن  يرایسب  تایاور  نآ ، تلیضف  رد  تسا و  شخب  ماهلا  سّدقم و  البرک  تبرت  دهد و  یم  نوخ  يوب  ، نآ كاخ 

دــش و کـشا  زا  رپ  شنامــشچ  ناـهارمه ، یخرب  هارمه  ـالبرک  زا  روـبع  ماـگنه  ، نیّفــص گـنج  زا  سپ  « مالــسلا هـیلع  » یلع ماــما 
عراصم :»... دنرادن هنومن  ، هدنیآ هتـشذگ و  رد  هک  ریظن  یب  ناقـشاع  هاگتداهـش  تساجنیا  و...ناشندـمآ  دورف  ّلحم  تساجنیا  : دومرف
تداهش يزابناج و  راثیا و  لبمس  « البرک ،» رطاخ نیمه  هب  (5)و  ...مهدعب » نم  مهقحلی  مهلبق و ال  ناک  نم  مهقبست  ءادهـش ال  قاّشع 

ياهلد ، یـسیطانغم نوچمه  هدوب و  رترب  ياهقـشع  نوناـک  ، زین خـیرات  لوط  رد  تسا و  هدـش  هتخانـش  یـسامح  روش  قوش و  یبلط و 
دوخ يوس  هب  ار  تفرعم  يادیش  قاتشم و 

ص:367

.نامه ( - 1 - 1
،ج 5،ص 147. مثعا نبا  ، حوتفلا ( - 2 - 2

ص 373. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 3 - 3
زا رّهطم  دـقرم  نیا  ةرابرد  «. اروشاع موی  ّلـک  ءـالبرک و  ضرا  ّلـک  :» هک تفورعم  و 475. ،ج 2،ص 11  راحبلا هنیفـس  : ك.ر ( - 4 - 4

.تسا هدش  رشتنم  زین  فورعم  رشن  «، البرک ثیدح  لهچ  » هلمج
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،ص 197 و 475. نامه ( - 5 - 5

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 507 

http://www.ghaemiyeh.com


ار اه  ههبج  ، ینیـسح مرح  ترایز  البرک و  قوش  هب  ، مالـسا ناگدـنمزر  زا  يرایـسب  ، زین ناریا  سدـقم  عافد  ۀـسامح  رد.تسا  هدیـشک 
البرک نوچ  ، دندش یم  دیهش  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  يالبرک  ، قشع ۀبعک  هب  ور  دندیگنج و  یم  رفاک  نایثعب  اب  دندیدرون و  یمرد 

.دشاب لطاب  قح و  يرگید  ۀنحص  هک  تسا  ییاج  ره  لبمس 

دنتفر یم  البرک  يوس  هب  قاتشم  دنتفر  یم  البرک  يوک  ترسح  رد 

دنتفر (1) یم  البرک  يوس  هب  هنوگنیا  لابورپ  یب  نفک و  نینوخ  نت و  نوگلگ 

رازه تصـش  غلبم  هب  هّیرـضاغ  اونین و  لـها  زا  ار  شیوخ  ربق  فارطا  یحاون  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
هب ار  هک  ره  دننک و  ییامنهار  شربق  هاگیاج  هب  ار  مدرم  هک  درک  طرـش  نانآ  اب  داد و  هقدـص  نانآ  دوخ  هب  درک و  يرادـیرخ  مهرد 

.دننک (2) ییاریذپ  دنیامن و  نامهم  زور  هس  ، دیآ ترضح  نآ  ترایز 

لاـس 61 اـت  ، رهــش نـیا.تسا  هتــشاد  رارق  تارف  ۀــناخدور  راـنک  رد  هـک  تـسا  قارع  روـشک  ياهرهــش  زا  یکی  ماـن  ـالبرک  ، يراـب
نایعیـش هّجوت  دروم  جیردتب  ، ّلحم نآ  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  تداهـش  رثا  رب  ، دعب هب  نامز  نآ  زا.تسا  هدوب  نابایب  ، يرجه

یم قارع  یترایز  ياهرهـش  زا  یکی  ، زورما دـیدرگ و  ّتیعمج  زکرم  اجّردـتم  ، ادهـش ياهدـقرم  يانب  زا  سپ  تفرگ و  رارق  یلع  لآ 
هب رهـش  ّتیعمج  ، ناریاز دورو  ببـس  هب  ، ناتـسمز ماـگنه  رفـص و  مّرحم و  ياـههام  رد  دراد و  ّتیعمج  نت  بیرق 65000  هک  دـشاب 

.دسر (3) یم  نت   100/000

یخرب قبط  .تسا (4) هتفرگ  ماـجنا  یلّـصفم  ياـهثحب  ، هدـش هتفرگ  هچ  زا  تسیچ و  نآ  يوـغل  ۀـشیر  هچ و  ینعی  « ـالبرک » هک نیا  رد 
یبرع رد  « برق » يانعم هب  یماس  تغل  رد  « برک ،» هّللا سّدقم  ای  ، هّللا مرح  ینعی  ، تسا هدش  هتخاس  « لا »و« برک » بیکرت زا  مان  نیا  ، اهلقن

مرح » اـی ، تسا بّرقم  سّدـقم و  ، ادـخ دزن  هک  تسا  یّلحم  ياـنعم  هـب  ـالبرک  ، دـشاب « هـّللا » ياـنعم هـب  مـه  « لا » رگا (. برق : برک ) تـسا
روک » زا هتفای  بیکرت  ار  نآ  مه  یخرب  .تسا (5) « ادخ

ص:368

.يدارم یلع  ( - 1 - 1
«. لبرک » ةژاو ، یحیرط ، نیرحبلا عمجم  ( - 2 - 2

يداه ناملـس  زا  « البرک ثارت  :» ك.ر ، رـضاح رـصع  ات  زابرید  زا  رهـش  نیا  خـیرات  اـب  ییانـشآ  يارب.نیعم  ، یـسراف گـنهرف  ( - 3 - 3
زا ( البرک مسق   ) دلج 8 « هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  :» ك.ر نینچمه  ( البرک ثاریم  : تسا هدش  همجرت  مه  یسراف  هب  باتک  نیا  ) همعطلا

.یلیلخلا رفعج 
.دعب هب  ج 8،ص 9  «، هسدقملا تابتعلا  هعوسوم  :» ك.ر هلمج  زا  ( - 4 - 4

،ص 10. نامه ( - 5 - 5
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نیا.تسا نیرهنلا  نیب  رد  ، دراد رارق  نآ  رد  ـالبرک  هک  یتّیعقوم.لـباب  ياهاتـسور  اـهیدابآ و  زا  يا  هعومجم  ینعی  ، دـنا هتـسناد  « لـباب
هتـشاد فلتخم  ياهمان  ، هیحان نیا  زا  ینوگانوگ  ياهـشخب  تسا و  هدوب  اهندـمت  انایحا  ثداوح و  دـهم  ، رود ياه  هتـشذگ  رد  هقطنم 

ماـن اـهنیا  زا  یـضعب  هک...و  هیراـم  ، ارومع ، یمقلع رهن  ، رقع ، هیفـش ، ّفط ، ریح ، سیواون ، هلبرک ، هّیرـضاغ ، اونین ، لـباب روـک  ـالبرک.تسا ،
.تسا (1) هدوب  عیسو  ۀقطنم  نیا  رد  ییاهیدابآ  اهاتسور و 

نآ يانب  ، یخیرات فلتخم  ياه  هرود  رد  دراد و  لّصفم  يا  هچخیرات  ، دراد رارق  رهش  نیا  رد  هک  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رّهطم  مرح 
هداوناخ هتـشاد و  هیملع  ةزوح.دنا  هدوب  نکاس  نآ  رد  راد  هشیر  ياهنادناخ  هک  تسا  يرهـش  ، البرک.تسا هتفای  یتاریمعت  تارییغت و 

رهـش نیمه  رد  زین  « مالـسلا هیلع  » سابع ترـضح  ربق.دـنا  هتـسیز  نآ  رد  هتـساخرب و  نآ  زا  هتـسجرب  ياـملع  بیدا و  فیرـش ، ییاـه 
.تسا (2) هدوب  اه  هنتف  اهبالقنا و  ثداوح و  يدادعت  دهاش  زین  ریخا  نورق  رد.تسا 

ياهیـشخب ماهلا  اهیرتسگروش و  یناسنا و  يالاو  میهافم  دـیاب  ، یخیراـت ییاـیفارغج و  ياـهناشن  زا  شیب  ـالبرک  رد  ، لاـح ره  هب  یلو 
.تفرگ غارس  ار  نیرفآ  تسادق 

تبرت ، البرک بیرخت  ، ریاح ، ینیسح مرح  ، اونین ، ّفط -

ییالبرک

مدرم ۀماع  يا  هبطاخم  ، دنهدب ار  هّماع  ناییاتـسور و  هک  یناونع  ، دشاب هتفر  البرک  ترایز  هب  هک  یـسک  ، البرک لها  ، البرک هب  بوسنم 
ناونعب ، دـنیوگ یجاح  جاح و  ار  ادـخ  ۀـناخ  نارئاز  هک  هنوگنامه  .البرک (3) ۀـتخادرپ  هتخاس و  : ییالبرک.دـننادن وا  مان  هک  اـجنآ  ار 

نیا ۀـناشن  زمر و  ، میدـق رد.دـنیوگ  « ییالبرک » مه البرک  راوز  هب  »و  يدهـشم «» مالـسلا هیلع  » اضر ماما  مرح  نارئاز  هب  ، مارتحا میرکت و 
ریبـعت رد  نینچمه.تسا  هدـش  قـفوم  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  ربـق  تراـیز  هب  ، دوـش یم  فورعم  ماـن  نیا  اـب  هـک  یـسک  هـک  هدوـب 

یم « ییالبرک » دریگ لکـش  هسامح  نآ  زا  ماهلا  اب  دـشاب و  هتـشاد  ار  اروشاع  مایق  تاّیـصوصخ  اوه و  لاح و  هک  هچ  ره  هب  ، يراعتـسا
رازم نآ  رد  نوفدم  راید و  نیا  يونعم  ياهـشزرا  يراگدنام  بابـسا  زا  ، بقل نیا  عادـبا.ییالبرک  روش  ییالبرک ، تّما  : لثم ، دـنیوگ

.دراد سّدقم  یگنهرف و  راب  ، یفرع ریبعت  کی  زا  شیب  تسا و 

اروشاع گنهرف  ، ینیسح -

ص:369

،ص 19. البرک ثارت  ( - 1 - 1
.همعطلا يداه  ناملس  «، البرک ثارت  :» ك.ر ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
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یبلغت ریهز  نب  سودرک 

هب وا  مان  .دیسر (1) تداهـش  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  باکر  رد  ، اروشاع رد  ( ریهز نب  طساق  ) زین شردارب.تسالبرک  يادهـش  زا 
.تسا هدش  رکذ  مه  رگید  ياهلکش 

ریهز نب  طساق  -

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةدرک 

هک ینیمز.دننک  يرگید  تعارز  ای  دـنراکب  يزبس  نآ  نایم  رد  دنـشاب و  هدرک  دـنلب  ار  نآ  ياه  هرانک  هک  ینیمز  هعطق  ، درک هدرک و 
ار دوخ  یعورزم  ياهنیمز  ، نازرواشک هک  هدوب  مسر  ، میدق رد  .دنراکب (2) يزیچ  نآ  رد  دننک و  تسرد  هویم  ای  يزبس  نتشاک  يارب 

یم باسح  لاس  رخآ  رد  دنتـشاک و  یم  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  مان  هب  ار  هدرک  کـی  دـندرک و  یم  ( يدـنب تمـسق  يدـنب ( هدرک 
هفوقوم یعون  نیا  .دسرب (3) ابع  لآ  سماخ  يراوگوس  فرصم  هب  ات  دنتخادرپ  یم  رهـش  يایاکت  زا  یکی  هب  ار  نآ  دمآرد  دندرک و 

يزرواشک و هب  هوالعب  ، درک یم  نیمأت  ار  اهیراوگوس  ایاکت و  جراخم  هک  یمدرم  ۀجدوب  دوب و  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  يارب  يزاس 
تعارز نـیمز و  رد  ار  « مالــسلا هـیلع  » لـضفلا اـبا  اــی  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح ماــما  ناــنآ  داد و  یم  تـکرب  مـه  نـیعراز  لوـصحم 

.دوب « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  نادناخ  هب  تبسن  تیالو  ّتبحم و  یعون  ۀناشن  دندرک و  یم  میهس  کیرش و  ، شیوخ

رذن ، فقو -

تاربعلا لیتق  - کشا ۀتشک 

يدزا رباج  نب  بعک 

زین رگید  صخش  ار  « ریرب » لتاق.دناسر تداهش  هب  ار  وا  دیگنج و  ریضخ  نب  ریرب  اب  اروشاع  زور  هک  ، البرک رد  دعـس  رمع  نایهاپـس  زا 
.دنا (4) هتشون 

راد دیلک 

تشاد و دوجو  مه  ادخ  ۀناخ  هب  تبسن  نهک  دهع  رد  ، سّدقم بصنم  نیا  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  مرح  ماّدخ و  تسایر  بصنم 
يراددیلک بصنم  ، بلّطملا دبع  مشاه و  ، فانم دبع  رادـلا ، دـبع  ، ّیـصق نوچمه  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  ناکاین  دادـجا و 

نایجاح و هب  نداد  بآ  هبعک و 

ص:370

،ص 92. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

،ص 189. مق رد  يرادازع  ایاکت و  خیرات  ( - 3 - 3
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،ج 45،ص 15. راونألا راحب  ( - 4 - 4
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یم رامش  هب  یعامتجا  یبهذم و  تردق  یعون  راختفا و  تفارـش و  نانآ  يارب  دنتـشاد و  هدهع  رب  ار  یهلا  مرح  نارئاز  زا  يرادنامهم 
تسا و هدوب  يزیمآ  مارتحا  ناونع  ، ّصاخ بصنم  نیا  ، زین « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دـبع  ابا  هژیوب  هّمئا و  رّهطم  دـقرم  هب  تبـسن.دمآ 

.دنا هتشاد  هراومه  ار  ینیسح  مرح  هب  يرازگتمدخ  راختفا  ، دوخ لسن  رد  دنا و  هتفای  ترهش  بقل  نیمه  هب  ییاهنادناخ 

اروشاع موی  ّلک 

موادت یگتسویپ و  ةدنهد  ناشن  ، راعـش هلمج و  نیا  «. البرک ضرا  ّلک  اروشاع و  موی  ّلک  » .تسالبرک ، نیمزرـس ره  اروشاع و  زور  ره 
ینـالوط ةریجنز  نـیا  ياـه  هـقلح  نیرتزراـب  زا  یکی  ، ـالبرک اروشاـع.تساهناکم و  اـهنامز و  ۀـمه  رد  لـطاب  قـح و  يریگرد  ّطـخ 

یب دـنراد و  هدـهع  رب  ار  لطاب  اب  راکیپ  قح و  زا  يرادـساپ  ۀـفیظو  ، هدازآ ياهناسنا  دـنمه و  يور  رد  ور  لـطاب  قح و  هشیمه.تسا 
رد هلمج  زا  ، دنداد هّجوت  مهم  ۀتکن  نیا  هب  اهراب  « هّرس سدق  » ینیمخ ماما.تسا  ینید  یب  ، لطاب قح و  ۀنحص  رانک  زا  نتـشذگ  توافت 

: یلیمحت گنج  ماّیا 

رویرهش تبــسانم 17  هـب  یماـیپ  رد  (1)و  .دیـشاب » هداـمآ  ناینیـسح  ، تسـالبرک ناریا  زورما  ، تـسا ینیـسح  ياروشاـع  زور  ، زورما »
دوب رگتراغ  ناربکتسم  نیشن و  خاک  نارگمتس  لباقم  رد  ، گرزب یقشع  نامیا و  لیلق و  يددع  اب  ناهاوختلادع  مایق  ، اروشاع :» دومرف

ياروشاع ، تشذگ ام  رب  هک  ییاهزور.دـشاب  نیمزرـس  ره  رد  زور و  ره  رد  تما  یگدـنز  ۀحولرـس  ، همانرب نیا  هک  دوب  نآ  روتـسد  و 
رّرکم ، رویرهش  17 «.» .رّرکم يالبرک  ، تخیر نآ  رد  مالـسا  نادـنزرف  نوخ  هک  ییاـهنزرب  يوک و  اـهنابایخ و  اهنادـیم و  دوب و  رّرکم 

(2) .دنتسه » وا  ناگتسباو  دیزی و  رّرکم  ام  نافلاخم  البرک و  يادهش  رّرکم  ام  يادهش  البرک و  رّرکم  ادهش  نادیم  اروشاع و 

لطاب متـس و  اـب  يریگرد  نیرت  ینـالوط  دادـتما ، رظن  زا  یلو   ( زور مین  ) دوب يریگرد  نیرتهاـتوک  ، ناـمز رظن  زا  هچرگ  ، اروشاـع دربن 
یم تداهـش  میظع  زوف  هب  ، نادیهـش ماما  يراـی  رد  دوب و  ـالبرک  رد  شاـک  هک  دـنک  وزرآ  يدـنموزرآ  ره  هک  ناـمز  ره  اـت  تسا و 

«، مالـسلا هیلع  » نیـسح هک  هنوگنآ.تسا  ریاد  اروشاع  يریگرد  مرگ و  البرک  ۀهبج  (3) امیظع ،) ازوف  زوفنف  مکعم  اّنک  انتیل  ای  ) دیـسر
ناوریپ ، تسا « مالسلا مهیلع  » دّمحم یسیع و  یسوم و  حون و  میهاربا و  مدآ و  ثراو 

ص:371

،ج 20،ص 195. رون ۀفیحص  ( - 1 - 1
،ج 9،ص 57. نامه ( - 2 - 2

.اروشاع ترایز  ( - 3 - 3
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یـسایس دـعب  رد  عّیـشت  رهوج  نیا  ،و  دـنهن یمن  نیمز  رب  ار  البرک  مچرپ  دـنا و  تداهـش  داهج و  خرـس  طخ  ثراو  زین  وا  ییاروشاع 
.تسا

دنک لماک  نوخ  هب  ار  مّوس  طخ  دنک  لِگ  ار  اهبآ  دیاب  هعیش 

تسام روظنم  نیرتزراب  البرک  تسایلوا  خرس  طخ  مّوس  طخ 

البرک مایق  ینعی  یگعیش  الب  ماج  ۀنشت  ینعی  هعیش 

نامک نیگنر  ةولج  ین  رس  رب  نامسآ  باتزاب  ینعی  هعیش 

ار وت  « توملا يَرا  ّینا ال  » توص ار  وت  توص  مونشب  ین  بل  زا 

باقن خر  زا  دنکفا  دیشروخ  هک  ات  باکر  رد  اپ  کلاس  ینعی  هعیش 

ماین (1) زا  نوریب  غیت  ینعی  هعیش  مالسلا  مدرک و  هاتوک  نخس  نیا 

رتشیب نانبل و  بونج  ، سدـق زا  ، دوب ام  نامز  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح رگا  هک  میراد  نیقی  ام  : دـسیون یم  ققحم  ناگدنـسیون  زا  یکی 
نایعّدـم ۀـمه  زا  داتـسیا و  دـیزی  هیواعم و  ربارب  رد  هک  تفرگ  یم  ار  یعـضوم  نامه  تخاس و  یم  یمّود  يالبرک  یمالـسا  قطاـنم 

نیطسلف و رـس  رب  تاعوبطم  ۀحفـص  اهینارنخـس و  ، اه هیمالعا  رد  دنیرگ و  یم  نانبل  بونج  سدق و  رب  هک  نانآ  زا  عّیـشت و  مالـسا و 
ترضح نآ  رانک  لّوا  يالبرک  رد  هک  يدادعت  زا  شیب  ، دننک یم  لمح  دوخ  اب  حالس  ، عماجم اهنابایخ و  رد  دننک و  یم  هلماعم  نانبل 

(2) .دندرک » یمن  يرای  ار  وا  ، دندرک شیرای  دنداتسیا و 

ّتیعبت نآ  زا  ناوـت  یمن  هک  دـناد  یم  ماـما  ّصاـخ  یفیلکت  ار  ینیـسح  ماـیق  ـالبرک و  هک  تـسا  يا  هـیرظن  ةدـننک  ّدر  ، هاگدـید نـیا 
ار یهلا  دهع  دنک و  یم  مارح  ار  لالح  هک  ار  يرگمتـس  ۀطلـس  ّدـض  رب  مایق  ترورـض  « مالـسلا هیلع  » نیـسحلا هللا  دـبع  ابا  یتقو.درک 

هطلس رد  ار  تافص  نیا  دروآ و  یم  شیوخ  ۀبطخ  رد  ، دیامن یم  لمع  هناراکزواجت  دنک و  یم  لمع  ربمایپ  ّتنس  فالخ  رب  ، هتسکش
هک دـناسر  یم  نیا  ، تسا ّتیعبت  يوـگلا  امـش  يارب  نم  راـک  رد  (3) هوسا » ّیف  مکلف  » دـیازفا یم  ناـیاپ  رد  ، دـناد یم  قّقحم  يدـیزی 

يدازآ و هار  رد  درک و  مایق  متـس  ّدض  رب  ، بتکم نیا  زا  ماهلا  اب  دـیاب  اج  همه  هشیمه و  تساروشاع و  البرک و  ، نامز نیمز و  ةرتسگ 
.دومن يراکادف  ، تّزع

ص:372

(. ناهیک 71/6/12 ) یساقآ اضر  دمحم  «، همان هعیش  يونثم «: زا  یتایبا  ( - 1 - 1
،ص 387. ینسحلا فورعم  مشاه  ، هّیعیشلا تاضافتنالا  ( - 2 - 2

،ج 4،ص 304. يربط خیرات  ( - 3 - 3
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نیا ام  ّتلم  دیاب  زور  همه...تسا  یگرزب  ۀـملک  کی  ، البرک ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  ۀـملک  نیا  :» تسا هدومرف  « هر » ینیمخ ماما 
ام ار  البرک  شقن  دیاب  تسالبرک و  مه  اج  نیمه  میتسیاب و  ملظ  لباقم  دیاب  ام  تسا و  اروشاع  زور  زورما  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  ینعم 

يرفن و دنچ  داتفه و  تیعمج  کی  هب  رصحنم  البرک  هّیـضق.دوش  یمن  دارفا  کی  هب  راصحنا.درادن  نیمز  کی  هب  راصحنا  ، مینک هدایپ 
(1) .دننک » افیا  ار  شقن  نیا  دیاب  اهنیمز  ۀمه  ، هدوبن البرک  نیمزرس  کی 

اروشاع ياهسرد  ، تداهش ، رصان نم  له  ، ثراو -

نتفر یکمک 

یم رگیدـکی  کمک  هب  تئیه  ای  هیکت  کـی  دارفا  یهاـگ  ، مسارم ندـش  رازگرب  رتهوکـشاب  يارب  ، يرادازع ياـهتئیه  جـیار  فرع  رد 
نارـس یلبق  مالعا  قفاوت و  اب  یکمک  ياه  هتـسد  نیا.دنتفر  یم  اهنیا  کمک  هب  نانآ  ، دعب تبون  دندرک و  یم  يرادازع  مه  اب  دنتفر و 

یم یّصاخ  ياه  هحون  راعـشا و  ، دندمآ یم  کمک  هب  هک  رادازع  ياه  هتـسد  ۀقردب  لابقتـسا و  ماگنه.دنتفر  یم  مه  رادید  هب  اهتئیه 
يرای نواعت و  حور  شخب  ماهلا  ّتنـس ، نیا.دوب  دنوادخ  يوس  زا  يرادازع  یلوبق  تساوخرد  نانآ و  زا  ساپـس  ناشن  هک  دـندناوخ 
سرد شهار  ناوریپ  هب  ار  « مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  هاگتسد  هب  ندیشخب  قنور  رد  شالت  تسا و  يرادازع  مسارم  تشادیمارگ  هار  رد 

.دهد یم 

اهتّنس مسارم و  ، نابیرغ ماش  ، يرادازع ياه  هتسد  -

يدسا دیز  نب  تیمک 

(2)

»و ّلهتسملا وبا  » وا ۀینک.تسا  فورعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ۀیثرم  تیب و  لها  ةرابرد  شیاه  هدورس  هک  هعیـش  ۀتـسجرب  نارعاش  زا 
نیرتروهــــشم.دوتس یم  ار  ناــــنآ  شیاــــه  هدورــــس  اــــب  درک و  یم  مشاــــه  ینب  زا  دــــیدش  يراداوـــه.دوب  هفوـــک  لــــها 

هدنـشخب و ، ریلد يراـک  راوس  ، هعیـش هیقف  ، دـسا ینب  بیطخ  : تشادـن رعاـش  چـیه  هک  دوب  یلاـصخ  يو  رد  » .تسا « تایمـشاه » شرعش
لاس رد  شتدالو  .تشادن (3) يزادناریت  رد  ار  وا  تراهم  یسک  شموق  نایم  رد  دوب و  زادناریت 

ص:373

،ج 9،ص 202. رون ۀفیحص  ( - 1 - 1
هایس وا  مد  لای و  دنزب و  یهایس  هب  هک  گنرخرـس  بسا  ، تسا هایـس  مد  شف و  خرـس  کین  بسا  يانعم  هب  ، تغل رد  تیمک  ( - 2 - 2

.تسا یناوتان  زجع و  زا  هیانک  ، تسا گنل  شتیمک  : دنیوگ یم  هک  نیا  )و  ادخهد ۀمانتغل  ) دشاب
.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
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لیاضف نایب  تیالو و  بتکم و  زا  عافد  هار  رد  ار  شیوخ  يرعـش  ناـبز  ، هتـسجرب رعاـش  نیا.دوب  يرجه  لاس 126  رد  شتاـفو  60 و 
.تفرگ راک  هب  ربمایپ  نادناخ  نانمشد  ملاظم  ترتع و 

نم » ۀـّیمیم ةدیـصق.تفر  یم  رامـش  هب  اروشاع  نایارـس  هیثرم  نیرتگرزب  زا  دوب و  هّمئا  ّصاخ  ياـعد  دـیدش و  ّتبحم  هقـالع و  دروم 
هیلع » داجس ماما  ياعد  تکرب  هب  دمآ و  ایند  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تداهش  لاس  رد  يو.تسا  فورعم  وا  « ...ماهتـسم مّیتم  بلقل 

رد هفوک  نامه  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  ناورم  تفالخ  ماّیا  رد  ، دوب يراوتم  یتّدم  هک  وا.دش  تداهـش  هب  متخ  شرمع  نایاپ  « مالـسلا
.دش (1) نفد  دسا  ینب  ةربقم 

زا هک  ینامز  ات  هراومه  ینعی  « تیبلا لها  اّنع  تببذ  ام  سدـقلا  حورب  ادـّیؤم  تلز  ال  :» هک دومرف  اعد  وا  قح  رد  « مالـسلا هیلع  » رقاب ماما 
: البرک دیهش  ةرابرد  تسوا  تایمشاه  ةدیصق  تایبا  هلمج  زا.یشاب  سدقلا  حور  هب  دّیؤم  ، ینک یم  عافد  نادناخ  ام 

ّببذم هنع  سیل  امحل  کل  ایف  مشاه  لآ  نم  ّفّطلا  بنجب  لیتق 

بّرتملا (2) نیبجلا  كاذ  اذّبح  الا  مشاه  لآ  نم  نیّدخلا  رفعنم  و 

يرعـش نادناخ  نآ  ةرابرد  هک  تساوخ  هزاجا  دیـسر و  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  تمدـخ  ، قیرـشت ماّیا  رد  هک  تسا  تیاور  نینچمه 
هب تسد  قداص  ماما.دنتسیرگ  نارضاح  دناوخ و  ار  دوخ  راعشا  تیمک.دنونـشب  مه  نانآ  ات  درک  عمج  ار  تیب  لها  ترـضح.دناوخب 

(3) یضری .» یّتح  هطعا  نلعا و  ام  ّرسا و  ام  رّخا و  ام  مّدق و  ام  تیمکلل  رفغا  مهّللا  :» تفگ درک و  دنلب  اعد 

.ددرگ یضار  ات  نک  اطع  ردق  نآ  وا  هب  رذگ و  رد  وا  راکشآ  ناهن و  زا  ياشخبب و  ار  تیمک  هدنیآ  هتشذگ و  ، ایادخ

هسانک

یمادعا دارفا.تسا  هدوب  هفوک  دجسم  هلهس و  دجسم  نیب  ، نآ ّتیعقوم  هتـشاد و  يراجت  يرازاب و  تلاح  البق  هک  هفوک  رد  یّلحم  مان 
ماما.تفاتـش نیّفـص  گـنج  هب  هداد  ناـماس  ار  دوـخ  رکـشل  ، هّلحم نیا  رد  مالـسلا » هیلع  » یلع.دندیـشک یم  راد  رب  ناـکم  نـیا  رد  ار 

درک و جیسب  لحم  نیمه  رد  ار  نایفوک  مه  دایز  نبا.درک  هدامآ  اجنیا  رد  ار  دوخ  هاپس  ، ردپ تداهش  زا  سپ  زین  « مالـسلا هیلع  » یبتجم
.داتسرف « مالسلا هیلع  » نیسح گنج  هب 

ص:374

«. هدیقعلا رعاش  ، دایز نب  تیمک  :» ك.ر هلمج  زا  ، يو ةرابرد  ،ج 2،ص 496. راحبلا هنیفس  ،ج 2،ص 195، ریدغلا ( - 1 - 1
،ج 1،ص 187. ّفطلا بدا  ( - 2 - 2

(. یسمش پاچ 1331  ،ج 1،ص 213( لامآلا یهتنم  ( - 3 - 3
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راد هب  لاس  راهچ  ، ناکم نیمه  رد  زین  یلع » نب  دـیز  » گرزب یبـالقنا  رکیپ.دندیـشک  راد  هب  نادـیم  نیا  رد  ار  لـیقع  نب  ملـسم  ندـب 
.دنام (1) هتخیوآ 

یبلغت قیتع  نب  هنانک 

رد دوب و  رهـش  نآ  نایراق  نادباع و  زا  هفوک و  نانامرهق  زا  يو.دیـسر  تداهـش  هب  تسخن  ۀلمح  رد  هک  البرک  يادهـش  زا  يدرمریپ 
.تسا هدمآ  مه  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.دناسر  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  ، دیسر البرک  هب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دّیـس  هک  یماّیا 

(2)

ماش ۀبارخ  - هناریو جنک 

« مالسلا هیلع  » رغصا یلع  - ههام شش  كدوک 

هفوک

ار اجنآ  « مالـسلا هیلع  » یلع تسا و  هدوب  « هعیـش سرغم  »و« مالـسلا هیلع  » تیب لها  ناراداوه  زکرم  هک  ، قارع ّمهم  ياهرهـش  زا  یکی  مان 
ماما ثیدح  قبط  هدش و  لقن  نآ  تلیضف  رد  يدّدعتم  ثیداحا  هک  تلیضف  اب  تسا  يرهـش.داد  رارق  شیوخ  تموکح  هاگیاپ  ناونعب 
نیا .تسا (3) هدـش  ریـسفت  نآ  هب  ، نآرق رد  « نینیـس روـط  تسا و« مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  مرح  «، مالـسلا هـیلع  » قداـص

رد دوب و  صاّقو  یبا  نب  دعـس  تسد  هب  هّیـسداق  حتف  زا  سپ  باطخ و  نب  رمع  نامز  رد  نآ  يانب  هدش و  انب  تارف  رهن  برغ  رد  ، رهش
هریاد رهـش  يانب  نوچ  ، تسا ندمآ  درگ  يانعم  هب  ، نآ يوغل  ۀشیر.دش  یم  هتفگ  مه  « نافوک » نآ هب  رتشیپ.دش  رتافوکـش  دعب  ياهلاس 

.تسا (4) هدمآ  مه  خرس  رازنش  يانعم  هب  هفوک.دش  هداهن  مان  هفوک  ، هدوب راو 

اجنآ زا  ات  دش  ناملسم  ياهورین  يارب  یماظن  یهاگیاپ  زکرم و  ، مالسا ردص  ناناملسم  تسد  هب  قارع  نیمزرس  حتف  زا  سپ  ، رهش نیا 
رد.دـنتفگ یم  مه  « دـنجلا هفوک  » نآ هب.تفاـی  يا  هژیو  یماـظن  یـسایس و  ّتیعقوم  خـیرات ، لوط  رد  دـننک و  تکرح  قرـش  يوس  هب 
.دنتخادرپ (5) یم  بآ  هب  کیدزن  ۀقطنم  رد  يزرواشک  راک  هب  هک  دوب  كدنا  یهورگ  تسیز  ّلحم  « البرک ،» هفوک یکیدزن 

ص:375

،ج 1،ص 392. تعاجش رصنع  ( - 1 - 1

،ج 2،ص 295. تعاجش رصنع  ( - 2 - 2
.تسا ،ج 97،ص 385  راونألا راحب  رد  هفوک  تلیضف  هب  طوبرم  ثیداحا  ،ج 2،ص 498. راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3

.هفوک هژاو  ، یحیرط ، نیرحبلا عمجم  ( - 4 - 4
ّتیعقوم نوگاـنوگ و  راـصعا  ، هچخیراـت ، لـیابق ، اـه هّلحم  ماـن  زا  یهاـگآ  يارب  ص 46. ،ج 8، هسدـقملا تاـبتعلا  هعوـسوم  ( - 5 - 5

،ج 1،ص يا هرمک  لیلخ  «، تعاجش رصنع  » باتک دیفم  لصفم و  ثحب  هب  دینک  عوجر  نآ...و  تالوصحم  ییایفارغج و 
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ماما هب  توعد  ياه  هماـن  هفوک  رد  هعیـش  نارـس  ، هّکم يوس  هب  تکرح  دـیزی و  اـب  تعیب  زا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  عاـنتما  زا  سپ 
نبا ندـمآ  اـب  یلو  دـندرک  تعیب  ملـسم  اـب  یبـالقنا  نایفوک.داتـسرف  هفوـک  هب  یگدـنیامن  هـب  ار  لـیقع  نـب  ملـسم  ، ترـضح.دنتشون

تـسد کی  نآ  مدرم  دوب و  هتفای  بیکرت  یّـصاخ  تفاب  زا  ، زور نآ  هفوک  .دسرب  هفوک  هب  ماما  دنتـشاذگن  دـش و  ضوع  عاضوا  ، دایز
رّکفت هک  ییاههورگ  مه  ، دنتـسیز یم  هفوک  رد  وا  نادـنزرف  »و  مالـسلا هیلع  » یلع هب  نادـنم  هقـالع  تیب و  لـها  ناراداوه  مه.دـندوبن 

.دندوب هفوک  رد  هّیما  ینب  ناراداوه  ای  ، دنتشاد ار  جراوخ 

هفوــک ۀــعماج  رگید  ياــهیگژیو  زا  ، تاــغیلبت تاــعیاش و  زا  يریذــپریثأت  يرواــبدوز و  ، روز زا  تـّیعبت  ، یبــلط تـصرف  ۀــّیحور 
زا یعبر  نب  ثبـش  ، ثیرح نب  ورمع  ، سیق نب  ثعـشا  نوـچمه  ، دنتـشاد تسد  رد  ار  رهـش  یلاـم  ضبن  هک  مه  دارفا  نیرترادـلوپ.دوب 

هزات رهش  نآ  هب  رجاهم  بلغا  لدمهان و  نوگمهان و  نانکاس  فلتخم و  رصانع  اب  يرهش.دندش  یم  بوسحم  دایز  نبا  یلصا  ناوزاب 
ماوقا رد  یگفیاط  ياهبّصعت  یلیابق و  حور.ددرگ  جاوما  شوختسد  هراومه  دشاب و  هتشادن  یسایس  تابث  هک  دوب  هدش  ببس  ، سیسأت
لرتنک رد  ار  رهـش  عاضوا  دوب  هتـسناوت  یتحارب  ، ریاشع لیابق و  ناگرزب  نتفرگ  هطلـس  تحت  اـب  ، داـیز نبا  دوب و  دـیدش  هفوک  نکاـس 

مه زا  «، داـیز نبا  » ناـفوط ربارب  رد  رگتعیب ، تسد  نارازه  دـشن و  زاـسراک  ، تعیب توـعد و  همه  نآ  هـک  دوـب  نـیا.دروآ  رد  شیوـخ 
.دنام اهنت  « مالسلا هیلع  » نیسح تخیسگ و 

زا سپ.دندمآ  « مالسلا هیلع  » نیسح اب  گنج  يارب  رهـش  نیا  زا  امومع  يدیزی  هاپـس  داتفا و  قافتا  رهـش  نیا  یکیدزن  رد  البرک  ۀثداح 
لدبم ازع  هب  ار  نایفوک  يداش  دناوخ و  هبطخ  اجنآ  « مالـسلا هیلع  » يربک بنیز  دـندش و  رهـش  نیا  دراو  تیب  لها  يارـسا  ، زین اروشاع 

رد هک  هنوگنامه  هفوک ، مدرم.تسویپ  عوقو  هب  رهـش  نیمه  رد  راتخم  مایق  زین  درـص و  نب  نامیلـس  يربهر  هب  نیباّوت  تضهن.تخاس 
نیا .دنتشاد  ریگمشچ  روضح  يوما  ّدض  ياهتّیلاعف  رد  هراومه  ، دنتشاد تکرـش  نیّفـص  لمج و  گنج  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع باکر 

شزابکاپ باحصا  اب  ، يدع نب  رجح.تسا  هدوب  اهبوشآ  ثداوح و  ، اهبالقنا ، یسایس جاوما  شوختـسد  هراومه  ، مالـسا خیرات  رد  رهش 
.دش دیهش  هفوک  رد  ، یعازخ قمح  نب  ورمع.دیسر  تداهش  هب  درک و  مایق  هفوک  رد 

هب اجنآ  رد  ، دوب « مالـسلا هیلع  » یلع صلاخ  نارای  زا  هک  زین  يرجه  دیـشر.دش  هتخیوآ  راد  هب  هفوک  رد  ، دایز نبا  روتـسد  هب  راّمت  مثیم 
« یفقث فسوی  نب  جاّجح  » عیاجف تایانج.دیسر و  تداهش 

ص:376
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تداهـش هب  وا  تسد  هب...و  ریبـج  نـب  دیعـس  ، لـیمک ، ربـنق نوـچمه  یناـسک  هـک  ، دوـب هفوـک  رد  یلع  لآ  نایعیـش  زا  شیاهراتـشک  و 
ۀمین رد  ییابطابط  تاداس  ياهمایق.دوب  رهش  نیا  رد  «، هسانک  » رد شتداهش  »و  مالسلا هیلع  » نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  جورخ.دندیـسر 
هداتفا قافتا  رهش  نیا  رد  همه...و  نایطمرق  ياهشروش  ، نومأم نامز  رد  ایارـسلا  یبا  جورخ  ، يولع يابطابط  نبا  مایق  ، يرجه مود  نرق 

.تسا (1) رهش  نیا  رد  رگید  يرایسب  يراصنا و  فینح  نب  لهس  ، سیق نب  فنخا  ، ّترا نب  باّبخ  ، لیمک نوچ  یناگرزب  ربق.تسا 

ۀناخ ، تایاور هب  انب  ، هفوک دجسم  ّلحم.تسا  نیمز  يور  ياه  هعطق  دجاسم و  نیرتسدقم  نیرتمیظع و  زا  « هفوک دجسم  ،» رهش نیا  رد 
تسا و نامیلس  متاخ  نیطقی و  ةرجش  یسوم و  ياصع  ّلحم  »و  مالسلا هیلع  » يدهم ترضح  يّالـصم  میهاربا و  يّالـصم  ، حون مدآ و 

ّلحم «، ءاضقلا هّکد  ،» هفوک دجـسم  رد  تسا و  ءایـصوا  نیلـسرم و  ءایبنا و  روبق  هتفای و  ناـیرج  اـجنآ  زا  حون  یتشک  هک  تسا  ییاـج 
اهامر و نم  مرا  مهّللا  ، هّبحن انّبحت و  هبرت  :»... تسا هدومرف  نآ  ةراـبرد  « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما.دراد  رارق  نینمؤملا  ریما  ياـهتواضق 

ریت هب  دنک  نآ  هب  دـصق  ءوس  هک  ره  ایادـخ  ، میراد تسود  ار  نآ  زین  ام  ، دراد تسود  ار  ام  هک  تسا  یتبرت  هفوک  (2) اهاداع » نم  داع 
.شاب شنمشد  ، دنک ینمشد  نآ  اب  هک  ره  نزب و  شیالب 

نایفوک -

نایفوک

ياهراعـش رد  «، یفوی یفوکلا ال  » تسا هدش  هتفگ  هک  اجنآ  ات  ، دنا هتفای  ترهـش  يدهع  تسـس  ییافو و  یب  هب  خـیرات  رد  هفوک  مدرم 
هفوک عاضوا  رییغت  هّتبلا  «. دنامب اهنت  یلع  ، میتسین هفوک  لها  ام  » هک دش  یم  هتفگ  زین  یلیمحت  گنج  ناریا و  یمالسا  بالقنا  رد  مدرم 

هدیدان دیابن  زین  ار...و  مدرم  هب  تبسن  يریگتخس  رهـش و  دیدش  لرتنک  دایز و  نبا  ندمآ  راک  رـس  رب  لیقع و  نب  ملـسم  نارود  رد  ار 
مالـسا خـیرات  ، لاح ره  هب  یلو  ؛ دـش البرک  رد  ترـضح  نآ  يرای  يارب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ناراداوه  جورخ  عنام  هک  ، تفرگ

.درادن (3) هفوک  مدرم  نامیپ  دهع و  زا  یشوخ  ةرطاخ 

ص:377

هعوـسوم ،» توریب ، ءاوضـألا راد  ، یفجن یقارب  نیـسح  دیـس  « هفوـکلا خـیرات  :» ك.ر ، هفوـک خـیرات  اـب  رتلّـصفم  ییانـشآ  يارب  ( - 1 - 1
.هراوز یلگ  اضرمالغ  «، هفوک يامیس  ،ج 2،ص 109.و« يرکاشلا نسحم  «، هرتعلا یفطصملا و 

،ج 2،ص 499. راحبلا هنیفس  ( - 2 - 2
،ص 139. یقاربلا نیسح  دیس  «، هفوکلا خیرات  :» ك.ر ، نایفوک هفوک و  دروم  رد  ( - 3 - 3
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تصرف ، نایلاو هب  تبسن  یشکرس  ، لزلزت گنرین و  ، راتفر رد  ضقانت  : دنا هدرمش  ار  اهنیا  ، یفوک ۀعماج  یقالخا  یحور و  ياهیگژیو  زا 
اهنیمه .یلیابق (1) ياهـشیارگ  اب  فلتخم  لیابق  زا  نآ  مدرم  نتفای  بیکرت  يریذـپ و  هعیاش  يدـنمزآ ، عمط و  ، دنـسپان قـالخا  ، یبلط

نیا رد  لیقع ، نب  ملسم  دنیبب و  ییافو  یب  « مالـسلا هیلع  » یبتجم ماما  دروخب و  لد  نوخ  نانآ  تسد  زا  « مالـسلا هیلع  » یلع ات  دش  ببس 
هتبلا.دهد ناج  هنشت  بل  هفوک  هاپس  ةرصاحم  رد  البرک  رد  هفوک  کیدزن  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  دسرب و  تداهـش  هب  هنابیرغ  رهش 

لثم نـــمی  زا  یلیاـــبق  ۀـــفاضا  هـــب  ، رهـــش نـــیا  دوـــخ  مدرم.دوـــبن  مجـــسنم  نادـــنچ  ، زین رهــــش  نـــیا  یتـــّیعمج  بـــیکرت 
یبا نب  دعـس  » ةرود زا  رهـش  نیا  يانب  زا  سپ  هک  عخن  نادـمه و  ، ریمح ، جـحذم ، دزا تومرـضح ، ، هدـنک ، معثخ ، هلیجب ، ناّـسغ ، هعاـضق

ياهـشیارگ ببـس  ، دنتـسیز یم  هفوک  رد  هک  سراف  داژن  زا  یتّیعمج  دندوب و  هتفای  يذوفن  تردق و  هدـش و  رهـش  نیا  نکاس  صاقو »
ارف هّیما  ینب  يراداوه  هب  ار  مدرم  دنتـشاد و  دوخ  ذوفن  تحت  رد  ار  هفوک  یخرب  زین  يوما  نارادمدرـس  زا.دوب  هدش  مدرم  رد  یفلتخم 

.دنتخاس یم  راد  هشیر  هدرتسگ و  ار  يوما  ۀطلس  دندناوخ و  یم 

هب تبـسن  راشرـس  فطاوع  روشرپ و  ياهقطن  یـسامح و  ياه  هبطخ  دعب  رد  ناشعّیـشت  اّما  ، دندوبن مک  هفوک  رد  زین  تیب  لها  نایعیش 
میهاوخب هکنآ  یب.دوب  يریگرد  ياهنادیم  رد  نداهن  اپ  یلع و  لآ  خرس  طخ  زا  يوریپ  زا  شیب  «، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ نادناخ 

زا ، میریگب هدـیدان  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هب  تبـسن  نایعیـش  يرای  نتخاس  دودـحم  رد  ار  نایوما  لمع  تّدـش  اـهیریگتخس و 
مد رد  شنارای  نیـسح و  ياهرکیپ  ندـید  اب  ناـنآ  زا  یعمج  یّتح.تشذـگ  یگداـسب  ناوت  یمن  ناـنآ  ییاـفو  یب  یتسـس و  ۀـّیحور 

ياج هب  ارچ  هک  دیـشورخ  نانآ  رب  ناشدوخ  زا  یکی.نک  يرای  ار  تربمایپ  رـسپ  ایادـخ  هک  دـندرک  یم  اـعد  دنتـسیرگ و  یم  ، اـهغیت
(2) ءاعّدلا .»؟ اذه  لدب  هترصن  یلا  نوبهت  ّاله  » دیباتش یمن  شیرای  هب  ، اعد

وا ییأر  دوخ  يراکایر و  يدهع و  تسس  وا  ییاریذپ  مسر  رب  هفوک و  رب  ياو 

وا ییاریذپ  ناوخ  رس  تسشنب  هک  ره  دیشک  كاخ  رد  هک  داب  شرس  هب  ملاع  كاخ 

وا (3) ییاوسر  ةزاوآ  زا  دش  رپ  تهج  شش  قافن  دیک و  وا  هر  ، یگنرود ردغ و  وا  مسر 

ص:378

،ج 2،ص 420. یشرقلا فیرش  رقاب  «، نیسحلا مامالا  هایح  » زا هدافتسا  اب  ( - 1 - 1
«. يرذالب » زا لقن  هب  ،ص 442، نامه ( - 2 - 2

(. قفش ) یتجهب نیسح  دمحم  ( - 3 - 3
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دایرف یهاوخ و  داد  روگ  يو  دادیب  ۀبیتک  يا  ! هفوک يا 

ناشیرپ تارطاخ  حرش  يو  ناطیش  يزاب  هاگیاپ  يا 

ار ادخ  ریش  ، لهج هب  یتشک  ار  يوه  وید  بیرف  يدروخ 

ار یلع  نیسح و  یتخانشن  ار  یلزا  قشاع  ود  یتشک 

دش ملع  ، داسف رد  وت  مان  دش  مخ  وت  درد  یلع ز  تشپ 

یقافن لهج و  هاگ  هتوتیب  یقاط  ، هقرفت گنر  تفه  رد 

...كاخ (1) رب  هتخیر  يوربآ  يا  كاپان  يراج  رابیوج  يا 

هفوک ، ییافو یب  -

صعیهک

هک دراد  یلئاسم  ای  لیاضف  ای  ثداوح  هب  هراـشا  يزمر  فورح  نیا  ، ریـسافت یخرب  قبط.میرم  ةروس  لّوا  رد  نآرق  ۀـعّطقم  فورح  زا 
ترـضح : تسا تایاور  رد.تسالبرک  ۀثداح  اب  نآ  قابطنا  ، فورح نیا  ياهلیوأت  اهریـسفت و  ۀلمج  زا.دـنهاگآ  نآ  ملع  هب  تیب  لها 

رد کشا  دش و  یم  نیگهودنا  ، دیسر یم  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  مان  هب  نوچ  تفرگ و  ارف  لیئربج  زا  ار  ابع  لآ  نت  جنپ  مان  ایرکز 
ربـخ ار  نآ  ۀـصق  « صعیهک » اـب دنوادخ.دیـسرپ  دـنوادخ  زا  ار  نآ  زار.تفر  یم  شهودـنا  ، رگید ياـهمان  اـب  اـّما  ، دـمآ یم  شمـشچ 

شطع « نیع ،» تسا « مالـسلا هیلع  » نیـسح لتاق  ، رگمتـس دـیزی  « ءای ،» تسا هرهاط  ترتع  ندـش  هتـشک  اه ،» ،» تسالبرک مان  «، فاـک » .داد
هک تساوخ  ادخ  زا  تسیرگ و  « مالسلا هیلع  » نیسح تبیـصم  رد  زور  هس  اّیرکز.تسوا  تمواقم  ربص و  « داص »و« مالـسلا هیلع  » نیـسح
غاد هب  شدـنزرف  گوس  رد  ار  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » دّـمحم هک  هنوگنآ  دـنک و  شـشیامزآ  ، وا ّتبحم  اب  دـنک و  اطع  وا  هب  يدـنزرف 

.دـمآ اـیند  هب  ههاـم  شـش  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نوچمه  مه  ییحی.درک  اـطع  وا  هب  ار  ییحی  ، دـنوادخ.دنک رادـغاد  مه  ار  وا  ، دـناشن
تشط و رد  ود  ره  رس  هدش و  هدیرب  هنامولظم  ود  ره  رس.دراد  دوجو  زین  رگید  ياهتهابش  یلع  نب  نیسح  ایرکز و  نب  ییحی  نایم  (2)

.دش هداهن  ناشنامز  توغاط  شیپ  یقبط 

ییحی دای  ، هدیرب رس  ، مولظم -

ص:379

«. مالسلا هیلع  » مولظم ماما  ، یلع گوس  رد  (، دیرف ) یبسامهط رداق  « دادیب ۀبیتک  » دولآ مغ  يونثم  زا  ( - 1 - 1
هدش لیوأت  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تداهـش  هب  زین  يرگید  تایآ  ،ج 44،ص 223. راونألا راحب  ،ج 3،ص 3، ناهربلا ریسفت  ( - 2 - 2

«. هتداهشل هلّوؤملا  تایآلا  » باب ،ج 44،ص 217  راونألا راحب  : ك.ر.تسا
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ص:380
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گ

زیرگ

زا ناـناوخ  هضور  هکناـنچ  ، بساـنت اـب  نتـسویپ  رگید  بـلطم  هـب  ار  یبـلطم  ، ندرک رگید  عوـضوم  هـب  یهتنم  ار  يراـتفگ  : ندز زیرگ 
.دنور (1) ادهش  زا  یکی  ای  البرک  ۀعقاو  هب  یتیاکح 

زا یّـصاخ  تبیـصم  هب  ای  دـنناوخ  یم  ار  البرک  زا  یّـصاخ  ۀـیثرم  ، دـنراد هک  يراتفگ  ثحب و  بساـنت  هب  ، ناـناوخ هضور  ناـظعاو و 
یم ار  رغصا  یلع  ای  ربکا  یلع  تبیصم  ، دشاب كدوک  ای  ناوج  ةرابرد  نخس  عوضوم  رگا  الثم.دنزادرپ  یم  موصعم  هدراهچ  بئاصم 

نیا.دـنوش یم  لقتنم  البرک  رد  ادهـشلا  دیـس  رکیپ  ندـنام  نفد  نفک و  یب  لسغ و  یب  هب  ، یـسک هوکـش  اب  نفد  مسارم  زا  دـنناوخ و 
یسامح و ياهتکرح  رد.دراد  مان  « ندز زیرگ  » ادهش زا  رگید  یکی  ای  نیسح  ماما  البرک و  ۀعقاو  هب  صاخ  ۀثداح  ای  عوضوم  زا  لاقتنا 
تداهـش و رـشن  رطاخب  » .ددرگ یم  ماهلا  ۀیامرـس  ، هثداح نآ  دای  دوش و  یم  هدز  البرک  يارحـص  هب  زیرگ  رگید  یتروصب  زین  یبالقنا 

...هّمع رسپ  هلاخ و  رسپ  ییاد و  ومع و  ردارب و  گرم  ۀناهب  هب  ، هعیش هک  تسا  نادیهش  ۀفسلف 

(2) .دنا » هتفگ  یم  هعیش  نادیهش  نیسح و  زا  دنا و  هدز  یم  زیرگ  البرک  هب  هرابکی  هدرک و  یم  درگ  ار  نادنواشیوخ  نارای و 

تبیصم رکذ  ، ربنم ظعو و  بادآ  ، هضور ، يرادازع -

هیرگ

رایسب باوث  « مالسلا هیلع  » نیسحلا هللا  دبع  ابا  رب  نتسیرگ  «. تسادخ ضیف  ۀمشچ  ، نایرگ مشچ  »

ص:381

.ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
ص 43. (، داشرا ۀینیسح  پاچ  ) ناروآدای دای و  ( - 2 - 2
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کشا .دـنا (2) هتـسیرگ  مالـسلا » هیلع  » نیـسح يازع  رب  مه  ایرد  ارحـص و  تاـناویح  ، نامـسآ نیمز و  ، ناربماـیپ ، ناگتـشرف .دراد (1)
لصاح دزاس و  یم  فرط  رب  ار  حور  شطع  ، دنک یم  باریس  ار  لد  ، کشا.تسادهشلا دیـس  تیب و  لها  اب  یبلق  دنویپ  ۀناشن  ، نتخیر

داش و نانآ  يداش  رد  هک  دنک  یم  باجیا  ، هّمئا اب  یحور  یگنهامه  یلدمه.دوش و  یم  لصاح  تیب  لها  هب  تبسن  هک  تسا  یتّبحم 
ار « مالسلا هیلع  » نیـسح رهم  هک  یبلق  (3) ...اننزحل » نونزحی  انحرفب و  نوحرفی  » هک تسا  هعیـش  ناـشن  نیا.میـشاب  نوزحم  ناـشمغ  رد 

.تسا قشع  دهاش  لد و  نابز  ، کشا.دیرگ یم  وا  تداهش  ّتیمولظم و  دای  هب  کش  یب  ، دشاب هتشاد 

نورب دیآ  بآ  ةدید  زا  مرب  یم  تمان  هک  ات  نوریب  دیآ  بالگ  رطع و  ، لگ گرب  زک  نانچنآ 

؟ نورب دیآ  باسح  یب  بآ  ، هتشر نودب  یک  هاچ  رعق  زک  ، ام نیب  رد  دوب  تفلا  ۀتشر 

نورب دیآ  بابک  بانوخ  هک  دیاب  یشتآ  اه  هدید  زا  نوخ  کشا و  دزیرن  ، لد دزوسن  ات 

نورب دیآ  باتک  بلق  زا  هزاریش  نیا  لکشم  تسا  تقلخ  « باتکلا ّما  » ةزاریش وت  رهم 

نورب (4) دیآ  بالگ  نوچ  ، لگ دوش  لصاح  یب  گرب  یشزرا  دشابن  ار  لد  وت  رهم  دشابن  رگ 

تسا و بتکم  نیا  اب  یحور  يرکف و  ۀـیذغت  تداهـش و  گنهرف  اروشاـع و  اـب  تعیب  دـیدجت  ، ـالبرک يادهـش  گوس  رد  نتـسیرگ 
يازع تیب و  لها  تیمولظم  رب  نتـسیرگ  ، هعیـش هّمئا.تسادهـشلا  دیـس  اب  تّدوم  داد  رارق  نامیپ و  ندرک  اضما  یعون  ، نتخیر کـشا 

: تسا هدومرف  « مالسلا هیلع  » قداص ماما.دنا  هتفریذپ  ، قشع تقادص  رب  ار  کشا  تداهش  هدرک و  دیکأت  ار  ینیسح 

یم ار  شناـهانگ  دـنوادخ  ، دـشاب یـسگم  لاـب  ةزادـنا  هب  رگا  یتح  ، دوش دولآ  کـشا  شنامـشچ  میوش و  داـی  اـم  هک  سک  ره  دزن  »
: بئاص ۀتفگ  هب  (5) .دشاب » ناوارف  ایرد  فک  نوچ  دنچ  ره  ، دیاشخب

دراد هلفاق  نیا  ، ربخ فسوی  تسه ز  رگ  دوصقم  رهوگ  دوب  کشا  ۀلسلس  رد 

یلّصفم ثیدح  رد  بیبش  نب  ناّیر  هب  « مالسلا هیلع  » اضر ماما.تسا  دیکا  رایسب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رب  نتسیرگ  هب  ناماما  روتـسد 
نب ّیلع  نب  نیسحلل  کباف  ءیشل  ایکاب  تنک  نا  ! بیبش نب  ای  :» دومرف

ص:382

.دینک هعلاطم  ات 296  ،ج 44،ص 279  راونألا راحب  رد  هلمج  زا  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رب  هیرگ  راثآ  باوث و  ثیداحا  ( - 1 - 1
.دعب هب  ،ج 45،ص 220  راونألا راحب  ،ج 1،ص 97، راحبلا هنیفس  ( - 2 - 2

،ج 5،ص 233. همکحلا نازیم  ( - 3 - 3
،ص 131. ناسح ، دیزیرب اهکشا  يا  ( - 4 - 4

،ج 10،ص 391. هعیشلا لئاسو  ( - 5 - 5
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نوـچمه ار  وا  هـک  ، نـک هـیرگ  یلع  نـب  نیــسح  رب  ، ینک یم  هـیرگ  يزیچ  رب  رگا  (1) ...شبکلا .» حـبذی  امک  حـبذ  ّهناـف  بلاـط  یبا 
یم اوراـن  ار  نآ  رد  گـنج  تیلهاـج  ةرود  مدرم  هک  تسا  یهاـم  ، مّرحم :» تسا هدوـمرف  يرگید  ثیدـح  رد.دـندیرب  رـس  ، دنفـسوگ

دنتفرگ تراسا  هب  ار  ام  ناوناب  نادنزرف و  دندومن و  ام  تمرح  کته  دنتخیر و  قحانب  ار  ام  نوخ  نانمشد ، ، هام نیا  رد  یلو  ، دنتـسناد
) نیـسح زور.دـندرکن  تیاـعر  ار  یتمرح  چـیه  ادـخ  لوسر  يارب  ، اـم راـک  رد  دـندرک و  تراـغ  دـندز و  شتآ  اـم  ياـه  همیخ  هب  و 
رب دـیاب  سپ.میدرب  ثاریم  هب  جـنر  يراتفرگ و  ، البرک نیمزرـس  زا  ام  درک و  يراج  ار  نامیاهکـشا  حورجم و  ار  ام  ياهکلپ  ( اروشاع

(2) .دزیر » یم  ورف  مه  ار  گرزب  ناهانگ  ، وا رب  هیرگ  هک  ، دنیرگب ناگدننک  هیرگ  ، نیسح نوچمه  یسک 

دای ارم  ینمؤم  چیه  ، مکشا ۀتـشک  نم  (3) یکب ،» ّالا  نمؤم  ینرکذـی  ،ال  هربعلا لیتق  انا  :» تسا هدومرف  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  دوخ 
زگره تسیرگ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  لاس  تسیب  « مالسلا هیلع  » داجـس ماما.دیرگ  یم  ( میاهتبیـصم رطاخب  ) هکنآ رگم  دنک  یمن 

دنـسپان و يا  هیرگ  هلان و  ره  «: مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  ةدومرف  هب  .درک (4) یم  هـیرگ  هـکنآ  رگم  دنتـشاذگ  یمن  وا  شیپ  یماـعط 
(5) نیسحلا .» یلع  ءاکبلا  عزجلا و  يوس  هورکم  ءاکبلا  عزجلا و  ّلک  :» مالسلا هیلع  نیسح  رب  نتسیرگ  ندیلان و  رگم  ، تسا هورکم 

هک تلیـضف  همه  نیا.دراد  رجا  تسا و  هدیدنـسپ  ( یکاـبت ) ندروآ رد  ناگدـننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  مه  ، ندـنایرگ مه  ، نتـسیرگ مه 
نادیهش گوس  رد  ندش  نیگمغ  دناشن و  یم  ورف  ار  خزود  شتآ  ، مشچ کشا  هکنیا  هدش و  نایب  « مالسلا هیلع  » نیسح رب  هیرگ  يارب 

یهلا ضیف  نیا  ندیـسر  عنام  هک  دشابن  يّدح  رد  ناسنا  یگدولآ  قسف و  هانگ و  هک  تسا  یتروص  رد  ، تسا باذـع  زا  ینمیا  البرک 
زاس هنیمز  امتح  ، تسادهـشلا دیـس  هّمئا و  طخ  رکف و  هار و  اب  یحور  لاصتا  یبتکم و  ۀطبار  یفطاع و  دنویپ  نّیبم  هک  یکـشا.ددرگ 

وا طاشن  اب  تقفاوم  وا و  حور  اب  یگنهامه  وا و  ۀسامح  رد  تکرش  ، دیهش رب  هیرگ  :» يرّهطم دیهش  ریبعت  هب  .ددرگ  یم  هانگ  زا  زیهرپ 
تاساسحا اهبلق و  کلام  ، شا هنانامرهق  تداهش  ۀطساوب  ، شردق یلاع  ّتیصخش  ۀطساوب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما...تسوا  تکرح  و 

نیا رب  هک  یناسک  رگا.تسا  ناسنا  نویلیم  اهدص 

ص:383

،ج 44،ص 286. راونالا راحب  ( - 1 - 1
،ص 283. نامه ( - 2 - 2
،ص 279. نامه ( - 3 - 3

،ج 46،ص 108. نامه ( - 4 - 4
،ج 45،ص 313. راونألا راحب  ( - 5 - 5
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لکش مه  تهج  رد  میظع  نزخم  نیا  زا  دنناوتب  ، یبهذم نانارنخس  ینعی  ، دندش هدرامگ  یحور  یـساسحا و  ردقنارگ  میظع و  نزخم 
دهاوخ حالـصا  یناهج  ، دـننک حیحـص  يرادرب  هرهب  ینیـسح  میظع  حور  اب  اـهحور  ندرک  ساـسحا  مه  ندرک و  گـنرمه  ندرک و 

هن ، تسالبرک گنهرف  ینیـسح و  مسارم  نتـشادهگن  هدـنز  اروشاع و  يایحا  ياتـسار  رد  هیرگ  ۀفـسلف  تخانـش  ّمهم ، سپ  (1) .دش »
هتـشاد ماما  اب  ار  ییوسمه  نآ  ، هدولآ ناج  لد و  هک  تسین  مولعم  ! کشا هرطق  دـنچ  اب  ندـش  كاـپ  دـیما  هب  ، یگدولآ ندرک و  هاـنگ 

.دنک هیرگ  شبئاصم  دای  اب  هک  دشاب 

دایرف ، هیرگ تسا و  لد  نابز  «، کشا » .دراد ار  نارگمتـس  هب  ضارتعا  دایرف  هک  تسا  یناّرب  هشیمه  حالـس  ، اروشاع گـنهرف  رد  هیرگ 
ات ، دـشابن نز  هنیـس  شیاپ  ات  ، یبتکم ره  :» دومرف « هر » ینیمخ ماما.تسا  « دیهـش نوخ   » زا يرادـساپ  زین  کشا  تلاـسر.ّتیمولظم  رـصع 

هدنز ، نتـشادهگن ، دیهـش رب  ندرک  هیرگ  »(2) ...دوـش ،» یمن  ظـفح  دـشابن  نز  هنیـس  رـس و  يوـت  شیاـپ  اـت  ، دـشابن نک  هیرگ  شیاـپ 
هک تسا  ینعم  نیمه  نتشادهگن  هدنز  تضهن و  نتشادهگن  هدنز  ، نیسح ماما  يازع  رب  ندرک  هیرگ  »(3) تسا ،» تضهن  نتشادهگن 
هک تسا  يا  هیرگ  هکنیا  يارب  ، دنـسرت یم  اـه  هیرگ  نیمه  زا  اـهنآ  ، ...داتـسیا گرزب  روطارپما  کـی  لـباقم  رد  یمک  تیعمج  کـی 

(4) .تسا » ملاظ  لباقم  دایرف  ، تسا مولظم  رب  هیرگ 

میا (5) هتشون  امیا  هب  رطس  ود  ، دوخ کشا  زا  ینتشون  ام  لد  درد  تسین  دنچ  ره 

هیلع » یلع نب  نیسح  هب  تبسن  هک  هداد  رارق  اهلد  رد  دنوادخ  هک  تسا  یقشع  زا  هتـساخرب  تسا و  تّدوم  ّتبحم و  لصف  رـس  ، کشا
«: هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  ةدومرف  هب.دوش  یم  بوذجم  « مالسلا

ياهلد رد  ییاـمرگ  ترارح و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  يارب  (6) ادـبا .» دربـت  ـال  نینمؤملا  بولق  یف  هرارح  نیـسحلا  لـتقل  ّنا  »
.دوش یمن  شوماخ  درس و  زگره  هک  تسا  نانمؤم 

؟ تسین التبم  ار  امش  لد  نیمادک  تسین ؟ الب  رد  هر  نیا  رد  قشاع  مادک 

كانمغ تشگ  لد  ناتقشع  زا  رگا  كانمن  هدید  دش  ناتگوس  رد  رگا 

لزنم هب  ار  ام  « مغ »و« کشا » دناسر لد  هدید و  نیا  ام  قشع  هاوگ 

ص:384

ص 124 و 125. (، يدهم بالقنا  مایق و  ۀمیمض  ) دیهش ( - 1 - 1
،ج 8،ص 70. رون هفیحص  ( - 2 - 2

،ج 10،ص 31. نامه ( - 3 - 3
-ج 10،ص 31. نامه ( - 4 - 4

.يزیربت بئاص  ( - 5 - 5
،ج 12،ص 556. هعیشلا ثیداحا  عماج  ( - 6 - 6
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يراوگوس کشا و  مییام و  نونک  يرادغاد  درد  مییام و  نونک 

تسا يراک  هنییآ  ناممشچ  قاور  تسا  يراج  هتسویپ  ازع  کشا  زونه 

زورما (1) دراک  یم  مغ  رذب  ، مّرحم زورما  دراد  مّرحم  ام  ریدغ 

کمن میا و  هتـسشن  ادهـشلا  دیـس  ّتبحم  ةرفـس  رـس  ، نامیاهکـشا يروش  اب  ام  تسا و  نیـسح  اب  اـم  طـبار  ، هیرگ کـشا و  ، مه زورما 
.دوش یم  رد  هب  مه  ناج  اب  هدش و  دراو  ام  ناج  رد  ردام  ریش  اب  رهم  نیا  ، ور نیا  زا  ، میتسه هللا  دبع  ابا  ةدرورپ 

کشا ، تاربعلا لیتق  ، هیثرم ، يرادازع -

« مالسلا هیلع  » نسح نب  مساق  - نسح غاب  لگ 

هدیرب يولگ 

يا (2) هدرک  دالوف  رجنخ  شا ز  هدرزآ  مادم  یفطصم  هگ  هسوب  دوب  هک  یقلح 

لوـسر هاـگ  هسوـب  هک  دـنداهن  یموـقلح  رب  غیت.دـندرک  ادـج  رکیپ  زا  ار  شرهطم  رـس  «، مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ 
يربک بنیز  نابز  زا  « سأرلا روزجم  » ریبعت نینچمه  دنا و  هداد  ترـضح  نآ  رب  « حـیبذ » بقل ، ور نیا  زا.دوب  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ

رب بل  ، تفرگ شوغآ  رد  ار  وا  رکیپ  ، شردارب دـسج  عادو  ماگنه  ، بنیز ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  اهلتقم  یخرب  رد.تسا  هدـش  لـقن 
.درک (3) عادو  نینوخ  ندب  نآ  اب  دیسوب و  داهن و  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ةدیرب  موقلح 

دوب ربمغیپ  هآ  لوسر  ، دیشروخ دوب  ربمغیپ  هاگن  ، نارگن وس  نآ 

دوب (4) ربمغیپ  هاگ  هسوب  ، هرجنح نآ  شاک  يا  یتسکش  یم  ، دیلپ غیت  يا 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  -

رارسألا هنیجنگ 

نخس دیوگ  یمه  نم  نابز  زک  نت  ناج و  رد  ارم  ناهنپ  نیا  تسیک 

ناّـمع زا  يونثم  بلاـق  رد  ، یـسامح یناـفرع  رعـش  زا  دـنلب  يا  هموـظنم  هعومجم.تسـالاب و  رعـش  اـب  ، رارـسألا هنیجنگ  باـتک  عورش 
هب ینافرع  دید  زا  تسا و  یسراف  ۀیثرم  ۀتسجرب  راثآ  زا  ،و  اروشاع يارجام  »و  مالسلا هیلع  » نیـسح گوس  رد  ، تسا (م 1322) یناماس

نانامرهق و البرک و 

ص:385
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.فلؤم زا  « باتفآ تیب  لها  » يونثم زا  ( - 1 - 1
.یناشاک مشتحم  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 55. نیطبسلا یلاعم  ( - 3 - 3
.يرقاب دعاس  ( - 4 - 4
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.تسا هدش  رشتنم  پاچ و  فلتخم  ياهتروص  هب  اهراب  باتک  نیا.تسا  هتسیرگن  نآ  ثداوح 

قارع مدنگ 

هب تسد  ندولآ  زا  ار  وا  هک  مالسلا » هیلع  » ادهـشلا دیـس  داهنـشیپ  هب  خساپ  رد  ( البرک رد  هفوک  هاپـس  هدنامرف  ) دعـس رمع.ير  مدنگ  ای 
هدـش هداد  ير  تموکح  ةدـعو  نم  هب  : تفگ هلمج  زا  ، دروآ یم  یفلتخم  ياه  هناـهب  دعـس  رمع  تشاد و  یم  رذـح  رب  شیوخ  نوخ 
يور زا  دعـس  رمع.یکدنا  رگم  يروخن  قارع (1) مدـنگ  زا  ، نم گرم  زا  سپ  مراودـیما  : دوـمرف درک و  نیرفن  ار  وا  ترـضح.تسا 
راتخم تسد  هب  دیسرن و  مه  ير  تموکح  هب  دعس  رمع  ، ماما نیرفن  قبط  ( هیافک ریعّشلا  یف  ) تسا سب  ارم  مه  نآ  « وج :» تفگ ازهتـسا 

یم ناهیفـس  زا  یخرب  : دوب هتفگ  ترـضح  نآ  هب  دعـس  رمع  ، اروشاع زا  شیپ  اـهلاس  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  لـقن  رد  .دش (2) هتشک 
ینـشور مشچ  ۀـیام  هچنآ  یلو  ؛ دـننامیلح نارابدرب و  هکلب  ، دنتـسین هیفـس  نانآ  دومرف  ترـضح.تشک  مهاوخ  ار  وت  نم  هک  دـنرادنپ 

.تسالبرک عیاقو  زا  ترضح  نآ  ییوگشیپ  ، نیا هک  (3) دروخ ، یهاوخن  یکدنا  زج  ، قارع مدنگ  زا  نم  زا  سپ  هک  تسا  نآ  تسا 

دعس نب  رمع  ، ير تموکح  -

هاگلتق لادوگ 

ار ماما  رّهطم  رس  دمآ و  دورف  نانس  ای  رمش  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  ، تمواقم تاظحل  نیرخآ  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  هک  یّلحم 
ماما ندیـسر  تداهـش  هب  ّلحم  ، هاگلتق.تسا هدوب  اج  نیرت  نییاپ  ، ـالبرک نادـیم  رگید  ياهتمـسق  هب  تبـسن  اـیوگ.درک  ادـج  رکیپ  زا 

هک دراد  دوجو  یبادرس  ترضح ، نآ  رّهطم  مرح  زا  نوریب  ، رـضاح لاح  رد.تخیر  البرک  كاخ  رب  شرهطم  نوخ  هک  تسا  نادیهش 
رارق لـحم  نآ  يور  رب  ، ربـق تروـصب  ، نـیمز حطـس  زا  رتـم  مـین  يدـنلب  هـب  يرمرم  گنـس  دوـش و  یم  بوـسحم  وا  تداهـش  ّلـحم 

.دننک ترایز  ات  دننک  یم  زاب  ینیعم  صاخشا  يارب  یهاگ  تسا و  هتسب  نآ  رد  بلغا.دراد 

.مدوب هدیدن  عیفر  نینچ  یلادوگ  چیه.تسا  هدیکم  ار  وت  نوخ  هک  ملادوگ  نآ  مرکف  رد  »

ص:386

.تسا هدمآ  « ير مدنگ  » نیطبسلا یلاعم  رد  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 55. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ،ص 248، مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 2 - 2

،ج 5،ص 199 و 210. هادهلا تابثا  ( - 3 - 3
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(1) سرپب .» لادوگ  زا  ، دوب زیزع  ناوت  یم  مه  ضیضح  رد 

هیبنیز لت  ، لتقم -

هراوشوگ

دوب اه  همیخ  رد  هچ  ره  ، اهنآ ندیشک  شتآ  هب  نمض  ، هدرک هلمح  اه  همیخ  هب  هفوک  هاپس  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ 
هیلع » نیـسح ماما  رتخد  ، يرغـص همطاـف  زا  .دـندروآ (2) نوریب  لاـخلخ  هراوـشوگ و  ، لاـفطا ياـهاپ  اهــشوگ و  زا  دـندرک و  تراـغ 

هداتـسیا اه  همیخ  زا  یکی  يولج  هک  وا  فرط  هب  دعـس  رمع  هاپـس  ناراوس  زا  یکی  ، ماما تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هدش  لقن  « مالـسلا
يراج نوخ  دنک و  یم  شـشوگ  زا  هراوشوگ  هاگنآ  ، دروخ یم  نیمز  رب  هک  دنز  یم  یتبرـض  وا  رب  هزین  اب  دوش و  یم  رو  هلمح  ، هدوب

هیلع » نیــسحلا تـخا  موـثلک  ّما  نذا  یف  ناـک  طرق  یلا  اوـضفا  یّتـح  » تـسا هدــش  لـقن  نـینچ  زین  موـثلک  ّما  ةراــبرد  .دوـش (3) یم 
(4) اهنذا .» اومرخ  هوذخاف و  « مالسلا

اه همیخ  تراغ  ، لاخلخ -

هراوهگ

لبمـس نیا  زا  اهیناوخ  هیبش  اه و  هیزعت  اه ، هیثرم  رد.نایدـیزی  متـس  اب  وا  ندـش  دیهـش  البرک و  رد  راوخریـش  كدوک  روضح  لبمس 
.دوش دای  اروشاع  دیهش  ۀهام  شش  ، رغصا ّیلع  زا  ات  دوش  یم  هدافتسا 

ص:387

،ص 140. يدورامرگ يوسوم  ، نوخ ّطخ  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 301. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2

،ج 45،ص 61. راونالا راحب  ( - 3 - 3
ص 305. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 4 - 4
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ل

هداعس ّالا  توملا  يرا  ال 

تسا ریز  هب  رس  قح  هک  اجنآ  ردنا  تسا  ریما  لطاب  هک  اجنآ  ردنا 

تسا ریسا  نوبز و  لامیاپ و  تّورم  نید و  هک  اجنآ  ردنا 

تسا راختفا  نیرتالاب  ، گرم تسا  راوگان  یگدنز  یتسار 

هداتف نوخ  رد  راکادف  ناز  هداد  تسد  زا  رس  دیهش  ناز 

« هداعس الا  توملا  يرا  ال   » روشرپ گناب  نیا  دیآ  نادواج 

دنشورخ (1) نافوط  نوچ  رگمتس  رب  دنشوکب  نادرمدازآ  ! يرآ

ینادواج تایح  ، ندرم هنوگنیا  تسا و  ناملاظ  رانک  رد  راب  ّتلذم  یگدنز  رب  ، تداهش خرس و  گرم  ندیزگ  ، اروشاع ياهشزومآ  زا 
رد « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  شخب  ماهلا  یـسامح و  ۀبطخ  زا  يا  هلمج  ، الاب نخـس.یگدنز  تروصب  یگرم  ، نتـسیز هنوگنآ  تسا و 
یم هک  اجنآ  ات  « ...تّریغت ترّکنت و  دـق  ایندـلا  ّنا  :» تسا نینچ  هبطخ  زاغآ  دومرف و  شیوخ  نارای  هب  باـطخ  هک  تسا  اروشاـع  زور 

هداعـس و ّالا  توملا  يرا  ّینا ال  ،و  هّللا ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع ، یهانتی  ـال  لـطابلا  ّنا  هب و  لـمعی  ـال  ّقحلا  ّنا  نورت  ـالا  :» دـیامرف
(2) امرب .» ّالا  نیملاّظلا  عم  هایحلا 

؟ دوس هچ  یگدنز  نیزک  ، تشذگ ناج  دیاب ز  ملظ  ریغ  هب  دنیبن  چیه  هدید  هک  نونکا 

دزومآ و یم  ار  تّزع  اب  هنادنمتفارش و  یگدنز  سرد  ، تسا هدرک  نایب  هدش  دای  ۀلمج  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  هک  يدنلب  ۀفـسلف 
هب نت  « ندنام هدنز  » يارب ناسنا  ، یلاعتم رواب  نآ  نودب 

ص:389

،ص 71. يدازآ راهب  (، قفش ) یتجهب نیسح  دمحم  «، تداهش ای  ، یگدازآ ای  ،» رعش زا  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 68. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 2 - 2
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.تسا میلاعت  نیمه  ۀیاس  رد  ، تسا يدازآ  بتکم  ، اروشاع رگا.دهد  یم  يراوخ  متس و  ره 

هبطخ ، یبلط تداهش  ، یگدازآ ، یگدنز -

قحال

یلع شدنزرف  زین  نیسح  ماما  درک ، میدقت  ترضح  نآ  هب  « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  اب  تاقالم  ماگنه  ، ّرح نب  هللا  دیبع  هک  یبسا  مان 
دود و یم  يزیچ  یپ  رد  هچنآ  هکنآ و  ، هدیسر ، هدنـسررد هدنور ، یپ  زا  » نآ يانعم  .درک (1) راوس  نآ  رب  ار  « مالسلا هیلع  » نیسحلا نب 

راک هب  زین  برع  نافورعم  زا  دنچ  ینت  ياهبسا  يارب  مان  نیا.دنتفگ  یم  « قحال » مه ور  دنت  ياهبسا  هب  ور  نیا  زا.تسا  « دسر یم  نآ  هب 
.تسا (2) هتفر 

« مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  ای  کمویک  موی  ال 

ماـما يزور.تـسا  « مالـسلا هـیلع  » نیدـباعلا نـیز  زا  ینخـس  نومـضم.تسین  ( اروشاـع ) وـت زور  نوـچمه  يزور  چـیه  ! هللا دـبع  اـبا  يا 
زا دای  سپس  ، دش هتشک  نآ  رد  هزمح  هک  درک  دحا  زور  زا  دای.تسیرگ  درک و  هاگن  « مالـسلا هیلع  » سابع رـسپ  هب  « مالـسلا هیلع  » داجس

لجر فلا  نوثـالث  هیلا  فلدزا  ، نیـسحلا مویک  موـی  ـال  :» دوـمرف سپـس.دیسر  تداهـش  هب  اـجنآ  بلاـط  یبا  نب  رفعج  هک  درک  هتوـم 
اـملظ و اـیغب و  هولتق  یّتـح  نوـظعّتی  ـالف  مهرّکذـی  هّللاـب  وـه  همدـب و  ّلـج  ّزع و  هّللا  یلا  بّرقتی  ّلـک  هّمـألا  هذـه  نم  مّهنا  نوـمعزی 

نیا زا  ار  دوخ  همه  هک  دندمآ  درگ  وا  ّدـض  رب  رفن  رازه  یـس  هک  ، تسین « مالـسلا هیلع  » نیـسح زور  نوچ  يزور  چـیه  (3) ...اناودع ،»
یمن دـنپ  ناـنآ  اـّما  ، تخادـنا یم  ادـخ  داـی  هب  ار  ناـنآ  وا.دنتـسج  یم  بّرقت  ادـخ  هب  وا  نوـخ  نتخیر  اـب  همه  دنتـشادنپ و  یم  تّما 

ناج داد و  ناحتما  درک و  راثیا  هک  دنک  تمحر  ار  « سابع ،» دنوادخ.دنتـشک ینمـشد  زواجت و  متـس و  يور  زا  ار  وا  هکنآ  ات  ، دنتفرگ
هیلع » ادهــشلا دیــس  هـب  باـطخ  زین  مالــسلا » هـیلع  » نینمؤـملا ریما  یبـتجم و  نـسح  ماـما  (4) ...درک » شردارب  يادـــف  ار  شیوـــخ 

رابهودـنا نیگنـس و  ، ربمایپ تیب  لها  ياهتبیـصم  اهتداهـش و  ۀـمه  هچرگ  (5) هّللا » دـبع  ابا  ای  کـمویک  موی  ـال  :» دـنا هدومرف  « مالـسلا
هب يدیهـش  یماما و  چـیه  اروشاع و  یـشارخلد  هب  يا  هثداح  چـیه  دوب و  گوس  غاد و  نیرتالاب  ، تشذـگ البرک  رد  هچنآ  اـّما  ، تسا

رطاخ يّالست  ناونعب  ، قوف ۀلمج  زا  هک  تسا  نیا.تسین  وا  نادنزرف  »و  مالسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  ّتیمولظم 

ص:390

.فارشألا باسنا  زا  لقن  ،ص 72، ییابطابط زیزعلا  دبع  دیس  ، هّنسلا نیسحلا و  ( - 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

،ج 22،ص 274. راونألا راحب  (، قودص یلاما  زا  لقن  هب  ،ج 4،ص 73( خیراوتلا خسان  ( - 3 - 3
،ج 4،ص 86. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ،ج 2،ص 10، نیطبسلا یلاعم  ( - 4 - 4

.نامه ( - 5 - 5
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لها بئاـصم  اروشاـع و  زا  ، دـمآ شیپ  امـش  يارب  یتبیـصم  هاـگره  هک  تسا  هّمئا  ۀیـصوت  نیا  دوش و  یم  هدافتـسا  مه  ناگدـیدغاد 
.دوش ناسآ  امش  رب  غاد  لّمحت  ات  ، دینک دای  « مالسلا هیلع  » تیب

هب زیرگ  ، الاب ۀـلمج  لقن  اب  نایاپ  رد  دـننک ، دای  يزادـگناج  تبیـصم  ره  زا  ای  ، دـنناوخب هضور  یماما  ره  زا  هاگره  ، زین ناـناوخ  هیثرم 
لّمحت لباق  کچوک و  یتبیـصم  مغ و  ره  ، البرک رد  تیب  لها  بئاصم  هب  هّجوت  اب  ، قحب تساهگوس و  نیرتالاب  هک  ، دـننز یم  ـالبرک 

.دوش یم 

زیرگ -

هنهک نهاریپ  - هنهک سابل 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  - نادند بل و 

کلملاب مشاه  تبعل 

سپ هک  تسا  يراعشا.تسا  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ هب  تبـسن  دیزی  ۀنیک  ینطاب و  رفک  ةدنهد  ناشن  هک  تسا  ینانخـس  هلمج  زا 
وزرآ دناوخ و  یتسمرس  رورغ و  اب  دیزی  ، دندوب هدروآ  ماش  هب  تراسا  هب  ار  وا  ترتع  هک  یماگنه  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح تداهـش  زا 
ردـبب یخایـشا  تیل  ) دـنیب یم  ار  دـیزی  ماقتنا  یهاوخنوخ و  دـندوب و  هدـنز  ، دـندش هتـشک  ردـب  گـنج  رد  هک  شناـکاین  شاـک  درک 

: دیوگ یم  هتخادرپ و  تلاسر  یحو و  راکنا  هب  هک  اجنآ  ات  ( ...اودهش

لزن (1) یحو  ءاج و ال  ربخ  الف  کلملاب  مشاه  تبعل 

نبا » زا رعــش  لـصا.تسا  هدــش  لزاـن  یحو  هـن  هدــمآ و  ( بـیغ نامــسآ  زا  ) يربـخ هـن  ، دــندرک یم  يزاـب  تموـکح  اـب  نایمــشاه 
همزمز یپ  رد  ، دـهد یم  ناشن  نآ  نومـضم  اب  ار  شندوب  هدـیقع  مه  ، یتّیعقوم نانچ  رد  دـیزی  طّسوت  نآ  ندـناوخ  یلو  ، تسا « يرعبز
ِتایِآب اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َهَِبقاع  َناک  َُّمث   » ۀیآ اب  ار  شیوخ  ۀبطخ  « مالـسلا هیلع  » بنیز هک  دوب  زیمآرفک  راعـشا  نیا  ندرک 

رد زین  و  !( دـندرک هرخـسم  بیذـکت و  ار  یهلا  تاـیآ  هـک  دـش  نآ  ، ناراکدـب ماجنارـس  ) درک زاـغآ  (2) َنُؤِزْهَتْـسَی » اـِهب  اُوناـک  ِهّللا َو 
ناشیارب ، میهد یم  تلهم  نانآ  هب  رگا  هک  دـنرادنپم  نارفاـک  ) دـناوخ ار  (3) ...ْمَُهل » ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  ـال  َو   » ۀـیآ ، همادا

جورخ تابثا  ، وناب نآ  ۀـباطخ  رـسارس  )و  تسا يا  هدـننک  راوخ  باذـع  ناـنآ  يارب  دوش و  یم  هدوزفا  ناـشناهانگ  هکلب  ، تسا بوخ 
رد وا  قسف  رفک و  تابثا  نید و  هب  وا  يداقتعا  یب  مالسا و  میرح  زا  دیزی 

ص:391

،ج 2،ص 187،ج 3،ص 377. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
هیآ 10. ، مور ( - 2 - 2

هیآ 178. ، نارمع لآ  ( - 3 - 3
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مدرم و يارب  ار  ناـنآ  یعقاو  ةرهچ  راکــشآ و  ار  ناـیوما  ناـهنپ  رفک  ، ـالبرک ۀــثداح  ، عـقاو رد.تـسا  ناـگمه  روـضح  ماـع و  ــألم 
.دوب اروشاع  ّمهم  تارمث  زا  نیا  تخاس و  نشور  ، خیرات

هّیما ینب  داسف  ، هّیما ینب  -

دیزی رب  تنعل 

درط يانعم  هب  نعل.تسا  ندیشون  بآ  ماگنه  وا  نالتاق  رب  تنعل  »و  مالسلا هیلع  » نیسح رب  مالس  دورد و  نداتـسرف  ، یعیـش ياهتّنـس  زا 
.دوشن ناشریگ  نماد  وا  ناهانگ  ات  دـندرک  یم  درط  دوخ  زا  ار  وا  ، درک یم  دّرمت  یـسک  هاـگره  ، برع.تسا ندرک  رود  تمحر و  زا 

(1)

لتاـق رب  ادـخ  تنعل  : دومرف سپـس  ، دـش رابکـشا  شنامـشچ  دیـشون و  تساوـخ و  بآ  ، یّقر دواد  لـقن  هب  ، مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما 
رازه دص  وا  يارب  ، دنوادخ هکنآ  رگم  ، دـنک تنعل  ار  وا  لتاق  دـنک و  دای  ار  نیـسح  دـشونب و  بآ  هک  تسین  يا  هدـنب  زگره  ، نیـسح
هئام هل  هّللا  بتک  ّالا  هلتاق  نعل  نیـسحلا و  رکذف  ءاملا  برـش  دبع  نم  ام  :» ...دنک یم  وحم  وا  زا  هئّیـس  رازه  دص  دـسیون و  یم  هنـسح 
یبآ :» دنـسیون یم  اه  هناخاّقـس  رب  تسا و  هدـش  مدرم  ییاروشاع  گنهرف  ءزج  ، نیا (2)و  ...هئّیـس » فلا  هئام  هنع  ّطح  هنـسح و  فلا 
لتق اروشاع و  ۀثداح  نازاس  هنیمز  نارـشابم و  نالماع و  رگید  رمـش و  دایز و  نبا  دـیزی و  رب  تنعل  «. نک دـیزی  رب  قح  تنعل  شونب و 

: تسا هدمآ  ثراو  اروشاع و  ترایز  رد  هلمج  زا  يددعتم  ياه  همانترایز  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما 

ناورم لآ  دایز و  لآ  نایفـس و  یبا  لآ  ارمـش و  دعـس و  نب  رمع  هناجرم و  نبا  دایز و  نب  هّللا  دـیبع  نعلا  اسماخ و  دـیزی  نعلا  مهّللا  »
(3) همایقلا .» موی  یلا 

تئارب تنعل و  ، ندیشون بآ  ماگنه  نیسح  دای  ، بآ ، نیسح رب  مالس  -

تئارب تنعل و 

اه همانترایز  رد  ، دورد مالس و  نانآ و  هب  تبسن  تّدوم  ربمایپ و  نادناخ  اب  یتسود  تبحم و  رانک  رد  ، تسا يّربت  ّیلوت و  نید  ، مالـسا
ربارب رد  ندوبن  تواـفت  یب.تسا  قح  نانمـشد  ناـملاظ و  هب  تبـسن  نیرفن  ترفن و  يرازیب و  تئارب و  رـصنع  ، ادـخ ءاـیلوا  هب  تبـسن 
يّربت توادـع و  ضغب و  نارگمتـس ، هب  تبـسن  ییاروشاع  ۀعیـش  کی  هک  دـنک  یم  باجیا  ، ادـخ لوسر  اـب  ییوسمه  ناراـکتیانج و 

رارق نعل  دروم  ، تسا هدرک  نعل  نآرق  هک  ار  یناسک  دشاب و  هتشاد 

ص:392

.نیرحبلا عمجم  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 87. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ،ص 77، يدنبرد لضاف  ، هداهشلا رارسا  ( - 2 - 2

،ص 458. نانجلا حیتافم  ، اروشاع ترایز  ( - 3 - 3
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.تسا نوعلم  ياه  هرهچ  زا  راجزنا  رّفنت و  جوا  ناشن  ، نعل.دهد

رد ییارآ  فص  اهیـشکندرگ ، ، اهمتـس ، اهفیرحت اهداسف ، ، اهیتشز نایب  اب  ، هدـمآ هّمئا  ادهـش و  ۀـمانترایز  رد  هک  ییاهتئارب  اـهتنعل و  رد 
هشیمه و رد  ّطخ  نیا  ناگدـنیامن  درط  ، نانآ نعل  تسا و  هتخیمآ  یهلا  ناربهر  اب  تفلاخم  هّمئا و  تعاط  نتفریذـپن  ، قح حانج  لباقم 

.تسا خیرات  ياج  همه 

نارادربنامرف ، نازاس هنیمز  ناگدـننک ، تمرح  کته  ، ناتکاس ، نایـضار مه  یناسک  ، دنتـشاد تسد  لتق  رد  یناـسک  ، ـالبرک ۀـثداح  رد 
خـساپ دندینـش و  ار  شیادـن  دـندرک و  راوـخ  ار  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هک  ناـنآ  زین  ،و  دـندورطم نوـعلم و  همه  دـنا و  هدوـب 

هنیمز تیب ، لها  نالتاق  ، ناش یلـصا  هاـگیاج  زا  تیب  لـها  ناگدـننزرانک  تیب ، لـها  هب  ملظ  ناراذـگ  هیاـپ  يرگید  زارف  رد.دـندادن 
رب نعل  ، دمحم لآ  نیملاظ  رب  نعل  ، یترایز رد  « ...تّأیهت تمجلا ، ، تجرـسا :» دنا هدش  تنعل  ، نالتاق ناراداوه  ناوریپ و  ، لتق نآ  نازاس 
( نانجلا حیتافم  هفورعم ، ریغ  ياروشاع  ترایز  «.) مهروبق مهراید و  مهحاورا و  نعلا  و  :» تسا هدش  ناشروبق  ناشراید و  ، ناشحاورا

مهیلع » نیــسح نـسح و  همطاـف و  نینمؤـملا و  ریما  لوـسر و  ادـخ و  هـب  بّرقت  ۀـیاپ  ، وا هـب  ناـملاظ  زا  تـئارب  نیــسح و  اـب  تـالاوم 
کتالاومب و کیلا  نسحلا و  یلا  همطاف و  یلا  نینمؤملا و  ریما  یلا  هلوسر و  یلا  هّللا و  یلا  بّرقتا  ّینا  ! هللا دـبع  ابا  اـی  :» تسا « مالـسلا

(1) ...کلذ .» ساسا  سّسا  نّمم  هءاربلاب 

دیزی رب  تنعل  ، همانترایز -

نافهل

هیلع » رقاب ماما  ثیدـح  رد  هک  تسا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  باـقلا  زا  ناـفهل  .فوهلم (2) ، نیگهودنا ، هاوخداد ّرطـضم  ، هدیدمتس
(3) انافهل...لتق » البرک  بحاص  نیسحلا  ّنا  :» تسا هدمآ  « مالسلا

« مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  فاصوا  -

فوهل

یلتقم باتک  مان  ، البرک ناگتشک  رب  هلان  هآ و  يانعم  هب  «، فوفّطلا یلتق  یلع  فوهللا  »

ص:393

،ج 91،ص 5. راونألا راحب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نسح و  ماما  ّصاخ  تاولص  : ك.ر هلمج  زا  ، اروشاع ترایز  ( - 1 - 1
.ادخهد ۀمانتغل  ( - 2 - 2

،ص 168. تارایّزلا لماک  ( - 3 - 3
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یم ه)  664-589) سوواـط نب  دـمحم  نب  یـسوم  نب  یلع  ، سوواـط نب  دیـس  روهـشم  تاـفیلأت  زا  هک  ـالبرک  يادهـش  ةراـبرد  تسا 
.يرهف دمحا  دیس  زا  « نادیهش رازم  رب  نازوس  یهآ  » مان هب  ، تسا هدش  همجرت  زین  یسراف  هب  باتک  نیا.دشاب 

لتقم -

یلیل

فالخ رب  .تسا (1) هدوب  شیوخ  رـصع  لضاف  نانز  زا  ، ربکا یلع  ردام  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رـسمه  ، یفقث هّرم  وبا  رتخد  یلیل 
.تسین (2) ماش  هفوک و  ، البرک تانایرج  رد  ناشیا  زا  یمان  اهلتقم  ربتعم و  ياهباتک  رد  ، تسا روهشم  هچنآ 

« مالسلا هیلع  » ربکا یلع  -

ص:394

.ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
،ج 1،ص 335. لامآلا یهتنم  ( - 2 - 2
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م

متام

، تسا يداش  مغ و  رد  نادرم  نانز و  عّمجت  ّلحم  يانعم  هب  نآ  لصا.تسازع  تبیـصم و  يرادازع و  يانعم  هب...و  متآـم  ، متأـم ، متاـم
ارس متام  ، هناخازع ، يرادازع ّلحم  هب.دنیوگ  یم  ، دوش یم  رازگرب  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  يراوگوس  رد  هک  مه  یمـسارم  هب  اّما  (1)

ۀماقا ، یمالسا بادآ  رد.دنیوگ  یم  نتـسشن  متام  هب  نتفرگ و  متام  ، يراوگوس نییآ  ندرک  رازگرب  هب.دوش  یم  هتفگ  مه  هدکمتام  و 
يرایسب تایاور  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  ةرابرد  .تسا (2) هدمآ  ناگدیدغاد  ۀیذغت  ناگدنامزاب و  هب  یگدیـسر  یّفوتم و  يارب  ازع 

یلعا یف  متآملا  کیلع  تمیقا  و  :» میناوخ یم  تراـیز  رد.دـش  رازگرب  اـهمتام  ـالعا  توکلم  رد  ترـضح  نآ  يارب  هک  تسا  هدـمآ 
(3) نیّیّلع .»

اپرب متام  البرک  يادهش  يارب  مه  يوما  نادناخ  ، دنتـشگ دیزی  رابرد  دراو  دندش و  هدرب  ماش  هب  نوچ  « مالـسلا هیلع  » تیب لها  ناریـسا 
هدش لیدبت  نوخ  هب  هک  كاخ  زا  رپ  ۀشیش  نآ  طّسوت  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تداهش  زا  نتفای  ربخ  زا  سپ  ، زین هملس  ّما  .دندرک (4)
دبع ابا  تداهش  زا  سپ  «، مالـسلا هیلع  » قداص ماما  تیاور  هب  .داد (5) رارق  « مالـسلا هیلع  » نیـسح رب  هحون  متام و  زور  ار  زور  نآ  ، دوب

وا رسمه  ، هللا

ص:395

.یحیرط ، نیرحبلا عمجم  ( - 1 - 1
ییوگ و تیزعت  متام و  هب  طوبرم  ننـس  بادآ و  هب  هک  « متآـملا هیزعتلا و  باـب  ات 113« ج 79،ص 71  «، راونألا راحب  :» ك.ر ( - 2 - 2

.تسا هتخادرپ  يراوگوس 
،ج 98،ص 241 و 323. راونألا راحب  ( - 3 - 3

،ج 45،ص 143 و 155. نامه ( - 4 - 4
،ص 231. نامه ( - 5 - 5
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.درک (1) یم  هدافتسا  شنامشچ  ندش  رابکشا  يارب  يا  هدام  زا  تشاد و  اپرب  وا  يارب  متام 

: مشتحم لوق  هب.دوش  یمن  هتساک  نآ  زوس  روش و  زا  زگره  هک  تسالبرک  زادگناج  ۀثداح  نامه  ، خیرات متام  نیرت  میظع 

تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 

اروشاع نازاس  هسامح  دای  ياقب  ۀـیام  ینید  ّتنـس  نیا  تسا و  نتـسشن  ینیـسح  يازع  هب  نتـسیرگ و  لصف  ، هعیـش يارب  اروشاع  ماـّیا 
ماش نیمزرـس.تسا  هدوب  يداش  زور  ، ترتع فلاخم  ناراکافج  يارب  هودنا و  مغ و  زور  ، تیب لها  ناوریپ  يارب  اروشاع.تسا  هتـشگ 
یم دای  قارع  نیمزرس  ياهیراوگوس  زا  شراعـشا  زا  یکی  رد  یـضر  دّیـس  ، تسا هتـشاد  مه  فلاخم  شور  ود  هنیمز  نیا  رد  قارع  و 

: دنتسناد یم  نشج  دیع و  زور  ار  اهنامه  ، نایماش هک  دنک 

(2) اهدایعا » نم  ماّشلاب  هّیوما  اهّدعت  قارعلاب  متآم  تناک 

یم نخـس  راگزور  نآ  هاکناج  ياهتنحم  اروشاع و  زا  سپ  ناـشراگزور  ياهیتخـس  زا  يرعـش  رد  زین  « مالـسلا هیلع  » داجـس ترـضح 
: دیامرف یم  هلمج  زا  ، دیوگ

انمتآم (3) اندایعا  نحن  مهدیعب و  يرولا  اذه  حرفی 

.تسام متام  گوس و  ، ام ياهدیع  هک  یلاح  رد  ، دنوش یم  لاح  شوخ  ناشدیع  هب  مدرم  نیا 

«. دنتشاذگن دیع  ام  يارب  هّیما  ینب  :» هک تسا  فورعم  نخس  نامه  نومضم  نیا 

ناگماج هایس  هایس ، ۀماج  ، هیرگ ، هیکت ، ینیسح سلاجم  ، يرادازع -

دعس تنب  ، هیرام

هاگیاپ شا  هناخ  هک  دوب  هرصب  مدرم  زا  یعیش  عاجش و  يوناب  ، دعس رتخد  هیرام  .ندب (4) نابات  گنر  ناشخرد  دیپس  يانعم  هب  ، هیرام
.دش یم  بوسحم  رهش  نیا  رد  هعیش  عّمجت 

ماما يرای  يارب  ، دنتـشاد دّدرت  هناخ  نیا  هب  هک  يا  هّدـع  ، البرک تضهن  مایا  رد.تشگ  یم  رـشتنم  اجنآ  زا  تیب  لها  میلاـعت  لـیاضف و 
.دنتفر (5) هفوک  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح

نادود نب  کلام 

: دناوخ یم  زجر  نینچ  ، تفر نادیم  هب  هک  یماگنه.تساروشاع  يادهش  زا 

ص:396
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،ج 1،ص 466. یفاک عورف  ،ص 170، نامه ( - 1 - 1
،ج 45،ص 250. راونألا راحب  ( - 2 - 2

،ج 46،ص 92. نامه ( - 3 - 3
.ادخهد ، همان تغل  ( - 4 - 4

،ج 2،ص 328. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 5 - 5
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مارکلا نع  یمحی  یتف  برض  ماغرّضلا  کلام  نم  مکیلا 

ماعنألا (1) يذ  هّللا  باوث  وجری 

يرباج هللا  دبع  نب  کلام 

رـصع دنتـسویپ و  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  هـب  ـالبرک  رد  ، عیرـس نـب  ثراـح  نـب  فیـس  شردارب  يو و  ، تسـالبرک يادهـش  زا 
دـندیگنج و ، هتفرگ نادـیم  ةزاجا  ، دـندوب هدـش  کیدزن  مالـسلا » هیلع  » نیـسح ماما  هاگ  همیخ  هب  هفوک  هاپـس  هک  یتاظحل  رد  ، اروشاع

.دندش (2) دیهش 

ثراح نب  فیس  -

یبحرا رضن  نب  کلام 

يرای هب  توعد  نانآ  زا  ماما.دندرک  رادید  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  اب  البرک  هار  ریسم  رد  یقرشم  هللا  دبع  نب  كاّحض  قافتا  هب  يو 
.دنتفاین اروشاع  ۀسامح  رد  روضح  قیفوت  دنتفر و  هداوناخ ، هب  یشکرس  نتشاد و  ضرق  ۀناهب  هب  ود  نآ.درک 

هّللا دبع  نب  كاّحض  -

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - مشاه ینب  هام 

البرک مایق  تّیهام 

.تخانش بوخ  ار  نآ  « ّتیهام » دیاب ، نآ فادها  اروشاع و  تضهن  ّتیوه  ظفح  يارب 

: تخانش ناوت  یم  ریز  ریذپان  هشدخ  دنتسم و  عبانم  زا  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  مایق  ّتیهام 

هدـش داریا  هنیدـم  ماش و  ، هفوک رد  نآ  زا  سپ  البرک و  رد  قارع و  زاجح و  هار  نیب  هّکم و  رد  هک  ، تیب لها  ماما و  ياـه  هبطخ  : فلا
.تسا

.تسا هدرک  نایب  تضهن  لوط  رد  ، نآ نیا و  ياهیهاوخریخ  اهداهنشیپ و  ، اهشسرپ هب  خساپ  رد  ، ماما هک  ینانخس  ب:

.تسا هدش  تبث  ربتعم  ذخآم  رد  اهنآ  ۀمه  دنا و  هدناوخ  نمشد  لباقم  رد  اروشاع  زور  ، وا باحصا  ماما و  هک  ییاهزجر  ج:

همان ، دعس رمع  دیزی و  هب  دایز  نبا  ، دایز نبا  هب  دیزی  ياه  همان  ، تسا هدش  لدب  ّدر و  هرصب  هفوک و  مدرم  ماما و  نایم  هک  ییاه  همان  د:
...و هنیدم  مکاح  هب  دایز  نبا  ، دایز نبا  هب  دعس  رمع  ياه 

ص:397
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،ج 4،ص 104. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 1 - 1
،ج 2،ص 130. تعاجش رصنع  ( - 2 - 2
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یم لاح  نیع  رد.دروآ  تسد  هب  ار  نیفرط  ياههاگدـید  ، ّتیهام ، فادـها ناوت  یم  ، دوجوم بوتکم و  دانـسا  عباـنم و  نیا  عومجم  زا 
رصتخم حیـضوت  اّما.عادبا  ندیرفآ و  دیدجت و  ، نتخاس ، ندرک ناریو  : تشاد دعب  راهچ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تضهن  تفگ  ناوت 

: داعبا نیا 

هب دـننک و  يرگمتـس  «، نید » مسا هب  دوب  هداد  ناکما  نایوما  هب  هک  یتلکـسا  لکیه و  ندرک  ناریو  نتـسکش و  مه  رد  «: ندرک ناریو  »
هنحـص زا  ار  نادرم  دازآ  دـننک و  انب  ناهاوخیدازآ  نامورحم و  ياه  همجمج  اهناوختـسا و  رب  ار  دوخ  یـشایع  ياهخاک  ، تفالخ مان 

.تخاس لزلزتم  ار  نآ  ياه  هیاپ  تسکش و  مه  رد  ار  ریوزت  قیمحت و  متس و  ناینب  ، البرک بالقنا.دنناسرب  تداهش  هب  ای  دننزب  رانک 

اب رگ  هزیتس  بلط و  تداهـش  يوجادخ و  یلـسن  ندنارورپ  یمالـسا و  ۀعماج  دـبلاک  رد  يرادـیب  تماهـش و  حور  ندـیمد  «: نتخاس »
.اروشاع زا  سپ  یبالقنا  ياهتکرح  لیلد  هب  ، متس ۀطلس 

فیرحت نانآ  تسد  هب  هک  ینید  میهافم  هدش و  شومارف  هنهک و  هّیما  ینب  ياه  هئطوت  اه و  هشقن  اب  هک  یمالـسا  ياهـشزرا  «: دیدجت »
هدیقع و يانب  تشگ و  حرطم  مدرم  قوقح  لاملا و  تیب  مکاح و  تموکح و  ةرابرد  نید  یلصا  هاگدید.دش  ایحا  هرابود  ، دوب هتشگ 
هب رما  دنتـسیاب و  توغاط  ربارب  رد  هک  دـنتفای  ار  تمظع  نآ  ، کچوک ياهحور  تشگ و  هدودز  اهفیرحت  تفای و  هزات  یحور  ، نامیا

.دننک رکنم  زا  یهن  فورعم و 

دندوب نامورحم  قوقح  هب  نازواجتم  هار  رـس  راخ  هراومه  هک  دش  هتخاس  ّتیرـشب  يارب  نامرهق  گرزب و  هدنز و  ياه  هنومن  «: عادبا »
نارابج مشچ  زا  باوخ  ، خیرات لوط  رد  هک  یّطخ  ، دوب هدش  عابشا  ییادخ  صالخا  اوقت و  حور  اب  هک  شخبیدازآ  ّطخ  کی  داجیا  و 

ماما دمآ و  دیدپ  هعماج  رد  یمالـسا  یناسنا و  دیدج  ّتیوه  داجیا  ۀـیاس  رد  ، ّطخ نیا.تخاس  نشخ  ار  ناشمرن  رتسب  ،و  هدوبر ّربکتم 
.داد تریغ  یگدازآ و  سرد  ، ناناملسم ریغ  یتح  ، اهناسنا ۀمه  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح

تلاهج و اب  هزرابم  هار  رد  داهج  زین.دوب  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ تنـس  ءایحا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ، البرک مایق  ّتیهام 
: میناوخ یم  ترضح  نآ  ترایز  رد  هک  ، ینادرگرس یهارمگ و 

نیا هب  نتفای  تسد  (1) هلالّضلا .» هریح  هلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتسا  یّتح  کیف  هتجهم  لذب  «و 

ص:398

(. نابرق رطف و  دیع  رد  نیسح  ماما  ترایز  ،ص 448( نانجلا حیتافم  ( - 1 - 1
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لها يارـسا  ۀـمانرب  اب  هک  تشاد  مزال  ملاظ  يرگاوسر  »و  نوخ » ریـسفت و.تفای  ماجنا  اروشاع  رد  هک  تشاد  مزـال  « نوخ » راـثن ، فدـه
بوخ هچ  اوتحم  نیا  و.دوب  هتفهن  یگدازآ  تلاسر و  تمایق و  «، مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  البرک و  يادهش  نوخ  رد.تفای  قّقحت  تیب 

: تسا هدش  وگزاب  « یمظعألا نیسح   » راعشا نیا  رد 

رکذ هل  سیل  یلبی و  يّذلا  تومی  اّمنا  تیم و  تنا  ام  یلعلا  دیهش 

رشح اروشاع  موی  ماع  ّلک  اهل  همایق  ّالا  كوفسملا  کمد  ام  و 

رصع اهرکذ  نم  لخی  مل  هدّلخم  هلاسر  ّالا  كوفسملا  کمد  ام  و 

رکملا هعیدخلا و  اهیف  تغط  ایندل  رّرحت  ّالا  كوفسملا  کمد  ام  و 

ردغلا (1) دقحلا و  دیکلا و  يوهلا و  هانب  مئاق  ملّظلا  یلع  ناینبل  مده  و 

: تسا هدش  هدورس  نینچ  یسراف  رد  اهنامرآ  فادها و  نیا  و 

تسا نیگنن  یگدنز  زا  هب  خرس  گرم  هک  تسا  نیا  نید  هاش  لتق  ۀفسلف  گرزب 

تسا نییآ  مارم و  شنینچ  هک  یسک  اشوخ  تسا  يدازآ  یگدازآ و  رهظم  نیسح 

تسا نید  قطنم  تسا و  نیسح  مارم  نیا  هک  ورب  ملظ  ریز  هب  ین  یسک  هب  نک  ملظ  هن 

تسا نیکست  بلق  مالآ  رب  هیرگ  هچ  رگا  تسا  یفاک  بل  هنشت  هاش  نآ  رب  هیرگ  هن  نیمه 

تسا نیکمت  هاج و  ّزع و  ببس  نآ  كرد  هک  تسود  يا  دوب  هچ  يو  یلاع  دصقم  هک  نیبب 

تسا (2) نیا  يوریپ  راثآ  هعیش و  ناشن  دیآ  نوخ  يوب  هدازآ  مدرم  كاخ  ز 

ینآاـق هللا  بیبـح  زا  ، تـسا هدرک  میـسرت  اروشاـع  ماـیق  رد  ار  اـه  هرهچ  ثداوـح و  تیهاـم و  هـک  ییاـه  هدورـس  نیرتاـبیز  زا  یکی 
: تسا باوج  لاؤس و  تروص  هب  (م 1208) يزاریش

! البرک ناطلس  مغ  ؟ مغ مادک  ، مغ زا  ارچ ؟ ! بش زور و  ؟ ناس هچ  ، هدید ؟ هک ! نوخ ؟ هچ دراب 

یفطصم ؟ هک شّدج  ! همطاف ؟ دوب هک  شمام  یلع ! زا  ؟ هک لسن  !ز  نیسح ؟ دب هچ  شمان 

الم رب  ، هن ؟ ناهنپ ! مّرحم رشاع  ؟ یک هیرام  تشد  ؟ اجک هب  ! دش دیهش  ؟ دش نوچ 

! افق زا  ، ین ، ین ؟ شرس هدیرب  ولگ  زا  دش  رهظ  تقو  ؟ ماگنه هچ  ، زور ، هن ؟ دش هتشک  بش 
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! انف ۀمشچرس  !ز  همشچ هچ  زا  ، رمش ؟ هک داد ! ؟ دادن شبآ  سک  ! هن ؟ دش هتشک  باریس 

ادخ ؟ ُدب هک  شرای  ! تیاده ؟ ُدب هچ  شراک  هن ! ؟ تشاد مرج  ! یلب ؟ دیهش دش  مولظم 

انز ۀفطن  زا  ؟ سک هچ  زا  ، دنِه دالوا  ز  تسیک ؟ دیزی  نیا  ! دیزی ؟ درک هک  ار  ملظ  نیا 

ص:399

،ص 29. یشاکلا باّهولا  دبع  «، مالسلا هیلع  » نیسحلا هاسأم  ( - 1 - 1
.ینارهت لدشوخ  ( - 2 - 2

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 544 

http://www.ghaemiyeh.com


اغد ۀناجرم  ةداز  دزن  ؟ هک دزن  يا  همان  داتسرف  ، هن ؟ لمع نیا  درک  دوخ 

؟ال! دومن فّلخت  دیزی  ۀتفگ  زا  مَعَن  ؟ ُدب هناجرم  ةداز  ، دایز نبا 

البرک يوس  هپس  درک  هناور  وا  ، هن شیوخ ؟ تسد  هب  ار  نیسح  تشک  راکبان  نیا 

ایح یب  رمش  ، هن ؟ همطاف زیزع  قلح  دیرب  وا  ! دعس رمع  ؟ ُدب هک  هپس  ریم 

اضق وا  زا  تفریذپن  ؟ دیرب سپ  هچ  زا  ، درک مرش ؟ درکن  ار  وا  رجنح  دیرب  رجنخ 

اکب هحون و  ؟ دوب هچ  شتعافش  طرش  عیفش  ار  قلخ  دوش  هکنآ  رهب  ؟ هچ رهب 

ابرقا ؟ هک رگید  ! ردارب ُهن  ؟ هک رگید  نت  ود  ، یلب ؟ شنارسپ زا  مه  دش  هتشک  سک 

التبم ، جنر مغ و  هب  ؟ وا ُدب  نوچ  ! داّجس دوب ؟ هک  نآ  ، تشاد ارچ  ؟ تشادن رسپ  رگید 

! انع ّتلذ و  اب  ، هن ؟ ماشتحا ّزع و  اب  تفر  ماش  هب  ، ین ؟ ردپ يالبرک  هب  وا  دنام 

اونیب موثلک  ، همطاف ، هنیکس ، بنیز دوب ؟ هچ  ناشمان  ، مرح نانز  اب  هن  ؟ اهنت

ایقشا بوچ  ، یلب ؟ تشاد همامع  رس  رب  راگزور  ِدرَگ  ، یلب ؟ تشاد سابل  نت  رب 

اذغ لد  نوخ  ؟ دب هچ  شاذغ  اود  زا  دعب  مشچ  کشا  ؟ تشاد اود  هچ  ! یلب ؟ ُدب رامیب 

ادج وا  زا  تشگ  یمن  هک  ، بت ؟ دوب هک  رگید  ردپ  یب  لافطا  یلب  ؟ شمدمه دوب  سک 

! اپ هب  مغ  لاخلخ  ندرگ و  هب  متس  قوط  زیچ  ود  ؟ دب هدنام  اج  هب  هچ  نانز  تنیز  زا 

افج نیا  زا  دایرف  ! هن ؟ تسرپ تب  هن ! ؟ ودنه هن  ؟ سوجم دوهی و  ! هن ؟ دنک متس  نیا  ربگ 

ازج (1) فص  ؟ یک ! قح ؟ز  هک زا.تمحر  ؟ هچ دهاوخ  یلب  ؟ اهرعش نیا  لیاق  تسا  « ینآاق »

اروشاع ياهسرد  ، اروشاع گنهرف  ، زجر فورعم ، هب  رما  اروشاع و  ، اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و  ، اروشاع تضهن  فادها  -

نازحألا ریثم 

ياّفوتم «، امن نبا  » هب فورعم  ، یّلح رفعج  نب  دمحم  نب  رفعج  نیّدلا  مجن  خیش  زا  تسا  یفورعم  لتقم  باتک  مان  ، اههودنا ةدننازیگنارب 
.دراد (2) دوجو  « رهاوج بحاص  » زا بقانم  لتقم و  رد  يرگید  باتک  ، مان نیمه  هب.ق   645
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اروشاع یسانشباتک  ، لتقم -

ینیسح سلاجم 

دجاسم و رد  ، اروشاع ةرطاخ  يایحا  يارب  ینیسح و  گوس  رد  هک  ییاهسلجم  اهلفحم و 

ص:400

،ص 337. لضاف داوج  ، مجنپ موصعم  ( - 1 - 1
،ج 19،ص 349. ینارهت گرزب  اقآ  خیش  ، هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  ( - 2 - 2
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دبع ابا  تداهـش  راثآ  نیرت  تکربرپ  زا  دوش و  یم  رازگرب  لاس  لوط  رد  رگید  ياهزور  رد  ای  اروشاع  ماّیا  رد  ، لزاـنم اـه و  هّینیـسح 
زین تاـیاور  رد  تسا و  یبهذـم  قیـالع  نید و  هب  مدرم  یهاـگآ  تیوقت  هظعوـم و  غـیلبت و  يارب  یبساـنم  ۀـنیمز  »و  مالـسلا هیلع  » هّللا

، ناگتشرف يوس  زا  يدّدعتم  سلاجم  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  يارب  ، تایاور قبط.دوش  اپرب  هراومه  یـسلاجم  نینچ  هک  هدش  هدیکأت 
هتسیرگ ترـضح  نآ  ۀنامولظم  تداهـش  رب  هک  هدش  رازگرب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) همئا ادخ و  لوسر  ، نیـشیپ يایبنا  ، نایبوّرک ، نایّنج

هدش رازگرب  هثداح  لاس  نامه  رد...و  هّکم  ، هنیدم ، بهار رید  ماش ، ، هفوک ، البرک رد  اروشاع  ۀثداح  زا  سپ  هک  یـسلاجم  نینچمه.دنا 
هیرگ ناوـخ ، هیثرم  ، مادـک ره  رد  تـسا و  هـتخادرپ  سلاـجم  نـیا  حیـضوت  هـب  ، طوـسبم روـطب  يرتـشوش  رفعج  خیـش  موـحرم.تسا 

: تسا هدرک  میسقت  ، هتسد جنپ  هب  ار  سلاجم  نیا  ّلک  .تسا (1) هداد  حیضوت  ار  نآ  ّلحم  نامز و  ، هدننک

.تسا هدش  رازگرب  ، مدآ تقلخ  زا  لبق  هک  یسلاجم  -

.تسا هدش  رازگرب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ّدلوت  زا  لبق  مدآ و  زا  دعب  هک  یسلاجم  -

.تسا هدش  رازگرب  شتداهش  زا  لبق  هک  یسلاجم  -

.تسا هدش  رازگرب  ایند  رد  شتداهش  زا  دعب  هک  یسلاجم  -

.دش دهاوخ  اپرب  تمایق  رد  ، ایند يانف  زا  سپ  هک  یسلاجم  -

ةرابرد ، تـالاقم زا  يا  هعومجم  هک  ( نازاـّبخ یفطـصم  ۀـمجرت  ) تسا لـّیخد  یلع  دـمحم  یلع  زا  یباـتک  ماـن  ، زین « ینیـسح سلاـجم  »
.تسا « مالسلا هیلع  » تیب لها  فراعم  موصعم و  هدراهچ 

شخب هک  تسا  بتک  یعون  زین  سلاجم  سلجم و  ، تسا « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  رد  اهباتک  زا  یعون  مان  « لتقم » هکنانچمه
دـنور و ربـنم  نآ  يور  زا  هک  دوـش  یم  هتـشون  ظاّـعو  يارب  دزادرپ و  یم  ادهـشلا  دیـس  هب  طوـبرم  لـئاسم  لـیاضف و  ناـیب  هب  شخب 
رد یسراف  یباتک  هک  هّینیسحلا » سلاجملا  » هلمج زا.تسا  هدش  هتـشاگن  يدّدعتم  بتک  مان  نیا  هب  ، دنیوگب نارـضاح  يارب  ار  شبلاطم 

(2) (م 1336 .) يزیربت عیفر  ازریم  ءاملعلا  ماظن  زا.تسا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تداهش  رارسا 

سلجم ، هیثرم ، يرادازع -

ص:401

ات 137. ،ص 102  يرتشوش ، هّینیسحلا صئاصخلا  ( - 1 - 1
،ج 19،ص 359. هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  ( - 2 - 2
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سلجم

یم تبیـصم  رکذ  ظعو و  ، ینارنخـس هب  نآ  رد  هک  یلفحم  ، یناوخ هیثرم  ظـعو و  حالطـصا  رد  ، نتـسشن ناـمز  تدـم  ، نتـسشن ّلـحم 
خیراـت رگید  ياـه  هنحـص  اـی  اروشاـع  ۀـعقاو  لـتقم و  زا  یـشخب  ، یناوخ هیبش  هیزعت و  حالطـصا  رد  )و  ینیـسح سلاـجم  )- دـنزادرپ

هنحص کی  ، هدوب سلجم  ای  هیکت  کی  رد  هیزعت  يارجا  نوچ.دوش  یم  ارجا  ، هیزعت یناوخ و  هحون  تروصب  تبون  کی  رد  هک  ، مالسا
یم « سیون سلجم  » ار نوتم  هنوگنیا  رّرحم  هدـننک و  نیودـت  دـنتفگ و  یم  سلجم  نآ  هب  دـش  یم  هداد  شیامن  هک  اروشاع  عیاـقو  زا 

ترـضح سلجم  ، مساق سلجم  ، ملـسم نالفط  ود  سلجم  «. ناوخ سلجم  » ار سلاجم  ثحاـبم و  نآ  ةدـنناوخ  هدـنیوگ و  دـندناوخ و 
.تسا سلاجم  هنوگنیا  زا...و  اه  همیخ  تراغ  سلجم  ، سابع

لتقم ، ینیسح سلاجم  ، هیزعت -

يذئاع هّللا  دبع  نب  عمجم 

هیلع » ادهشلا دیس  هب  « هلابز » هاگلزنم رد  ، هفوک ریـسم  رد.دوب  نمی  لها  جحذم و  ۀلیبق  زا  .تسا (1) لوا  هلمح  رد  البرک  يادهـش  زا  يو 
.تسا (2) هدمآ  مه  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.دمآ  البرک  هب  ماما  باکر  رد  تسویپ و  « مالسلا

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةرصاحم 

یلاو ) دایز نبا.دننک  مایق  نایوما  ّدض  رب  ات  ، دوب رهش  نآ  رد  ناراداوه  هب  نتسویپ  هفوک و  هب  ندیـسر  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  فده 
هب ماما  دورو  عنام  هک  دوب  نیا.دـش  دـهاوخ  نوریب  تسد  زا  رهـش  لرتنک  دراذـگب ، هفوک  هب  ياپ  ، ماـما رگا  هک  تسناد  یم  مه  ( هفوک
ّرح هاپـس  ماما و  ناوراـک  ، اـهوگتفگ زا  سپ  ، داتـسرف ترـضح  نآ  هار  رـس  دـیزی  نب  ّرح  یهدـنامرف  هب  ار  يرفن  رازه  هاپـس.دش  هفوک 

ماما هک  ، تشاد هارمه  ار  هرـصاحم  نامرف  هک  دیـسر  هفوک  زا  یکیپ  ، دندیـسر « اونین » هب نوچ.دـندمآ  یم  شیپ  مه  ياپ  هب  اپ  ناـنچمه 
همان و ندیـسر  اب  « ...نیـسحلاب عجعجف  دـعب  اّما  :» هک دوب  نینچ  ناـمرف  ، شیپ هار  هن  ، دـشاب هتـشاد  تشگرب  هار  هن  « مالـسلا هیلع  » نیـسح
هب ، راین دورف  هاگهانپ  زا  رود  فلع و  بآ و  یب  نیمزرس  رد  زج  ار  وا  هدب و  رارق  انگنت  هرصاحم و  رد  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح مدصاق ،

.مالسلا و.دروایب  میارب  ار  نامرف  نیا  يارجا  ربخ  ات.ددرگن  ادج  وت  زا  دشاب و  وت  هارمه  ات  مداد  روتسد  مدصاق 

ص:402

،ج 4،ص 113. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 1 - 1
،ص 92. نیسحلا راصنا  ،ج 1،ص 245، تعاجش رصنع  ( - 2 - 2
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يرجه لاـس 61  مّرحم  مّود  هبنـش  جـنپ  زور  رد  هثداـح  نیا.دـمآ  دورف  هقطنم  نآ  رد  راـبجا  هب  ماـما  هـک  دوـب  روتـسد  نآ  یب  یپ  رد 
زین ماما  نارای  هورگ  هب  دارفا  نتسویپ  زا  ، هرـصاحم نیا  یپ  رد  .دندیسر (1) هفوک  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  دعـس  رمع  ، زور نآ  يادرف.دوب 

ههاریب زا  ای  بش  یکیرات  زا  هدافتـسا  اب  ، دـندناسر ماما  هب  ار  دوخ  هفوک  زا  هک  یخرب  ، دـش یم  لرتنک  اههار  دـندرک و  یم  يریگولج 
.دوب

« مالسلا هیلع  » تیب لها  تّبحم 

الاو كاـپ و  ياـهناسنا  هب  ، ّتبحم هقـالع و  نیا  رگا  دـهد و  یم  تهج  ناـسنا  یگدـنز  هب  ، ندـیزرو قـشع  نتـشاد و  تسود  ، ّتبحم
.تسا یفارحنا  ياهششک  زا  ناسنا  ةدننک  همیب  ، دشاب

: تسا هتخاس  بجاو  هداد و  رارق  ترضح  نآ  تلاسر  رجا  ، نآرق رد  ار  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ نادناخ  تّدوم  یتسود و  ، دنوادخ
: دراد هراشا  « مالسلا هیلع  » تیب لها  تبحم  ندوب  ضرف  نیا  هب  زین  یعفاش  ماما  (2) یبْرُْقلا . » ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »

هلزنا نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرف  مکّبح  هّللا  لوسر  تیب  لها  ای 

هل (3) هالص  مکیلع ال  ّلصی  مل  نم  مّکنا  ردقلا  میظع  نم  مکافک 

.تسا نید  حیحص  ّطخ  رد  تکرح  زرم  ، لوسر نادناخ  تبحم  نیمه  و 

تسا ییادج  زرم  نآ  ّدر  لوبق و  تسا  ییادخ  ضرف  امش  يّالوت 

ددرگن لد  ، لد ناتقشع  اب  زجب  ددرگن  لماک  امش  یب  تناید 

تسا (4) لوبق  ياضما  رهُم و  ، تیالو تسا  لوسر  نید  رد  هک  ار  سک  نآ  ره 

نیا رادتـسود  (5) هـّللا .» ضغبا  دــقف  مکــضغبا  نـم  هـّللا و  ّبـحا  دــقف  مـکّبحا  نـم  :» ددرگ یم  رب  یهلا  تـّبحم  هــب  ، تــّبحم نــیا 
.دنیادخ نمشد  ، نانآ نانمشد  تسادخ و  رادتسود  ، هداوناخ

هکنآ.تسوا یعامتجا  یتیبرت و  تکرح  ناسنا و  یگدنزاس  تهج  رد  دنمورین  یمرها  زا  هدافتسا  ، تیب لها  نتـشاد  تسود  هب  دیکأت 
هدیشک نایعیـش  ياه  هناخ  نورد  ات  ، نامدود نیا  ّتبحم  ۀتـشر.تسین  باّذج  شیارب  رگید  ياهتّبحم  ، دشچب ار  تیب  لها  تبحم  معط 

ییانشور ناج و  یمرگ  ۀیام  ، ّتبحم ۀتشر  نیا  هب  لاصتا.دزاس  یم  مرگ  نشور و  ار  اج  همه  هدش و 

ص:403

،ج 2،ص 555. ریثا نبا  ، لماک ( - 1 - 1
ۀیآ 23. ، يروش ( - 2 - 2

/(. 88 هقرحملا قعاوصلا  زا  لقن  ،ج 1،ص 69( نیسحلا مامالا  هایح  ( - 3 - 3

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 549 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_403_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_403_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_403_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_403_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_403_5
http://www.ghaemiyeh.com


.هدنسیون زا  « باتفآ تیب  لها  » يونثم زا  ( - 4 - 4
.هریبک ۀعماج  ترایز  ( - 5 - 5
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.دراد یّصاخ  یگژیو  ، نایم نیا  رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ّتبحم.دوش  یم  ادخ  بوبحم  ، نانآ ّبحم  تسا و  لد 

نورب دیآ  باسح  یب  بآ  هتشر  نودب  یک  هاچ  رعق  زک  ، ام نیب  رد  دوب  تفلا  ۀتشر 

هیلع » نیسح نسح و  ةرابرد  (1)و  انیسح .» ّبحا  نم  هّللا  ّبحا  ، نیسح نم  انا  یّنم و  نیـسح  :» دومرف « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ ربمایپ 
موی یتجرد  یف  یعم  وهف  امهّما  امهابا و  نیمالغلا و  نیذه  ّبحا  نم  :» دومرف ، لوسر ۀناحیر  ود  نیا  تبحم  یتسود و  ةرمث  »و  مالـسلا

.دوب دهاوخ  مهارمه  نم  ۀبتر  رد  تمایق  زور  ، درادب تسود  ار  ناشردام  ردپ و  ناوجون و  ود  نیا  سک  ره  (2) همایقلا .»

زوس تساهمغ و  نیرتگرزب  مه  شتداهش  مغ  هداد و  رارق  اهلد  رد  دنوادخ  ار  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  هب  تبـسن  یبلق  شـشک  نیا 
دربت نینمؤملا ال  بولق  یف  هرارح  « مالسلا هیلع  » نیسحلا لتقل  ّنا  :» دومرف « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر.دنیـشن  یمن  ورف  زگره  نآ 

ترخآ رد  مه  ، تسا نیرفآ  لاـمک  هدـنهد و  دـشر  اـیند  رد  مه  « مالـسلا هـیلع  » هللا دـبع  اـبا  هـب  قـشع  تـیب و  لـها  تـبحم  (3) ادبا .»
.تسا شخبتاجن 

: داّمح نبا  لوق  هب 

ماطفلا لبق  کسّنلا  ینتثرواف  هبرش  ءالولا  ءام  نم  تبرش 

مارک سانأل  یلوم  ترص  ذا  یعلاط  یف  دعّسلا  مجن  حال  و 

ماصخلا موی  نمؤملا  هب  وجنی  مهّبح  يّذلا  نیسای  لآل 

...مالسلا هیلع  نوفدم  ّفطلاب  يّذلا  نیسحلا  يالوم  لثمف 

ماثآلا عیمج  وحمی  هل  یّبح  يّذلا  اذه  ّفطلا  دیهش  اذه 

ماما رصع  ّلک  یف  انل  هنم  يّذلا  مامإلا  نبا  مامإلا  اذه 

ماع (4) ّلک  یف  هبعکلا  یلا  ّجح  يّذلاک  هرئاز  يّذلا  اذه 

هدـش همیب  ، ددرگ شیگدـنز  توـالح  «، مالـسلا هیلع  » تیب لـها  هللا و  دـبع  اـبا  قـشع  دوـش و  باریـس  ّتبحم  نیا  همـشچرس  زا  هکنآ 
.دنام یم  نید  زا  ناج  یب  یتلکسا  ، نآ نودب  تسا و  تیب  لها  تیالو  تّدوم و  ّتبحم و  ، نید حور  نوچ  ، تسا

تسا (5) بارس  باوخ و  ناتقشع  زا  ادج  ملاع  تسا  بارخ  تسس و  ناترهِم  یب  نید  ناینب 

تیب لها  ، ینیسح قشع  ، کشا -

ص:404
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،ج 1،ص 94. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 1،ص 257. راحبلا هنیفس  ( - 2 - 2

،ج 12،ص 556. هعیشلا ثیداحا  عماج  ( - 3 - 3
،ج 4،ص 76. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 4 - 4

.هدنسیون زا  ( - 5 - 5
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یناشاک مشتحم 

رد يو  ، تخادرپ یم  ربمایپ  تیب  لها  یثارم  حیادم و  ندورس  هب  رتشیب  هک  يوفـص  دهع  لیاوا  رعاش  ، یناشاک مشتحم  ، ارعـشلا سمش 
ماـیا رد  هک  تـسوا  ياوـتحم  زوـسرپ و  دـنب  بـیکرت  ، يو فورعم  هتـسجرب و  راـثآ  زا  .تـفگ (1) تاـیح  دوردـب  يرجه  لاس 996 
هتـسب شقن  اهنآ  يور  رب  ، راعـشا نیا  هک  ییاه  هبیتک  اب  ار  يراوگوس  سلاجم  ایاکت و  ، دـجاسم «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  يرادازع 
هدورس ، دنب هدزاود  رد  هک  تساروشاع  ۀثداح  ةرابرد  وا  دنب  بیکرت  نیمه  رطاخ  هب  رتشیب  ، مشتحم ترهش.دننک  یم  شوپهایـس  ، تسا

البرک ۀسامح  ةرابرد  ییاهدنب  بیکرت  ندورـس  هب  ، وا زا  ّتیعبت  هب  مه  نارگید.تسا  هدش  پاچ  فلتخم  ياهتروص  هب  اهراب  هدـش و 
: تسا نینچ  مشتحم  دنب  بیکرت  زا  لوا  دنب.دنا  هتخادرپ 

تسا متام  هچ  ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب 

تسا مظعا  شرع  ات  هتساخ  روص  خفن  یب  نیمز  زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زاب 

تسا مهرد  هلمج  ناهج  قلخ  ناهج و  راک  وزک  اجک  زا  دیمد  زاب  هریت  حبص  نیا 

تسا ملاع  تارذ  یمامت  رد  بوشاک  باتفآ  ، برغم زا  دنک  یم  عولط  ایوگ 

تسا مّرحم  شمان  هک  ماع  زیختسر  نیا  تسین  دیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگ 

تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس  تسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد 

تسا مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ  دننک  یم  هحون  نایمدآ  رب  کلم  ّنج و 

نیسح (2) ادخ  لوسر  رانک  ةدرورپ  نیقرشم  رون  ، نیمز نامسآ و  دیشروخ 

هبیتک -

مّرحم

ار هام  نیا  رد  گنج  ، ّتیلهاج ماّیا  رد  هک  هدوب  نآ  ، مّرحم هب  هام  نیا  يراذگمان  ّتلع.يرمق  هناگ  هدزاود  ياههام  زا  هام  نیتسخن  مان 
دیدپ هام و  نیا  رد  ادهـشلا  دیـس  نوخ  نتخیر  اب  هّیما  ینب  اّما.دنداد  یم  رارق  يرمق  لاس  لّوا  ار  مّرحم  لّوا  زور  دنتـسناد و  یم  مارح 

دش یم  هتشاد  هاگن  هام  نیا  تمرح  ، ّتیلهاج رد  : دومرف « مالسلا هیلع  » اضر ماما.دنتشادن  هگن  ار  مارح  هام  مارتحا  ، البرک ۀثداح  ندروآ 
دـندرک و ریـسا  ار  ام  نانز  نادـنزرف و  دنتـسکش و  ار  ام  تمرح  دـنتخیر و  ار  ام  ياهنوخ  ، هاـم نیا  رد  یلو  ؛ دـندیگنج یمن  نآ  رد  و 

دندرک و تراغ  دندز و  شتآ  ار  اه  همیخ 

ص:405
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،ج 4،ص 1990. فیراعم فراعم و  ( - 1 - 1
،ص 333. خیراوتلا بختنم  ،ج 2،ص 131، هژاولگ ( - 2 - 2
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: يریمح دیس  ۀتفگ  هب  .دندرکن (1) تیاعر  شا  هیّرذ  ةرابرد  ار  ربمایپ  تمرح 

مارح (2) مارحلا  هّللا و  همرح  ّتلحا  روهّشلا  نم  مارح  یف 

هک نایفوک  هاپـس  رب  جیردتب.دز  ودرا  دش و  البرک  دراو  « مالـسلا هیلع  » هللا دـبع  ابا  ناوراک  ، يرجه لاس 61  مارحلا  مّرحم  هاـم  مّود  رد 
دیـس تداهـش  زور  «، اروشاع » نآ مهد  زور  دراد و  مان  « اعوسات » مرحم هام  مهن  زور.دش  هدوزفا  دندوب  هدرک  هرـصاحم  ار  ترـضح  نآ 

.تسالبرک رد  شنادنزرف  نارای و  ادهشلا و 

ماما ناگتفیـش  ناوریپ و  دزاس و  یم  مغ  زا  رپ  ار  اهلد  نآ  ندیـسر  ارف  ، تساروشاع ـالبرک و  ۀـثداح  روآداـی  ، مّرحم هاـم  هک  اـجنآ  زا 
مرحم.دـنزادرپ یم  يرادازع  هب  دیهـش  ماـما  نآ  داـی  هب  ، هدرک شوپهایـس  ار  یـسلاجم  لـفاحم و  ، مرحم لّوا  زا  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح

رد تسا و  ّمهم  ینیسح  تضهن  ياهدرواتسد  ظفح  رد  هام  نیا  شقن  تسالبرک و  ياه  هسامح  ةرطاخ  يایحا  زمر  ، اروشاع نوچمه 
ماما.دـنریگ یم  سرد  ناییاروشاع  زا  دـنزیر و  یم  کشا  البرک  نادیهـش  دای  هب  ، نیـشن هعیـش  ياهرهـش  اهروشک و  رـسارس  ، هاـم نیا 

میلعت ، توغاط لباقم  رد  دوخ  مایق  اب  هک  تسادخ  ءایلوا  رورـس  نادیهـش و  دیـس  گرزب  تضهن  هام  ، مّرحم :» تسا هدومرف  « هر » ینیمخ
(3) .تسناد » ندش  ییادف  نداد و  ییادف  هب  ار  راکمتس  نتسکش  ملاظ و  يانف  هار  داد و  رشب  هب  یگدنبوک  یگدنزاس و 

دش مّرحم  تبون  ، دمآ ناقشاع  رود  دش  متام  راگزور  ، نک یلین  هماج  زیخ و 

دش مّسجم  البرک  ، دمآ هایس  تیار  دمآ  هآ  کشا و  شوج  ، دمآ هاوگ  نوخ  هام 

دش مهارف  یلحاس  ، نک ایرد  يوس  هب  ور  نک  ادیپ  جوم  تسد  ، نکاو لد  نوخ  ياپ 

دش (4) مّرحم  ۀیرگ  ، درب رطاخ  ار ز  هدنخ  دش  لحاس  يوربآ  ، درک ایرد  هب  ور  هک  ره 

يرادازع ، اروشاع -

لیقع نب  دیعس  یبا  نب  دمحم 

.تسا (5) هدمآ  مه  هسدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.اروشاع  زور  رد  مشاه  ینب  يادهش  زا 

ص:406

،ج 4،ص 86. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ،ج 46،ص 283 و 285، راونألا راحب  ( - 1 - 1
،ج 4،ص 86. بقانم ( - 2 - 2

،ج 2،ص 11. رون ۀفیحص  ( - 3 - 3
،ج 2،ص 130. هژاولگ ( - 4 - 4

،ص 116. نیسحلا راصنا  ( - 5 - 5
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ثعشا نب  دّمحم 

رـسپ.داد هاـنپ  دوخ  ۀـناخ  رد  هفوک  تبرغ  ییاـهنت و  نارود  رد  ار  لـیقع  نب  ملـسم  هک  دوب  وا  زینک  زین  « هعوط » .داـیز نبا  ناراداوه  زا 
.دندرک (1) هرصاحم  ، ملسم يریگتسد  يارب  ار  هناخ  داد و  شرازگ  دایز  نبا  هب  مه  وا.داد  ربخ  ثعشا  هب  ، دش ربخ  هک  هعوط 

رفعج هللا  دبع  نب  دمحم 

شردارب وا.دیـسر و  تداهـش  هب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  باـکر  رد  اروشاـع  زور  هک  ، رفعج نب  هللا  دـبع  بـنیز و  ترـضح  رـسپ 
هرصاحم رد  نمشد  اب  نت  هب  نت  دربن  رد  البرک  رد  دنتسویپ و  وا  هب  هار  نایم  رد  ، هّکم زا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  جورخ  زا  سپ  ، نوع

.دندش (2) دیهش  دنتفرگ و  رارق 

: دوب هنوگنیا  هزرابم  نادیم  رد  وا  زجر 

نایمع يدّرلا  یف  موق  لاتق  ناودعلا  نم  هّللا  یلا  وکشن 

نایبّتلا لیزنّتلا و  مکحم  نآرقلا و  ملاعم  اوکرت  دق 

نایغّطلا (3) عم  رفکلا  اورهظا  و 

بنیز ، رفعج نب  هللا  دبع  -

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  ( رغصا ) دّمحم

سیمع تنب  ءامـسا  ار  شردام  مه  یخرب.دوب  زینک  شرداـم  «. مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  دـنزرف  ـالبرک و  رد  مشاـه  ینب  يادهـش  زا 
.دنا (4) هتسناد 

هّیفنح دمحم 

زا يو.دوب  هّیفنح  هب  بّقلم  سیق  نب  رفعج  رتخد  ، هلوخ شردام  «. مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ردارب  »و  مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  دنزرف 
یم هنیدم  رد  .تشاد (5) روضح  مه  ناورهن  گـنج  رد.دوب  « مالـسلا هیلع  » یلع هاپـس  رادـملع  لـمج  گـنج  رد  هعیـش و  نادرم  ریلد 

دمحم ، تشاد ار  هّکم  يوس  هب  هنیدم  زا  جورخ  دصق  ، دـیزی اب  تعیب  زا  عانتما  زا  سپ  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هک  یماگنه.تسیز 
تموـکح هب  هتـسباو  ياـهورین  زا  رود  درک  یم  داهنـشیپ  دورن و  « مالـسلا هیلع  » هللا دـبع  اـبا  تشاد  رارـصا  هک  دوـب  یناـسک  زا  هـّیفنح 

يا همانتیصو  رد  تفگ و  وا  هب  هّکم  هب  نتفر  رب  ار  شیوخ  رارصا  زین  ماما.دشاب 

ص:407

،ج 3،ص 58. بهّذلا جورم  ( - 1 - 1
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،ص 115. نیسحلا راصنا  ( - 2 - 2
ص 277. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 3 - 3

،ص 112. نامه ( - 4 - 4
،ج 1،ص 319. راحبلا هنیفس  ( - 5 - 5
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.تشادن يراکمه  ، البرک ۀثداح  رد  .تشون (1) ...ارطب ) ارشا و ال  جرخا  مل  ) ار شیوخ  فورعم  نانخس  نآ  ، هّیفنح دمحم  هب  باطخ 

راتخم ، دیزی زا  سپ.دوب  يوزنم  ریگ و  هشوگ  مشاه  ینب  ریاس  دننام  « مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  تداهـش  زا  دعب  :» دسیون یم  ادـخهد 
تفالخ یعدم  دوخ  هک  ریبز  نب  هللا  دـبع  يرجه  لاس 66  رد.دیدرگ  یلوتـسم  قارع  رب  وا  مان  هب  دـناوخ و  ماما  ار  وا  هدـیبع  یبا  نب 

لبج هب  دنیوگ  دنناد و  شیوخ  ماما  ار  وا  هّیناسیک  ۀـقرف...داد  یمن  رد  نت  وا  درک و  یم  هارکا  ، شیوخ تعباتم  تعیب و  هب  ار  يو  ، دوب
.دش (3) هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  هنیدم  رد  کلملا  دبع  ماّیا  رد  لاس 81  رد  يو  (2) .دشاب » هدنز  يوضر 

هواجک - لمحم

دیزی اب  تعیب  نافلاخم 

هلمج زا.دـنتفرن  تعیب  راب  ریز  مه  یناسک  اّما.دـنتفرگ  یم  اهتّیـصخش  مدرم و  زا  هیواـعم  گرم  زا  سپ  ، وا ناـیلاو  هیواـعم و  نب  دـیزی 
هیلع » یلع نب  نیـسح  : دـندوب نانیا  ، دـندرک داقتنا  وا  زا  دـنتفرن و  وا  تموکح  راب  ریز  دـندرک و  ّدر  ار  دـیزی  اب  تعیب  انلع  هک  یناـسک 

.هلظنح نب  هللا  دـبع  دیعـس و  نب  سباـع  ، دیعـس نب  نمحرلا  دـبع  ، ریبز نب  رذـنم  ، ریبز نب  هللا  دـبع  ، رکب یبا  نب  نمحرلا  دـبع  «، مالـسلا
درمشرب ار  تلاسر  نامدود  لیاضف  هک  ینخس  نمض  درک و  ّدر  تعیب  يارب  ار  هنیدم  یلاو  ، دیلو توعد  « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیس  (4)

دراداو تعیب  هب  تساوخ  یم  ار  ترضح  نآ  هک  زین  ناورم  هب  (5)و  هلثمل » عیابی  یلثم ال  و  :»... دومرف ، تشاد هراشا  دیزی  ياهگنن  هب  و 
: دومرف ،

هیلع » ادهـشلا دیـس  )؟ یناوخ یم  ارف  دـیزی  نوچ  قساف  يدرم  تعیب  هب  ارم  ایآ  )(6) قساف »؟ لجر  وه  دـیزی و  هعیبب  ینرمأت  !أ  کـحیو »
زا تّما  مالـسا و  تاجن  يارب  ور و  نیا  زا.دید  یم  مالـسا  مده  هب  نداد  اضر  روج و  ۀطلـس  لوبق  يانعم  هب  ار  دـیزی  اب  تعیب  « مالـسلا

.تفرگ شیپ  رد  ار  البرک  هار  سپس  ، هّکم رفس  درکن و  تعیب  ، ناقساف تموکح 

تعیب -

ص:408

،ج 2،ص 262. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
(. هّیفنح نبا  ۀملک  ) .ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

،ج 3،ص 116. بهّذلا جورم  ( - 3 - 3
،ج 2،ص 209. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 4 - 4

راونالا ج 44،ص 325. راحب  ( - 5 - 5
،ص 284. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( - 6 - 6
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ناوخ فلاخم 

نوـچ ، دراد ار  تیبـلا  لـها  نیفلاـخم  زا  یکی  لغــش  اـه  هـیزعت  رد  دــناوخ و  قفاوماـن  هـک  ناـنآ  ، ناوـخ ایقــشا  اـی  ناوـخ  فلاــخم 
هنارمآ و ار  بلاطم  دندرک و  یم  یناوخ  هیبش  دعس  نبا  ثراح و  رمـش و  هیبش  رد  هک  دنتفگ  یم  یناسک  هب  .دایز (1) نبا  ، نانس ، رمش

.دوب لوادتم  مه...و  ناوخ  دیزی  ناوخ و  رمش  .دندومن (2) یم  ادا  رادگنهآ  رثن  دننام  ، تنوشخ اب 

یناوخ هیبش  هیزعت ، -

یفقث راتخم 

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ادهش و  نوخ  ماقتنا  يارب  البرک  ۀثداح  زا  سپ  ناگدننک  مایق  زا 

ترجه لاس  رد.تشاد  مان  بهو  تنب  همود  شردام  دوب و  فئاط  مدرم  زا  لصا  رد  ، ناـسیک هب  فورعم  ، یفقث ةدـیبع  یبا  نب  راـتخم 
رـضاح ، دـنمدرخ دوب  يدرم.تشگ  لـقتنم  هنیدـم  هب  شردـپ  هارمه  زین  راـتخم  تفر ، هنیدـم  هب  رمع  ناـمز  رد  وا  ردـپ.هدمآ  اـیند  هب 

اب دوب و  هتسویپ  مشاه  ینب  هب  « مالسلا هیلع  » یلع نارود  رد.نمشد  رب  هبلغ  مزر و  نونف  سانشراک   ، شوهزیت ، هدنـشخب عاجـش ، ، باوج
رد یتایاور.دوب  فیرـش  ، دوخ موق  نایم  رد.دش  هرـصب  نکاس  ، ترـضح نآ  تداهـش  زا  سپ  ، درب یم  رـس  هب  قارع  رد  یلع  ترـضح 

یقالخا راشرس و  یبدا  زا  ار  وا  ، تیب لها  اب  شدنویپ  دوب و  دّمحم  لآ  لیاضف  نیرـشان  نیجّورم و  زا  راتخم.تسا  هدش  دراو  وا  حدم 
.درک (3) یم  ربمایپ  نامدود  زا  يراداوه  راکشآ  ناهن و  رد.دوب  هتخاس  رادروخرب  لضاف 

نبا درک و  یهاوخ  جورخ  مالسلا » هیلع  » نیـسح یهاوخنوخ  هب  هدش و  دازآ  وت  هک  دوب  هتفگ  راتخم  هب  ، دایز نبا  نادنز  رد  راّمت  مثیم 
.تشک (4) یهاوخ  ار  دایز 

نبا.درک تعیب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  عفن  هب  وا  اب  درب و  شیوخ  ۀـناخ  هب  ار  وا  ، دوب هفوک  رد  لـیقع  نب  ملـسم  هک  ینارود  رد  يو 
نادـنز رد  راّـمت  مثیم  وا و  ، داـتفا قاـفّتا  ـالبرک  ۀـثداح  هک  یماـّیا  رد  درک و  ینادـنز  دز و  هناـیزات  ار  وا  ، ملـسم نتـشک  زا  سپ  ، داـیز

ار « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نالتاق  درک و  مایق  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  یهاوخنوخ  هب  لاس 64، رد  دیزی  گرم  زا  سپ  ، راتخم.دندوب
تیاور « مالسلا هیلع  » رقاب ماما  زا.دش  هتشک  هّکم  رد  ریبز  نب  هللا  دبع  نایهاپس  اب  یگنج  رد  دوخ  سپس  تشک ،

ص:409

.ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
،ص 43. ناریا یبهذم  یقیسوم  ( - 2 - 2

،ص 167. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ،ج 1،ص 435، راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3
،ص 434. نامه ( - 4 - 4
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رد « مالسلا هیلع  » ملسم ترـضح  دقرم  ورهار  قاور  رد  ، راتخم ربق  (1) ...انراثب .» بلط  انتلتق و  لتق  دـق  ّهناف  ، راتخملا اّوبـست  ال  :» هک تسا 
.دراد (2) رارق  هفوک 

، راتخم جورخ  -

رکاذ ، یحاّدم - حاّدم

یحاّدم

ار هّللا  لآ  نایعیـش  ۀناقـشاع  کشا  مرگ و  ار  ینیـسح  سلاجم  ، یحو نادناخ  لیاضف  رکذ  تبیـصم و  رکذ  اب  هک  ، تیب لها  ناحاّدـم 
اهتدالو و ماّیا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  ، یعیش حالطـصا  رد  ، حاّدم.دنیاروشاع گنهرف  ءاقب  ّمهم  لماوع  زا  ، دنزاس یم  يراج 

ّتیمولظم رد  ای  ، دّمحم لآ  دمحم و  بقانم  لیاضف و  رد  يراعـشا  ندـناوخ  هب  ازع  نشج و  سلاجم  رد  « مالـسلا هیلع  » هّمئا ياهتداهش 
یم ار  سلجم  لها  ، تبیـصم رکذ  هیثرم و  رعـش  ندناوخ  اب  هک  دوش  یم  هتفگ  ینیـسح  ناناوخ  هیثرم  هب  ، بلغا یلو.دنزادرپ  یم  نانآ 

: حادم » .دننایرگ

سلاجم رد  ربنم  رانک  رد  هداتـسیا  هکنآ  ، دناوخ ار  نانآ  بئاصم  تیب و  لها  حیادم  ، رعـش هب  ربنم  شیپ  رد  هداتـسیا  هک  یناوخ  هضور 
(3) .دناوخب » زاوآ  هب  ار  تیب  لها  حیادم  راعشا  ، رازاب يوک و  رد  ناور  ای  ، یناوخ هضور 

زا زین  ۀّمئا.تسا  هتـشادهگن  هدـنز  ار  اروشاع  ۀـثداح  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  ، نانآ گوس  رد  یناوخ  هحون  تیب و  لها  یحاّدـم 
.دندرمش یم  رایسب  باوث  تلیضف و  ، راک نیا  يارب  دندرک و  یم  اعد  ، دنداد یم  هلص  دندرک ، یم  قیوشت  ریدقت و  ، نارکاذ ناحاّدم و 

هک ساپس  ار  ادخ  (4) انل ،» یثری  انحدمی و  انیلا و  دفی  نم  ساّنلا  یف  لعج  يذـّلا  هّلل  دـمحلا  :» تسا هدومرف  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما 
قیوشت رد  « مالسلا هیلع  » اضر ترضح  و.دنیوگ  یم  هیثرم  حدم و  ار  ام  دنیآ و  یم  ام  يوس  هب  هک  هداد  رارق  ار  یناسک  ، مدرم نایم  رد 

لها انیلع  تناک  نزح  ماّیا  ماّیالا  هذـه  ّناف  ارعـش  یندـشنت  نا  ّبحا  ! لـبعد اـی  :» دومرف ینیـسح  يازع  ماـیا  رد  یناوخ  هیثرم  هب  لـبعد 
هنوگ نیمه.تسا  تیب  لها  ام  هودـنا  ياـهزور  اـهزور ، نیا  نوچ  ، یناوخب ییارـسب و  رعـش  میارب  مراد  تسود  ، لـبعد يا  (5) تیبلا »

هثداح میظع و  تداهش  نآ  ، اه همانرب  سلاجم و 

ص:410

،ج 45،ص 343. راونالا راحب  ( - 1 - 1
،ص 544. دمحم لآ  همانگوس  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
،ج 10،ص 469. هعیشلا لئاسو  ( - 4 - 4

،ج 12،ص 567. هعیشلا ثیداحا  عماج  ( - 5 - 5
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ّطخ اب  مدرم  ییانشآ  سنا و  ینید و  تاساسحا  نید و  ، زین نآ  تکرب  هب  هتـشادهگن و  هدنز  نانچمه  ، لاس همهنیا  رورم  اب  ار  تفگش 
اه هیرگ  نیا...تسا  ادهشلا  دیس  بتکم  ظفح  يارب  ، ادهشلا دیس  ۀضور  «:» هّرس سدق  » ینیمخ ماما  ریبعت  هب.تسا  هدنام  هدنز  تیب  لها 

يارب ییوگلا  یعامتجا و  يزادرپ  تیـصخش  نابطاخم و  هب  نداد  وگلا  یعون  ، یحاّدـم (1) .ار » بتکم  هدرک  ظـفح  اـه  هضور  نیا  و 
ّتیمها رطاخ  هب  ناحاّدم  تسا و  همه  هب  تبسن  ریگارف  رثؤم و  یبلاق  رد  اهتلیضف  رشن  ندنکارپ و  يارب  يرگنس  ، تسا یـشزرا  ۀعماج 

هّیحور نییبت  اهیبوخ و  جیورت  یحاّدم ، یـساسا  ۀفـسلف  دنراد و  یّمهم  شقن  ، فطاوع راکفا و  یهد  لکـش  رد  هعماج و  رد  ناشراک 
ریبعت هب  .لغش  هفرح و  کی  هن  ، تسا نامیا  قشع و  کی  تسا و  هعیش  رد  هسامح  دّهعت و  حور  ندیمد  البرک و  نادیهـش  يالاو  ياه 

: يا هنماخ  هّللا  هیآ 

گـنهرف و قـیمعت  رد  ار  ریثأـت  نیرتـشیب  شور ، نیا  ۀـیاس  رد  هک  دنتـسه  يا  هقبط  ، تیب لـها  نارگـشیاتس  رکاذ و  حاّدـم و  ۀـعماج  »
رد قیاقح  لیاضف و  حیادم و  ندـنکارپ  ۀـلأسم  ، هلأسم.تسین یناوخرعـش  ۀّیـضق  طقف  ، هّیـضق...دنراد مدرم  نهذ  رد  یمالـسا  فراعم 

(2) .دراذگب » ریثأت  اهنآ  لد  رد  دشاب و  كرد  مهف و  لباق  ، ناگدنونش ۀمه  يارب  هک  تسا  یبلاق 

ياهندید شزومآ  هب  تبسن  رتشیب  هچ  ره  دیاب  ، تسا یکّتم  « بطاخم »و« ارجا «،» رعش «،» ادص » رصنع رب  ناشراک  هکنآ  ظاحل  هب  ، ناحاّدم
عباـنم ربـتعم و  ياـهلتقم  ۀـعلاطم  ، ییـالو عیدـب و  اـبیز و  ینعمرپ و  بوـخ و  ياهرعـش  شنیزگ  هتـسویپ ، نـیرمت  ، ارجا یگتخپ  ، مزـال
لوبق لباق  ریغ  زیمآ و  قارغا  ياهفرح  نتفگ  هغلابم و  ّولغ و  زا  زیهرپ  ، یتدیقع يرکف و  ، یقالخا بلاطم  راعـشا و  يور  هیکت  ، یخیرات

شوـمارف ار  عـبط  تعاـنم  تقادــص و  صوـلخ و  ، دــنزیهرپب یمرگ  رازاـب  عّنــصت و  غورد و  زا  ، دــنزرو ماــمتها  ، دراد یفنم  رثا  هـک 
بلاق و ، نومضم رظن  زا  بوخ  رعش  هک  اجنآ  زا  دنربن و  دای  زا  ار  ترضح  نآ  هب  تبسن  صالخا  نیسحلا و  هللا  دبع  ابا  يرکون  ، دننکن

رتهب ات  دنـشوکب  ابیز  قیمع و  هتخپ و  ياهرعـش  باختنا  هعلاطم و  تخانـش و  رد  ، دراذـگ یم  راگدـنام  ریثأت  ، راـکفا اـهلد و  رد  ، ریبعت
زین دوخ  دنزادرپب و  « مالسلا هیلع  » نیموصعم ینعی  ، یکاپ ياه  هوسا  لامک و  ياهوگلا  ةرهچ  میسرت  هب  ، تمس نیا  رد  دنناوتب 

ص:411

،ج 8،ص 69. رون ۀفیحص  ( - 1 - 1
ياهرادـید رد  يا  هنماـخ  هّللا  هیآ  نانخـس  زا  هتفرگرب  يا  هعومجم  هک  باـتک  نیا  و 31. ،ص 30  نارگشیاتس ناگدوتـس و  ( - 2 - 2

نارکاذ ناحاّدم و  يارب  تسا...و و  ییارـس  هیثرم  یناوخ و  هضور  یحادم و  روحم  رب  ، تسا...و نارعاش  ناحاّدم و  ظاّعو و  اب  رّرکم 
.1372 «، يرنه ةزوح  » رشن ، دراد يدنمدوس  رایسب  تاکن  ، تیب لها  نارعاش  و 
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: زا تسترابع  رضاح  رصع  رد  ناحاّدم  سدقم  تلاسر.دنشاب  دّهعت  قالخا و  يوگلا 

.اوقت بیذهت و  یکاپ و  ریسم  رد  اهنآ  هب  نداد  تهج  مدرم و  كاپ  فطاوع  زا  هتسیاش  ةدافتسا  -

.كاپ هوسا و  ياهناسنا  هب  ینورد  ياهقشع  اهتّبحم و  قیمعت  -

.مدرم نامیا  تیوقت  اهیبوخ و  اهشزرا و  هب  تیاده  هعماج و  راکفا  يرگنشور  -

ّطخ بالقنا و  مالـسا و  فراعم  حرط  گنج و  بالقنا و  يادهـش  البرک و  يادهـش  دای  قیرط  زا  تداهـش  گنهرف  ۀعاشا  ظفح و  -
.یعامتجا ياهتیلوئسم  يربهر و  ماما و 

یسراف رعش  اروشاع و  ، اروشاع تاّیبدا  ، هیرگ تبیصم ، رکذ  ، ربنم ظعو و  بادآ  ، يرکون بصنم  ، یثارم حیادم  -

یثارم حیادم و 

.تحدـم ، ییوخکین هب  فیـصوت  ، کـین تافـص  هب  ياـنث  ، شیاتـس «: حدـم » .هیثرم عمج  ، یثارم ،و  تسا هحیدـم  حدـم و  عمج  ، حـیادم
یسک يازع  رد  ، دنیارس يا  هتفر  تسد  زا  يازع  رد  هک  يا  هماکچ  ، هدرم فاصوا  دماحم و  حرش  ، يرادازع ، ییاتـس هدرم  هیثرم :» »(1)

نید و هار  نادیهـش  داـی  هب  هک  ییازع  مسارم  ، هضور ، يراوـگوس ، يو نساـحم  رکذ  ندرمـش و  رب  هدرم و  رب  نتـسیرگ  ، ندورـس رعش 
صوصخب نید و  نایاوشیپ  تداهـش  حرـش  بئاصم و  رکذ  رد  هک  يراعـشا  ، دننک اپرب  البرک  ۀعقاو  دای  هب  مّرحم و  ماّیا  رد  صوصخب 

.دنناوخ 2 دنیارس و  البرک  نادیهش 

يادهـش ياهتّیمولظم  اهتداشر و  ةرطاخ  قیرط ، نیا  زا  ات  هتفرگ  رارق  قیوشت  دروم  موصعم  ناماما  يوس  زا  هک  ییاـه  هماـنرب  هلمج  زا 
دعب گـنهآ و  نزو و  زا  يرادروـخرب  ظاـحل  هب  ، رعـش بلاـق.تسا  هـیثرم  حدـم و  ندورـس  ، دـنامب هدـنز  اروشاـع  گـنهرف  ـالبرک و 
هدش هتفرگ  راک  هب  ناتـسار  یتسار و  شیاتـس  قح و  زا  عافد  رد  رثؤم  یحالـس  ناونعب  ور  نیا  زا.تسا  رتراگدـنام  رترثؤم و  ، یفطاع
اب...و يریمح  دیـس  ، لـبعد ، ّریثـک نب  هللا  دـبع  ، تیمک ، هللا دـبع  نب  فوع  ، قدزرف : نوـچمه هتـسجرب  ینارعاـش  ، هعیـش خـیرات  رد.تسا 

هیثرم البرک  يادهش  يارب  ، تروص نیرتکانزوس  اب  هدرک و  میسرت  ار  تیب  لها  لیاضف  رخافم و  یهجو  نیرتابیز 

ص:412

.ادخهد ، همان تغل  1 و 2 - ) - ) 1
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هاگیاپ هب  هّجوت  اب  :» يا هنماخ  هّللا  تیآ  نایب  هب  .تسا (1) هدمآ  درگ  یعیش  نارعاش  راعـشا  زا  زین  يربتعم  ياه  هعومجم  دنا و  هدورس 
نیرترثؤم نیرت و  هتسجرب  ، کلـسم کی  هب  دّهعتم  رعاش  هک  هتکن  نیا  يروآدای  يرجه و  مّود  لّوا و  ياهنرق  رد  « یکلـسم رعـش  » دنلب

هژیو باسح  هک  دیامن  یم  یعیبط  ، تسا هدرب  یم  راک  هب  نآ  ياهراعش  اهفده و  نییبت  دوخ و  کلسم  ياهشیارگ  جیورت  رد  ار  شقن 
(2) ...دیآ .» هتفرگ  رظن  رد  یسایس  ياهحانج  هب  هتسباو  نارعاش  ياه  هدورس  تاراهظا و  يارب  يا 

مه ار  بصاغ  ماّکح  ملاظم  روج و  يافلخ  ینمـض  روطب  ، تیب لها  هّمئا و  ۀیثرم  حدـم و  رد  یبتکم  نارعاش  رادعـضوم  ياه  هدورس 
اهناج و اهلد و  ندرک  هدـنز  نامیا و  قیاقح  يایحا  دوب و  نید  يدابم  رـشن  رب  یّلک  رظن  ، یبهذـم رعـش  رد  » .داد یم  رارق  داـقتنا  دروم 

يرطخ ، دـساف ياهتموکح  يارب  هشیمه  هعیـش  گرزب  نارعاش  ور  نیا  زا.اـه  یپ  اـهگر و  رد  دّـهعت  هساـمح و  نوخ  نتخاـس  يراـج 
دای ار  ینید  مکاح  مزال  تافص  نید و  قیاقح  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » دّمحم لآ  حدم  لالخ  رد  نانآ  اریز  دندش  یم  بوسحم  گرزب 
نیا (3) .دنداد » یم  هّجوت  قح  تموکح  قح و  هب  ار  اهلد  ، نارادمامز ریقحت  هسیاقم و  ناماما و  یمالسا  تافـص  رکذ  اب  دندرک و  یم 

دهعتم و نارعاش  عفادـم  ، هیانک تحارـص و  اب  ، لمع نخـس و  اب  هک  دوب  ناماما  دوخ  ياهدومنهر  زا  هتفای  ماهلا  هتفرگرب و  ، هار هویش و 
ةراـبرد هیثرم  ندورـس  هب  تبـسن  همئا  دـیکأت  هژیوـب  ، تـسا رایـسب  ثیدـح  ، هـنیمز نـیا  رد.دـندوب  راعـش  قـح  یقّتم و  نایارـس  هـیثرم 

هیلع » قداـص ماـما  .تساـهروحم  رگید  زا  شیب  اهتبیــصم  نآ  رب  ندــنایرگ  داــی و  ءاــیحا  »و  رکذ » ةزیگنا اــب  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح
وا يارب  دنوادخ  ، دـیوگب ام  ةرابرد  رعـش  تیب  کی  هک  سک  ره  (4) هّنجلا » یف  اتیب  هل  هللا  ینب  رعـش  تیب  انیف  لاـق  نم  :» دومرف « مالـسلا

هّنجلا هل  هللا  بجوا  ّالا  هب  یکبا  یکبف و  ارعش  نیـسحلا  یف  لاق  دحا  نم  ام  :» تسا ترـضح  نآ  زا  زین.دنک  یم  انب  تشهب  رد  يا  هناخ 
هلیسو نیدب  دیارسب و  هیثرم  « مالسلا هیلع  » نیسح ةرابرد  هک  دنک  یم  هیصوت  لبعد  هب  زین  « مالسلا هیلع  » اضر ماما  (5) هل » رفغ  و 

ص:413

هتخادرپ مهدراهچ  ات  لّوا  نرق  راعشا  ارعش و  یسررب  هب  هک  تسا  يا  هعومجم  ، ّربش داوج  زا  دلج  رد 10  « ّفطلا بدا  » باتک ( - 1 - 1
اروشاع رعش  ، فّطلا بدا   - .دنا هدورس  اروشاع  ۀثداح  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما  نوماریپ  هک 

،ص 81. قداص ياوشیپ  ( - 2 - 2
،ص 274. یمیکح اضر  دمحم  ، مالسا رد  دّهعت  تایبدا و  ( - 3 - 3

،ج 76،ص 291. راونالا راحب  ،ج 10،ص 467، هعیشلا لئاسو  ( - 4 - 4
،ص 289. یسوط خیش  لاجر  ( - 5 - 5
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(1) تعطتسا .» ام  انرصن  نع  رّصقت  الف  اّیح  تمد  ام  انحدام  انرصان و  تناف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  ثرا  ! لبعد ای  :» دنک يرای  ار  هّمئا 

دیـس لیاضف  البرک و  ۀـثداح  ءایحا  رد  هک  تسا  يا  هیثرم  رعـش و  زا  همئا  ۀـنارگ  تیامح  ّطخ  ةدـنهد  ناـشن  حوضوب  ، تادـیکأت نیا 
.دنا هتشاد  ار  لمع  عضوم و  نیمه  ، هّمئا ةریس  شور و  زا  ّتیعبت  رد  زین  هعیش  گرزب  ناملاع.دشاب  وا  ياهتّیمولظم  بقانم و  ادهـشلا و 

رس هب  نادنز  رد  ای  بیقعت  تحت  ، بلغا هتشاد و  لکـشم  ، تیب لها  نارعاش  يارب  هشیمه  ، یّطخ نینچ  رد  تکرح  هک  تسا  نشور  (2)
کمک هب.نونکات  ، تسا هتـشاد  همادا  نانچمه  ، تشادرب رد  ناگدـنیآ  هب  ار  تداهـش  گنهرف  لاقتنا  هک  ، سّدـقم ّطخ  نیا.دـندرب  یم 

ینیـسح و طـخ  هب  ار  دّـهعتم  ناـسنا  يدـنبیاپ  ، دوـب لد  ياـیوگ  ناـبز  هک  ، کـشا دـش و  یم  هتخیگنارب  فـطاوع  اهـساسحا و  ، یثارم
: درک تاعارم  دیاب  هیثرم  حدم و  راعشا  ةرابرد  مه  ار  یتاکن.درک  یم  تیبثت  ییالبرک 

تاّیلعج و غورد و  ای  ، كردـم یب  تسـس و  ياهفرح  زا  دـشاب و  رادروخرب  دانتـسا  رابتعا و  ، ّتقد ، تناتم زا  دـیاب  ، راعـشا ياوتحم  -1
.درک زیهرپ  دیاب  تّدشب  ، نیموصعم هب  تبسن  زیمآ  نهو  انایحا  فیعض و  بلاطم 

یمالـسا و ۀعماج  هب  ات  دشاب  قیمع  دنمـشزرا و  الاب و  نآ  حطـس  دیاب  ، تسا گنهرف  لاقتنا  لماع  ، هیثرم حدم و  رعـش  هک  اجنآ  زا  -2
.دهدب رکف  مهف و  رد  قمع  تریصب و  شنیب و  ، همئا ناراداوه 

ناگدنونـش و يارب  هک  دوش  هدـیچیپ  قلغم و  نانچ  دـیابن  ، دـشاب مکحم  راوتـسا و  دـیاب  هک  لاـح  نیع  رد  ، حـیادم یثارم و  راعـشا  -3
.دنک رارقرب  طابترا  ، قلخ ۀّماع  اب  دناوتن  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  ییاسر  ییایوگ و  ، ناگدنناوخ

تیحالص یبدا و  تّوق  دقاف  تسـس و  فیعـض و  ياهرعـش  هک  داد  هزاجا  دیابن  ، هیثرم حدم و  رعـش  ندوب  یبهذم  ینید و  ۀناهب  هب  -4
حیادم.دبای و جاور  يرعش 

ص:414

زین ص 350. ،ج 2 ، ریدغلا : ك.ر ، يو « تایآ سرادم  » ةدیصق هژیوب  ، لبعد رعش  ةرابرد  ،ج 12،ص 567. هعیشلا ثیداحا  عماج  ( - 1 - 1
هیثرم زا  ییاـه  هنومن  و 4. ،ج 2،3  ریدغلا : ك.ر...و يریمح  دیـس  ، لبعد ، تیمک نوچ  يا  هتـسجرب  نارعاش  یگدـنز  اب  ییانـشآ  يارب 

نم لیق  ام  باب  ،) ج 45،ص 242 راونألا ، راحب  رد  نینچمه.تسا  هدـمآ  ،ج 1،ص 509، راحبلا هنیفـس  رد  زین  تیب  لها  نارعاش  ياه 
ات 590. ص 543  (، نیسح ماما  ) ملاوع )و  هیف یثارملا 

هعیش و ياملع  »و  مالسلا هیلع  » همئا ربمایپ و  هاگدید  مالسا و  خیرات  رد  رعش  ةرابرد  ینیما  ۀمالع  یقیقحت  افوتـسم و  ثحب  هب  ( - 2 - 2
.دینک هعجارم  ات 24 ج 2،ص 2  «، ریدغلا » رد ، رادعضوم رعش  اب  نید  ۀتسیاش  دروخرب  ناماما و  دزن  هعیش  دهعتم  يارعش  يالاو  هاگیاج 
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یم هدید  هیثرم  رد  ، دعب ياه  هرود  همئا و  رصع  توسک  شیپ  ناگرزب  راثآ  رد  هک  هنوگنآ  ، دشاب يرعـش  تّوق  تیاهن  رد  دیاب  ، یثارم
.دوش

عبط و تعانم  اوقت و  صولخ و  بولطم  ّدح  رد  شیوخ ، تناکم  ییالاو  ّتیمها و  كرد  اب  دیاب  ، ارس هیثرم  ارس و  هحیدم  نارعاش  -5
دسر و یم  اه  لبعد  اه و  تیمک  هب  نانآ  همان  هرجـش  هک  دننادب  دنـشاب و  تمـصع  تیب  لها  هب  يالو  قشع و  هدیقع و  مدـق و  تابث 

مهارف شیوخ  رد  ار  نآ  یقالخا  یلمع و  یّطخ و  يرکف و  یگتـسیاش  دـیاب  ، دنـشاب « مالـسلا هیلع  » هّمئا ياعد  لومـشم  دـنهاوخب  رگا 
.دنروآ

دـناسرب و تابثا  هب  ار  دوخ  یعیـش  دّـهعت  یعامتجا و  تلاسر  ، طیارـش ناکم و  ناـمز و  هب  هّجوت  اـب  هشیمه  دـیاب  ، تیب لـها  رعاـش  -6
.دشاب تهج » »و« مایپ » ياراد شیاه  هدورس 

دیاب ارـس  هیثرم  نارعاش  نیا  رب  انب.دراد  رعاش  قیمع  تاـمولعم  يرکف و  ياـنغ  هب  زاـین  «، مالـسلا هیلع  » هّمئا ةراـبرد  ندورـس  بوخ  -7
.دنیارسب (1) راد  هیام  بلطمرپ و  ، هتخپ دنزیمآرد و  شیوخ  رعش  رد  ار  روعش  روش و  دنشاب و  عبانم  نوتم و  رد  هعلاطم  لها  تّدشب 

یحاّدم ، ربنم ، لتقم ، هیرگ ، هحون هیزعت ، ، يرادازع ، اروشاع رعش  ، اروشاع تایبدا  -

اروشاع تضهن  لحارم 

هکلب ) اروشاع زا  سپ  اههام  دش و  زاغآ  هیواعم  گرم  زا  سپ  لبق و  اههام  زا  هکلب  ، درکن هولج  اروشاع  زور  رد  اهنت  ، ینیـسح ۀسامح 
: درمشرب ناوت  یم  هنوگنیا  ار  تضهن  نیا  لحارم  یخیرات ، هاگن  کی  رد.تفای  همادا  ( اهلاس

یلاو يوس  زا  ماما  یناوخارف  ، عطقم نیا  رد.يو  تموکح  نتخانشن  ّتیمسر  هب  دیزی و  اب  تعیب  زا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  عانتما  -1
.تسا هعلاطم  لباق  ناورم  اب  زین  یلاو و  اب  ماما  ياهوگتفگ  ، هنیدم

«. مالسلا هیلع  » تیب لها  هارمه  ، هنایفخم هنابش و  یترجه  لکش  هب  هّکم  يوس  هب  هنیدم  زا  جورخ  -2

ص:415

.يرنه ةزوح  «، نارگشیاتس ناگدوتس و  :» ك.ر ، اه هنیمز  نیا  رد  ( - 1 - 1
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نییبت نایوما و  دیزی و  هیلع  مدرم  ناهذا  يرگنـشور  رثؤم و  تاغیلبت  ، اهرادید ، اهینارنخـس اب  هارمه  ، هّکم رد  ماما  ۀـهامراهچ  تماقا  -3
.تکرح نیا  زا  فده  تعیب و  زا  عانتما  ّتلع 

لیکـشت تهج  ، راداوه نایعیـش  زا  نتفرگ  تعیب  تضهن و  يزاـس  هنیمز  يارب  ، هفوک هب  ( لـیقع نب  ملـسم  ) دوخ ةژیو  ةدـنیامن  مازعا  -4
رد شتداهش  ملسم و  مایق  ماجنارس  هعیش و  نارس  نایفوک و  يوس  زا  رّرکم  ياهراموط  اه و  همان  تفایرد  لابند  هب  ، یمالسا تموکح 

.رهش عاضوا  ینوگرگد  هفوک و 

.ّرح اب  تاقالم  ، هفوک رابخا  يریگیپ  ، اهفّقوت ، اه هبطخ  هار ، نایم  ياهدروخرب  ، اههاگلزنم ندومیپ  قارع و  يوس  هب  هّکم  زا  تکرح  -5

هزور دنچ  شالت  ، مّرحم مّود  رد  هفوک  هب  ندیسر  زا  شیپ  ، نمشد ياهورین  ةرصاحم  رد  نتفرگ  رارق  البرک و  نیمزرـس  هب  ندیـسر  -6
.يزیرنوخ يریگرد و  زا  يریگولج  يارب 

دربن رد  یمومع و  ۀلمح  رد  اروشاع  زور  گرزب  ۀسامح  رد  شباحصا  ناگتسب و  نادنزرف و  »و  مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  -7
.نمشد اب  نت  هب  نت 

ناـییاروشاع و تداهـش  زا  ربماـیپ  ترتع  بنیز و  ترـضح  »و  مالـسلا هیلع  » داجـس ماـما  یغیلبت  يرادرب  هرهب  تیب و  لـها  تراـسا  -8
.فلتخم نانخس  اه و  هبطخ  داریا  اب  ، تراسا لوط  رد  ماش و  ، هفوک رد  ارسا  يرگاشفا  ، مدرم هب  تداهش  مایپ  ندناسر 

تموکح ّدض  ياهتکرح  زاغآ  نایدیزی و  ندش  اوسر  اه و  هبدن  اه و  هیرگ  ، يراوگوس دای و  سلاجم  ، هنیدـم هب  تشگزاب  زا  سپ  -9
.فلتخم قطانم  اهرهش و  رد 

هلمج نآ  زا  يوما  تموکح  ّدـض  رب  نارگید  نیباّوـت و  ياـهمایق  داـتفا و  قاـفتا  دـعب  ياـهلاس  رد  ـالبرک  تضهن  زا  يرگید  لـحارم 
و مالـسلا » هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  زا  ماهلا  اب  خیرات و  لوط  رد  هک  زیتس  ملظ  هناهاوختلادـع و  ياهتـضهن  ۀـمه  ، هاگن کی  رد.دوب 

اهنت ، مایق نآ  هک  ارچ  ؛ دیآ یم  باسح  هب  نآ  یخیرات  دادتما  رد  اروشاع  تضهن  لحارم  زا  ، دمآ دهاوخ  هدمآ و  دیدپ  اروشاع  ۀـثداح 
زین زورما.دوب  اـهنامز  ۀـمه  رد  فرـش  یگدازآ و  ياـیحا  يارب  یـسرد  هکلب  ، دوـبن دـیزی  يوـما و  تموـکح  داـسف  هب  ضارتـعا  يارب 

.تسا نینوخ  تضهن  نامه  موادت  ، اهتوغاط یناهج و  رابکتسا  دض  رب  دّهعتم  ناناملسم  ییاروشاع  تازرابم 

البرک مایق  تیهام  -
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اهتّنس مسارم و 

لاس و لوط  رد  هک  تسا  لومعم  مدرم  نایم  مسارم  اهتنس و  يرس  کی  «، مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  يرادازع  اروشاع و  ۀثداح  نوماریپ 
ياهرهش رد  یتح  ناهج و  فلتخم  قطانم  رد  ننـس  بادآ.دوش و  یم  لمع  اروشاع  ۀهد  رد  هژیوب  رفـص و  مّرحم و  هام  ود  رد  بلغا 

صوصخم یـضعب  ،و  ناریا ّصاخ  یخرب  ، تسا ناتـسکاپ  دـنه و  هژیو  الثم  ، مسارم زا  یخرب.تسا  عّونتم  توافتم و  زین  ناریا  فلتخم 
زا مه  یخرب  ، تسا ثیدـح  هـقف و  هـب  دنتـسم  تاـیاور و  هـب  یکّتم  دراد و  ینید  ياـه  هناوتـشپ  یهاـگ  ، جـیار ياهتنـس.ماش  قارع و 
زا يرادازع ، اروشاـع و  هب  طوـبرم  مـسارم  بادآ و  ۀـمه  ندرمـش  رب.تـسا  ساـسا  یب  ياهدـیلقت  مدرم و  ياـه  هتخاـس  تاعادـبا و 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اهنت.تسا  نوریب  هعومجم  نیا  ۀلصوح 

ینز همق  ینز و  ریجنز  ینز و  هنیس  یناوخ ، هیبش  هیزعت و  ، یناوخ هیثرم  یناوخ و  هحون  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رب  هیرگ  يرادازع و 
مدرم ماعطا  هقدـص و  ناسحا و  رذـن و  ، مّرحم مایا  رد  اهتئیه  لیکـشت  دـجاسم و  اه و  هناخ  ، اه هّینیـسح  ، اه هیکت  رد  سلاـجم  ییاـپرب  ،

اروشاع ماّیا  رد  حابم  ياهراک  یضعب  كرت  ، هیکت هّینیسح و  نتخاس  ، مدرم هب  نداد  تبرش  بآ و  ياچ و  ییاّقس و  ادهشلا ، دیس  يارب 
دای ، ...و یناکت  هناخ  زود و  تخود و  راـک و  بسک و  هب  نتخادرپ  ، هناـخ ندرک  وراـج  ندرک و  زیمت  ، شیارآ ، جاودزا ، یـسورع : لـثم

رب لگ  ندـیلام  ، اه هّینیـسح  دـجاسم و  اههاگرذـگ و  نکاما و  ندرک  شوپهایـس  ، هایـس سابل  ندیـشوپ  ، بآ ندیـشون  ماگنه  نیـسح 
يرازگرب ، نابیرغ ماش  مسارم  ییاپ  رب  اهنابایخ ، رد  يرادازع  ياه  هتـسد  نتخادـنا  هار  ، رـس رب  كاشاخ  هاک و  ندیـشاپ  ، رـس یناشیپ و 

تـشط ، يرادازع ياه  هتـسد  رد  رغـصا  یلع  دای  هب  لاسدرخ  ناکدوک  ندروآ  يارب  رذـن  ، اروشاـع تراـیز  یناوخ و  لـتقم  سلاـجم 
ماما نیعبرا  تشادـیمارگ  نتفر ، ترایز  ، نتخادـنا هرفـس  يرذـن و  شآ  نتخپ  ، اهلخن اهتمالع و  اهقوت و  يدـنب  نیذآ  هّیهت و  ، ینادرگ

.نیعبرا اروشاع و  هژیوب  ینیسح  يازع  رد  ندوب  هنهرب  ياپ  هنهرب و  رس  «، مالسلا هیلع  » نیسح

.نابیرغ ماش  ، هیرگ ، هیزعت ، یتّنس يرادازع  -

يرادازع ، هحون ، یثارم حیادم و  - هیثرم

ّنج ۀیثرم 

ترـضح نآ  رب  هّنجا  ناگتـشرف و  یناوخ  هیثرم  هحون و  هیرگ و  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  يرـشب  ریغ  يّدام و  ریغ  داعبا  زا 
یعّدم مه  یناسک  هدش و  لقن  هراب  نیا  رد  یتایاور.تسا 
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نیا لیبق  زا  ییاه  هحون  .همرخم (1) نب  روسم  نوچمه  ، دنا هتسیرگ  هدینـش و  اروشاع  دای  هب  ار  ّنج  ياه  هحون  اهرعـش و  هک  دنا  هدوب 
: هک

لیکنّتلا ِباذعلِاب و  اورِشبَا  انیسح  الهَج  نولتاقلا  اهّیا 

: رعش نیا  ای 

دّیسلا ِکلاهلا  یلَع  يدوُج  يدُمجَت َو  يدوُج و ال  ُنیع  ایا 

ّيدب رمأب  هادغلا  انئِزُر  دقف  اعیرص  یسما  ِفّطلابف 

تمسق «، راّخز ماقمق  » رد :» دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يرّهطم  دیهش  .تسا (2) هدمآ  تایاور  لتقم و  بتک  رد  هک  یثارم  هنوگنیا  لاثما  و 
زا ، تاساسحا کیرحت  نینح و  داقتنا و  رسارس  راعشا  نیا  هک  تسین  دیعب.تسا  هدرک  لقن  رعش  تروصب  ار  اه  یّنج  یثارم  زا  يدایز 
هک يراعشا  اذل  ، دنتفرگ یم  رارق  بیقعت  تحت  ، تقو تموکح  فرط  زا  نوچ  تسا و  هدش  یم  هدورس  نایعیش  نادنم و  هقالع  فرط 

هیثرم ياهرعش  هتبلا  (3) .دندرک » یم  ظفح  رتهب  مدرم  مه  دنشاب و  هدرک  مگ  یپ  مه  هک  دندرک  یم  رـشتنم  یّنج  مان  هب  دندورـس  یم 
.تسا توافتم  شتایاور  هک  تسا  ینیسح  يازع  رد  نایبوّرک  ایبنا و  کئالم و  يرادازع  هیرگ و  زا  ریغ  ، ّنج لوق  زا 

تسا مغ  يوناز  رب  همه  نایسدق  ياهرس  تسین  لالم  ياج  هک  سدق  هاگراب  رد 

تسا (4) مدآ  دالوا  فرشا  يازع  ایوگ  دننک  یم  هحون  نایمدآ  رب  کَلَم  ّنج و 

رگ هحون  ناگتشرف  -

مکح نب  ناورم 

یشحاف ياهفارحنا  یسایس  یلام و  روما  رد  هک  نامثع  يومع  رسپ  يوما و  ّطخ  راداوه  »و  مالـسلا هیلع  » تیب لها  اب  فلاخم  نارـس  زا 
لوسر نابز  هب  يو.تشاد  نامثع  ناـمز  رد  لاـملا  تیب  زا  يرایـسب  ياـه  هدافتـسا  ءوس  دوب و  یلع  لآ  ّدـض  رب  نیکّرحم  زا  تشاد و 

زا دّمحم  تّما  رب  ياو  وت و  رب  ياو  : دومرف تسیرگن و  وا  هب  يزور  مه  « مالـسلا هیلع  » یلع.دوب هدش  تنعل  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ
.تسناد (5) یم  یهارمگ  رادمچرپ  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع.دوش  دیفس  ترس  يوم  هک  هاگنآ  ، تنامدود وت و  تسد 
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روتـسد وا  هب  هک  درک  تفایرد  ار  دـیزی  ۀـمان  یتقو  هنیدـم  یلاو  دـیلو  ، هیواعم گرم  زا  سپ  دوب و  هّیما  ینب  سانـشرس  دارفا  زا  ناورم 
هیلع » نیــسح یپ  رد  هنابــش  نـیمه  تـفگ  مـه  ناورم.درک  تروـشم  ناورم  اــب  ، دوــب هداد  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح زا  نـتفرگ  تـعیب 

.دریگب تعیب  نیسحلا  هللا  دبع  ابا  زا  روز  هب  هک  درک  یم  کیرحت  ار  وا  هتسویپ  نزب و  ار  وا  ندرگ  ، درکن تعیب  رگا  تسرفب و  « مالسلا
ار دیلو  ، ناورم دـش ، بش  نآ  يادرف  رب  رارق  ، ماما راضحا  زا  سپ  نوچ.تشاد  دـیدش  ۀـنیک  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هب  تبـسن  (1)
ارف تعیب  هب  ار  وا  دروـخرب و  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هب  یتـقو  مه  هار  رد.نک  هرـسکی  ار  راـک  بشما  نیمه  هـک  درک  یم  قـیوشت 
وا هب  باطخ  ار  « ...دیزی لثم  عارب  هّمألا  تیلب  دق  ذا  ، مالّسلا مالسإلا  یلع   » شیوخ فورعم  مالک  «، مالسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  ، دناوخ
رد ، يرجه لاس 65  رد  دیسر و  تفالخ  هب  اهدعب  ناورم  .دش (2) لدب  ّدر و  يدنت  نانخس  ، زوت نیک  ناطیـش  نآ  ماما و  نایم  ،و  تفگ
رد هعمج  ره  ، دیـسر هنیدـم  تموکح  هب  نوچ  درک و  یم  يریگتخـس  هعیـش  هب  تبـسن  هک  دوب  یناـسک  زا  .درم (3) یگلاـس  نس 63 

.درک (4) یم  ّبس  نعل و  ار  « مالسلا هیلع  » یلع ، ربنم

ناورم لآ  -

نیسحلا سأر  دهشم  - نیسحلا سأر  دجسم 

یمرضح لئاو  نب  قورسم 

هیلع » نیسح ماما  رس  هک  دیما  نیا  هب  ، دوب هفوک  ياهورین  شیپاشیپ  رد.تشاد  روضح  البرک  رد  هک  دعس  رمع  هاپس  ثیبخ  ياهورین  زا 
وا « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  درک و  تراسج  ترضح  نآ  هب  ، ماما اب  ییوگتفگ  رد.دبای  ماقم  ، دایز نبا  دزن  دروآ و  تسد  هب  ار  « مالسلا

: دومرف درک و  نیرفن  ار 

شندب دنام و  باکر  رد  شیاپ  ، رهن زا  شرپ  ماگنه.دزاتب  بسا  ماما  يوس  هب  هک  تساوخ  دـش و  نیگمـشخ  وا  «. راّنلا یلا  هزح  ّمهّللا  »
هزجعم نیا  هب  ، دندیـسرپ هک  ار  ّتلع.دیـشک  رانک  دربن  نادیم  زا  ار  دوخ  دـش و  بوعرم  هنحـص  نیا  زا  قورـسم.دش  هتخیوآ  بسا  زا 

مهاوـخن ناـنآ  اـب  زگره  هک  مدـید  يزیچ  ناـمدود  نیا  زا  «. ادـبا مهلتاـقا  ـال  ائیـش  تیبـلا  اذـه  لـها  نم  تیأر  :» تـفگ درک و  هراـشا 
.درم (5) ات  دیبوک  دیشک و  اهتخرد  اهگنس و  هب  ردق  نآ  ار  وا  شبسا  هک  تسا  هدمآ  اهلقن  یخرب  رد.دیگنج 
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جاّجح نب  دوعسم 

رمع هاپس  هارمه  ود  نیا  دنا  هتفگ  یخرب.دندیسر  تداهش  هب  لوا  ۀلمح  رد  ( جاجح نب  نمحرلا  دبع  ) شرسپ يو.البرک و  يادهـش  زا 
هدمآ مه  هسّدقم  ۀـیحان  ترایز  رد  ناشمان.دـندمآ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح يوس  هب  البرک  رد  یلو  ؛ دـندوب هدـمآ  نوریب  هفوک  زا  دـعس 

.تسا (1)

حلسم

.تسا هدرک  روبع  نآ  زا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هک  ، قارع هب  هّکم  هار  ياههاگلزنم  زا  یکی  مان 

هبقع نب  ملسم 

دوب نایوما  ّدض  رب  هنیدم  مدرم  یمومع  مایق  هّرح  ۀعقاو.دز  هنیدم  مدرم  راتشک  هب  تسد  ، دیزی نامرف  هب  ، هّرح ۀعقاو  رد  هک  يراکتیانج 
.تسویپ عوقو  هب  اروشاع  ۀثداح  زا  سپ  هک 

ربمایپ نامز  دوب و  دیزی  هیواعم و  نارادرـس  زا  يو  .ملسم (2) هن  ، دنا هتفگ  « مرجم »و« فرسم ،» شنیگنن ياهراک  رطاخ  هب  ار  وا  یـضعب 
.دوب (3) هدرک  كرد  مه  ار 

هّرح ۀعقاو  -

لیقع نب  ملسم 

.مدرم زا  نتفرگ  تعیب  عاضوا و  یسررب  يارب  هفوک  هب  هّکم  زا  ادهشلا  دیس  یمازعا  ةدنیامن 

گنج رد.دوب  روهـشم  وا  يدرمناوـج  تداـشر.دوب و  يو  قوـثو  دروـم  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  يوـمع  رـسپ  ، لـیقع نب  ملـسم 
نارـس نایعیـش و  رّرکم  ياه  همانتوعد  هب  خـساپ  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.دوب  « مالـسلا هیلع  » یلع رکـشل  تسار  حانج  رد  ، نیفص
یفّرعم ناـنآ  هب  « دوخ ناـنیمطا  دروم  درف  وـمع و  رـسپ  ، ردارب » ناوـنعب ار  لـیقع  نب  ملـسم  تشوـن و  ناـنآ  هب  باـطخ  يا  هماـن  ، هفوـک

نامز نآ.تخادرپ  ماما  اب  تعیب  هب  مدرم  توعد  يارب  یعیـسو  شالت  هب  هفوک  رد  ، تفر هفوک  هب  هّکم  زا  نابعـش  ۀمین  رد  ملـسم.درک 
هفوک یلاو  ، ملـسم یـسامح  مایق  ّتیلاعف و  ماّیا  رد.دندرک  تعیب  ماما  عفن  هب  وا  اب  رفن  رازه  دودح.دوب 18  ریـشب  نب  نامعن  هفوک  یلاو 

هب دایز  نبا.دوب  ناهنپ  هفوک  رد  ملـسم  هاـگیاج.تشگ  بوصنم  ملـسم  تکرح  اـب  هلباـقم  هفوک و  تیـالو  هب  داـیز  نبا  دـش و  ضوع 
مایق دـش  روبجم  لیقع  نب  ملـسم.تخادرپ  دوب  « یناه » هک شنابزیم  يریگتـسد  هب  درک و  ادـیپ  ار  وا  يافتخا  ّلحم  ناـسوساج  کـمک 

.دنک ینلع  دعوم  زا  شیپ  ار  شیوخ 

ص:420

،ج 3،ص 12. تعاجش رصنع  ( - 1 - 1
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،ج 2،ص 69. بهذلا جورم  ( - 2 - 2
«. ریسلا بیبح  »و« مالعالا » زا لقن  هب  ، ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
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.دمآ رد  هرصاحم  هب  دایز  نبا  رصق 

تـشحو و بـعر و  ّوـج  داـجیا  اـب.تخاس  شیوـخ  عـیطم  ، عـیمطت دــیدهت و  اـب  ار  ناــنآ  دروآ و  درگ  ار  رهــش  نارــس  ، داــیز نـبا 
هاـنپ یب  بیرغ و  اـهنت و  ، هفوـک رد  لـیقع  نب  ملـسم.دندش  هدـنکارپ  ملـسم  رود  زا  دـنکفا و  هیاـس  مدرم  رب  ساره  میب و  ، اهیریگتـسد

اه و هچوک  رد  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  ملـسم  ، داتـسرف ییاهورین.دـش  مولعم  دایز  نبا  يارب  وا  هاگیاج.تفر  هعوط  ۀـناخ  هب  بش.دـنام 
ّدر هک  يدنت  ياهوگتفگ  زا  سپ.دندرب  دایز  نبا  رصق  هب  ار  وا.دش  راتفرگ  هکنآ  ات  دیگنج  دایز  نبا  نازابرس  اب  هنت  کی  ، رهـش نادیم 

هارمه ار  ملسم  رس  .دندنکفا (1) ریز  هب  ار  شرکیپ  دندرک و  ادج  شندب  زا  رس  ، هدرب رصق  يالاب  ار  وا  ، دایز نبا  روتـسد  هب  ، دش لدب  و 
رد و.تسا  هفوک  رد  ملـسم  ربـق.دوب  هفرع ) زور  لاس 60( هجحیذ  متـشه  زور  ، لیقع نب  ملـسم  تداهـش.دنداتسرف  دیزی  دزن  یناه  رس 

رکذ زا  سپ  یمق  ثّدحم.تشگ  يراک  هنیآ  لّلجم و  ، حیرـض فارطا  دش و  هرقن  زا  شحیرـض  یـشاک و  شدبنگ  يرمق  لاس 1282 
: عورش نیا  اب.تسا  هدرک  لقن  ملسم  ترضح  يارب  يا  همانترایز  زامن و  ، هفوک عماج  دجسم  لامعا 

(2) ...نیبملا » ّقحلا  کلملا  هّلل  دمحلا  »

هعوط ، هورع نب  یناه  -

يدسا ۀجسوع  نب  ملسم 

هفوک و ناشخرد  ياه  هرهچ  زا  دسا و  ینب  ۀفیاط  زا  راوگرزب  يدرمریپ.دیسر  تداهـش  هب  تسخن  ۀلمح  رد  هک  اروشاع  دیهـش  نیلوا 
نآ زا  تفر و  یم  رامـش  هب  هقباـس  اـب  ناناملـسم  و  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  » ربماـیپ باحـصا  زا.دوـب  « مالـسلا هیلع  » تیب لـها  ناراداوـه 

ياهگنج ۀمه  رد  درک و  یم  تکرش  یمالسا  تاحوتف  رد  دوب و  یمان  يراکراوس  عاجـش و  ، اسراپ.تسا هدرک  مه  تیاور  ترـضح 
.تفرگ یم  تعیب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  يارب  هفوک  رد.تشاد  روضح  « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما 

شقن ، ملسم تضهن  رد  .داد (3) رارق  دسا  جحذم و  ۀفیاط  زا  يا  هّدع  سأر  رد  ار  وا  ، تضهن تّدم  هاتوک  ۀـمانرب  رد  لیقع  نب  ملـسم 
هب قـیرط  نیمه  زا  « لـقعم » ماـن هب  «، داـیز نبا  » سوساـج.تشاد هدـهع  رب  ار  تـضهن  يارب  حالـس  ۀـّیهت  ناراداوـه و  زا  لوـپ  تفاـیرد 

.درب یپ  ملسم  هاگیفخم 

ص:421

رد وا  ۀمانیگدنز  زین  ، تسا هدـمآ  دـعب  هب  ،ج 44،ص 340  راونـألا راـحب  رد  شتداهـش  مدرم و  تعیب  وا و  تضهن  ياـیاضق  ( - 1 - 1
.نیسردم هعماج  تاراشتنا  ، نیدباع یلع  دمحم  « نیسحلا ثوعبم  » باتک

،ص 401. نانجلا حیتافم  ( - 2 - 2
،ص 93. نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
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جراخ هنحص  زا  ، هدرک هدافتسا  بش  یکیرات  زا  تساوخ  نارای  زا  ماما  هک  اروشاع  بش.دوب  ماما  راکادف  عاجش و  نارای  زا  البرک  رد 
ییحا ّمث  لتقا  ّینا  تملع  ول  هّللا  و  :» تفگ ، تداهـش ات  تمواقم  يرادافو و  مالعا  نمـض  تساخرب و  هک  دوب  یناـسک  زا  یکی  ، دـنوش

رگا مسق  ادخ  هب  (1) .دبألا » یلا  همارکلا  ّمث  هدحاو  هلتق  یه  اّمنا  فیکف و  کتکرت  ام  هّرم  نیعبس  کلذ  یب  لعفی  يرذا  ّمث  قرحا  ّمث 
راب کی  نونکا  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  ، درک مهاوخن  اهر  ار  وت  زگره  ، دور داـب  رب  مرتسکاـخ  موش و  هدـنازوس  ، موش هتـشک  راـب  داـتفه 

: دوب نینچ  هزرابم  رد  هجسوع  نب  ملسم  زجر  ، اروشاع زور.تسا  يدبا  تمارک  سپس  ، تسا ندش  هتشک 

دسا ینب  يرذ  یف  موق  عرف  نم  دبل  وذ  ّیناف  یّنع  اولئست  نا 

دمص (2) راّبج  نیدب  رفاک  دشّرلا و  نع  دیاح  اناغب  نمف 

يارای نت  هب  نت  دربن  رد  نوچ  نمـشد  هاپـس.تسا  فلاخم  ۀـهبج  نتـسناد  رفاک  وا و  یـسانش  نمـشد  ینید و  تریـصب  زا  یکاح  هک 
»و مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  هک  تشاد  نت  رد  یقمر  ، داتفا نیمز  هب  ملـسم  نوچ.دندرک  نارابگنـس  ار  وا  ، دنتـشادن ار  وا  اب  ندیگنج 

اداـبم هک  دومن  هیـصوت  ار  وا  ملـسم  ، دـمآ وا  کـیدزن  نوچ  بیبـح  درک و  اـعد  ار  وا  ماما.دـندناسر  وا  هب  ار  دوخ  رهاـظم  نب  بیبـح 
.دراذگ (3) اهنت  ار  « مالسلا هیلع  » نیسح

لقعم ، رهاظم نب  بیبح  -

يدزا ریثک  نب  ملسم 

هیلع » یلع باکر  رد  اهگنج  یخرب  رد.دنا  هدرمش  باحـصا  زا  ار  وا  مه  یـضعب.دوب  نیعبات  زا  ،و  دزا ۀفیاط  زا  يو  ، البرک يادهـش  زا 
.دوب هدید  بیسآ  اپ  ۀیحان  زا  هدش و  حورجم  « مالسلا

ترـضح نآ  هب  البرک  ياهیکیدزن  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  دصق  هب  هک  دوب  یناسک  زا  ، اروشاع ۀثداح  رد 
رد .دنا (5) هدرک  لقن  مه  ریثک  نب  نامیلس  ریثک و  نب  ملسا  ار  وا  مان  .دیسر (4) تداهش  هب  نیتسخن  ۀلمح  رد  اروشاع  زور  تسویپ و 

.تسا هدش  دای  وا  زا  زین  هسدقم  ۀیحان  ترایز 

ص:422

،ج 4،ص 99. بقانم ( - 1 - 1
،ص 102. نامه ( - 2 - 2

،ج 45،ص 20. راونألا راحب  ( - 3 - 3
،ج 3،ص 215. لاقملا حیقنت  ،ج 4،ص 113؛ بقانم ،ج 1،ص 355؛ تعاجش رصنع  ( - 4 - 4

،ص 94. نیسحلا راصنا  ( - 5 - 5
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دانک نب  ملسم 

.دوش (1) یم  هدید  مه  هّیبجر  ترایز  رد  شمان  هک  هدمآ  باسح  هب  البرک  يادهش  زا 

ملسم نب  رماع  یلوم  ، ملسم

.تسا هدمآ  ملاس  وا  مان  اهلقن  یخرب  رد  .دیسر (2) تداهش  هب  البرک  رد  دوخ  ، رماع.دوب ملسم  نب  رماع  مالغ  هک  ، البرک يادهش  زا 

ملسم نب  رماع  ، ملسم نب  رماع  یلوم  ملاس  -

( همرخم ) همزخم نب  روسم 

زا تشون و  ماما  هب  يا  همان  هفوک ، يوس  هب  تکرح  رب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  مزع  زا  یهاگآ  زا  سپ  ، هّکم رد  هک  دوب  یناسک  زا 
ياعد وا  يارب  ، شا همان  ندناوخ  زا  سپ  ماما.دوب  هدرکن  تعیب  دیزی  اب  زین  شدوخ.دروخن  ار  نایقارع  ياه  همان  بیرف  هک  تساوخ  وا 

لاس ود.درک  یم  تیاور  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  زا  دوب و  تناید  لضف و  لـها  يدرم  يو.دوتـس  ار  شفطاوع  درک و  ریخ 
نارابگنـس هرـصاحم و  ۀـثداح  رد.دـش  هّکم  نکاس  سپـس.دوب  هنیدـم  رد  ناـمثع  گرم  ناـمز  اـت  دوب  هدـمآ  اـیند  هب  ترجه  زا  سپ 

.تشاد (3) لاس  ود  تصش و  ، گرم ماگنه.دش  هتشک  لیعامسا  رجح  رد  زامن  لاح  رد  يرجه  لاس 64  رد  ، هّکم

يزارف ۀبجن  نب  بّیسم 

ربهر درص  نب  نامیلس  ندش  هتشک  زا  سپ  البرک ، يادهش  یهاوخنوخ  هب  نیباّوت  مایق  رد  يو.دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ۀتـسجرب  نارای  زا 
هکنیا زا  .دوب (4) « هدرولا نیع  » رد يرجه  لاس 65  رد  شتداهش.دش  هتـشک  ات  دیگنج  هناریلد  تفرگ و  تسد  هب  ار  دربن  مچرپ  ، نیباّوت

داریا نیباوت  عمج  رد  هک  يا  هباطخ  رد  ار  ترسح  نیا  دوب و  نیگهودنا  تّدشب  دوب  هتفاین  ار  ادهشلا  دیـس  باکر  رد  تداهـش  قیفوت 
نارای عمج  دوخ و  ، درکن شیرای  هدرک و  هقیاضم  شهار  رد  يراکادف  زا  ، ماما کیپ  همان و  ندیسر  اب  هکنیا  زا  دروآ و  نابز  رب  ، درک

.درک (5) تمالم  ار 

نیباّوت -

ص:423

،ص 104. نامه ( - 1 - 1
.نامه ( - 2 - 2

،ج 3،ص 217. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ،ج 3،ص 24؛ نیسحلا مامالا  هایح  ( - 3 - 3
،ج 5،ص 248. یبهذ ، مالسالا خیرات  ،ج 3،ص 94، بهذلا جورم  ( - 4 - 4

،ج 3،ص 362. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 5 - 5
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هعیرش ، تارف - هعرشم

کشم

بآ و ، غود ، تسام نآ  رد  دنشاب و  هدنک  طسو ، زا  نتفاکـش  نودب  تسرد و  هک  يدنفـسوگ  تسوپ.میدق  رد  بآ  يرادهگن  فرظ 
کـشم زا  ، میدق ياهگنج  ۀـمه  نوچمه  زین  اروشاع  دربن  رد.دـنیوگ  مه  « هوکر  » و «، هیوار «،» هبرق » نآ هب  ، يوم یب  کیخ  ، دـنزیر هریغ 

ییاقس رهظم  « کشم ، » اروشاع یفطاع  گنهرف  رد.دش  هدافتسا  هاگودرا  رفـس و  رد  بآ  نتـشادهگن  نتـشادرب و  يارب  یفرظ  ناونعب 
نآ هب  ، رطاـخ نیمه  هب.دوب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  لاـفطا  ياقـس  اـه و  همیخ  ناـسربآ  وا  هک  ارچ  ، تسا « مالـسلا هیلع  » لـضفلا اـبا 

ار نآ  تفر و  تارف  هب  تفرگ و  شود  هب  یلاخ  کشم  مه  اروشاع  زور.کشم  اب  وا  ییاقس  زا  هیانک  ، دنیوگ مه  « هبرقلا وبا  » ترـضح
هیلع » سابع تشگ و  خاروس  بآ  کـشم  دـش و  عطق  شناتـسد.دنتسب  وا  رب  ار  هار  ، اـه همیخ  هب  بآ  ندروآ  هار  رد  درک و  بآ  زا  رپ 
يافو ناشن  هک  دوش  یم  دای  هودـنا  ترـسح و  اب  ، عوضوم نیا.دـسرب  اـه  همیخ  هب  بآ  هکنآ  زا  شیپ  ، دیـسر تداهـش  هب  مه  « مالـسلا

«: یناماس ناّمع  » ۀتفگ هب.تسا  لافطا  شطع  »و  مالسلا هیلع  » سابع

زیر کشا  وا  تلاح  رب  دش  کشم  زیت  ریت  يو  رب  دیراب  ورف  سپ 

کشا دش ز  یلاخ  ، کشم مشچ  هک  ات  کشم  مشچ  يو  رب  تخیر  نادنچ  کشا 

بآ (1) ، کشم نآ  ۀحشر  زا  دنروخ  یم  باوث  ناماک  هنشت  تمایق  ات 

هب « مالـــسلا هـــیلع  » نیــــسح ماـــما  ناوراـــک  یتـــقو  ، هار ریــــسم  رد.تـــسا  هدرک  شقن  ياـــفیا  ، کـــشم زین  اروشاـــع  زا  شیپ 
ّرح يرفن  رازه  هاپس  اب  ، ادرف زورمین  يامرگ  رد  دنتشادرب و  اهکشم  رد  يرایـسب  بآ  ، ماما نامرف  هب  ناناوج  ، دندیـسر « فارـش » هاگلزنم
زور هس  زا  زین  البرک  رد  .دندش (2) باریس  ناشیاهبسا  یتح  ، دش هدوشگ  هاپس  نآ  يور  هب  اهکشم  ناهد.دندوب  هنـشت  هک  دندروخرب 

.دنتشگ بآ  ندرب  عنام  دندش و  ّطلسم  تارف  رب  دعس  رمع  ياهورین  ، اروشاع هب  هدنام 

.درک بآ  هّیهت  رومأم  ار  « مالسلا هیلع  » سابع شردارب  ، دش دایز  شنارای  »و  مالسلا هیلع  » نیسح رب  شطع  یتقو 

.دنتشگرب هدرک  بآ  زا  رپ  ار  اهکـشم  هدرک ، يدربن  دندش و  هعیرـش  کیدزن  هراوس  رفن  قافتا 30  هب  کـشم و  هارمه  رفن  اب 20  يو 
(3)

ص:424

.ش پاچ 1362  ،ص 76. یناماس نامع  ، رارسألا هنیجنگ  ( - 1 - 1
ص 302. (، هرهاق پاچ  ،) ،ج 4 يربط خیرات  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 556. ریثا نبا  ، لماک ( - 3 - 3
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تسا یهت  بات  زا  منت  نوخ و  هب  هقرغ  مرگج  تسا  یهت  بآ  زا  نم  کشم  رپ و  کشا  زا  مشچ 

تسا یهت  بآ  زا  نم  مشچ  دوب  بانوخ  رپ ز  شوماخ  ار  لد  شتآ  منک  کشا  زا  متفگ 

تسا یهت  بادرگ  هک ز  یبآ  رد  قرغ  میتشگ  دکچ  کشم  نیزک  بآ  نآ  درب  یم  نم  ناج 

تسا یهت  بابسا  همه  نیا  زا  ار  وت  سابع  تسد  تسا  ییاّقس  ۀمزال  یملع  کشم و  تسد و 

تسا (1) یهت  بآ  زا  نم  کشم  رگا  تسین  ببس  یب  دزیر  یم  نم  یتسد  یب  هب  کشا  مه  کشم 

همقلع رهن  «، مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  ، شطع ، بآ ، ییاّقس -

روکشم

ندوب ینادنز  لاس  کی  زا  سپ  یتقو.دوب  لیقع  نب  ملسم  نالفط  زا  ینابهگن  رومأم  هک  هفوک  رد  تیب  لها  ناراداوه  زا  يدرمریپ  مان 
دازآ نادـنز  زا  هناـیفخم  ار  ناـنآ  ، دـنتّوبن ناـمدود  مشاـه و  ینب  زا  ود  نآ  هـک  دـیمهف  ( ملــسم ترــضح  نارــسپ  ) مـیهاربا دّـمحم و 

راضحا دایز  نبا  يوس  زا  ، ملسم نالفط  هب  تمدخ  نیا  رطاخ  هب  روکـشم  (2) دندیسر .) تداهـش  هب  ، هدش راتفرگ  هرابود  هچرگ  ) درک
.داد (3) ناج  اه  هنایزات  ریز  رد  يو  دندز  هنایزات  هبرض  دصناپ  وا  هب  دش و 

ملسم نالفط  -

« مالسلا هیلع  » نیسحلا دهشم 

.دور یم  راک  هب  ادهشلا  دیس  دقرم  ياج  هب  ریبعت  نیا.تسا  هربقم  مرح و  ، نفد لحم  ، تداهش ّلحم  يانعم  هب  دهشم 

رئاح ، نیسح ماما  ربق  ، ینیسح مرح  -

« مالسلا هیلع  » نیسحلا سأر  دهشم 

ّلحم ود  ، مان نیا  هب.تسا  هدش  هدرب  مه  اجنآ  هب  ترضح  نآ  رس  هک  یناکم  ای  ، تسادهشلا دیس  رّهطم  رـس  نفدم  هک  يا  هعقب  مرح و 
ترایز ار  اجنآ  مدرم  هک  تسا  میظع  یحیرض  گرزب و  يدجسم  نالقسع  رد  ماش  رد.دراد  دوجو  رصم  رد  يرگید  ماش و  رد  یکی 

رس يرادهگن  ّلحم  ایوگ  هک  ، قشمد رد  يوما  عماج  دجسم  رانک  رد  یّلحم  : نیما نسحم  دیـس  ۀتـشون  هب  .دنتسج (4) یم  كّربت  درک 
يرادهگن نوعلم  نآ  ۀنازخ  رد  هدوب و  دیزی  ماّیا  رد  ادهشلا  دیس  رّهطم 

ص:425

ةرامش 5،ص 92. « اروشاع رعش  بش  » يوسوم نیدلا  باهش  دیس  : زا ( - 1 - 1
،ج 45،ص 101. راونالا راحب  ( - 2 - 2
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.نیطبسلا یلاعم  زا  لقن  هب  ،ص 189  دمحم لآ  همانگوس  ( - 3 - 3
(. ریبک ریما  پاچ  ،ص 278( ینیوزق ، دابعلا رابخا  دالبلا و  راثآ  ( - 4 - 4
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مدرم هـک  تـسا  یـسدقم  هوکـش و  اـب  هاـگترایز  ، رــصم رد  ( شیوـخ ۀمانرفــس  رد  :) دـسیون یم  يو  نـینچمه  .تـسا (1) هدــش  یم 
ّیط هدروآ و  ( نیطـسلف رد  ) نالقـسع رهـش  زا  ار  نآ  ، رـصم يافلخ  تسا و  نوفدم  اجنآ  رد  نیـسحلا  هللا  دـبع  ابا  رـس  دـندقتعم  ، رـصم

رد یمطاـف  ياـفلخ  زا  یکی  ، یخرب لوـق  هـب  اـنب  : دـسیون یم  « هعیـشلا ناـیعا  » رد هـنیمز  نـیمه  رد.دـنا  هدرک  نـفد  رـصم  رد  یمـسارم 
هب ار  نآ.تسا  « مالسلا هیلع  » نیسح رس  هک  تفگ  دندروآ و  شیارب  ار  يرس  داتسرف و  ( ماش رـصم و  نیب  ) نالقـسع هب  ینارومأم  ، رـصم

هقالع ّلحم  نیا  هب  رصم  مدرم.دندرک  نفد  تسا  فورعم  نیسحلا  سأر  دجـسم  ای  دهـشم  مان  هب  نآلا  هک  یّلحم  رد  دندروآ و  رـصم 
نآ هک  نیا  رد  هتبلا.دـنریگ  یم  اجنآ  رد  عّرـضت  اعد و  مسارم  دـنور و  یم  نآ  ترایز  هب  هتـسد  هتـسد  درم  نز و  دـنهد و  یم  ناـشن 

زکرم عمجت و  ّلـحم  ، دراد دوـجو  هرهاـق  رد  زین  نوـنکا  دجـسم ، نیا  .دراد (2) دوجو  دیدرت  ، هدوب « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رـس  ، رس
دـنیآ و یم  درگ  اجنآ  رفن  نارازه  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  دالیم  رد  تسا و  ناضمر  هاـم  ياهبـش  رد  هژیوب  ، ینآرق ینید و  لـفاحم 

یم تاجن  افـش و  ناراـتفرگ  ناراـمیب و  ، ناـکم نآ  تکرب  هب  هدرک و  زارد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح يادـخ  يوس  هب  لّـسوت  تسد  یّتح 
.دنبای

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  -

تیاده حابصم 

هک .تسا (3) هدش  لقن  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  يارب  بقل  لهچ  زا  شیب.تسا  « يدهلا حابـصم  » مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  باقلا  زا 
شرع تسار  تمس  رد  هک  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  زا  تسا  ثیدح  رد.تسا  تاجن  یتشک  تیاده و  حابـصم  اهنآ  زا  یکی 
ماهلا یگدـنز و  ةویـش  رد  ، یهلا تّجح  نآ  تماما  ماـقم  زا  ریغ  (4) هاجنلا .» هنیفس  يدهلا و  حابـصم  نیـسحلا  ّنا  :» تسا هتـشون  یهلا 
تاجن یتشک  ، یعامتجا ياهنافوط  یتسه و  باقرغ  رد  تسا و  رـشب  يامنهار  ترـضح  نآ  ، زین تداهـش  داـهج و  مسر  هار و  یـشخب 

غارچ.دـسر یم  تمارک  تّزع و  لحاس  هب  هتفای  تاجن  ّتلذ  ینید و  یب  جاوما  زا  ، دـنز گنچ  وا  يالو  هب  سک  ره  هک  تسا  یـشخب 
.تسا هداد  ناشن  « هار هدوب و« ناشخرد  هراومه  ، خیرات کیرات  بش  رد  ینیسح 

« مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  فاصوا  -

ص:426

،ج 1،ص 627. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
.نامه ( - 2 - 2

،ج 4،ص 78. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 3 - 3
،ص 57. خیراوتلا خسان  ،ج 1،ص 257، راحبلا هنیفس  ( - 4 - 4
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تبیصم

نادنواشیوخ و تشذگ  رد  نوچمه  خلت ، ياهدمآ  شیپ  راوگان و  ثداوح  دسر  یم  یـسک  هب  هک  يراتفرگ  الب و  یتخـس و  جـنر و 
تداهـش و ، تشذـگ تیب  لـها  رب  ـالبرک  رد  هچنآ.دور  یم  راـک  هب  زین  متاـم  ازع و  تیزعت و  كوس و  ياـنعم  هب.یمیمـص  ناتـسود 

یتبیصم زین  « مالسلا هیلع  » نیموصعم زا  کی  ره  تداهـش  ۀثداح  ، دمآ شیپ  اروشاع  رد  ربمایپ  ترتع  ادهـشلا و  دیـس  يارب  هک  یتراسا 
زا اروشاـع  تراـیز  رد.تسا  ینیـسح  ياروشاـع  بئاـصم ، نیرتـالاب  اـهنآ و  سأر  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسا  تّما  رب  هک  تسا 

عیمج یلع  انیلع و  کب  هبیصملا  ّتلج  هّیزرلا و  تمظع  دقل  » .تسا هدش  دای  گرزب  یتبیصم  ناونعب  « مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  تداهش 
...مالسإلا لها 

ۀثداـح يروآداـی  هب  ، تهج نیمه  هب  (1)و  ضرألا » تاوامّـسلا و  لـها  عیمج  یف  مالـسإلا و  یف  اـهتّیزر  مظعا  اـهمظعا و  اـم  هبیـصم 
.دوش یم  هتفگ  « تبیصم رکذ  » رگید ۀّمئأ  نیسح و  ماما  تداهش  اروشاع و 

البرک الب و   ، یناوخ هحون  ، يرادازع ، تبیصم رکذ  -

مولظم

نیا يور  رب  هیکت  ، ثیداحا اه و  همانترایز  رد  ، مولظم نیسح  ای  : تسا هارمه  وا  مان  اب  بلغا  هک  تسادهـشلا  دیـس  ياهبقل  زا  ، هدیدمتس
یم نانآ  دـنچ  ره.دـندناسر  تداهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  البرک  رد  هک  تسا  یهاپـس  يوما و  تموکح  ندوب  ملاـظ  ناـیب  يارب  بقل 

یمچرپ لثم  هراومه  دیهش ، نآ  ّتیمولظم  یلو  ، دنزادنیب ماما  دوخ  ندرگ  هب  ار  ندش  هتـشک  هانگ  دننک و  هئربت  ار  دوخ  ات  دندیـشوک 
.تسا هدوب  زازتها  رد 

َو  » ۀیآ ، ریسافت یخرب  رد  (2)و  انافهل » اناشطع  ابورکم  امولظم  لتق  البرک  بحاص  نیسحلا  ّنا  :» تسا « مالسلا هیلع  » رقاب ماما  ثیدح  رد 
َنیِذَّلا ُمَْلعَیَـس  َو   » ۀیآ نینچمه  .تسا (3)و  هدش  ریسفت  ترضح  نآ  تداهـش  هب  /( 33 ءارسا « ) ًاناْطلُـس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم 

« اوُِملُظ ْمُهَّنَأـِب  َنُولَتاـُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ   » ۀـیآ .تسا (4) هتـشگ  لـیوأت  تیب  لـها  ّتیموـلظم  هب  /( 225 ءارعـش « ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُـمَلَظ 
ماما.دش دیهش  هنامولظم  هکنآ  ات  دوب  وا  نتشک  یپ  رد  دیزی  هک  تسا  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  ةرابرد  ، تایاور قبط  زین  /( 39 جح )

نامز ماما  یثیدح  رد  زین  « مالسلا هیلع  » قداص

ص:427

،ج 98،ص 294. راونالا راحب  ، اروشاع ترایز  ( - 1 - 1
،ص 168. تارایزلا لماک  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 418. ینارحب مشاه  دیس  «، ناهربلا » ریسفت ( - 3 - 3
قوف ۀیآ  لیذ  ،ج 3، نامه ( - 4 - 4
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تسا تیاور  /( 3 ءایبنا « ) اوُمَلَظ َنیِذَّلا  يَوْجَّنلا  اوُّرَسَأ   » ۀیآ ةرابرد  .دنک (1)و  یم  یفرعم  « مالسلا هیلع  » نیسح هاوخنوخ  ار  مالسلا  هیلع 
يزیتس و ملظ  ریسم  رد  هراومه  ار  هعیـش  ، هّمئا »و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » هللا دبع  ابا  ّتیمولظم  (2) مهّقح .» دّمحم  لآ  اوملظ  نیذـّلا  :» هک

ۀنیک دـهد و  یم  رارق  « مالـسلا هیلع  » يدـهم ترـضح  ، البرک مولظم  يادهـش  نوخ  ةدـنریگ  ماقتنا  باکر  رد  يزابناج  يارب  یگدامآ 
روحم رب  خیرات  ناگدیدمتس  نامولظم و  ۀمه  لّکـشت  عّمجت و  روحم  ، هللا لآ  ّتیمولظم  مچرپ  نتـشارفا.دنارورپ  یم  اهلد  رد  ار  ملاظ 

.تسا نامولظم  ماما 

راث -

هیواعم

نیرت تخـس  رـس  زا  راوخرگج  دنه  شردام  نایفـس و  وبا  شردـپ.دوب  راّبج  یتوغاط  هماکدوخ و  يرادـمامز  نایفـس  یبا  نب  هیواعم 
هیلع » یلع اب  تشگ و  ماش  یلاو  ، نامثع نامز  زا.دوب  زیگنا  هنتف  وگغورد و  ، رگ هلیح  لدگنس ، يا  هفیلخ  ، هیواعم.دندوب مالسا  نانمشد 

اضما همصاخم  كرت  داد  رارق  هیواعم  اب  دش  راچان  زین  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نسح.دومن  یم  هئطوت  وا  هیلع  هراومه  دیگنج و  « مالـسلا
تخادرپ « مالسلا هیلع  » یلع نارای  لتق  يریگتسد و  ناهانگ و  یب  راتـشک  هب.درکن  افو  همانحلـص  تادهعت  زا  کی  چیه  هب  هیواعم.دنک 

ّطلـسم نیملـسم  سیماون  اهناج و  لاوما و  رب  ار  شیوخ  لاّـمع  دومن و  عمق  علق و  بوکرـس و  ار  « مالـسلا هیلع  » تیب لـها  ناراداوه  و 
ربمایپ نید  نتخاس  نک  هشیر  رد  درک و  یم  لامعا  ، تاغیلبت ریوزت و  بلاق  رد  ار  یتموکح  ياـه  هویـش  نیرت  يروتاـتکید  تخاـس و 

.دوب (3) « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ نابز  هب  نوعلم  ، هیواعم.دیشوک یم 

يوق.دوب « دیزی » شقیالان راوخ و  بارـش  دنزرف  يدهع  تیالو  يارب  اهتّیـصخش  مدرم و  زا  يرابجا  نتفرگ  تعیب  ، هیواعم ياهتعدـب  زا 
مالعا اراکشآ  ار  شیوخ  تفلاخم  هک  دوب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  نانآ  سأر  رد  مشاه و  ینب  ، تعیب نآ  اب  فلاخم  هورگ  نیرت 

هب هک  هیواعم  ربارب  رد  یتح  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  یلو  دندوب  هتفریذـپ  ، عیمطت اب  ای  دـیدهت  اب  ای  سانـشرس  ياه  هرهچ  بلغا.درک 
ۀمان خساپ  رد  .تخاس (4) شیاوسر  دومن و  شهوکن  هیواعم  راک  زا  درک و  هراشا  دـیزی  ياـهیتشز  ناـیب  هب  ، تخادرپ دـیزی  شیاـتس 

ینکش و نامیپ  قمح و  نب  ورمع  ندرک  دیهش  شنارای و  يدع و  نب  رجح  نتشک  رد  ار  هیواعم  تایانج  ، ترضح نآ  هب  هیواعم 

ص:428

،ج 24،ص 224. راونالا راحب  ( - 1 - 1
،ص 226. نامه ( - 2 - 2

ات 384. ج 1،ص 138  «، ریدغلا :» ك.ر ، هیواعم تایانج  اهیدیلپ و  تخانش  يارب  ( - 3 - 3
،ص 54. هتضهن یف  نیسحلا  عم  ( - 4 - 4
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ادـخ هب  برق  بجوم  داهج و  نیرترب  ار  هیواعم  اب  هزرابم  تسناد و  هنتف  نیرتگرزب  ار  هیواعم  تموکح  درمـش و  رب  شیاهیزیگنا  هنتف 
هّللا ّنا  ملعا  و...ینیدـل  هّللا  رفغتـساف  هلعفا  مل  نا  ّیبر و  یلا  هبرق  ّهناف  لعفا  ناف  كداهج  نم  لضفا  فرعا  اـم  هّللا  ّینا و  و  :» درمـش رب 
هیلع » هللا دبع  ابا  نینچمه  (1) ...بالکلاب .» بعلی  بارّشلا و  برـشی  اّیبص  کتراما  همهّتلاب و  كذخا  هّنظلاب و  کلتق  کل  سانب  سیل 

وا ياهمتس  درک و  دای  توغاط  ناونعب  هیواعم  زا  ، جح مسوم  رد  یمومع  ینارنخـس  کی  رد  هیواعم  گرم  زا  شیپ  لاس  کی  « مالـسلا
ّقح هب  ار  ناـنآ  دـنناسرب و  مدرم  هب  ار  ترـضح  نآ  نانخـس   ، دنتـشگزاب دوـخ  ياهرهـش  هـب  نوـچ  تساوـخ  مدرم  زا  درمـش و  رب  ار 

.تسا (2) راک  رد  قح  نتفر  نیب  زا  مالسا و  لاوز  میب  هک  ارچ  ، دنناوخ ارف  تیب  لها  ةدش  شومارف 

زا یتقو  ، یبتکم عازن  هکلب  ، یصخش یعازن  هن  مه  نآ  ، دوب فلاخم  هّیما  ینب  هیواعم و  شردپ  اب  ، دیزی زا  شیپ  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما 
اهوگتفگ و رد  هتسویپ  ، عازن نیا  (3)و  ...مّهبر » یف  امصتخا  ناذّللا  نامصخلا  مه  ّانا و  :» دومرف ، دندیسرپ هّیما  ینب  ةرابرد  ترضح  نآ 
هک یتّیـصو  رد  درک و  دـهاوخن  شزاس  زگره  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هک  تسناد  یم  مه  هیواعم  دوخ.دوب  سوسحم  تالداجم ،

تسا « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  نانآ  نیرتمهم  هک  شیرق  زا  رفن  راهچ  تفلاخم  زا  هک  تفگ  وا  هب  ، تشاد دیزی  هب  گرم  زا  شیپ 
كاّیا و و  ،... نیـسحلا اّما  و  :» هک درک  هیـصوت  دـننک و  یم  دـیزی  ّدـض  رب  جورخ  هب  راداو  ار  وا  ، قارع لها  هک  داد  رادـشه  دراد و  میب 
زا سپ  (4) نیکلاهلا .» نم  نوکتف  همدـب  هّللا  یقلت  نا  ّینب  ای  كاـّیا  و...حـمر  نعط  هبراـحم  وا  فیـس  ّلـس  هبراـحم  یف  هل  هفـشاکملا 
رب دـنوادخ  ساپـس  نمـض  دنتـشون و  ترـضح  نآ  هب  همان  نایفوک  ، هّکم هب  ماما  ترجه  يرجه و  لاـس 60  بجر  رد  هیواـعم  گرم 
رد نانآ  عّمجت  تکرح و  روحم  دـیآ و  هفوک  هب  دـندرک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  راـّبج  نمـشد  گرم 

.دوش (5) نایماش  ّدض  رب  هزرابم 

اروشاع ترایز  رد.تشاد  هدمع  مهـس  يدعب  ياهتیانج  دـیزی و  ندـمآ  راک  يور  ناناملـسم و  رب  هّیما  ینب  ۀطلـس  میکحت  رد  هیواعم 
رارق ینامداش  زور  ار  اروشاع  زور  ، تسا نوعلم  ادخ  لوسر  ادخ و  نابز  هب  هک  راوخرگج  دـنه  رـسپ  هّیما و  ینب  هکنیا  هب  تسا  هراشا 

هاگنآ.دنداد

ص:429

،ج 10،ص 161. ینیما ۀمالع  ، ریدغلا ( - 1 - 1
،ص 271. نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ،ج 1،ص 198، نامه ( - 2 - 2

،ج 2،ص 234. یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح  ( - 3 - 3
،ج 4،ص 332. یفوک مثعا  نبا  ، حوتفلا ،ص 237، نامه ( - 4 - 4

.یمزراوخ لتقم  زا  لقن  هب  ،ص 76  هتضهن یف  نیسحلا  عم  ( - 5 - 5
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ماقتنا ناشدوخ  رظن  هب  ، البرک رد  ربمایپ  رـسپ  نتـشک  اب  نانآ  »و  هیواعم نب  دـیزی  هیواعم و  نایفـس و  ابا  نعلا  مهّللا  :» تسا نانآ  رب  نعل 
تیل :» دناوخ یم  هناتسم  ، اروشاع ۀثداح  زا  سپ  تردق  جوا  رد  دیزی  هک  دوب  يزیچ  نیا  و.دنتفرگ  دحا  ردب و  رد  ار  دوخ  ياه  هتـشک 

نایفـس و وـبا  هیواـعم و  رفک  هـب  وا  يزاـساوسر  رد  ، دـیزی سلجم  رد  زین  « مالــسلا هـیلع  » داجــس ماـما  (1) ...اودهـش .» ردبب  یخایـشا 
هللا یلـص  » ادخ لوسر  رادمچرپ  بازحا  دحا و  ردب و  زور  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع مّدج  : دومرف درک و  هراشا  ادخ  ربمایپ  اب  ناشندیگنج 

(2) راّفکلا » تایار  امهیدیا  یف  كّدج  كوبا و  و  »... دندوب رفک  رادمچرپ  ، وت ّدج  ردپ و  اّما  ، دوب « هلآ هیلع و 

هیواعم ، نایفس یبا  لآ  ، هّیما ینب  -

رجعم

ناوسیگ ات  دنشوپ  یم  رـس  رب  نانز  هک  يا  هماج  .دزادنا (3) یم  رس  رب  نز  هک  یکچوک  ۀچراپ  ، دننکفا یم  رـس  رب  هک  شـشوپ  یعون 
هیلع » نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ  ، دعـس رمع  هاپـس  یتقو  ـالبرک  ۀـثداح  رد.هعنقم  شوپور و  ، دـقراچ ، يرـسور.دنک ظـفح  ار  ناـنآ 

دـنتفرگرب و تیب  لها  نارتخد  نانز و  رـس  زا  رجعم  یّتح  ، دـندرب ار  اه  همیخ  لـیاسو  ، دـندروآ موجه  اـه  همیخ  تراـغ  يارب  « مالـسلا
هاپس ییانتعا  یب  هدنهد  ناشن  ، نیا .دنتخاس (4) ششوپ  نودب  هنهرب و  رـس  ار  تمـصع  تیب  لها  مرح  دندنک و  اهـشوگ  زا  هراوشوگ 

.دوب یناسنا  ياهرایعم  ینید و  يدابم  هب  هفوک 

شـشوپ رد  مرح و  رد  امـش  نانز  تسا  هنالداع  اـیآ  هک  داد  رارق  دـیزی  هب  ضارتعا  ۀلیـسو  ار  نیمه  زین  « مالـسلا هیلع  » بنیز ترـضح 
(. بنیز ترضح  ۀبطخ  (؟ ناگمه دید  ضرعم  رد  هنهرب  رس  ، ادخ لوسر  ۀیّرذ  نارتخد و  دنشاب و 

لاخلخ هراوشوگ و  ، اه همیخ  تراغ  -

ندعم

.تسا هتشذگ  مه  نآ  رب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هک  قارع  هّکم و  نیب  ياههاگلزنم  زا  یکی  مان 

لقعم

لیقع نب  ملـسم  »و  مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  رادفرط  هعیـش و  ار  دوخ  هفوک  رد  هناقفانم  ، وا روتـسد  هب  هک  دوب  دایز  نبا  نامالغ  زا 
نب ملسم  قیرط  زا  ، هفوک عماج  دجسم  رد  داد و  هولج 

ص:430

،ج 45،ص 133. راونالا راحب  ( - 1 - 1
،ص 136. نامه ( - 2 - 2

.نیرحبلا عمجم  ( - 3 - 3
،ج 45،ص 58 و 59 و 61. راونالا راحب  ( - 4 - 4
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هب ار  تضهن  ياهشرازگ  رابخا و  هنایفخم  درک و  یم  دمآ  تفر و  ملسم  ۀناخ  هب  زور  ره.دش  هاگآ  ملـسم  يافتخا  ناکم  زا  ، هجـسوع
نب ملسم  سپس  »و  یناه » تداهـش يریگتـسد و  هب  دز و  هفوک  رد  ملـسم  تضهن  هب  یتخـس  ۀبرـض  وا  یـسوساج.دناسر  یم  دایز  نبا 

.دیماجنا (1) لیقع 

لیقع نب  ملسم  ، هجسوع نب  ملسم  -

ءاکبلا نیعم 

هیزعت هب  مدرم  نایم  دنتفگ و  یم  « ءاکبلا نیعم  » هیزعت ریدم  نادرگراک و  هب  الومعم  » .دنک یم  هرادا  ار  هیزعت  هک  یـسک   ، نادرگ هیزعت 
نییعت هیزعت  سلجم  ره  يارب  ار  اهناوخ  هیبش  زا  کی  ره  شقن  ، تشاد یگدـیزرو  دوخ  راک  رد  هک  ءاکبلا  نیعم.دوب  فورعم  نادرگ 

ياهبقل زا  (2) ...داد » اهنآ  هب  ، دنتفگ یم  « هخـسن » ای « درف » نآ هب  هک  يا  هقرو  رد  ، دـنناوخب سلجم  نآ  رد  دـیاب  هک  يراعـشا  درک و  یم 
وا فلتخم  ياهـشقن  يارب  ار  صاخـشا  سابل  ،» ادـخهد همان  تغل  ۀتـشون  هب.دوب  ءاکبلا  مظاـن  مغ و  ریم  ، ازع ریم  ، نادرگ هیبش  وا  رگید 
راد تبرش  ار  اهراک  نیا  هّیراجاق  رخاوا  رد.دوب  وا  فیاظو  زا  مه  « نس نازیم  » ییاپورا ترابع  هب  ای  یتامّدقم  تابیترت  ، درک یم  نییعت 

.دومن یم  هرادا  دوب  زارفارس  مه  ءاکبلا  نیعم  بقل  هب  )و  يرالاسناوخ ) هراظنلا راد  ياضعا  زا  یکی  هک  یشاب 

هخسن ، یناوخ هیبش  هیزعت ، -

هثیغم

ناراب نیمزرـس  نآ  يانعم.دـمآ  دورف  زین  اـجنآ  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هک  ، قارع فرط  هب  هکم  هار  ياـههاگلزنم  زا  یکی  ماـن 
.تسا دیسر 

لتقم

لادوگ )- .دشاب هدش  هتشون  البرک  ۀعقاو  »و  مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  لتق  حرش  ةرابرد  هک  یباتک  مه  ، تسا لتق  ّلحم  يانعم  هب  مه 
رگا هک  هتفگ  زین  ندب  زا  يوضع  ییاج و  يانعم  هب  هتبلا.دشاب  هدش  هتـشک  اجنآ  رد  یـسک  هک  ینیمز  ییاج و  : ادخهد لقن  هب  ( هاگلتق

.دوش یم  صخش  لتق  ببس  ، دیآ دراو  اجنآ  رب  یغیت  ای  ریت 

ص:431

،ص 177. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 1 - 1
،ص 37. ناریا یبهذم  یقیسوم  ( - 2 - 2
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ییاهباتک هراومه  ، نونک ات  مالـسا  ردـص  زا  ، البرک يادهـش  اروشاـع و  ۀـثداح  داـی  نتـشادهگن  هدـنز  ةزیگنا  هب  ( ادـخهد هماـن  تغل  ) 
البرک ۀثداح  هب  هک  درب  یم  مان  ناونع  نیمه  اب  ار  باتک  داتفه  زا  شیب  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش.دوش  یم  هدش و  هتشون  « لتقم » ناونعب
یخرب مان  .تسا (2) هدش  هتشاگن  هک  دناد  یم  یلتقم  نیلّوا  ار  ( مالسلا هیلع  یلع  نارای  زا  ) هتابن نب  غبصا  « لتقم دوش (1)و« یم  طوبرم 

(: دراد « لتقم » ناونع هک  اهنآ  هتبلا  ) تسا رارق  نیا  زا  فورعم  ياهلتقم  زا 

هب باتک  نیا.تسا  بلاط  وبا  نادنزرف  يادهش  یماسا  رکذ  لاح و  حرش  رد  هک  (م 356) یناهفصا جرفلا  وبا  ۀتشون  «: نیّیبلاطلا لتاقم  »
یتالحم یلوسر  مشاه  دیس  « بلاط وبا  نادنزرف  زا  ناگدش  هتشک  تشذگ  رس  :» تسا هدش  همجرت  زین  یسراف 

زین باتک  نیا.تساروشاع  ثداوح  ةرابرد  هک  فنخم  وبا  هب  فورعم  ، فنخم نب  دیعس  نب  ییحی  نب  طول  ۀتـشون  «: فنخم یبا  لتقم  »
ءافولا هسّسؤم  طّسوت  هحفص  رد 230  « البرک یف  هباحصا  هتیب و  لها  عرصم  نیسحلا و  لتقم  » مان اب  اریخا.تسا  هدش  همجرت  یسراف  هب 

( فنخم وبا  )- .تسا هدش  پاچ 

فیلأت (م 568) یمزراوخ یّکم  دمحا  نب  ّقفوم  طّسوت  هک  ءزج  ود  رد  ، تسالبرک ثداوح  هب  طوبرم  یخیرات  نتم  «: یمزراوخ لتقم  »
.تسا هدرک  لقن  (م 314) مثعا نبا  خیرات  زا  ار  شبلاطم  بلغا  هدش و 

هیلع » نیسح ماما  جورخ  زا  البرک  عیاقو  تسا و  ینیسح  تضهن  ةرابرد  هک  ( فجن رد  (م 1391 ق  مرقملا قازرلا  دبع  «: نیسحلا لتقم  »
، فوهل ، مومهملا سفن  : نوچمه ، تسا فورعم  مه  يرگید  لتقم  ياهباتک.دراد  رب  رد  ار  اروشاع  زا  سپ  ثداوح  ات  هنیدم  زا  « مالـسلا

...و ،ج 45  راونالا راحب  ، لامآلا یهتنم  هداهشلا ، رارسا  ، ادهشلا هضور  ، نازحالا ریثم  ، يربعلا نویعلا  ، عومّدلا جاهنم 

یناوخ هضور  هیزعت ، ، اروشاع ۀمانباتک  -

سیون لتقم 

.دسیون (3) یم  ار  لتقم  هیزعت و  سلاجم  هب  طوبرم  نتم  هک  یسک 

لتقم -

ص:432

ص ینامرک ، يرـسفا  اـضرلا  دـبع  « ناریا رد  ییارـس  هیثرم  هب  یـشرگن  » باـتک رد  نینچمه.دـعب  هب  ص 21  ،ج 22، هعیرّذـلا ( - 1 - 1
.تسا هدروآ  اهنآ  ناگدنروآدرگ  مان  اب  ار  « لتقم » ناونع رثن  هب  رعش و  باتک  تصش  زا  شیب  ،137

ةرامش 5838. ،ص 23، نامه ( - 2 - 2
ةرامش 3،ص 233. ، رنه ۀمانلصف  ( - 3 - 3
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بورکم

لتق...نیسحلا ّنا  :» تسا هدمآ  مالـسلا » هیلع  » رقاب ماما  ثیدح  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ياهبقل  زا.هتفرگ  ، نیگمغ ، نیگهودنا
(1) ابورکم .» امولظم 

ادهشلا دیس  فاصوا  -

ير تموکح  - ير کلم 

يرادازع تّیعونمم 

ياهتّنـس نید و  رهاظم  زا  يرـس  کی  اب  روشک ، نتخاس  یگنرف  بهذـم و  اب  هلباقم  ناریا و  رد  یگدزبرغ  ياه  هشیدـنا  دورو  یپ  رد 
همانرب نیا  زا  یکی  مه  « مالـسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  يارب  يراوگوس  سلاجم  يرادازع و  ۀماقا  زا  يریگولج.دش  هزرابم  ناریا  رد  یبهذم 

ةرود رد  ( یسمش ات 1320  لاس 1313  زا  ) ناریا خـیرات  زا  یعطقم  رد.یلمع  مادـقا  مه  دـش و  یگنهرف  تیلاـعف  مه  نآ  هیلع.دوب  اـه 
رد ، تّدم نآ  رد  .دنداد (2) تسد  زا  ار  دوخ  قنور  اتّقوم  اه  هیکت  دش و  عونمم  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  يارب  يرادازع  ، ناخ اضر 

اـضر نارومأم  مشچ  زا  رود  دش و  یم  اپرب  هضور  سلاجم  ، دیـشروخ ندیمد  اوه و  ندـش  نشور  زا  شیپ  یهاگ  یناهنپ و  اه و  هناخ 
اهر ، هوشر نتفرگ  اب  ای  دندرک  یم  شریگتسد  ، دندش یم  نونظم  یسک  هب  ناخ  اضر  نارومأم  رگا  تفرگ و  یم  ماجنا  يرادازع  ناخ 

هب اهماب  تشپ  زا  یهاگ  نارومأم  میب  زا  ، دـش یم  رازگرب  یناهنپ  اه  هناخ  رد  هک  هضور  سلاـجم  رد  تکرـش  يارب  مدرم.دـندرک  یم 
یم اه  هناخ  هب  لّدبم  سابل  اب  ، دوشن راتفرگ  نارومأم  گنچ  هب  هکنآ  يارب  مه  ناوخ  هضور  دندرک و  یم  دمآ  تفر و  رگیدکی  لزنم 

زا مه  ، دـش یم  هدافتـسا  یگنهرف  ياـهراک  تاـغیلبت و  زا  مه  ، فدـه نیا  دربشیپ  يارب  .دیـشوپ (3) یم  ار  دوخ  ساـبل  اـجنآ  تفر و 
ناخ اضر  دندمآ و  یم  هزرابم  نادیم  هب  ملق  اب  ، ینامرک ناخ  اقآ  فدنوخآ و  نوچمه  ، هدز برغ  ناگدنـسیون  یخرب.هّیرهق  ياهورین 

.زابرس رومأم و  اب 

شرازگ لقن  اب  هک  تسا  مک  مدآ  دوخ  درد  تبیـصم و  رگم  ، تساـپرب هیزعت  دور  یم  اـج  ره  :» دـسیون یم  ( هداز دـنوخآ  ) فدـنوخآ
تهج هب  دنک و  خلت  امئاد  ار  دوخ  تاقوا  ، هلاسرازه

ص:433

،ص 168. تارایزلا لماک  ( - 1 - 1
ةرامش 3،ص 31. لاس 10  ، یگنهرف ناهیک  ( - 2 - 2

ص 222. «، مق يرادازع  ایاکت و  خیرات  :» ك.ر ( - 3 - 3
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يداش و حور  يرگ  متام  يرادازع و  نیئآ  :» دسیون یم  مه  ینامرک  ناخ  اقآ  ازریم  (1) دنامبزاب »...؟  راک  بسک و  زا  هدیاف  یب  لمع 
یـشیوخ تبارق و  چیه  رهاظم  نب  بیبح  اب  نایناریا  ، تسا هتخاس  رات  بش  نوچ  ار  ناشزور  ، هتخادـنا رب  ّتلم  نیا  نایم  زا  ار  ینارماک 

(2) دنیرگ » یم  نامز  نآ  نامولظم  رب  دننک و  یم  اپرب  ار  شیپ  لاس  رازه  يراوگوس  زور  ، دنرادن

اب یفذـح  دروخرب  هب  ، ندـش ّطلـسم  زا  سپ  ، درک یم  تکرـش  ازع  سلاجم  رد  ، اهیبهذـم راکفا  بذـج  يارب  يزور  هک  ، ناخ اضر  اما 
اــضر ) وا هـک  یتـقو  :» دــیامرف یم  « هر » ینیمخ ماـما  : دــینک هجوـت  لــقن  ود  نـیا  هـب.تخادرپ  « مالــسلا هـیلع  » ادهــشلا دیــس  يرادازع 

هک ییاه  هیکت  ۀمه  رد  مّرحم  هام  یهاگ  ینز و  هنیـس  یناوخ و  هضور  هچ و  راهظا  تناید و  راهظا  هب  درک  عورـش  ءادـتبا  ، دـمآ ( ناخ
.درک ادیپ  هطلس  ، دش بلطم  راوس  هک  یتقو  ات  شدوخ  ، دیدرگ یم  تفر و  یم  دوب  نارهت  رد 

هاگتـسد نیا  هک  یمدآ  نیمه  ، ...ینز هنیـس  هب  دـمآ  یم  شترا  نز و  هنیـس  روطنآ  مه  ، تشاد هضور  سلجم  روطنیا  هک  یمدآ  نیمه 
ینلع سلجم  کی  دـیاش  ناریا  ماـمت  رد  هک  ار  اـهنیا  ۀـمه  هضور و  ظـعو و  هباـطخ و  هاگتـسد  درک  نغدـق  وچمه  ، تشاد ار  هضور 

(3) .فلتخم » ياهمسا  اب  فلتخم و  ياهتروص  هب  افخ و  رد  اهرهش  یضعب  رد  افخ ، رد  دوب  رگا  ، دوبن

لالج هوکش و  زا  دومن و  لقتنم  تلود  هیکت  هب  ار  هناخ  قاّزق  ۀضور  ّلحم  تسخن  ، ندیسر تنطلـس  هب  زا  سپ  يولهپ  :» رگید لقن  اّما 
عـناوم و يرادازع  سلاـجم  يرارقرب  يارب  ینابرهــش  سپــس  ، دـینادرگ كورتـم  یّلکب  یلاـس  دـنچ  زا  سپ  تساـک و  نآ  تّدــم  و 

عونمم ار  اروشاع  ماّیا  رد  رادازع  ياه  هتـسد  تکرح  مه  ادـعب  و.دومن  هزاـجا  لیـصحت  یتسیاـب  ـالبق  هک  دروآ  دوجو  هب  یتالکـشم 
دنتفرگ یم  رارق  بیقعت  تحت  هناخ  نابحاص  ، دمآ یم  لمع  هب  يرادازع  مسارم  هنامرحم  اه  هناخ  زا  یضعب  رد  انایحا  رگا  دینادرگ و 
دندرک روبجم  ار  فونـص  دنتخادنا و  هار  هب  اروشاع  ماّیا  رد  ( لاوانراک ) يداش ناوراک  ، يرادازع ياج  هب  ادعب  ، دنداتفا یم  نادنز  هب  و 

.دهد تکرش  ار  دوخ  ۀتسد  یفنص  ره  ، هدش مدقشیپ  لاوانراک  ییاپرب  رد  هک 

زاس اب  هصاّقر  تاجتسد  اهنویماک  رد  اروشاع و  بش  اب  دوب  فداصم  لاوانراک  تکرح  يولهپ  تنطلـس  رخاوا  رد  مراد  رطاخب  بوخ 
یم هدـید  هماّمع  ابع و  اب  نیرکاذ  زا  يدارفا  انایحا  رگا  ضوع  رد  ، دـندوب هدـمآ  رد  شدرگ  هب  رهـش  رد  صقر  یبوکیاپ و  هب  زاوآ  و 

بیقعت تحت  ، دندش

ص:434

.هداز دنوخآ  ياه  هشیدنا  زا  لقن  هب  ،ج 3،ص 43  ینیمخ ماما  تضهن  ( - 1 - 1
،ص 46. نامه ( - 2 - 2

،ج 7،ص 4 رون ۀفیحص  ( - 3 - 3
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(1) .دنتفرگ » یم  رارق 

هیثرم ، يرادازع -

ربنم

هظعوم دناوخ و  هبطخ  هتسشن  نآ  يالاب  رب  بیطخ  ظعاو و  هک  راد  هیاپ  يدننام  یـسرک.دناوخ  هبطخ  دتـسیا و  نآ  رب  بیطخ  هچنآ  »
يارب ، دنور یم  نآ  يالاب  رب  هچنآ  : ربنم (2) .ظعاو » بیطخ و  ناوخ و  هضور  : ربنم لها.نارّکذم  ظاّعو و  يارب  هلپ  دـنچ  یـسرک.دنک 

نوگانوگ عاونا  ، ربنم .شعافترا (3) رطاخب  ، دـنا هتفگ  ربنم  ، ربنم هب  تسا و  ییـالاب  تعفر و  ياـنعم  هب  « ربن » زا شا  هشیر.هبطخ  ظـعو و 
.دادعت رظن  زا  توافتم  ياه  هلپ  اب  یگنس  ، ینهآ ، یبوچ : دراد

هتـشاد و دوجو  مالـسا  ردـص  زا.دـنا  هتخادرپ  یم  نخـس  داریا  هبطخ و  ءاقلا  هب  نآ  زارف  زا  هعمج  ۀـمئا  ابطخ و  هک  ییاج  ناونعب  ربنم 
.تسا هدش  یم  بوسحم  رکف  کی  جیورت  ۀلیسو  هدوب و  اهتفالخ  اهتموکح و  ةرطیس  رد  ، بلغا

هیلع » داجـس ماـما.تفگ  یم  ازـسان  ار  یلع  لآ  درک و  یم  فـیرعت  دـیزی  زا  هتفر و  نآ  زارف  رب  دـیزی  هـب  هتـسباو  بـیطخ  هـک  يربـنم 
زا ، ترـضح نآ.تخاس  اوسر  ار  وا  نامدود  دـیزی و  درک و  یفرعم  ار  دوخ  تفر و  ربنم  رب.دـیآ  زارف  ربنم  رب  ات  تفرگ  هزاجا  « مالـسلا

دعصا یّتح  یل  نذئا  ، دیزی ای  :» دومرف درک و  دای  بوچ  ناونعب  ، تفگ یم  اوران  نانخس  نآ  زارف  رب  متـس  هب  هتـسباو  بیطخ  هک  يربنم 
مدرم دنور و  یم  الاب  وا  ربنم  زا  هّیما  ینب  وا ، زا  سپ  هک  دوب  هدید  باوخ  ینامز  مه  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  « ...داوعألا هذه 

.دوب (4) هدش  ناشیرپ  رایسب  ، باوخ نیا  زا  دنراد و  یمزاب  ، تسار هار  زا  ار 

ماّیا اهتبـسانم و  رد  هچ  ناضمر و  هام  مرحم و  ماّیا  رد  هچ  ، یبهذـم ياهینارنخـس  داـشرا و  ظـعو و  ماـگنه  ربنم  زا  هدافتـسا  زین  زورما 
ّصاـخ ، هباـطخ رد  ربـنم  زا  ةدافتـسا.دور  یم  رامـش  هب  یبهذـم  تاـغیلبت  نهک  ياـه  هویـش  زا  نتفر  ربـنم  تـسا و  جـیار  ، لاـس رگید 

هچنآ ناونعب  ربنم  تمرح.ربنم  هن  ، دـننک یم  هدافتـسا  نوبیرت  زیم و  زا  نتفگ  نخـس  يارب  یناحور  ریغ  نانارنخـس  تسا و  نّویناـحور 
.تسا ظوفحم  نانچمه  ، تسا « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  رصع  راگدای 

ربنم ظعو و  بادآ  ، هبطخ ، ظعاو ، يرکون بصنم  -

ص:435

(. ناریا 19/4 هلاس  تسیب  خیرات  : زا لقن  هب  ،ص 80( ینیماروپ رقاب  دمحم  «، مایق تماق  ، یمق نیسح  اقآ  جاح  ( -» 1 - 1
.ادخهد ، همان تغل  ( - 2 - 2

.نیرحبلا عمجم  ( - 3 - 3
،ج 58،ص 168. راونالا راحب  ( - 4 - 4
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« مالسلا هیلع  » نیسحلا یلوم  ، حجنم

دیـس مالغ  يو  زا  سپ.دوب  ترـضح  نآ  مالغ  « مالـسلا هیلع  » یبتجم ماما  نامز  رد  مهـس و  نب  حـجنم  شماـن  ، تسـالبرک يادهـش  زا 
حجنم ردام  .دمآ (1) ایند  هب  « حجنم » وا زا  دیرخ و  ثراح  نب  لفون  زا  ار  يو.دوب  ترضح  نآ  زینک  شردام.دوب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا

ماـما هارمه  هنیدـم  زا  دـنزرف  رداـم و  نیا  ، دـمآ شیپ  ـالبرک  رفـس  نوچ  درک و  یم  تمدـخ  « مالـسلا هیلع  » داجـس ترـضح  ۀـناخ  رد 
يادهش زا  دیـسر و  تداهـش  هب  شیالوم  باکر  رد  هناریلد  يدربن  زا  سپ  اروشاع  زور  حجنم.دندمآ  البرک  هب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح

.تسا (2) هدمآ  زین  هّیبجر  ترایز  هسّدقم و  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.دوب  هّیلوا 

لزنم

کی هک  ار  یشخب  هلحرم و  ره  ، میدق ياهرفس  رد.هاگفّقوت  ، ارـسناوراک ، ناخ ، ترفاسم لوط  رد  ندرک  تحارتسا  ندمآ و  دورف  ياج 
یم هلحرم  کـی  هب  هک  يرادـقم  ، دوب هراوـس  رفـس  رگا.دـنتفگ  یم  « لزنم ،» دوـمیپ یم  هداـیپ  تروـصب  زور  کـی  رد  ناوراـک  اـی  درف 

ةرابرد هّتبلا.دوب  خسرف  جنپ  یهاگ  خسرف و  هس  یهاگ  ، هلـصاف نیا  ، دـمآ یم  باسح  هب  لزنم  ، دـندرک یم  ضوع  ار  بسا  دندیـسر و 
.تسا (3) هدوب  خسرف  راهچ  لزنم  ود  ۀلصاف  ، طّسوتم روطب  یلو  ، درک نییعت  یقیقد  تفاسم  ناوت  یمن  ، لزنم ود  ۀلصاف 

زا یخرب  رد  هتـشذگ و  اهنآ  زا  ای  هدـمآ  دورف  اهنآ  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  تسا  هدوب  ییاـههاگلزنم  مه  ـالبرک  هّکم و  نیب 
.تسا رتروهشم  یخرب  اهلزنم.تسا  هدروآ  حبص  هب  ار  بش  اهنآ 

ياهلزنم.دنکفا یم  راب  یکی  لزنم  ود  بلغا  هکلب  ، تخادنا یمن  راب  ، هار نیب  ياهلزنم  ۀمه  رد  يو  ناوراک  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ماما 
بیذـع ، اوـنین ، فارـش ، قوقـش ، هیبـلعث ، هّیمیزخ ، زجاـح ، قرع تاذ  : تـسا نـینچ  ، هدـمآ « بقاـنم » رد هـک  یبـیترت  هـب  هفوـک  هـکم و  نـیب 

.البرک (4) ، تاناجهلا

، زجاـــــح ، قرع تاذ  ، حافــــــص : تـــــسا تروـــــص  نـــــیا  هـــــب  هـــــک  هدـــــمآ  « نادـــــلبلا مـــــجعم  » رد يرگید  بـــــیترت 
هتبلا .البرک (5) ، اونین ، لتاقم ینب  رـصق  ، تاناجهلا بیذـع  ، هّیـسداق ، همیهر ، هضیب ، مسح وذ  ، فارـش ، هلاـبز ، قوقـش ، هّیبلعث ، دورز ، هّیمیزخ

دای یخیرات  نوتم  رد  مه  يرگید  ياههاگلزنم 

ص:436

،ص 94. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 247. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 2 - 2

،ج 1،ص 456. تناید نسحلا  وبا  ، اهشجنس اهشزرا و  یخیرات  گنهرف  ( - 3 - 3
،ج 4،ص 97. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 4 - 4
.نادلبلا مجعم  زا  لقن  هب  ، مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 5 - 5
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نیا رد  نآ  ناونع  هب  ، هدـش دای  لزانم  زا  کی  ره  ةرابرد  رتشیب  حیـضوت  يارب  هک  ، اهنیا زج  همّرلا و  نطب  ، هناطقطق ، ءاـجا لـیبق  زا  هدـش 
.دینک هعجارم  گنهرف 

يوـس هب  هّکم  زا  جورخ  زا  سپ  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  : تـسا رارق  نـیا  زا  اـهلزنم  نـیا  رد  هار  لوـط  ثداوـح  ریـس  زا  یلاـمجا 
رّهـسم نب  سیق  ، همّرلا نطب  زجاح و  لزنم  رد  ، دـش ربخاب  هفوک  عاضوا  زا  ، بلاغ نب  رـشب  اـب  دروخرب  رد  قرع  تاذ  هاـگلزنم  رد  ، قارع

ارف شیوخ  هب  نتسویپ  هب  ار  وا  درک و  تاقالم  نیق  نب  ریهز  اب  ، دورز لزنم  رد  ، داتـسرف نایفوک  يوس  هب  يا  همان  اب  هارمه  ار  يوادیص 
لزنم رد  ، درک رادـید  دعـس  رمع  ةداتـسرف  اب  ، هلاـبز لزنم  رد.دـش  هاـگآ  هفوک  رد  یناـه  ملـسم و  تداهـش  زا  ، هّیبلعث لزنم  رد  ، دـناوخ

رد ، مسح يذ  لزنم  رد  درک و  یفّرعم  ار  ناـیوما  يا  هبطخ  اـب  ، هضیب هاـگلزنم  رد  ، دـناوخ هبطخ  دومن و  دروـخ  رب  ّرح  هاپـس  اـب  ، فارش
زا سپ  دـمآ و  دورف  لتاقم  ینب  رـصق  هاگلزنم  رد  ، مّرحم هام  لّوا  زور.دومن  میـسرت  ار  ایند  يرادـیاپان  ییافو و  یب  ، شیوخ ینارنخس 

.دش البرک  نیمزرس  دراو  مّرحم  مّود  زور  داد و  ربخ  شیوخ  تداهش  زا  ینخس  رد  نآ 

ریـسم نیا  ندومیپ  ، دـنداد تکرح  ماش  هب  هفوک  زا  ار  ناـنآ  ، هفوک هب  تیب  لـها  يارـسا  لاـقتنا  »و  مالـسلا هیلع  » ماـما تداهـش  زا  سپ 
يارـسا بئاصم  زا  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما  ندرگ  رب  ریجنز  لغ و  زین  نارومأم و  يراتفردـب  اب  لمحم و  یب  ياهرتش  يور  ینـالوط 

مان ، دندیـسر قشمد  هب  ات  دندش  هداد  روبع  اهنآ  زا  « مالـسلا هیلع  » تیب لها  هک  تشاد  ییاههاگلزنم  زین  تفاسم  نیا.دوب  ربمایپ  نادناخ 
، صمح ، روبیـــــس ، نیرـــــسّنق ، تاوــــعد ، ناّرح ، لـــــصوم ، تــــیرکت : تــــسا رارق  نــــیا  زا  قــــشمد  اـــــت  هفوـــــک  لزاـــــنم 

هدـمآ نینچنیا  ماش  هب  هفوک  زا  ارـسا  ریـس  طخ  ، عبانم زا  یکی  رد  .بهار  رید  سیّـسق و  رید  ، نالقـسع ، نیبیـصن ، بلح ، هاـمح ، کـبلعب
لزانم مان  .ماش (1) ، کبلعب ، نالقـسع ، ینارـصن رید  ، بلح ، لصوم ، نیبیـصن ، ناّرح داشرم ، ، هلخن يداو  ، تیرکت ، تارف ّطش  راـنک  : تسا
يداو ایلـــص ، ، هورمع رید  ، رفعلت ، لــصوم ، تــیرکت ، هیـــسداق : تــسا هدـــش  لــقن  زین  تروــص  نــیا  هــب  ماــش  اـــت  هفوــک  ناـــیم 

ربـخ شخپ  اــب  .نالقـسع (2) ، کبلعب ، هامح ، رزیـش نامعنلا ، هرعم  ، روپیـس ، باطرفک ، تاوعد ، نیبیـصن ، هنیهج ، لیحک ، انیل ، اـنیمرا ، هلخن
هدـش لقن  فلتخم  قطانم  رد  يزیمآ  ضارتعا  نوگانوگ و  ياهلمعلا  سکع  ، فیاوط ماوقا و  نایم  رد  البرک  رد  نیـسح  ماما  تداهش 

.تسا

دورو اب  یهاگ  نیشن  یحیسم  ياه  هدکهد  نانکاس  یتح  ، ماش ات  هفوک  ياههاگلزنم  رد  هژیوب 

ص:437

.هداز دامع  ، نیسحلا هللا  دبع  ابا  یناگدنز  ( - 1 - 1
(. لزنم ره  نوماریپ  یتاحیضوت  اب  ،ص 368( نیسحلا راصنا  یف  نیرادلا  هلیسو  ( - 2 - 2
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.دنداد (1) یمن  هار  دندرک و  یم  تفلاخم  شیوخ  ۀعلق  ای  يدابآ  هب  دندرک  یم  لمح  ار  ادهش  ياهرس  هک  یناراد  هزین 

تراسا ، اروشاع تضهن  لحارم  -

يرکون بصنم 

یم دوخ  لغـش  راک و  هب  « مالـسلا هیلع  » هللا دـبع  ابا  ناـشیالوم  هب  ، هقـالع قشع و  يور  زا  ، ناـناوخ هضور  ناحاّدـم و  هک  تسا  یناونع 
اب ار  يرکون  نیا  دـنروآ و  یم  باـسح  هب  رکون  ار  دوـخ  باـبرا و  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  دـننک و  یم  راـختفا  نآ  هب  دـنهد و 

یتقو نآ  تقیقح  ، دشابن اعّدا  فرص  دشاب و  هتشاد  تقیقح  صولخ و  ، يرکون نیا  هک  تسا  نآ  هتسیاش.دننک  یمن  ضوع  یهاشداپ 
لیاضف و رکذ  دّرجم  هب  :» دیوگ يرون  ثدحم  موحرم.دشاب  رگید  يوس  زا  فطل  وس و  کی  زا  تعاطا  ، بابرا رکون و  نایم  هک  تسا 

دهاوخن ادیپ  ار  ترضح  نآ  يرکون  بصنم  يرکاچ و  تمس  یسک  « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ترـضح  بئاصم  تالاح و  بقانم و 
...درک

مهیلع شئاـیلوا  ّقح و  يادا  لـج و  ّزع و  ّقح  يارب  ، دـیوگ هچنآ  هک  دـیآ  رد  ترـضح  نآ  نارکاـچ  راـطق  رد  هاـگنآ  ناوـخ  هضور 
یسک هب  یقح  ادبا  ، هدش تراجت  لوغـشم  نآ  هب  هدومن و  هیامرـس  ار  بقانم  لیاضف و  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یبساک  ّالا  ؛و  دشاب مالـسلا 

(2) .درادن »

وت يادگ  دوش  یمد  ، لد میمص  زا  هک  یسک  درگنب  هن  دنک  ور  هن  تنطلس  هاج و  لام و  هب 

ربنم ، رکاذ ، ظعاو ، یحاّدم -

لاهنم

ۀبارخ رد  « مالـسلا هیلع  » تیب لها  يارـسا  هک  ییاهزور  رد.تسیز  یم  ماـش  رد  هک  دوب  تیب  لـها  ناراداوه  زا  یکی  ، ورمع نب  لاـهنم 
زا ، ماما تفرگ و  ماجنا  ود  نآ  ناـیم  ییاـهوگتفگ  درک و  دروخرب  وا  اـب  دـمآ و  نوریب  « مالـسلا هیلع  » داّجـس ماـما  يزور  ، دـندوب ماـش 

، قشمد هب  نیسح  ماما  رّهطم  رس  ندروآ  ماگنه  هک  هدش  لقن  زین  وا  زا  .تفگ (3) نخس  تراسا  نارود  دیادش  تیب و  لها  ّتیمولظم 
باحصا ناتساد  زا  رت  تفگش  ، مرس ندنادرگ  نم و  نتـشک  : هک دمآ  رّهطم  رـس  زا  ییادص.دناوخ  یم  ار  فهک  باحـصا  ۀیآ  يدرم 

زا دوب و  یفوک  دسا و  ینب  ۀفیاط  زا  ، لاهنم .تسا (4) فهک 

ص:438

،ص 374. نامه ( - 1 - 1
،ص 19. يرون نیسح  ازریم  ، ناجرم ؤلؤل و  ( - 2 - 2

،ج 5،ص 155. مثعا نبا  ، حوتفلا ،ص 462، مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
،ج 5،ص 193. هادهلا تابثا  ( - 4 - 4
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ماما اب  هّکم  زا  تشگزاب  رفـس  رد  .دنا (1) هدرمش  رقاب  ماما  داجس و  ماما  باحـصا  زا  ار  وا.درک  یم  تیاور  « مالـسلا هیلع  » داّجـس ماما 
هب یتقو  لاهنم.درک  نیرفن  ار  نوعلم  نآ  سپس  ، دیسرپ وا  زا  ار  ( رغـصا یلع  ةدنـشک  ) هلمرح عضو  ، ترـضح.درک رادید  نیدباعلا  نیز 

يارجام ، لاهنم.دندنکفا شتآ  رد  سپس  ، دندرک عطق  ار  شیاپ  تسد و  ، راتخم روتسد  هب.دندوب  هدرک  ریگتسد  ار  هلمرح  ، دیـسر هفوک 
قّقحت وا  تسد  هب  ماما  ياعد  هک  دـش  لاح  شوخ  ، راتخم.درک وگزاب  هلمرح  هب  تبـسن  ار  ترـضح  نآ  نیرفن  ماما و  اـب  دوخ  رادـید 

.تسا هدنشخب  رایسب  يانعم  هب  ، لاهنم .تفای (2)

رغصا یلع  ، هلمرح -

دایز نب  عینم 

باحـصا زا  داقر و  نب  عینم  شمان  ، لاجر بتک  یخرب  رد  .تسا (3) هدمآ  هّیبجر  ترایز  رد  شمان.تسالبرک  يادهـش  زا  دـنا  هتفگ 
.تسا (4) هدمآ  ادهشلا  دیس 

يرادازع ياه  هتسد  - ینیسح بکاوم 

سوا نب  رجاهم 

اب ، درک هدهاشم  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هاپـس  هب  نتـسویپ  يارب  اروشاع  زور  ار  « ّرح » لیامت یتقو  هک  ، دعـس رمع  هاپـس  نادرم  زا  یکی 
یهارود رس  رب  ار  دوخ  : هک وا  هب  ّرح  خساپ  ؟و  تسا تلاح  هچ  نیا  متـسناد ، یم  هفوک  ناعاجـش  زا  ار  وت  : هک نیا  تفگ و  نخـس  يو 

.منیب (5) یم  مّنهج  تشهب و 

ّرح -

البرک رهم 

ياـج هـب  دـنهن و  نـیمز  رب  ، نارازگزاـمن هـک  يا  هناوتـسا  اـی  لیطتــسم  بّـعکم  لکــش  هـب  ـالومعم  ، لـگ زا  کـچوک  يا  هـعطق  ، رهم
رکذ نآ  اب  ای  ، زامن نآ  رب  دوش و  هتخاس  ادهشلا  دیس  تبرت  زا  هک  یحیبست  رهم و  .دنراذگ (6) نآ  رب  هدجس  ماگنه  هب  یناشیپ  ، كاخ

ماما تبرت  رب  هدجس  « مالسلا هیلع  » قداص ماما.دندرک  یم  نینچ  ءاملع  ءایلوا و  ناماما و  ، دراد رایسب  تلیضف  ، دوش هتفگ 

ص:439

،ج 3،ص 251. لاقملا حیقنت  ( - 1 - 1
،ج 5،ص 2143. فیراعم فراعم و  ،ج 45،ص 332، راونالا راحب  ( - 2 - 2

،ص 104. نیسحلا راصنا  ( - 3 - 3
،ج 3،ص 252. یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 4 - 4

،ج 45،ص 11. راونألا راحب  ( - 5 - 5
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.ادخهد ، همان تغل  ( - 6 - 6
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تبرت رب  هدجــس  ،(1) عبّـسلا » بـجحلا  قرخت  « مالـسلا هـیلع  » نیـسحلا هـبرت  یلع  دوجّـسلا  :» دوـمرف درک و  یم  « مالـسلا هـیلع  » نیــسح
بلغا مرتحم و  سّدقم و  یلغـش  ، هّمئا مرح  تبرت  زا  يزاس  حیبست  يزاسرهم و  تعنـص.دنز  یم  رانک  ار  هناگتفه  ياهباجح  ، ینیـسح
هتـشاد هراومه  ار  زایتما  راختفا و  نیا  هکنیا  يارب  ینادناخ  ، البرک رد  یتح.تسا  هدوب  دقتعم  تاداس  كاپ و  ياهنادـناخ  راصحنا  رد 

.تسا هتخادرپ  یم  دادغب  یلاو  هب  یغلبم  هنالاس  ، دشاب

بیس يوب  ، تبرت حیبست  ، تبرت -

ارهز ۀّیرهم 

ثیدح نمض  رد  « مالسلا هیلع  » رقاب ماما  زا.دشاب  یم  « مالسلا هیلع  » ارهز ترضح  ۀّیرهم  ، تارف بآ  ای  ، بآ هک  تسا  تایاور  یخرب  رد 
ناورهن و رصم و  لین  ،و  تارفلا : راهنا هعبرا  ضرألا  یف  اهل  تلعج  و  :» تسا هدمآ  « مالـسلا هیلع  » ارهز ترـضح  ۀّیرهم  ةرابرد  یلّـصفم 

: تسا يرگید  لقن  رد  (2)و  خلب » رهن 

نیا قبط  (3) ...خـلب .» رهن  لیّنلا و  هلجد و  تارفلا و  ، ضرألا یف  راـهنا  هعبرا  هّنجلا و  یثلث  اینّدـلا و  سمخ  ّیلع  نم  اـهتلحن  تلعج  «و 
دنزرف اـّما  ، تسا هّیـضرم  يارهز  ۀـیرهم  زین  تشهب  مّوـس  ود  اـیند و  مجنپ  کـی  هکلب  ، خـلب رهن  لـین و  هلجد و  تارف و  اـهنت  هـن  اـهلقن 

.دسر یم  تداهش  هب  هنامولظم  دهد و  یم  ناج  هنشت  بل  تارف ، نیمه  رانک  رد  ، ارهز

میورب (4) ات  ایب  ، تسارهز ۀّیرهم  ، بآ دیمهف  یم  شطع  يایند  هک  شاک  يا  ، شاک

***

ار (5) اضق  ، راک نیا  رد  هچ  منادن  دوب  تحلصم  ناج  یهد  هنشت  بل  وت  ارهز و  هّیرهم  ، بآ

شطع ، تارف -

الهم الهم 

هب راب  نیرخآ  يارب  اروشاع  زور  هک  یتقو  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  رـس  تشپ  « مالـسلا هیلع  » بنیز ترـضح  نخـس  ، هتـسهآ ، هتـسهآ
هیلع » نیـسح ماـما  يوـلگ  ریز  ندیـسوب  ةراـبرد  شرداـم  تیـصو  هب  تساوـخ  یم  و.ارهّزلا  نـب  اـی  ـالهم  ـالهم  : تـفگ ، تـفر نادـیم 

.دنک (6) لمع  « مالسلا

ص:440

،ج 98،ص 135. راونالا راحب  ( - 1 - 1
،ج 3،ص 351. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 2 - 2

.هادهلا تابثا  زا  لقن  هب  ،ج 11،ص 359  ینارحب ( ءارهزلا همطاف  ) ملاوع ( - 3 - 3
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.یناجنیسح ( - 4 - 4
.راجاق هاش  نیدلا  رصان  ( - 5 - 5

.ادهشلا هرکذت  زا  لقن  هب  ص 344، «، هلآ هیلع و  هللا  یلص  » دمحم لآ  ۀمانگوس  ( - 6 - 6
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رادنایم

تیادـه هسلج و  ةرادا  هب  دوش و  یم  نیـشنردص  دریگ ، رارق  روحم  ، لفحم سلجم و  رد  ، تراهم هقباس و  ّنس و  ظاـحل  هب  هک  یـسک 
ینز و ریجنز  ياه  هتـسد  رد  يرادنایم  ای  ، یناتـساب شزرو  يارب  هناخروز  رد  رادـنایم  لثم  ، دزادرپ یم  يراک  ماجنا  يارب  هورگ  کی 

مظن یتخاونکی و  یگنهامه و  لوئسم  رـشابم و  دریگ و  یم  رارق  نانز  ریجنز  ای  نانز  هنیـس  فص  نایم  رد  هکنآ  ،» ینز هنیـس  سلاجم 
(1) تساهنآ .» راک 

نادیم

ماـــجنا تاـــقباسم  شزرو و  ، يزاــــب ناــــگوچ  ، یناودبــــسا ، یتـــشک ، گــــنج ، نآ رد  هـــک  يا  هـــصرع  هدرتـــسگ و  نـــیمز 
رد (2) ناشیا .» گنج  ّلحم  فرط و  ود  هاگرکـشل  عومجم  ، دـننک گنج  نآ  رد  هک  رکـشل  ود  ناـیم  هلـصاف  ، هکرعم ، هاگنادـیم ، دریگ

ۀلمح سپـس  ، نت هب  نت  دربن  هب  دـنتفرگ و  یم  رارق  مه  يور  رد  ور  مصاختم  ياهورین  هک  دـنتفگ  یم  ار  رازراک  ۀـصرع  رتشیب  ، میدـق
یم ورین  شیارآ  هب  هدرک ، میـسقت  بـلق  تـسار و  پـچ و  حاـنج  هـب  مـه  ار  نادـیم  رد  ّرقتـسم  ياهورین.دـندز  یم  تـسد  هدرتـسگ 
ناج ، هدـیگنج ، دـنتفر یم  دربن  نادـیم  هب  کیاکی  ادهـشلا  دیـس  نارای  ، اروشاع رد.دوب  اهورین  نیا  مان  ، بلق هرـسیم و  ، هنمیم ، دـنتخادرپ

.دسرن نآ  هب  اهریت  هک  تشاد  هلصاف  نادیم  زا  يا  هزادنا  هب  اهورین  رارقتسا  هاگ  همیخ  .دندرک  یم  شیوخ  ماما  يادف  ار  دوخ 

.دنوش یم  بوسحم  دیهش  مه  گنج  ۀکرعم  نادیم و  رد  ناگدش  هتشک  یهقف  رظن  زا 

نت هب  نت  دربن  ، یماظن ياهکیتکات  -

ص:441

.ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
.نامه ( - 2 - 2
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ص:442
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ن

لاله نب  عفان 

دوب و « مالسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  باحصا  زا  ثیدح و  نالماح  زا  بتاک و  ، نآرق يراق  ، روالد يراوگرزب  ، عفان.تسالبرک يادهش  زا 
نب ملسم  تداهـش  زا  شیپ  دوب و  هفوک  زراب  ياهتیـصخش  زا  يو.دوب  ترـضح  نآ  باکر  رد  ناورهن  نیفـص و  ، لمج گنج  هس  رد 

هارمه البرک  رد.دمآ  البرک  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هارمه  سپس  ، دوب هتفاتش  ماما  لابقتـسا  هب  هدمآ  نوریب  هفوک  زا  هنایفخم  ، لیقع
بتارم يروـشرپ  ینارنخـس  رد  هک  دوـب  یناـسک  هـلمج  زا  .تشاد (1) تکراـشم  اـه  همیخ  هـب  بآ  ندروآ  رد  « مالـسلا هـیلع  » ساـبع

اهنآ اب  هراومه  تشون و  یم  دوخ  نیگآرهز  ياهریت  يور  ار  دوخ  مان  عفان.تشاد ، زاربا  ادهشلا  دیـس  هب  تبـسن  ار  شیوخ  يرادافو 
یم زجر  نینچ  هک  یلاح  رد  ، تخات هفوک  هاپـس  رب  دیـشک و  ریـشمش  ، دش مامت  شیاهریت  یتقو  اروشاع  زور  .درک (2) یم  يزادناریت 

: دناوخ

یلع نید  یلع  ینید  یلمجلا  ربزهلا  انا 

ریگتـسد هدنز  هدرک و  هرـصاحم  ار  وا.تسکـش  شیاهوزاب  هکنیا  ات  دنداد  رارق  دوخ  ياه  هبرـض  دروم  ار  وا  ، ریت گنـس و  اب  نایفوک 
.درب دعس  رمع  دزن  هتفرگ  ار  وا  رمش.دندومن 

: دوب نینچ  وا  ياهزجر  هلمج  زا.دیسر  تداهش  هب  رمش  تسد  هب  سپس 

ّیلع نب  نیسح  نید  یلع  ینید  یلمجلا  ّینمیلا  مالغلا  انا 

ص:443

،ص 95. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 8،ص 6. یلکرز ، مالعألا ( - 2 - 2
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یلمع (1) یقالا  ییأر و  كاذف  یلمآ  اذهف  مویلا  لتقا  نا 

.دنا هتفگ  عفان  نب  لاله  ار  وا  زین  یضعب 

همان

اهنامرف و اهبـصن و  لزع و  یـسایس و  یمـسر و  يرادا ، تابتاکم.تسا  هدوب  « هماـن » یمـسر داـمتعا و  لـباق  ياهدنـس  زا  یکی  هشیمه 
ییاه همان  هچ  .دروخ (2) یم  مشچ  هب  مه  اروشاع  زا  دعب  لبق و  البرک و  تضهن  رد  ( باتک احالطصا  (و  همان تروص  هب  اهتـساوخرد 

املع هب  هچنآ  هچ  ،و  درک ضارتـعا  شناراـی  يدـع و  نب  رجح  نتـشک  هب  تبـسن  تشوـن و  هیواـعم  هب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هک 
هچنآ یتح  ، تشون شیوخ  ناگدنیامن  نارای و  ، نایرـصب نایفوک ، دوخ و  ناگتـسب  هب  ، اروشاع تضهن  نایرج  رد  هچنآ  هچ  تشاگن و 

مه ار  ییاـه  هماـن  .تسا  تسد  نیا  زا  ( ...ارـشا جرخا  مل  ) تسا تبث  هّیفنح  دـمحم  هب  ترـضح  نآ  یبـتک  ۀمانتیـصو  تروـص  هب  هک 
توعد یعیـش  هاگیاپ  نآ  هب  ندـمآ  هب  ار  وا  دنتـشون و  ترـضح  نآ  هب  هفوک  هژیوب  هرـصب و  زا  ، ماـما نآ  ناراداوه  هعیـش و  ناـگرزب 

هب ار  لیقع  نب  ملـسم  ، شیوخ ةدنیامن  ، اه همانتوعد  نآ  یب  یپ  رد  زین  ادهـشلا  دیـس.دنداد  يرای  تدعاسم و  هنوگ  ره  لوق  دندرک و 
.تشون (3) نایعیش  هب  يا  همان  يو  هارمه  زاب  ، داتسرف هفوک 

هفوـک هـب  توـعد  دنداتـسرف و  ترـضح  نآ  يارب  هفوـک  زا  ، هّـکم رد  « مالـسلا هـیلع  » نیــسح ماـما  تماـقا  تّدـم  رد  هـک  ییاـه  هماـن 
.دنا هتفگ  مه  رتشیب  همان و  رازه  دودح 12  ات.دوب  رایسب  ، دندرک

زین نانآ  هب  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ياه  همان.رامـشیب  ياهاضما  اب  یهورگ و  تروصب  یخرب  ، دوب يدرف  تروصب  یخرب  اـه  هماـن 
همان هکنآ  ّتلع.تشاد  رب  رد  ار  ماما  ییاروشاع  توعد  ياوتحم  دوب و  هزراـبم  يراـی و  هب  یناوخارف  اـی  اـهتوعد  نآ  هب  خـساپ  ، بلغا

گرم زا  سپ.دـندوب  تیب  لـها  راداوـه  دنتـشادن و  هیواـعم  زا  یـشوخ  لد  ناـیفوک  هک  دوـب  نآ  ، دوـب هفوـک  زا  بلغا  ، توـعد ياـه 
تموکح زا  زیمآداقتنا  ینومضم  اب  فده و  نیمه  یپ  رد  مه  ناشیاه  همان.دنتفرگ  وا  اب  هزرابم  تفالخ و  زا  دیزی  علخ  هب  میمصت  ، وا

هار هب  مشچ  يرای و  ترصن و  لوق  يربهر و  لوبق  ندمآ و  هب  توعد  »و  مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  هب  تبسن  يراداوه  مالعا  نایوما و 
مدقم

ص:444

،ج 1،ص 264. لامآلا یهتنم  ( - 1 - 1
همان.تسا هدمآ  درگ  یناشاک  ضیف  نب  دمحم  زا  « همکحلا نداعم  » يدلج ود  باتک  رد  « مالسلا هیلع  » همئا ياه  همان  ۀعومجم  ( - 2 - 2

.دینک هظحالم  « نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  » رد هلمج  زا  زین  ار  ادهشلا  دیس  ياه 
،ج 2،ص 467. راحبلا هنیفس  ( - 3 - 3
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ماما تسد  هب  نایفوک  زا  هک  يا  همان  نیرخآ  .دـش  لدـب  ّدر و  هرـصب  رد  نایعیـش  زا  یخرب  ماـما و  ناـیم  مه  ییاـه  هماـن.دوب  ندوب  وا 
هچ ره  ! ربمایپ رسپ  يا  (1) رّخأتت » الف  فیـس  فلا  هئام  هفوکلاب  کل  ّناف  هّللا ، لوسر  نب  اـی  مودـقلل  لّـجع  :» تشاد ار  نتم  نیا  ، دیـسر
هب ترضح  ، تفرگ ماما  رب  ار  هار  ، ّرح هاپس  یتقو  ، هفوک هار  ریسم  رد  ! نکم رید  ، تسوت رایتخا  رد  ریشمش  رازه  دص  هفوک  رد  ! ایب رتدوز 

مامتا ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  ماما  مه  اروشاـع  زور.درک  یم  یعـالّطا  یب  راـهظا  اـهنآ  زا  ّرح  درک و  دانتـسا  توعد  ياـه  هماـن  هوبنا 
رگم...هک دراد  رارق  بطاخم  ار...و  ثراح  نب  دیزی  ، ثعشا نب  سیق  ، رجبا نب  راّجح  ، یعبر نب  ثبش  نوچمه  یناسک  ، شیوخ تّجح 

(2) ایب ...؟ هتفای  نامزاس  یهاپس  يوس  هب  باتشب و  دوز  ، هدامآ تسا و  زبسرس  اج  همه  هدیسر و  اه  هویم  هک  دیتشونن  نم  هب 

افو ، لیقع نب  ملسم  ، تعیب -

نت هب  نت  دربن 

یم زجر  ، هدرک یفرعم  ار  دوخ  ، دندمآ یم  نادیم  هب  ههبج  ود  زا  ، فیرح دروامه و  ود  ادـتبا  هک  دوب  نآ  ، برع رد  گنج  ياهتّنـس  زا 
نادیم هب  هک  رفن  دـنچ  زا  سپ.تخاس  یم  نشور  ار  گنج  فیلکت  ، نت هب  نت  ياهدربن  مه  یهاگ.دـنتخادرپ  یم  دربن  هب  دـندناوخ و 

رد يدروامه  نینچ.دوب  نت  هب  نت  دربن  رد  دارفا  ندـمآ  هنحـص  هب  ناـمه  ، هزراـبم .دـش (3) یم  زاغآ  یمومع  ۀـلمح  دـندمآ ، یم  مه 
ةدنمزر هب  یهورگ  لکـشب  ، دندرک یم  ساسحا  ار  شیوخ  ۀـهبج  دروامه  فعـض  هفوک  هاپـس  هک  یهاگ.تفای  همادا  رهظ  ات  ، اروشاع

ۀلمح رد  مه  یعمج  دندش و  دیهـش  نت  هب  نت  گنج  رد  یخرب  ، البرک يادهـش.دندرک  یم  دیهـش  ار  وا  دنتخات و  یم  ینیـسح  ۀهبج 
.دندیسر تداهش  هب  ، دنتخات ماما  هاگودرا  هب  يریگرد  لیاوا  رد  هک  هفوک  هاپس  یمومع 

نادیم ، زجر ، لوا ۀلمح  -

ینادرگ لخن  ، لخن

اب هک  دوش  یم  هتفگ  دـننام  توبات  یکقاتا  گرزب و  يا  هلیـسو  هب  ، مّرحم يراوگوس  مسارم  حالطـصا  رد  اّما  ، تسامرخ تخرد  ، لخن
زور رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  توبات  لبمـس  ناونعب  دـنیارآ و  یم...غارچ  هنییآ و  گنراگنر و  ياـهلاش  عاونا  هایـس و  شـشوپ 

اه و هینیسح  رد  اروشاع 

ص:445

،ج 2،ص 335. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 1 - 1
،ج 1،ص 602. هعیشلا نایعا  ،ج 2،ص 562، ریثا نبا  ، لماک ( - 2 - 2

،ص 22. دیوس نیسای  ، یمالسالا يرکسعلا  ّنفلا  ( - 3 - 3
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هراپ مسج  میدوبن و  البرک  رد  هچ  رگا  : هک تسا  نینچ  نآ  ۀفـسلف  » .دـنرب یم  هیزعت  يارجا  ّلحم  هب  دـننک و  یم  دـنلب  ار  نآ  اـه  هیکت 
راب نیدنچ  اب  و.مینک  یم  عییشت  مارتحا  اب  يدنب و  نیذآ  تافیرـشت و  اب  ار  نازیزع  نآ  ةزانج  لبمـس  زورما  ، دنام نیمز  رب  ادهـش  ةراپ 

« .دنراذگ یم  نیمز  رب  مارتحا  اب  ار  نآ  ، نیـسح ای  ،و  نسح ای  ، یلع ای  ، همطاف ای  ، دّـمحم ای  يادـن  اب  اه  هّلحم  اه و  هچوک  رد  ندـنادرگ 
اهرهش مدرم  امومع.دراد  يرتشیب  جاور  ، دنه رد  تسا و  یبهذم  ّتنس  نیا  تاحالطصا  زا  ینادرگ  لخن  ، ییارآ لخن  ، يدنب لخن   (1)

لمح تسا و  نیگنس  بلغا  اهلخن.دنهد  یم  ماجنا  يا  هژیو  یتّنس  مسارم  ّیط  ار  نآ  ندرک  دنلب  دنلئاق و  یـصاخ  تسادق  ، لخن يارب 
لخن ، مّرحم لخن  ، دـیارآ یم  ار  مّرحم  لخن  هک  دـنیوگ  یـسک  هب  « ارآ لخن  » .دـنوش یم  راد  هدـهع  يوق  نادرم  يا  هّدـع  ار  نآ  لقن  و 

.دوش یم  هتفگ  زین  متام  لخن  ، توبات لخن  ، ازع

لتک ، قوت ، تاملع -

هلیخن

رد.تفرگ یم  تروص  اجنآ  رد  گنج  يارب  یمزر  ياهورین  جیـسب  « مالـسلا هیلع  » یلع نامز  رد.هفوک  نوریب  رد  یماظن  ناـگداپ  ماـن 
دایز نبا  ، زین « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  اب  هلباقم  يارب.درک  ینارنخس  هیواعم  اب  گنج  رد  شیوخ  هاپـس  يارب  دیگنج و  جراوخ  اب  اجنآ 

.داتسرف (2) ترضح  نآ  اب  گنج  يارب  البرک  هب  اجنآ  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  ار  دعس  رمع  دوب و  هدرک  ّرقتسم  اجنآ  ار  دوخ  ياهورین 

.تسا (3) فورعم  « تایساّبع » هب ّلحم  نیا  زورما 

رذن

هچنآ ماجنا  »و  ...ّیلع هّلل  » لثم ، دوش یم  دقعنم  یّصاخ  ۀغیص  اب  هک  تسادخ  رطاخب  صاخ  وحن  هب  یلمع  كرت  ای  ماجنا  هب  مازتلا  ، رذن
یهاگ « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  تیب و  لها  هب  نادنم  هقالع  .دراد (4) هراّفک  تسا و  هانگ  نآ  زا  فّلخت  تسا و  بجاو  هدش  رذن  هک 
يارب يرادازع  مالـسلا ،» هیلع  » نیـسح ماما  ترایز  رذن  : لیبق زا  ، دننک ادا  ار  نآ  دنوش  مزلم  ات  دندرک  یم  رذن  ار  روما  زا  یخرب  ماجنا 
ریجنز تاجتسد  رد  تکرـش  ، ماعطا ، راّوز ای  مرح  يارب  یلوپ  ای  هلیـسو  يادها  ، تبیـصم رکذ  هیزعت و  سلاجم و  ییاپرب  ، ترـضح نآ 

ای هیکت  نتخاس  ، يرادازع ینز و 

ص:446

73/4/9،ص 17. (، دبیم رد  يرادازع  مسارم  زا  یشرازگ  ،) ناهیک همانزور  ( - 1 - 1
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،ص 237. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 3 - 3
ص 237. (، هر ) ینیمخ ماما  ، هلیسولا ریرحت  ( - 4 - 4
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تسا « مالسلا هیلع  » تیب لها  ّطخ  جیورت  اروشاع و  يایحا  ياه  هنیزه  زا  یشخب  هدننک  نیمأت  یعیبط  روطب  اهرذن  هنوگنیا...و  هّینیـسح 
اب دارفا  دشخب و  یم  تسادـق  يونعم و  ۀـبنج  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  هب  طوبرم  تامدـخ  ماجنا  ای  یـسنج  یلام و  ياهکمک  هب  و 

اولحرت ، درز هلش  ، يرذن دنفسوگ  ، يرذن ةرفس  ، يرذن شآ  نوچمه  ییاهتّنس  ، مدرم نایم  رد.دننک  یم  مادقا  ییاهراک  نینچ  هب  راختفا 
لها دای  هب  اهماعطا  نیا  دریگ و  یم  ماجنا  یناوخ  هیثرم  نآ  رانک  رد  دنزاس و  یم  بجاو  دوخ  رب  ، رذن اب  بلغا  هک  تسا  لوادـتم...و 

.تسا تیب 

فقو -

هخسن

هیزعت يارجا  يارب   ، نادرگ هیزعت  هک  ینتم  تسا ، یناوخ  هیبش  تاحالطصا  زا.دوش  هتشون  زاب  يا  هتشون  يور  زا  هچنآ  ، هتـشون ، باتک
رعـش.دوش یم  هتفگ  نآ  هب  مه  همان  هیزعت  .دـنک  یم  شخپ  اهناوخ  هیبش  ناـیم  هیزعت  زاـغآ  زا  شیپ  دراـگن و  یم  اـی  هدروآ  درگ  يا 

(1) .تسا » هنایماع  راعشا  تروص  هب  بلغا  اه  همان  هیزعت 

درف ، هیزعت ، سلجم ، ضایب -

شعن

تیب لها.دش  یم  رضاح  ادهش  شعن  رس  رب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  البرک  رد.تسا  هدمآ  مه  توبات  ینعم  هب.دسج  ، حور یب  رکیپ 
مه یناوخ  هیبش  هیزعت و  مسارم  رد.دندرک  يرادازع  هیرگ و  دندمآ و  نادیهش  شعن  رانک  اروشاع  زا  سپ  «، مالسلا هیلع  » نیـسح ماما 

داسجا ةدننک  یعادت  دنتفا و  یم  نیمز  رب  نادیم  رد  « شعن » شقن رد  مه  یخرب  ، دـنریگ یم  هدـهع  هب  یفلتخم  ياهـشقن  ، صاخـشا هک 
اب هارمه  ار  شعن  ، اـه هیزعت  رد  .دراد (2) هدـهع  هب  ار  ینخـس  یب  ّتیمها و  یب  شقن  ، هیزعت رد  هک  یـسک.دندرگ  یم  البرک  يادـهش 

روآدای هک  دنداد  یم  ناشن  دوب  هدـش  يزاساج  ای  هتخود  اهـشعن  يور  رب  هک  اهنانـس  هتـسکش و  ياهریـشمش  دولآ و  نوخ  ياهناکیپ 
ربخ ندناسر  لبمـس  هک  ، نادیهـش شعن  رب  نینوخ  رپهـش  اب  ینارتوبک  ناگدنرپ و  اب  هارمه  ای  ، دـشاب نادـیم  ياه  هتـشک  یعیبط  عضو 

.دوب هنیدم  هب  تداهش 

.هیزعت ، یناوخ هیبش  - 

ص:447

،ج 4،ص 445. عیشت فراعملا  هریاد  ( - 1 - 1
.نیعم ، یسراف گنهرف  ( - 2 - 2
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ریشب نب  نامعن 

یلاو ، تفرگ یم  تعیب  ترـضح  نآ  عفن  هب  هدمآ و  هفوک  هب  ادهـشلا  دیـس  يوس  زا  یگدـنیامن  هب  ، لیقع نب  ملـسم  هک  یماّیا  رد  يو 
ماـن ( هحاور نب  هللا  دـبع  رهاوخ  ) هحاور رتخد  هرمع  وا  رداـم.دوب  راـصنا  زا  جرزخ و  ۀـلیبق  زا.دوب  هدـش  ماـش  نکاـس  رتـشیپ  ، دوب هفوک 

.درک (1) ءاقبا  بصنم  نامه  رد  ار  وا  مه  دیزی  ، تشاد هدهع  رب  ار  هفوک  تیالو  هیواعم  يوس  زا  البق  نامعن.تشاد 

تیالو هب  هیواعم  يوس  زا  هاگنآ.دش  قشمد  یضاق  سپس.دمآ  یم  رامش  هب  هیواعم  هاپس  زا  نیّفص  گنج  رد.دوب  رعاش  بیطخ و  يو 
.تشگ (2) هفوک  یلاو  مه  هام  سپ 9  نآ  زا.دش  هتشامگ  نمی 

هب تبسن  ، دوب هّیما  ینب  ناراداوه  زا  هک  ملسم  نب  هللا  دبع  ، تفرگ تردق  جوا و  نوچ  هفوک  رد  شناراداوه  لیقع و  نب  ملـسم  تضهن 
يرتردتقم درم  هفوک  يارب  هک  درک  تساوخرد  داد و  دیزی  هب  شرازگ  درک و  داقتنا  لیقع  نب  ملـسم  ۀّیـضق  رد  نامعن  يراگنا  لهس 

.دتسرفب

يریگتخس و نامرف  يو  هب  درک و  بوصنم  هفوک  تیالو  هب  ار  دایز  نب  هللا  دیبع  « نوجرـس » دوخ یحیـسم  رواشم  داهنـشیپ  هب  مه  دیزی 
صمح یلاو  دوب و  هدنز  زین  مکح  نب  ناورم  تموکح  نارود  ات.دش  لزع  هفوک  زا  ریـشب  نب  نامعن  ، تروص نیدب  ،و  داد لمع  تّدش 

مدرم ، تخیرگ اـجنآ  زا  ، دـندشن اریذـپ  ار  وا  صمح  لـها  ، تسا فورعم  ریبز  نبا  ۀـنتف  هـب  هـک  یتاـشاشتغا  زورب  تـّلعب  یلو  تـشگ 
.تشاد (4) لاس  ماگنه 64  نآ  رد  يو  .دوب (3) يرجه  لاس 65  رد  هثداح  نیا.دنتشک  ار  وا  هدرک  شبیقعت 

یبسار ورمع  نب  نامعن 

وا.دوب « مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  باحـصا  زا  هفوک و  لـها  يو.دـش  دیهـش  لوا  ۀـلمح  رد  هک  ، دزا ۀـلیبق  زا  ، تسـالبرک يادهـش  زا 
هب هنابـش  یلو  ، دندمآ البرک  هب  دعـس  رمع  ياهورین  هارمه  ( دوب هفوک  رد  یلع  ترـضح  یماظتنا  ياهورین  سیئر  هک  ) سالح شردارب 

.دنتسویپ (5) مالسلا » هیلع  » نیسح نارای 

يراصنا نالجع  نب  میعن 

»و مالسلا هیلع  » یلع نارای  زا  شردارب  ود  دوب و  جرزخ  ۀفیاط  زا  میعن.تسالبرک  يادهش  زا 

ص:448

،ص 7. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 1 - 1
،ج 8،ص 36. یلکرز ، مالعألا ( - 2 - 2
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زور تخاس و  قحلم  « مالـسلا هیلع  » نیـسح هب  ار  دوخ  البرک  رد  درک و  تکرح  هفوک  زا  وا.دـندوب  نیّفـص  رد  ترـضح  نآ  ناعفادـم 
.تسا (2) هدمآ  هّیبجر  ترایز  هسّدقم و  ۀیحان  ترایز  رد  وا  مان  .دش (1) دیهش  تسخن  ۀلمح  رد  اروشاع 

مومهملا سفن 

هک تسا  « مالـسلا هیلع  » قداص ماما  ثیدـح  زا  هتفرگ  رب  هک  تسا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  لتقم  رد  یمق  ساـبع  خیـش  باـتک  ماـن 
ام ّتیمولظم  رطاخ  هب  هک  یسک  سفن  (3) هّللا » لیبس  یف  داهج  انّرـس  نامتک  هدابع و  انل  هّمه  حـیبست و  انملظل  مومهملا  سفن  :» دومرف

هیلع » قداـص ماما.تسادـخ  هار  رد  داـهج  اـم  زار  ندـناشوپ  ناـمتک و  تسا و  تداـبع  اـم  رب  هودـنا  ، تـسا حـیبست  دوـش  نیگهودـنا 
تیب لـها  ياهتبیـصم  روآداـی  یمق  ثّدـحم  باـتک  نوچ.دوش  هتـشون  ـالط  اـب  ثیدـح  نیا  هک  تسا  بجاو  : دوـمرف سپـس  « مالـسلا

.تسا هدش  همجرت  مه  یسراف  هب  ، تسا هدیزگرب  شباتک  يارب  ار  مان  نیا  ، تسا

اروشاع ۀمانباتک  ، لتقم -

هرقن

نیا رد  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما.تسا  هتـشاد  رارق  یهار  دنچ  رـس  هک  ، هعلق بآ و  ياههاچ  هکرب و  ياراد  ، هّکم هار  رد  ینیمزرـس  مان 
.تسا (4) هدش  هتفگ  مه  « هرقنلا ندعم  » اجنآ هب.تسا  هدمآ  دورف  لزنم 

شقن

شقن رد  یـسک  ، اهیناوخ هیبش  رد.دنریگ  یم  هدهع  رب  ملیف  رتآت و  هیزعت و  رد  هدننک  تکرـش  دارفا  زا  کی  ره  هک  ار  یـصاخ  ۀـمانرب 
.دنک یم  همانرب  يارجا...و  ّرح  دعس ، رمع  ، رمش شقن  رد  يرگید  ،و  نیسح ماما 

هیزعت -

« مالسلا هیلع  » نیسح نیگن  شقن 

ةدنهد ناشن  دندرک و  یم  کح  دوخ  رتشگنا  نیگن  رب  ار  يا  هلمج  راعش و  مادک  ره  « مالسلا هیلع  » هّمئا

ص:449
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رتشگنا ود  یلقن  هب  »و  هرما غلاب  هّللا  ّنا  » زا دوب  ترابع  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  رتشگنا  نیگن  شقن.دوب  ماما  نآ  صاخ  رکف  حور و 
نآ بلط  تداهش  حور  يایوگ  ، ریبعت ود  ره  .دوب (1) « هرما غلاب  هّللا  ّنا  » يرگید رب  »و  هّللا ءاقلل  هّدع  ، هّللا الا  هلا  «ال  یکی نیگن  رب.تشاد 

رتشگنا « مالـسلا هیلع  » قداص ماـما  تسد  رد  هک  تسا  تیاور.تسا  راـگدرورپ  ادـخ و  رادـید  هب  وا  میلـست  اـضر و  ماـقم  ترـضح و 
ۀیامرـس ، دیحوت هک  زین  نیا  (2)و  هّللا » ءاقلل  هّدـع  هّللا  ّالا  هلا  ـال  :» دوب هتـشون  نآ  نیگن  رب  دوب و  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  شدـج 

.تسوا یبلط  تداهش  ییوجادخ و  حور  ةدنهد  ناشن  ، تسا یهلا  ياقل 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  راعش  -

یگنج تارّرقم  ضقن 

هنومن.درک زواجت  یگنج  دعاوق  لوصا و  زا  «، مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  تیب  لها  باحـصا و  اب  البرک  ۀثداح  رد  هفوک  هاپـس  درکلمع 
: تسا رارق  نیا  زا  اهضقن  نیا  زا  ییاه 

یهاگ البرک  رد  ، زرابم کی  نادـیم  هب  دروامه  کـی  نتفر  نت و  هب  نت  ياـهدربن  تارّرقم  فـالخ  رب  : رفن کـی  هب  یمومع  ۀـلمح  -1
.دش رداص  وا  نارابگنس  روتسد  ای  دنتخات  وا  رب  هک  سباع  لثم  دش ، یم  هلمح  « مالسلا هیلع  » نیسح نارای  زا  یکی  هب  یعمج  هتسد 

رس رب  ار  اه  همیخ  ، رمش روتـسد  هب  ، البرک رد  یلو  ، دنراد ّتینوصم  اهگنج  رد  ناکدوک  نانز و  : كدوک نز و  هب  هناّحلـسم  ضّرعت  -2
.دندرک ارحص  ةراوآ  ار  نانآ  دنتخات و  عافد  یب  نانیشن  همیخ  هب  دندنازوس و  هانپ  یب  ناکدوک  نانز و 

هاپس اّما  ، تفرگن ریـسا  نیّفـص  گنج  رد  مه  « مالـسلا هیلع  » یلع.تفرگ ریـسا  ناوت  یمن  ار  ناملـسم  نز  : ناملـسم نز  نتفرگ  ریـسا  -3
ماش هفوک و  هب  هتفرگ  تراسا  هب  ( ...و هنیکـس  ، موثلک ّما  ، بنیز  ) ار « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تیب  لها  باحـصا و  ناگدـنامزاب  ، دـیزی

دروم هک  ، دشخبب وا  هب  زینک  ناونعب  ار  ادهـشلا  دیـس  رتخد  ، همطاف هک  تساوخ  یم  دـیزی  زا  نایماش  زا  یکی  مه  ماش  رابرد  رد.دـندرب 
.تفرگ رارق  بنیز  ضارتعا 

دیـس ۀـماج  نانز و  شوپور  یتح  ، دـنتفرگ تراغ  تمینغ و  هب  دـنتفای  هچ  ره  دـنتخات و  اه  همیخ  هب  ، ماما تداهـش  زا  سپ  : تراـغ -4
رب نوزفا  همه  اهنیا  .ار (3) ناکرتخد  ةراوشوگ  ادهشلا و 

ص:450

،ج 1،ص 377. راحبلا هنیفس  ( - 1 - 1
،ص 124. قودص یلاما  ( - 2 - 2

.صیخلت اب  ص 824  «، مالسا یلماکت  بالقنا  » زا هدافتسا  اب  ( - 3 - 3
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نآرق مالـسا و  ضقن  هکلب  ، گنج تارّرقم  ضقن  اـهنت  هن  نآ  هک  ، دوب تلادـع  قح و  يداـنم  ربماـیپ و  دـنزرف  نتـشک  ارجاـم و  لـصا 
نایدـیزی نایفوک و  زا  هچنآ.دـنام  نالدگنـس  نآ  رب  تمایق  ات  ، نایدـیزی هّیما و  لآ  زا  نیرفن  ترفن و  گنن و  نیا  ، تهج نیمه  هب.دوب 

هب نارگید  باعرا  يارب  دوب و  تفگش  هقباس و  یب  مه  یخرب  ، دوب یمالـسا  یناسنا و  لوصا  زا  یّطخت  همه  دش ، هدید  هثداح  نیا  رد 
رد ار  رطقب  نب  هللا  دبع.دنتخاس  نابـسا  مس  بوکدـگل  ار  ادهـش  دـندز و  ندرگ  ار  نافلاخم  دـنتخادرپ و  دـیدش  بوکرـس  هنوگ  نآ 
هب هرامألا  راد  يالاب  زا  ار  رّهـسم  نب  سیق.دـندیرب  ار  شرـس  هک  تشاد  ندـب  رد  یقمر  زونه  دـنتخادنا و  نییاپ  رـصق  يالاب  زا  ، هفوک

یناه.دنتخادنا نییاپ  ار  وا  ندب  سپس  دندز ، ندرگ  ، هدرب رصق  يالاب  زین  ار  لیقع  نب  ملسم.داد  ناج  دش و  یشالتم  دنتخادنا و  نییاپ 
نآ هوبنا  ندروآ  زین  .دندیـشک (1) رازاب  رد  ار  شرکیپ  هتـسب و  ار  شیاهاپ  سپـس  ، دندز ندرگ  رازاب  رد  هتـسب  تسد  زین  ار  هورع  نب 

زراب ياهتیصخش  ياهرس  ، نانآ نتشادهگن  هنشت  هاپس و  يور  هب  نتسب  بآ  ةویش  زا  ةدافتسا  ، دودحم یعمج  نتـشک  يارب  میظع  هاپس 
یگنج و تاررقم  تفرگ و  ماجنا  البرک  ۀثداح  رد  هک  دوب  یتشز  ياه  هویش  زا  همه  ، ندنادرگ رهـش  هب  رهـش  ندرک و  ادج  نت  زا  ار 

.دش ضقن  یناسنا  یقالخا و  لوصا 

ادهش ياهرس  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  -

زامن

داجیا و »و  زامن ۀـماقا  » يارب همه  ینیـسح ، تضهن  »و  مالـسلا هیلع  » یلع ياهدربن  ربمایپ و  ياـهداهج.تسا  راوتـسا  زاـمن  رب  نید  ۀـیاپ 
هاپـس اب  ینیـسح  ناوراک  دروخرب  رد.دراد  یمهم  هاگیاج  زامن  ، اروشاع تضهن  رد.تسا  قولخم  قلاخ و  نایم  یگدنب  ۀـطبار  تیوقت 
هیلع » ادهشلا دیس  هب  زین  رح  هاپس  ددرگ و  یم  رازگرب  تعامج  زامن  ، دوش یم  هتفگ  ناذا  ، دسر یم  هک  زامن  تقو  ، هفوک ریـسم  رد  ّرح 
یم ار  سابع  شردارب  ترضح  ، دنزات یم  ماما  هاگ  همیخ  فرط  هب  دعـس  رمع  هاپـس  هک  اروشاع  بش  زا  شیپ.دننک  یم  ادتقا  « مالـسلا
یلا مهرّخؤت  نا  تعطتـسا  ناف  مهیلا  عجرا  » دـننارذگب تدابع  زامن و  هب  ات  دـهاوخب  تلهم  ار  بش  دـنک و  وگتفگ  نانآ  اب  اـت  دتـسرف 

رد (2) رافغتسالا .» ءاعّدلا و  هرثک  هباتک و  هوالت  هالّـصلا و  ّبحا  ّینا  ملعی  وهف  ، هرفغتـسن هوعدن و  هلیّللا و  هذه  اّنبرل  یّلـصن  انّلعل  هادغ 
درک باطخ  نمشد  هاپس  هب  رهاظم  نب  بیبح  زین  تقو  نامه 

ص:451

(. ،1358 ق هرهاق عبط  ج 4،ص 300،298،و 299( «، يربط خیرات  :» ك.ر ( - 1 - 1
،ج 2،ص 558. ریثا نبا  ، لماکلا ( - 2 - 2
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(1) دنتدابع ؟ لها  ناراد و  هدنز  بش  نازیخرحس و  هک  دیگنجب  یهورگ  اب  دیهاوخ  یم  ارچ  هک 

همیخ رد  نانآ  شیاین  زامن و  ۀـمزمز  اروشاـع ، بش  دوب و  زاـمن  شیاـین و  تداـبع و  لاـح  يونعم و  حور  ، وا دیهـش  ناراـی  تلـصخ 
زامن هب  ار  بش  ۀمه  (2) نآرقلل » ئراق  دجاس و  عکار و  نیب  ام  مه  لّحنلا و  ّيودک  ّيود  مهل  » ناخّروم ۀتفگ  هب.دوب  هدـیچیپ  ناشیاه 

اروشاـع حبـص.دنتخادرپ  اـعد  عّرـضت و  رافغتـسا و  زاـمن و  هب  ار  بش  ماـمت  ، دـش هک  بش  : ریثا نـبا  خـیرات  لـقن  هـب  .دـندوب  لوغـشم 
.درک (3) یهدنامزاس  ار  دوخ  تارفن  ، نارای اب  حبص  زامن  زا  سپ  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  ، زین

نارازگزامن زا  ار  وت  دـنوادخ  : هک درک  اعد  ار  وا  زین  ترـضح.دروآ  ترـضح  دای  هب  ار  زاـمن  تقو  ، يدـئاص ۀـمامث  وبا  ، اروشاـع رهظ 
هک دوب  وا  ناراـی  زا  زین  هللا  دـبع  نب  دـیعس  .دـندناوخ (4) فوخ  زامن  دنداتـسیا و  زامن  هب  یتعاـمج  قاـفتا  هب  هاگنآ.دـهد  رارق  رکاذ 

زامن دیهـش  داتفا و  نیمز  رب  وا  ، ماما زامن  نتفای  نایاپ  اب  تخاس و  الب  ياهریت  رپس  ار  شیوخ  ندـب  داتـسیا و  ماما  يولج  ، زامن ماـگنه 
تمقا دق  ّکنا  دهشا  :» مییوگ یم  وا  هب  باطخ  ماما  ۀمانترایز  رد  ور  نیا  زا.دندش  زامن  هار  هتشک  همه  شنارای  نیـسح و  .تشگ (5)

(. ثراو ترایز  «) رکنملا نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  هاکّزلا و  تیتآ  هالّصلا و 

ياـیحا يارب  ـالبرک  تضهن  دوب و  هساـمح  ناـفرع و  یقـالت  اروشاـع.تسا  زاـمن  اـب  نآ  یگتخیمآ  ، دـهد یم  شزرا  ، داـهج هب  هچنآ 
.دسانشن ار  يرادازع  اهنت  يراد  نید  زا  دشاب و  عوشخ  زامن و  لها  دیاب  زین  وا  ۀعیش.دوب  زامن  هلمج  زا  یهلا  ضیارف  ینید و  ياهتّنس 

غیرد.دیسر و دهاوخن  نازامن  یب  تعافش  نوچ.دنشاب  زامن  لها  دیاب  زین  « مالسلا هیلع  » نیسح تعافـش  هب  ناراودیما  نادقتعم و  یّتح 
هب تبـسن  اـّما  ، دـنور یم  تأـیه  هتـسد و  یناوخ و  هحوـن  ینز و  هنیـس  يرادازع و  هب  يراوـگوس  ماـّیا  رد  هک  ناـنآ  راـک  زا  سوـسفا 

.دنیانتعا یب  بجاو  ياهزامن 

اروشاع ياهسرد  ، هللا دبع  نب  دیعس  ، يدئاص ۀمامث  وبا  -

سیواون

هدمآ قارع  يوس  هب  هّکم  زا  جورخ  ماگنه  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ۀبطخ  رد  هک  تسا  یّلحم  مان 

ص:452

،ج 5،ص 177. مثعا نبا  ، حوتفلا ( - 1 - 1
،ج 3،ص 175. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2

،ج 2،ص 560. لماکلا ( - 3 - 3
،ج 2،ص 567. لماکلا ،ج 1،ص 136، راحبلا هنیفس  ( - 4 - 4

،ج 45،ص 21. راونألا راحب  ( - 5 - 5
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اهعطقت یلاصواب  ّیناک  :» دش دـهاوخ  هراپ  هراپ  البرک  سیواون و  نیب  يا  هقطنم  رد  شرکیپ  هک  دراد  هراشا  « توملا طخ  » ۀـبطخ.تسا
رد ار  هدرم  دسج  هک  تسا  یگنس  توبات  زین  نایحیـسم و  ناتـسروگ  ، سووان يانعم  (1) ...البرک » سیواّونلا و  نیب  ، تاولفلا نالـسع 

.دنراذگ (2) یم  نآ 

.تسا هدوب  عقاو  البرک  یکیدزن  رد  نیشن و  یحیسم  البق  هک  تسا  یبارخ  ياتسور  ، دوصقم اجنیا  رد 

هحون

توص اب  يراوگوس  متام و  رد  هک  يرعـش  هدرم ، رب  يراز  ، يرگ هیوم  يراز ، نویـش و  ، متام زاوآ  ، زاوآ اب  ندرک  هیرگ  ، تبیـصم نایب 
تسا ترابع  نآ  رگید  تابیکرت  .هعیش (3) ناماما  يارب  ای  ، هدرم هزات  هک  یسک  يارب  يراوگوس  زا  ّمعا  ، دنناوخ يراز  هلان و  نیزح و 

، تسا هورکم  يراک  تسا و  هدوب  ّتیلهاـج  مسر  ، هدرم رب  يرگ  هحون   . یناوخ هحون  ، ندورـس هحون  ، نتخاـس هحون  ، نتـسارآ هحون  : زا
ياه هوسا  داـی  ياـیحا  اهتلیـضف و  رـشن  لـماوع  زا  مهم و  رئاعـش  زا  ناـنآ  رب  هیرگ  هحون و  هک  « مالـسلا هیلع  » نیموصعم يارب  رگم  (4)
دیس ةزمح  راّیط و  رفعج  رب.دندرک  یم  یناوخ  هحون  هب  رما  دنتسیرگ و  یم  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  رب  ناماما  دوخ  تسا و  لامک 

تایاور رد  رگ  هحون  ترجا  ندوب  تشز  يرگ و  هحون  لغـش  ندوب  دنـسپان  هحون و  تهارک  زا  هک  هچنآ.دـش  یناوخ  هحون  ادهـشلا 
.دوب (5) مارح  یهاگ  لطاب و  هب  هتخیمآ  هک  تسا  یلهاج  ياهیرگ  هحون  هب  رظان  ، هدش دای 

یم ارجا  یعمج  تروص  هب  سلاجم  رد  هک  دـنیوگ  یم  هیثرم  رعـش  زا  صاخ  یعون  هب  هحون  ، نیـسح ماما  يارب  يرادازع  گنهرف  رد 
هنیس ناوخ  هحون  راعشا  نزو  گنهآ و  اون و  هب  نارگید  دناوخ و  یم  هحون  یکی  دنتخاس ، یم  ندز  هنیس  يارب  ار  هحون  راعـشا  » .دوش

يادهـش لتق  رب  ناگدنونـش  فسأت  راهظا  ندنکفا و  هیرگ  هب  يارب  يراوگوس  سلاجم  رد  گنهآ  اب  ار  هیثرم  راعـشا  یلو.دـندز  یم 
نیرتفورعم زا  »... (6) .تشادن ،» هضور  ناونع  دندناوخ و  یم  البرک 

ص:453

،ج 1،ص 593. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
.البرک ات  هنیدم  زا  یلع  نب  نیسح  نانخس  ، سورال گنهرف  ، دجنملا ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
،ج 79،ص 88. راونألا راحب  ( - 4 - 4

.دینک هعجارم  ات 113  ،ج 79،ص 71  راونألا راحب  رد  هحون  متام و  هیزعت و  هب  طوبرم  تایاور  هب  ( - 5 - 5
،ص 7. ناریا یبهذم  یقیسوم  ( - 6 - 6
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اهبرع نیب  رد  هویش  نیا  (1) درب .» مان  ار  يزاریش  لاصو  یقدنج و  يامغی  ناوت  یم  ، دنا هتخاس  هحون  هیثرم و  هک  راجاق  رـصع  يارعش 
مسارم و نیا  یگدرتـسگ  هب  هّجوت  اـب.تسا  صوصخم  نادیهـش  رـالاس  رب  یناوخ  هحون  ییارـس و  هیثرم  کبـس  تسا و  لوادـتم  مه 
اهفیرحت و زا  رود  حیحص و  ياه  هحون  بان و  ياه  هدورس  هک  دراد  ترورض  ، رگید ناماما  گوس  رد  یتح  ، لاس لوط  رد  نآ  جاور 

رـشن ، هیرگ نداد  رارق  فدـه  زا  شیب  ، زین ناناوخ  هحون  ددرگ و  جـیورت  زین  هحون  بلاق  رد  اروشاـع  گـنهرف  دـیآ و  دـیدپ  اـهغورد 
.دنهد (2) رارق  فده  ار  تیب  لها  ياهتلیضف 

یثارم حیادم و  ، یحادم ، هضور -

نج ۀیثرم  - ّنج ۀحون 

ناوخ هحون 

صوصخم گنهآ  اب  ار  هیثرم  هحون و  تبیصم و  راعشا  ، نز ریجنز  ای  نز  هنیس  ياه  هتـسد  يارب  ناماما  يراوگوس  ماّیا  رد  هک  یـسک 
.دننز (3) یم  ریجنز  هنیس و  وا  گنهآ  هب  نارادازع  دناوخ و  یم 

یثارم حیادم و  ، تبیصم رکذ  ، يرکون بصنم  ، یحاّدم -

ارس هحون 

ینعی ، دنیوگ  « ارس هحون  » دیارس یم  هیثرم  هحون و  راعشا  هک  یسک  هب  نینچمه  .هدکمغ (4)  ، ارس متام  ، هدکمتام ، هناخازع ، هحون ّلحم 
.هحون ةدنیارس 

هناخازع ، هّینیسح ، هیکت -

همقلع رهن 

هدناسر یم  نآ  فارطا  ياهنیمزرس  البرک و  ۀقطنم  هب  ار  نآ  لالز  بآ  هدش و  بعشنم  تارف  زا  هک  هدوب  يرهن  ، یمقلع ای  همقلع  رهن 
ّدج ، تسا صخش  هب  یمقلع  تبسن.تسا 

ص:454

،ص 29. نامه ( - 1 - 1
اهییارس هیثرم  عاونا  ناریا و  رد  راک  نیا  ۀقباس  زا  يا  هدرتسگ  یسررب  ، يرسفا اضرلا  دبع  ، ناریا رد  ییارـس  هیثرم  هب  یـشرگن  ( - 2 - 2

.دراد
.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3

.نامه ( - 4 - 4
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همقلع رهن  رانک  ار  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  سابع  تداهـش  ، اه هیثرم  رد  .تسا (1) هدوب  رهن  نآ  ةدننک  رفح  ، ریزو یمقلع  نیدـلا  دـیؤم 
(. ساّبع تسد  داتفا  ، همقلع رهن  رانک  ) دننک یم  دای 

مقلع ، تارف -

نیباّوت - نیباّوت تضهن 

اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و  - اروشاع زا  سپ  ياهتضهن 

؟ شروش ای  تضهن 

هتفرگ ماهلا  یتکرح  ، دوب البرک  هب  اجنآ  زا  هّکم و  هب  ترجه  دیزی و  اب  تعیب  زا  عانتما  تروصب  هک  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  تکرح 
اب هزرابم  يارب  قسف و  تیـالو  روج و  تموکح  ربارب  رد  فیلکت  هب  لـمع  ساـسا  رب  »و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربماـیپ ّتنـس  نآرق و  زا 

مایق تیهام  ترـضح و  نآ  ياه  هبطخ  نانخـس و  ۀعومجم  زا  نیا  (. اروشاع تضهن  فادها   )- دوب ّتیلهاج  ةداعا  اب  هلباقم  اهتعدـب و 
افرـص ، ترـضح نآ  دوب و  مالـسا  بان  یـسایس  ۀفـسلف  »و  ناحلاص تیالو  » لصا رب  ینتبم  نوچ  تسا و  نشور  نایوما  درکلمع  يو و 

وا تـکرح  ، دز تـکرح  نآ  هـب  تـسد  « هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  » ربماـیپ ةریـس  ياـیحا  رکنم و  زا  یهن  تماـما و  فیاـظو  هـب  ماـیق  يارب 
هک دنا  هدیشوک  رضاح ، رـصع  یتح  دعب و  ياهنرق  هچ  نامز و  نآ  رد  هچ  ، هّیما ینب  ناراداوه  اّما.دوش  یم  یّقلت  « یبتکم تضهن  » کی

نتـشک رد  دـننک و  یفّرعم  تفـالخ  زا  دّرمت  تّما و  رد  هقرفت  داـجیا  ، يزیگنا هنتف  بوـشآ ، ، شروـش یعوـن  ار  ترـضح  نآ  تکرح 
یم دانتسا  مه  یثیداحا  هب  ، دروم نیا  رد.تسا  هتـشک  ار  يزکرم  تفالخ  دض  رب  رگـشروش  کی  هک  دنهدب  دیزی  بناج  هب  ار  قح  ، وا
لتق :» دنیوگ یم  تسا و  هداد  نامرف  دنز  مه  هب  ار  تما  یگچراپکی  هک  یـسک  نتـشک  هب  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  هک  دننک 
لداع دّهعتم و  یمکاح  یمالسا و  یتموکح  هک  تسا  ییاج  صوصخم  تّحص  ضرف  رب  ، ثیدح هک  یلاح  رد  «. هّدج فیسب  نیسحلا 

هنادازآ و مدرم  تعیب  هن  ، دوب عورشم  نایوما  تموکح  هن  اّما.دننک  يرگ  هنتف  بوشآ و  نآ  ّدض  رب  دنهاوخب  یناسک  ای  یـسک  دشاب و 
ناج و لام و  هن  دنتـشاد و  اورپ  تامّرحم  روجف و  قسف و  باکترا  زا  هن  دـندرک و  یم  راتفر  لدـع  نید و  هب  ، ماّکح هن  ، دوب راـیتخا  هب 

ماما ینید  فیلکت  ، یتموکح نینچ  ّدـض  رب  داهج  نیا  رب  انب.دوب  نوصم  وا  لاّمع  دـیزی و  متـس  ضرعت و  زا  ، كاـپ ناناملـسم  سیماون 
.دوب « مالسلا هیلع  » نیسح

ص:455

،ج 8،ص 32 و 38. هسّدقملا تابتعلا  هعوسوم  ( - 1 - 1
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نودب همانرب و  رکف و  یب  هک  دوبن  نانچ  زاب  اّما  ، دبای یمن  تسد  عیرـس  یماظن  يزوریپ  هب  ، طیارـش نآ  رد  هک  تسناد  یم  ماما  هچرگ 
ةزیگنا داجیا  ملظ و  ةرهچ  ياشفا  مدرم و  ندیناهاگآ  رد  نینوخ  تکرح  نآ  تدمزارد  یعطقم و  جیاتن.دهد  نتشک  هب  ار  دوخ  هشقن 

نآ يارب  اـهنیا  تـشاداو و  ماـیق  هـب  ار  ترــضح  نآ  « هـفیظو هـب  لـمع  » هـمه زا  رتـالاب  يدوباـن و  زا  نـید  ظـفح  مدرم و  رد  هزراــبم 
ار وا  ریدـقت  ره  هب  هک  تسناد  یم  نوچ.دـش  یم  هتخیر  هار ، نیا  رد  شناراـی  دوخ و  نوـخ  دـنچ  ره  ، تفر یم  رامـش  هب  « حـتف ،» ماـما

حالـس ، عقاو رد.دـیآ  رد  لکـش  نیرت  شخب  ماهلا  تروص و  نیرترثؤم  هب  ات  درک  يزیر  هماـنرب  تداهـش  ةوحن  يارب  ، تشک دـنهاوخ 
.دش زوریپ  « ریشمش » رب «، نوخ » وا يژتارتسا  رد  دوب و  « تداهش » وا

تداهش ای  حتف  ای  ، حتف -

هزین ، ین

نآ گنر  تسا و  نآ  زا  شیب  ای  یتشگنا  تماخـض  هب  یهت و  نایم  نآ  ۀـقاس.تسار  كاواک و  نایم  ۀـقاس  ياراد  یبآ و  یهایگ  ، ین
يا هناوتـسا  تسا و  کیراب  یبوچ  هک  فورعم  یحالـس  هزین.يان  ، راـمزم ، دـشاب یهت  ناـیم  هک  يدـننام  هلول  ره  و...تسا  درز  اـبلاغ 

رد .تسا (1) هدـمآ  مه  تیار  مچرپ و  ياـنعم  هب.دـنیوگ  حـمر  یبرع  هب  ، دـنا هدرک  بصن  یناـکیپ  نآ  رـس  رد  هـک  ین  دـننام  ، لـکش
اهرهـش رد  دندرب و  رابرد  هب  دندرک و  اه  هزین  كون  رب  ار  ادهـش  رـس  مه  ، دـش یم  هتفرگ  راک  هب  گنج  حالـس  ناونع  هب  مه  ، اروشاع

: مشتحم لوق  هب.دندنادرگ 

راسهوک دمآ ز  رب  هنهرب  رس  دیشروخ  راوگرزب  نآ  رس  هزین  هب  دش  هک  يزور 

: يدوج ۀتفگ  هب.دور  یم  راک  هب  مه  هزین  ياج  هب  ین  ، یبدا دربراک  رد 

اهنابایب هب  رس  ام  میداهنب  وت و  يدنام  اهنت  تنت  هدنام  يو  ، ین رب  ترس  هتفر  يا 

: دیرف ۀتفگ  هب.دور  یم  راک  هب  اونین  ین و  نایم  یبدا  يزاس  هنیرق  یعون  زین 

دوبن بنیز  رگا  دنام  یم  البرک  رد  البرک  دوبن  بنیز  رگا  دنام  یم  اونین  رد  ین  ّرِس 

ادهش ياهرس  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  -

اونین

يرس کی  اونین  » .ّفط ۀقطنم  ياهاتسور  زا  ، البرک قرش  هلجد و  قرش  هفوک و  رد  يا  هقطنم  مان  «. مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هاگتداهش 
ّبصم ات  هدش و  هدیشک  هک  تسا  یناتساب  ياه  هپت 

ص:456

.ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
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زورما اونین  تسا (1). هدـمآ  نوریب  هقطنم  نیا  مدرم  ناـیم  زا  ترـضح  نآ  تسا و  « یّتـم نب  سنوـی  » ۀـیرق.دبای یم  دادـتما  همقلع  رهن 
مان.تسا هیحان  نآ  زا  البرک  هک  هفوک  داوس  رد  يا  هیحاـن  »(2) .تسا » هتفرگ  رارق  البرک  قرـش  رد  هک  تسا  فورعم  « جریوط باب  » هب

نب نیسح  یتقو  (3) .دوب » هتفر  رهـش  نآ  مدرم  ندرک  توـعد  تهج  اـجنآ  هب  مالـسلا  هیلع  سنوـی  هک  يرهـش  ماـن  لـصوم و  ۀبـصق 
.دوب هدروآ  ّرح  يارب  ار  دایز  نبا  ۀمان  هک  دروخ  رب  يراوس  هب  دیسر  هقطنم  نیا  هب  « مالسلا هیلع  » یلع

دندیسر البرک  نیمز  هب  ات  دنتفر  رتشیپ  یمک.رآ  دورف  یفلع  بآ و  یب  نیمزرس  رد  نک و  هرصاحم  ار  نیـسح  : دوب نیا  همان  نومـضم 
.دندمآ (4) دورف  و 

ياون زا  رپ  ار  البرک  يارحص  دنا و  هدرب  راک  هب  هتخاس و  یناوارف  ینافرع  یفطاع و  ریباعت  زین  اونین  ین و  هب  تبسن  ، اروشاع تایبدا  رد 
.دنا هتسناد  ییوگ  قح  ییوجقح و 

دنکفا نایمیهاربا  ناج  رد  نامز  دورمن  هک  شتآ  نآ  زا 

داتفا « اون » زا تقیقح  يان  «، اونین » تشد هب 

.دتفا (5) یمن  « قح ، قح » ۀلان ياون  زا  تقیقح ، گنهابش  غرم...یلو 

ینیسح مرح  ، هیرضاغ ، البرک ، ّفط -

ص:457

(. ریبک ریما  پاچ  ،ص 55( ینیوزق ، دابعلا رابخا  دالبلا و  راثآ  ( - 1 - 1
،ص 136. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 2 - 2

.ادخهد ، همان تغل  ( - 3 - 3
،ص 227. مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 4 - 4

،ص 73. هلیبق نیا  ۀلبق  ( - 5 - 5
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و

قیقع يداو 

هیلع » نیسح ماما  هک  تسا  ییاههاگلزنم  زا  یکی  مان  «، قیقع يداو  » .تسا هپت  ای  هوک  ود  نایم  دوگ  نیمزرـس  لیـسم و  يانعم  هب  يداو 
هب دندش و  یم  مرحم  جح  يارب  یخرب  ّلحم  نیا  رد.تسا  هتفر  « قرع تاذ   » يوس هب  هتـشذگ و  نآ  زا  هّکم  زا  جورخ  زا  سپ  « مالـسلا

.تسا (1) هدوب  هفیلحلا  وذ  زا  رتکیدزن  هّکم 

ثراو

مان مه.درب  یم  ثرا  هب  ناگتـشذگ  دادـجا و  ای  ردـپ  زا  ار  یتاراختفا  ای  تافـص  ، نیمز ، هناخ ، لاـم هک  یـسک  ، راد ثاریم  ، هدـنرب ثرا 
زا یفعج  رباج  هب  ار  نآ  دنس  « هیولوق نبا  » موحرم.دننک یم  ترایز  نآ  اب  ار  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  هک  ، فورعم تسا  يا  همانترایز 
مدآ ثراو  ای  کیلع  مالّسلا  » ۀلمج اب  تسا و  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ار  نآ  يو  هک  هدناسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا 

ثراو ناونع  هب  ترضح  نآ  زا  ، تارایز هیعدا و  رد  هک  تسا  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیـس  بقل  مه  .دوش (2)و  یم  عورش  « ...هّللا هوفص 
.تسا (3) هدش  دای...نسح  ثراو  ،و  یلع ثراو  ، دّمحم ثراو  ، یسیع ثراو  یسوم ، ثراو  ، میهاربا ثراو  ، حون ثراو  ، مدآ

قح و هار  رد  داهج  ّطخ  هک  تسا  نآ  يارب  ، ایصوا ایبنا و  زا  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  تثارو 

ص:459

.نادلبلا مجعم  زا  لقن  هب  ،ص 204، مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 1 - 1
،ج 101،ص 163. راونالا راحب  نانجلا و  حیتافم  ( - 2 - 2

.هفرع زور  نیسح  ماما  ترایز  ، ثراو ترایز  ، موس ۀقلطم  ترایز  : نانجلا حیتافم  ( - 3 - 3
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لطاب قح و  يریگرد  دتمم  طخ  نیا  یّلجت  البرک » تسا و« هدوب  یهلا  يایبنا  ۀمه  توعد  ۀحولرس  ، توغاط متـس و  لطاب و  اب  هزرابم 
يرگدایرف و ۀّلق  رد  تسا  - مالـسلا مهیلع  هلآ و  انّیبن و  یلع  - یـسیع یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  دّدـجم  روضح  ، اروشاع » .تسا

يارب مینک  یم  زاغآ  یهلا  ناربمیپ  نآ  رب  مالس  اب  ار  « ثراو » ترایز میناوخ و  یم  « مالـسلا هیلع  » مدآ ثراو  ار  نیـسح  هک  نیا.تیاده 
لیعامـسا میهاربا و  حون و  مدآ و  ةرابود  مّسجت  تروص  هب  ، ییادخ ياهبالقنا  یهلا و  ياهتکرح  ۀمه  لاصّتا  ۀطقن  ینعی  ، تسا نیمه 

راشرـس ّتیعقاو  اروشاـع و  يدیـشروخ  ياـه  هظحل  رد  ( مالـسلا مهیلع  ) نـسح ماـما  همطاـف و  یلع و  دّـمحم و  یـسیع و  یـسوم و  و 
(1) ...البرک »

بیطب هتمرکا  :» هلمج زا  : تسا هدـش  هراشا  ایبنا  ّطخ  هب  تبـسن  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  ندوب  ثراو  هب  زین  اـه  هماـنترایز  نتم  رد 
ُساّنلا َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباـتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اـْنلَْزنَأ  ِتاـنِّیَْبلِاب َو  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل   » ۀـیآ ساـسا  رب  (2)و  اـیبنألا » ثیراوم  هتیطعا  هدـالولا و 

هیلع » یلع نب  نیـسح  ، تسا یهلا  نالوسر  كرتشم  ثاریم  ایبنا و  ۀمه  تلاسر  ، یعامتجا تلادـع  طسق و  ییاپرب  نوچ  (3) ...ِطْسِْقلِاب »
هزرابم لدع و  هب  توعد  هلمج  زا  ، البرک مایق  دشاب و  یم  زین  نانآ  لدع  طسق و  ّطخ  ثراو  سپ  ، تسایبنا ۀمه  ثراو  هک  مه  « مالسلا

رد دـیاب  مه  ار  يداصتقا  یعامتجا و  ياهرکنم  ، ور نیا  زا.دراد  شیوخ  فادـها  توعد و  ۀحولرـس  رد  مه  ار  متـس  یتلادـع و  یب  اب 
.تسایبنا طسق  لدع و  تثارو  ۀمزال  هک  ، میروآ باسح  هب  ، درک مایق  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  ترضح  نآ  هک  یتارکنم  رامش 

اروشاع ياهسرد  ، ثراو ترایز  ، مدآ ثراو  نیسح  -

ظعاو

تبحص هظعوم و  هب  هتفر و  ربنم  هب  ینید  فلتخم  ياهتبسانم  رد  ینیسح و  سلاجم  رد  هک  یـسک  ، وگزردنا ، نارنخـس  ، هدننک هظعوم 
دّـهعت و لـها  ، ظـعاو دوخ  تسا و  هدوب  هتخیمآ  مارتـحا  اـب  هراومه  ، بقل نیا.يربنم.دـناوخ  یم  تبیـصم  مه  ناـیاپ  رد  دزادرپ و  یم 

.تسا هدوب  نیعمتسم  ياهلد  سوفن و  رد  يراذگریثأت  یقالخا و  ياهیگتسراو 

، یفشاک ظعاو  لثم  ، تسا هتفر  یم  راک  هب  هتشذگ  يابطخ  زا  يدادعت  مان  زاغآ  رد  ، ظعاو بقل 

ص:460

،ج 1،ص 330. دیشروخ ۀمشچ  زا  لقن  ، یمیکح اضر  دمحم  ، هنادواج مایق  ( - 1 - 1
(. (ص 48 نابرق رطف و  دیع  رد  نیسح  ماما  ترایز  ، نانجلا حیتافم  ( - 2 - 2

ۀیآ 25. ، دیدح ( - 3 - 3
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...و ینیوزق  ظعاو 

ربنم ظعو و  بادآ  ، يرکون بصنم  ، رکاذ -

هصقاو

لزنم نیا  زا  البرک  رفـس  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح.تسا  هدوب  هار  زور  هس  هفوک  ات  هک  هفوک  هب  هّکم  ریـسم  لزانم  زا  یکی  مان 
خاش زا  تسا  هدوب  يا  هراـنم  اـجنآ  رد  .دراد (1) دوـجو  هماـمی  رد  هکم و  هار  رد  يرگید  ياـهاج  ، ماـن نیا  هب.تسا  هدرک  روـبع  مه 

.دوب (2) هتخاس  ار  نآ  یقوجلس  هاشکلم  هک  اهنآ  ياهمس  ییارحص و  ياهراکش 

هّرح ۀعقاو 

رتریگارف و دیزی  قسف  ملظ و  «، مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  تداهـش  زا  سپ.دوب  دیزی  تموکح  ّدض  رب  هنیدم  مدرم  مایق  ، هّرح ۀـعقاو 
ماکح ياهیراکتشز  هب  ار  مدرم  ، عاضوا زا  ناهاگآ  ، هنیدم رد  دندید و  ار  وا  لاّمع  ملظ  مکاح و  هاگتسد  داسف  مدرم  دش و  رتراکـشآ 
رگید ناورم و  وا و  دـندیروش و  وا  هیلع  هنیدـم  لها.دوب  « نایفـس یبا  نب  دـمحم  نب  نامثع  ،» نامز نآ  رد  هنیدـم  یلاو.دـنتخاس  هاگآ 
دیزی شوگ  هب  ناورم  شرازگ  اـب  ، هنیدـم مدرم  ماـیق  ربخ.دـندرک  تعیب  هلظنح » نب  هللا  دـبع  » اـب دـندرک و  نوریب  هنیدـم  زا  ار  ناـیوما 

هب ، هدمآ دورف  مقاو » ةّرح  » ۀقطنم رد  نامجاهم  .تشاد (4) لیسگ  هنیدم  هب  (3) هبقع » هب  ملسم  » نامرف تحت  ار  هوبنا  یهاپس  يو.دیسر 
هیلع و هللا  یلـص  » ربمایپ مرح  هب  مدرم.دـندرک  زواجت  ناناملـسم  سیماون  هب  هتخادرپ و  تراـغ  راتـشک و  هب  زور  هس  دـنتخات و  هنیدـم 

نیا ناگتشک.دندرک  ماع  لتق  ار  مدرم  دندمآ و  مرح  لخاد  هب  اهبسا  اب  دنتشادن و  هگن  ار  مرح  تمرح  ، دیزی نایرکشل.دندرب  هانپ  « هلآ
قافتا يرجه  لاس 63  هّجحیذ  رد 28  هّرح  ۀـعقاو.دش  دیهـش  هثداح  نیا  رد  زین  رفعج  نب  هللا  دـبع  » هلمج زا.دـندوب  رفن  نارازه  هعقاو 

.درم (5) هثداح  نیا  زا  سپ  مین  هام  ود  ، دیزی.داتفا

دوـش و یم  بوـسحم  اروشاـع  ۀـثداح  ياهدـمایپ  زا  ، تسا فورعم  مه...و  هنیدـم  لـها  ماـیق  ، مقاو ةّرح  ، ةّرح ماـیق  هـب  هـک  ماـیق  نـیا 
ياهشزیگنا هنیدم و  رد  ازع  ۀماقا  تیب و  لها  ياهیرگاشفا 

ص:461

.ادخهد ، همان تغل  ( - 1 - 1
(. ریبک ریما  پاچ  ،ص 336( ینیوزق يایرکز  ، دالبلا راثآ  ( - 2 - 2

.هبقع نب  فرسم  ( - 5 - 3
،ج 3،ص 69. يدوعسم ، بهذلا جورم  ( - 3 - 4

«. مالسلا هیلع  » داّجس ماما  تالاح  رد  ( نادیواج پاچ  ،ج 2،ص 35( یمق ثدحم  ، لامآلا یهتنم  ( - 4 - 5
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.تسا (1) هدوب  رثؤم  نآ  یشاپرذب  رد  ، يربک بنیز 

نیا زا  هنیدم  فارطا  هلمج  زا  یقطانم  رد.دـش  یم  هتفگ  دـشاب  هتخوس  هایـس و  ياهگنـس  زا  رپ  هک  خالگنـسرپ  ياهنیمزرـس  هب  « هّرح »
زین نونکا  مه  .دنتـسیز (2) یم  هقطنم  نآ  رد  هک  یناسک  بسانت  هب  ، دوب مه  یـصوصخب  مان  مادـک  ره  يارب  تشاد و  دوجو  اـه  هّرح 

.دروخ یم  مشچ  هب  اهنآ  زا  یکدنا  يایاقب  گرزب ، ۀنیدم  رد 

اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و  -

عادولا - رخآ عادو 

افو

.دراد يدنلب  هاگیاج  البرک  يادهش  سوماق  رد  تسا و  « افو » اروشاع گنهرف  يابفلا  زا 

»و ماما » صوصخب ، يرگید لابق  رد  یمالسا  یناسنا و  فیاظو  هب  لمع  دهع و  لوق و  رس  رب  یگداتـسیا  نامیپ و  هب  لمع  يانعم  هب  افو 
فرـشا «:» مالـسلا هیلع  » یلع ةدومرف  هب.تسا  یتسار  قدـص و  سفن و  تفارـش  ، يرواـب ادـخ  ، يدرمناوج ۀـناشن  اهتلـصخ و  نیرترب  زا 

(3) ءافولا .» قیالخلا 

تداهش ربخ  ندینش  زا  سپ  ، هفوک ریسم  رد  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس.دوب  رگید  يوس  زا  ییافو  یب  وس و  کی  زا  افو  ۀنحـص  ، اروشاع
اُولََّدب ام  ُرِظَْتنَی َو  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر   » ۀـیآ ندـناوخ  اب  ، رهـسم نب  سیق  شا  هدـنیامن 
ملعا (ال  درک یفرعم  نارای  نیرتافواب  نیرتقداص و  ار  شیوخ  نارای  ، زین اروشاع  بش.درمـش  رب  ار  وا  يافو  ماقم  /( 23 بازحا « ) ًالیِْدبَت

هک تساوـخ  ناـنآ  زا  تشادرب و  ار  شیوـخ  تعیب  ماـما  یتـقو  ، توـبن دـنچ  رد  زین  ناـنآ  (. ...یباحـصا نـم  اریخ  ـال  یفوا و  اباحـصا 
درک و ّدر  ار  نمشد  ۀمان  ناما  « مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع.دنتـشاذگن  اهنت  ار  شیوخ  ماما  دندرک و  يرادافو  مالعا  ادص  کی  ، دنورب

.دیشونن بآ  لافطا ، ادهشلا و  دیس  شطع  دای  اب  اّما  ، تفر تارف  هب  هنشت  بل  اب  زین  اروشاع  زور.تشاذگن  اهنت  ار  ردارب 

هب ، ندرک توعد  نتشون و  همان  زا  سپ  دندرک و  ییافو  یب  هک  نایفوک  زا  یعمج  فالخ  رب 

ص:462

لاس 68 ثداوح  ،ج 5، یبهذ ، مالسإلا خیرات  ، ینارانچ داوج  دمحم  «، خیرات رد  هّرح  ۀعقاو  :» ك.ر هّیـضق  رتشیب  لیـصفت  يارب  ( - 1 - 1
.يرجه

،ج 7،ص 363. هیمالسإلا فراعملا  هرئاد  ( - 2 - 2
.مکحلا ررغ  ( - 3 - 3

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 617 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_462_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_462_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_462_3
http://www.ghaemiyeh.com


ّتلح یتلا  حاورالا  یلع  :و  دندش « مالـسلا هیلع  » نیـسح يادف  دـنتخاب و  نامیپ  رـس  رب  ناج  مه  يا  هّدـع  ، دـندمآ ترـضح  نآ  گنج 
علخ «» دــهع ضقن  «،» نالذــخ «،» ردــغ » هـب اروشاـع  زور  هار و  لوـط  ياــه  هـبطخ  رد  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح ماــما  (1) ...کـئانفب »

.تسا هدرک  شهوکن  ینکش  نامیپ  تعیب و  ضقن  رب  ار  نانآ  هدرک ، هراشا  نایفوک...و  «، رورغ «» ثکن «،» تعیب

تغّلب و دـق  کنا  دهـشا  » نوچمه یتاریبعت  هب  وا  ۀـمانترایز  رد.درک  اـفو  ادـخ  اـب  شیوخ  ناـمیپ  رب  دوخ  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دـیس 
یف نّمم...ّکنا و  دهـشا  و  :» میناوخ یم  زین  « مالـسلا هیلع  » سابع ترـضح  ۀمانترایز  زا.میروخ  یم  رب  (2) تیفوا » تیفو و  تحـصن و 

شومارف ار  ناشمایپ  هار و  هک  دـندنب  یم  ادهـش  نوخ  اب  قاـثیم  ناـیئاروشاع  (3)و  ...هرما » هـالو  عاـطا  هتوعد و  هل  باجتـسا  هتعیبب و 
.دننکن

میراذگ اهنت  ار  شیوخ  ماما  میراذگاو  ار  دوخ  دهع  ادابم 

نایفوک «، مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  -

فقو

ادـخ رطاخ  هب  ار  يا  هلیـسو  ای  کلم  ، نیمز عفانم  ینعی  «، هرمث تعفنم و  لیبست  لام و  سیبحت  » زا تسا  تراـبع  یعرـش  حالطـصا  رد 
تاریخ و تهج  رد  نآ  عفانم  زا  يرو  هرهب  ، لام لصا  یمئاد  نتشادهگن  اب  دنهد و  صاصتخا  یصاخ  ةدافتسا  ینیعم و  دوصقم  يارب 

.ینید ياه  هزیگنا  اب  ، تسا مدرم  هب  تبسن  یشیدناریخ  یناسر و  کمک  یعون  دوش و  فرص  تامدخ 

فلخت دریگ و  ماجنا  فقاو  رظن  همانفقو و  قبط  دیاب  ، تافوقوم زا  هدافتـسا  عفانم.دنمان و  یم  « هفوقوم » ار یـسنج  ای  نیمز  ای  لام  نینچ 
یّتح دـنوش و  یم  دـنم  هرهب  نآ  زا  مدرم  مومع   ، تدـمزارد يارب  هک  تسا  هیراج  هقدـص  یعون  فقو.تسا ، تناـیخ  هاـنگ و  نآ  زا 

دندرک و یم  فقو  هب  مادقا  ، تاریخ نتشاذگ  یقاب  يارب  نّکمتم  دارفا  هراومه.دسر  یم  وا  حور  هب  نآ  باوث  ، زین فقاو  توف  زا  سپ 
.دمآ یم  دیدپ  رایسب  ۀّیریخ  روما  اهناتسرامیب و  ، اه هناخباتک  ، اهباتک ، اهرابنا بآ  ، اه هیکت  سرادم ، ، دجاسم ، رذگهر نیمه  زا 

رد اهنآ  ات  دش  ادیپ  يرادا  تالیکـشت  ، هدش یّـصاخ  راشقا  اههاگترایز و  ، اهمرح ، سرادم ، دـجاسم فقو  هک  ییاه  هفوقوم  ةرادا  يارب 
ءوس لیم و  فیح و  زا  دوش و  فرص  دوخ  دروم 

ص:463

،ص 458. نانجلا حیتافم  ، اروشاع ترایز  ( - 1 - 1
،ص 423. نانجلا حیتافم  ، نیسح ماما  ۀقلطم  ترایز  ( - 2 - 2

،ص 435. نانجلا حیتافم  ( - 3 - 3
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.ددرگ (1) يریگولج  هدافتسا 

نیا ساسا  رب  خـیرات  لوط  رد  ار  يرایـسب  كالما  لام و  «، مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ناّبحم  هژیوب  ، هّمئا تیب و  لها  هب  نادـنم  هقـالع 
ییاپرب »و  مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  فرـص  ، كالما نیا  زا  هلـصاح  دمآ  رد  هک  دنا  هدرک  « مالـسلا هیلع  » هللا دبع  ابا  فقو  ، هنـسح ّتنس 
ماـعطا ناـیاونیب و  هب  کـمک  ، ترـضح نآ  ماّدـخ  راّوز و  ، هکّربتم عاـقب  اـهمرح و  ریمعت  اـنب و   ، یناوخ هحون  ، ینیـسح يازع  سلاـجم 

ۀناوتـشپ اج  همه  هشیمه و  هک  تسا  یمیظع  یمدرم  ۀـجدوب  «، مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تاـفوقوم  .دوش  یم  ناـمورحم  نادنمتـسم و 
یم اهنآ  رد  هک  ینید  تاغیلبت  ینیـسح و  سلاجم  تکرب  هب.تسا  هدوب  « مالـسلا هیلع  » تیب لها  اروشاع و  دای  مان و  نتـشادهگن  هدـنز 

تّزع و سرد  مدرم  هب  ، شنارای »و  مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  ياهیرگراثیا  اهیزابناج و  دنام و  یم  هدنز  یهلا  ماکحا  مالـسا و  ، دوش
زا يرایـسب  ۀنیزه  ةدـننک  نیمأت  دریگ و  یم  ماجنا  كاپ  يداقتعا  صولخ و  تین و  قدـص  اب  هک  ، اهفقو هنوگ  نیا.دـهد  یم  یگدازآ 

قشع صولخ و  ۀناشن  مه  دنک و  یم  تیوقت  ار  تیب  لها  ّبح  یتسود و  مدرم  يرگیرای و  ۀّیحور  مه  ، تسا ینید  ياهتّنـس  مسارم و 
صاخـشا تایح  لاح  رد  یهاگ  ، فقو.تسا هتـشاد  یـصاخ  تسادق  شزرا و  هشیمه  تسا و  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ نادناخ  هب 

ۀّیریخ روما  ای  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  يرادازع  فرص  ، لام زا  یـشخب  ناشتوف  زا  سپ  هک  دننک  یم  تیـصو  یهاگ  ، دریگ یم  ماجنا 
اذا :» لیبق زا.دسر  یم  مدرم  هب  نآ  دوس  هک  دنک  یم  ییاهراک  ماجنا  هب  قیوشت  هک  تسا  یثیداحا  ، يریخ راک  نینچ  يانبم.دوش  رگید 

ندمآ دیدپ  ببس  ، گنهرف نیمه  (2)و  هل » وعدی  حلاص  دلو  وا  هب  عفتنی  ملع  ،و  هیراج هقدص  : ثالث نم  ّالا  هلمع  عطقنا  مدآ  نبا  تام 
دبع ابا  تاـفوقوم  هب  هچنآ  رد.تسا  هتـشگ  هوکـشرپ  مسارم  اـه و  هّینیـسح  دـجاسم و  ینغ و  ياـه  هناـخباتک  میظع و  ياـه  هسردـم 

نآ يارب  ازع  سلاجم  ۀماقا  ۀنیزه  رد  ار  یمدرم  تکراشم  هک  دراد  دوجو  یبلاج  تاکن  ، دوش یم  طوبرم  اروشاع  »و  مالـسلا هیلع  » هللا
لآ سماخ  ترـضح  ۀـیزعت  يارب  » تسا هدـش  فقو  ناـشاک  رد  یکـالما  دـمآ  رد  ـالثم  اـه  هماـنفقو  یخرب  رد.دـناسر  یم  ترـضح 

لوپ زا  ، دوش هدیسر  رورس  نآ  يراد  هیزعت  فرصم  هب  هلاس  همه  هک...ابع 

ص:464

دومحم «، مالـسا رد  فقو  ۀـچخیرات  ،» ناملـس نب  دـمحا  دیعـس  وـبا  «. فـقو گـنهرف  رب  يا  همّدـقم  :» ك.ر فـقو  ۀـنیمز  رد  ( - 1 - 1
ثاریم « فقو ،» دـعب هب  دنفـــسا 72،  10، ناـهیک هماـنزور  «، اـم ۀــعماج  رد  فـقو  هاـگیاج  هـب  یهاـگن  » ياهــشرازگ هلــسلس  ، یباـهش

.هیریخ روما  فاقوا و  نامزاس  ۀمانلصف  «، نادیواج
،ص 46. هحاصفلا جهن  ( - 2 - 2
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(1) ...دنناد .» حالص  هک  وحن  ره  هب  ياچ  هوهق و  وکابنت و  اولح و  شآ و  ناوخ و  هضور 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةدرک  ، رذن -

هبتع نب  دیلو 

هیلع » نیسح ماما  زا  هک  تساوخ  وا  زا  ، هیواعم گرم  نداد  ربخ  نمـض  تشون و  وا  هب  همان  دیزی.دوب  هیواعم  گرم  ماگنه  هنیدم  یلاو 
.دنزب ار  شندرگ  ، تفریذپن رگا  دریگب و  تعیب  « مالسلا

یتروشم اب  اّما.دنک  راتفر  تنوشخ  نودب  هنالقاع و  وا  اب  تساوخ  یم  دوب و  راوشد  دـیلو  يارب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح زا  نتفرگ  تعیب 
هب ار  ماما  هنابش  هک  درک  کیرحت  ار  وا  تفـشآرب و  تفرگ و  هرخـسم  هب  ار  دیلو  لزلزتم  عضوم  ناورم  ، داد ماجنا  « مکح ناورم  » اب هک 

ماجنا دـیلو  هنیدـم و  یلاو  ماما و  نایم  ییاهوگتفگ.تفر  هراـمألا  راد  هب  هنابـش  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس.دنک  راـضحا  هراـمألا  راد 
.دش (2) جراخ  اجنآ  زا  تعیب  نودب  ، ماما تفرگ و 

یبلک هّللا  دبع  نب  بهو 

ماما باکر  رد  البرک  رد  ، دوب هفوک  لها  هک  بهو.دندیسر  تداهش  هب  دندوب و  البرک  رد  زین  شرسمه  ردام و  ، تسالبرک يادهش  زا 
یتقو.دوب نادیم  هب  تمیزع  رد  وا  قّوشم  شردام.تفر  نادیم  هب  ، ریرب ّرح و  زا  سپ  اروشاع  زور.تشاد  روضح  « مالـسلا هیلع  » نیـسح

هیلع » نیـسح باـکر  رد  هک  موـش  یم  یـضار  یتـقو  : تفگ ؟ يدـش یـضار  اـیآ  : هـک تـشگرب  شرداـم  دزن  ، گـنج يرادـقم  زا  سپ 
دیهـش ات  دیگنج  ردق  نآ  بهو.تفر  نادیم  هب  تفرگ و  رب  یبوچ  مه  شرـسمه  ، دـیگنج تفر و  هرابود.یـسرب  تداهـش  هب  « مالـسلا

ار نز  یبوچ  اب  ات  داد  روتسد  شمالغ  هب  ، دوب هنحص  دهاش  هک  رمـش.درک  كاپ  شا  هرهچ  زا  نوخ  تفر و  وا  نیلاب  هب  شرـسمه.دش 
هباشم ییارجام  عبانم  یخرب  رد  .دیسر (3) تداهش  هب  « مالسلا هیلع  » نیسح هاپس  زا  هک  دوب  ینز  نیلّوا  ، بهو رسمه.دناسرب  تداهش  هب 

.دنا هتسناد  وا  رسمه  ار  « بهو ّما   » هدش و لقن  یبلک  ریمع  نب  هللا  دبع  ةرابرد  ییاهتوافت  اب  یلو  نیا 

ریمع نب  هللا  دبع  ، بهو ّما  -

ماش ۀبارخ  - ماش ۀناریو 
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هرامش 6،ص 142. (، هّلجم ) نادیواج ثاریم  ، فقو ( - 1 - 1
،ج 2،ص 250. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 2 - 2

،ج 45،ص 17. راونالا راحب  ( - 3 - 3
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ه

يدارم ةورع  نب  یناه 

نآ دوب و  ربماـیپ  ۀباحـص  زا  ، یناـه » .دیـسر تداهـش  هب  لـیقع  نب  ملـسم  زا  شیپ  هک  دوب  ینیـسح  تضهن  رد  تداهـش  ناماگـشیپ  زا 
زین «، مالـسلا هیلع  » نینمؤملا ریما  باکر  رد.تسیز  یم  هفوک  رد  دوب و  « دارم » ۀلیبق گرزب.تشاد  بحاصم  يو  اب  هدـید و  ار  ترـضح 

هب ّمهم  ناکرا  زا  ، هیبأ نب  دایز  ّدـض  رب  يدـع  نب  رجح  یبـالقنا  تکرح  رد.تشاد  تکرـش  ناورهن  نیّفـص و  لـمج ، گـنج  هس  رد 
يو اب  رفن  نارازه  هکنآ  زا  سپ  ، لیقع نب  ملـسم  ، دـمآ رهـش  نیا  هب  هفوک  دـیدج  یلاو  ناونعب  « دایز نبا  » هکنآ زا  سپ.تفر  یم  رامش 

هنیمز زا  یناـه  ، ملـسم تضهن  رد  هک  دـش  نشور  یلاو  يارب  نوچ.داد  رارق  شیوـخ  یناـهنپ  ّرقم  ار  یناـه  ۀـناخ  ، دـندوب هدرک  تعیب 
(1) .درک » دیهش  ینادنز و  ، ریگتسد ار  وا  ، تسا ّرثؤم  ياه  هرهچ  نازاس و 

نیا فارـشا  ناگرزب و  زا  تشاد و  نامرف  ریز  ، شود رب  حالـس  حّلـسم و  درم  رازه  نیدـنچ.تشاد  يا  هژیو  ّتیعقوم  ، هفوک رد  یناـه 
یناـه تداـیع  هب  هفوک  رد  تشازگ و  یم  مارتـحا  يو  هب  ، دوـب هفوـک  هرـصب و  یلاو  هک  داـیز  نبا  یّتـح  .دـش (2) یم  بوـسحم  رهش 

نیهوت و تفرگ و  رارق  بضغ  دروم  ، دنک دایز  نبا  میلست  ار  وا  دشن  رـضاح  دوب و  هداد  هانپ  لیقع  نب  ملـسم  هب  یناه  نوچ  یلو.دمآ 
ياهوگتفگ يریگتسد و  زا  سپ  ار  یناه  .دش (3) دیهش  سپس  هجنکش و 
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،ص 108. نیسحلا راصنا  ( - 1 - 1
،ج 2،ص 723. راحبلا هنیفس  ( - 2 - 2

،ج 8،ص 68. یلکرز ، مالعألا ( - 3 - 3
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تداهش.دوب دایز  نبا  مالغ  «، یکرت دیشر   » شلتاق.دنتشک هدرب و  ناشورفدنفـسوگ  رازاب  هب  هتـسب  تسد  ، تشاد دایز  نبا  اب  هک  يدنت 
.دوب لاس 60) هّجحیذ  متشه  ) هیورت زور  وا 

: تسا نینچ  نآ  علطم  هک  هتفگ  يراعشا  يدسا  ریبز  نب  هللا  دبع  ، يو ةرابرد 

لیقَع ِنبا  ِقوّسلاب َو  یناه  یِلا  يرُظناَف  ُتوَملا  اَم  َنیردَت  ِتنُک ال  اِذا 

هفوک فرط  هب  هّکم  زا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هک  دیسر  تداهش  هب  يزور.تشاد  لاس  یلوق 90  هب  ،83 و  تداهش ماگنه  ، یناه (1)
، ترایز بتک  نانجلا و  حـیتافم  رد.تسالو  لها  هاـگترایز  تسا و  روهـشم  لـیقع  نب  ملـسم  ربق  تشپ  هفوک  رد  وا  ربق.درک  تکرح 

(2) ...هورع ) نب  یناه  ای  کیلع  هتاولص  میظعلا و  هّللا  مالس  ) تسا هدش  رکذ  دیهش  نآ  يارب  يا  همانترایز 

لیقع نب  ملسم  -

یعبس یناه  نب  یناه 

.درب راید  نآ  هب  هفوک  مدرم  هب  باطخ  ار  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  ياه  همان  زا  یکی  هک  يدصاق 

نانآ طّـسوت  ماـما  هک  يا  همان.دـندوب  ماـما  ياـه  هداتـسرف  نیرخآ  ود  نیا.دوب  یفنح  هللا  دـبع  نب  دیعـس  ، تیرومأـم نیا  رد  وا  هارمه 
(3) ...نیملسملا » نینمؤملا و  نم  ألملا  یلا  ّیلع  نب  نیسحلا  نم  :» دش یم  عورش  نینچ  ، داتسرف

هللا دبع  نب  دیعس  -

ترجه

هّکم و هب  شّدج  ۀنیدم  زا  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  زین  اروشاع  تضهن  رد.تسا  هتشاد  هدمع  شقن  «، ترجه » اهتـضهن زا  يرایـسب  رد 
ناناملـسم عضو  رد  لّوحت  أدبم  ، ترجه نآ  دومن و  ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  ادخ  لوسر  هک  نانچمه.درک  ترجه  البرک  هب  اجنآ  زا 

يرجه لاس  زاغآ  مّرحم  تشاد و  ازسب  ریثأت  ربمایپ  نید  ندرک  هدنز  رد  زین  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ترجه  ، تشگ خیرات  زاغآرس  و 
تلاح اب  رـصم  زا  درک و  ترجه  یـسوم  ترـضح  هکنانچمه.دوب  تلاسر  ياقب  نید و  رطاـخب  ترجه  ود  ره  دـش و  باـسح  يرمق 

، دندوب یسوم  نتشک  رکف  رد  ینوعرف  هورگ  نوچ  /( 21 صصق ُبَّقَرَتَی - ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف   ) تفر نوریب  فوخ 
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،ص 71. هداهشلا یلا  هقیرط  یف  نیسحلا  ( - 1 - 1
،ج 100،ص 429. راونالا راحب  ( - 2 - 2
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شیپ رد  ار  هّکم  هار  دـیچوک و  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  ربـق  راوـج  زا  هناـفئاخ  هناـیفخم و  زین  « مالـسلا هـیلع  » ادهـشلا دـیس 
وا رب  تساوخ  یم  دـیزی  هک  دوـب  یلیمحت  گرم  زا  رارف  يارب  زین  هّکم  زا  ترجه  .دـناوخ (1) یم  ار  هیآ  نامه  هک  یلاح  رد  ، تفرگ

یثـنخ ، زین « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  ترجه  هک  هنوگنآ  ، دـشاب شخبرمث  شنوـخ  هک  تفر  یتداهـش  هب  ور  دـنک و  لـیمحت 
ار هنیدم  سپـس  روث و  راغ  هار  ترـضح  نآ  اّما  ، دنتخیر شا  هناخ  هب  وا  نتـشک  دصق  هب  « تیبملا هلیل  » رد هک  دوب  یناسک  هئطوت  ةدننک 

.دوب هتفرگ  شیپ 

هار رد  ناج  زا  نتسش  تسد  يدام و  تایح  یگدنز و  زا  ندنک  لد  مه  ، تسا یبتکم  بالقنا  ییاروشاع و  تضهن  ره  ۀمزال  ، ترجه
قفا مه  ، دنک یم  هدیدبآ  هتخپ و  ار  رجاهم  مه  ، ترجه.تسا تاقّلعت  اهیگتـسبلد و  ۀمه  ماوقا و  ، هناخ ، كاخ زا  ندیچوک  مه  ، فدـه

هب فجن  زا  زین  ینیمخ  ماـما  ترجه.دـنک  یم  رادروخرب  ینوگرگد  لّوحت و  زا  ار  ترجه  قطاـنم  مه  ، دزاـس یم  هدرتـسگ  ار  راـکفا 
چیه رگا  تشاد  میمـصت  تما  ماما.دـناسر  اج  همه  هب  ار  تضهن  مایپ  تخاس و  حرطم  ناـهج  حطـس  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا  ، هسنارف

ناـیناهج شوـگ  هـب  ار  ناریا  تـّلم  ّتیموـلظم  ماـیپ  ددروـنرد و  ار  اـهایرد  هدـش و  یتـشک  رب  راوـس  دــهدن ، دورو  ةزاـجا  يروـشک 
.تسا ترجه  یعون  زین  ناضمر  مّرحم و  مایا  رد  هژیوب  ، لاس لوط  رد  ینید  ناغلبم  یغیلبت  ياهرفس.دناسرب 

اروشاع ياهسرد  -

اروشاع موی  ّلک  - ...اروشاع زور  ره 

هّللا مسب  الب  برک و  سوه  دراد  هک  ره 

ماگنه « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  مالک  زا  هتفرگ  رب  ، دـش یم  هدـناوخ  البرک  رفاسم  ياهناوراک  ياـهیناوخ  شوواـچ  رد  هک  رعـش  نیا 
هـسفن هّللا  ءاـقل  یلع  اـنّطوم  هتجهم  اـنیف  ـالذاب  ناـک  نم  و...ـالا  :» تسـالبرک هفوک و  ، قشع خلـسم  يوس  هب  تکرح  هکم و  زا  جورخ 
رادـید ياّیهم  ناج و  نوخ و  ندرک  ادـف  ةداـمآ  سک  ره  هکنآ  هب  دوب  یتوعد  هک  (2) هّللا » ءاش  نا  احبـصم  لحار  ّیناف  انعم  لـحریلف 

البرک تسا و  هتفهن  نایئاروشاع  ناینیسح و  مارم  رد  راثیا ، تداهش و  طخ  هب  توعد.دنک  تکرح  ماما  هارمه  ناهاگرحـس  ، تسادخ
.تسا تداهش  يانم  قشع و  ۀبعک  هب  ندرپس  لد  نیا  زمر  «، مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  دقرم  ترایز  و 
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،ص 157. نامه ( - 1 - 1
،ج 3،ص 48. نیسحلا مامالا  هایح  ،ج 2،ص 241، هّمغلا فشک  ( - 2 - 2
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هللا مسب  ، ام یهارمه  رس  دراد  هک  ره  هللا  مسب  ، الب برک و  سوه  دراد  هک  ره 

ترایز ، یبلط تداهش  ، یناوخ شواچ  - 

نت ود  داتفه و 

داتفه و ، دندش دیهش  ترـضح  نآ  باکر  رد  اروشاع  زور  هک  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ناهارمه  نارای و  دادعت  هک  تسا  فورعم 
نآ زا  شیب  ، دش لمح  هفوک  هب  میسقت و  فلتخم  لیابق  نیب  هک  ادهش  ياهرس  ناگدش و  هتشک  رامآ  ، فلتخم عبانم  رد  اّما.دوب  نت  ود 

داتفه و تروص ، ره  رد  اّما.دوش  یم  هدـید  ییاهفالتخا  زین  نانآ  یماـسا  رد.تسا  هدـش  داـی  مه  رفن  دون  اـت  یّتح  ، دـهد یم  ناـشن  ار 
دوش یم  بوسحم  قشع  يانم  البرک  نارعاش ، ۀنافراع  نابز  رد  تسا و  « مالـسلا هیلع  » نیـسح باکر  رد  ادخ  هار  نایئادـف  نآ  زمر  ، ود

یمالـسا بالقنا  خیرات  رد.دوب  التبا  الب و  هاگنابرق  نآ  میظع  ینابرق  ، دوخ دومن و  هیده  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ینابرق  ود  داتفه و  ، ماما هک 
طّسوت بمب  راجفنا  اب  « همـشچ رـس  » يالبرک رد.ش  لاـس 1360  ریت  متفه  رد  هک  یمالـسا  يروهمج  بزح  رتفد  يادهـش  دادـعت  ، زین

.دوب یتشهب  هللا  هیآ  مولظم  دیهش  ، هورگ نآ  يادهشلا  دیس  دوب و  نت  ود  داتفه و  ، دندیسر تداهش  هب  نیقفانم 

تداهش ، ینابرق «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  -

یبسار دّنهم  نب  فاهفه 

نیفـص و ، لمج ۀـناگ  هس  ياهگنج  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع نارای  زا  هرـصب و  نایعیـش  زا  راوسکت  ریلد و  يدرم.تسالبرک  يادهـش  زا 
هیلع » یبـتجم ماـما  ناراـی  زا  ، نینمؤملا ریما  تداهـش  زا  سپ.داد  رارق  دزا  ۀـفیاط  ریما  ار  وا  ترـضح  ، نیفـص گـنج  رد  دوب و  ناورهن 

تکرح البرک  يوس  هب  هرصب  زا  ، دینش هفوک  يوس  هب  ار  ماما  تکرح  ربخ  یتقو.تسویپ  مالـسلا » هیلع  » نیـسح هب  سپـس  ، دوب « مالـسلا
.درک

.دیسر (1) تداهش  هب  دوخ  تشک و  ار  يا  هّدع.درک  هلمح  دعس  رمع  هاپس  دارفا  رب  غیت  اب  دوب و  هتفای  نایاپ  هثداح  هک  دیسر  یتقو 

رصان نم  له 

ۀمه تداهــش  زا  سپ  اروشاـع  زور  رد  « مالــسلا هـیلع  » نیــسح ماـما  یهاوخیراـی  هثاغتــسا و  داـیرف  ؟ تـسه يا  هدــننک  يراــی  اــیآ 
دنلب ناغف  هیرگ و  هب  نانآ  يادص  تشاد و  ار  تیب  لها  ياه  همیخ  هب  هلمح  دصق  نمـشد  نوچ.تسا  نادنواشیوخ  نادنزرف و  ، نارای

هنوگنیا « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ، دوب

ص:470

،ج 3،ص 175. تعاجش رصنع  ،ج 3،ص 303، یناقمام ، لاقملا حیقنت  ( - 1 - 1
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.دنوش مرح  میرح  هب  نایرکشل  موجه  عنام  ات  دزیگنا  رب  ار  ناگدنونش  تریغ  دیاش  ، درک هثاغتسا 

هب ار  ناگدازآ  ۀمه  رادیب و  ياهنادجو  تسا و  زادنا  نینط  خیرات  شوگ  رد  هشیمه  زونه و  « مالسلا هیلع  » نیسح « رـصان نم  له  » يادن
یهاوـخ ترـصن  يادـن  هـک  یــسک.دبلط  یم  ادـخ  ّیلو  يراـی  ادـخ و  نـید  ترــصن  هـب  دـناوخ و  یم  ارف  متــس  ربارب  رد  تمواـقم 

دروخرب و رفن  ود  هب  هفوک  ریـسم  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما.تسا  خزود  لها  ، دهدن خساپ  یلو  دونـشب  ار  ادخ  تّجح  « راصنتـسا و«
ترـضح.دنوشن ماما  هارمه  ات  دـندروآ  هناهب  ار  دوخ  ياهـضرق  یلاسنهک و  نانآ  ، درک يرای  هب  توعد  نانآ  زا  یتقو  وگتفگ  زا  سپ 

هیعاو یل  اعمست  الف  اقلطناف  :» دیوش یم  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  هک  دیونشن  ارم  يارـص  دینیبن و  ارم  ات  دیوش  رود  هقطنم  زا  سپ  : دومرف
یف هیرخنم  یلع  هّبکی  نا  ّلج  ّزع و  هّللا  یلع  اّقح  ناک  انثغی  مل  انبجی و  ملف  انداوس  يأر  وا  انتیعا  عمـس و  نم  ّهناف  اداوس  یل  ایرت  ـال  و 

(1) راّنلا .»

نونکا ات  هتشغآ  نوخ  هب  لاس  نآ  ياروشاع  «ز 

تساجرباپ ، خیرات ۀنیس  رد  »ش  رصان نم  له  » دایرف نانچمه  ، هرامه

تسا يراج  « نامز نتم  » رد هک  رگتوعد  دایرف  نآ  زا 

، تسا يرادیب  روش و  راعش  ، شماغیپ و 

.تساپرب نادواج  يدربن  «، دادیب » اب « داد ،» لطاب ّقح و  نایم 

راکیپ نیا  نادیم و  نیا  رد 

.تس « ام » زا یخساپ  راظتنا  مشچ  شتوعد  يادن 

، تساهنت قح  هک 

(2) .تسا » اروشاع  ، زور ره  ، البرک اج  ره...و 

كدـنا اـب  تسین و  تروص  نیمه  هب  اـقیقد  یخیراـت  عباـنم  رد  ، تسا هتفاـی  ترهـش  « ینرـصنی رـصان  نم  لـه  » تروصب هک  هلمج  نیا 
نم له  ؟ انیف هّللا  فاخی  دّـحوم  نم  له  ؟ هّللا لوسر  مرح  نع  ّباذ  نم  له  :» لیبق زا  ، تسا هدـش  لقن  يرگید  ياهترابع  اب  اـی  یتواـفت 

مرح نع  ّبذی  ّباذ  نم  له  »(3) ...انرصنی ،» ّقح  بلاط  نم  اما  ، انتثاغا یف  هّللا  وجری  ثیغم 

ص:471

لامعالا باوث  زا  لقن  هب  ،ص 369  نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  ( - 1 - 1
،ص 74. یثّدحم داوج  ، هلیبق نیا  ۀلبق  ( - 2 - 2
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،ج 3،ص 274. نیسحلا مامالا  هایح  ( - 3 - 3
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.رگید ياهترابع  (3)و  راهطألا »؟ هتّیّرذ  رصنی  رصان  نم  له  »(2) هّللا ،»؟ هجول  انثیغی  ثیغم  نم  اما  »(1) هللا ،»؟ لوسر 

اروشاع ياهسرد  ، ّرح نب  هللا  دیبع  ، اروشاع موی  لک  -

قدزرف - بلاغ نب  ماّمه 

هواجک - جدوه

تئیه

.مالسلا مهیلع  همئا  ادهشلا و  دیس  يارب  يرادازع  روحم  رب  ، یبهذم لّکشت  یعون 

هیلع » نیـسح ماـما  هـب  تبــسن  یناوـخ  هـضور  يراوـگوس و  يارب  هـک  اهاتــسور  اـی  اهرهــش  رد  ، هـّلحم ره  مدرم  زا  ییاـه  هعوـمجم 
هیلع » نیـسح ماما  هب  نادـنم  هقالع  ۀـجدوب  اب  تسا و  یمدرم  اـپرید و  یتّنـس  ، تئیه.دوش یم  لیکـشت  اروشاـع  ماـّیا  رد  هژیوب  « مالـسلا

ینز و هنیـس  يارب  ، اروشاع زور  اّما.ددرگ  یم  رازگرب  تئیه  تاسلج  دنک و  یم  ّتیلاعف  مه  لاس  لوط  رد.دـبای  یم  لیکـشت  « مالـسلا
تمالع مچرپ و  ّصاخ و  مان  ، تئیه ره.دـنور  یم  اه  هیکت  اه و  هدازماما  اهمرح و  هب  دـنیآ و  یم  نوریب  هّلحم  ای  هّینیـسح  زا  يرادازع 

رد ، تسا یهورگ  يراوگوس  یعون  هک  ، تئیه.دنتسه البرک  يادهش  ای  هّمئا  زا  یکی  هب  نیلّسوتم  یهاگ  ، يرادازع ياهتئیه.دراد  هژیو 
ماما.دنتفر یم  مالسلا » هیلع  » نیـسح ربق  ترایز  هب  ، ماعط تالیکـشت  اب  ناوخ و  هحون  یعمج  تروصب  نایعیـش  هدوب و  جیار  مه  میدق 

ار « مالـسلا هیلع  » نیـسح ربق  سک  ره  : دومرف تفگ ،  یمزاب  ار  یعمج  ياهترایز  هنوگنیا  ربخ  هک  طاّنح  دـئاف  هب  « مالـسلا هیلع  » قداـص
.دزرمآ (4) یم  ار  وا  ةدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ ، ، دشاب انشآ  وا  ّقح  هب  هک  یلاح  رد  ، دنک ترایز 

هضور ، یتّنس يرادازع  ، هیزعت ، هیکت ، يرادازع ياه  هتسد  -

هّلّذلا اّنم  تاهیه 

هب.دنریذپ یمن  ار  نارابج  ۀطلس  دنور و  یمن  ملظ  راب  ریز  هک  یناگدازآ  ۀمه  راعش  »و  مالـسلا هیلع  » یلع نب  نیـسح  ییاروشاع  راعش 
هبطخ ، دومرف نایب  اروشاع  زور  شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  هک  تسا  يا  هلمج  »و  تسا رود  ام  زا  ّتلذ  » يانعم

اهتّیا مکل  اّبت  » زاغآ اب  يا 

ص:472

،ج 2،ص 32. یمزراوخ لتقم  ،ج 45،ص 46، راونالا راحب  ( - 1 - 1
،ص 404 راّخز ماقمق  ( - 2 - 2

،ص 129. هاجنلا هعیرذ  ( - 3 - 3
،ج 101،ص 25. راونالا راحب  ( - 4 - 4
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راب ّتلذ  تایح  تفریذپن و  ترضح  دنراداو ،  تعیب  میلست و  هب  ار  ترـضح  نآ  دنتـشاد  رارـصا  زین  زور  نامه  نوچ  هک  « ...هعامجلا
گرم یهارود  رـس  تسناد و  یفانم  هنانمؤم  یگدـنز  تفارـش  ربماـیپ و  ناـمدود  تمارک  اـب  ار  داـیز  نبا  دـیزی و  تموکح  ۀـیاس  رد 

،و ّهلّذلا هّلـسلا و  نیب  ( ینزّکر ) ینکرت دق  ّیعّدلا  نب  یعّدـلا  ّنا  الا و  :» دـیزگرب ار  « تداهـش تفارـش  ،» هنالیلذ یگدـنز  ای  هنادـنمتفارش 
هّیمح و فونا  تباط و  دودـج  ترهط و  روجح  نونمؤملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هّللا  یبا  ، ّهلذـلا اـّنم  تاـهیه  ، یّنم کـلذ  هل  تاـهیه 

(1) مارکلا » عراصم  یلع  مائّللا  هعاط  رثؤی  نا  هّیبا  سوفن 

یگدنز دنیزگرب و  ار  تداهـش  تّزع  ، ّتلذ ای  تداهـش  یهارود  رـس  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  بتکم  میلعت  ، یگدـنز هب  شرگن  عون  نیا 
دنتفای و تسد  تارف  ۀعیرـش  رب  هیواعم  هاپـس  هک  دـید  یتقو  ، نیفـص گنج  رد  « مالـسلا هیلع  » یلع ترـضح.دنادب  گرم  ار  متـس  ریز 

نوخ اب  ار  اهریـشمش  هک  درک  قیوشت  ار  نانآ  يا  هبطخ  رد  ، دـنوش میلـست  هنـالیلذ  اـسب  هچ  دـنتفرگ و  رارق  بآ  ۀقیـضم  رد  وا  ناراـی 
مکتایح یف  توملاف  » زوریپ رهاق و  گرم  رد  یگدنز  تسا و  هنالیلذ  یگدنز  رد  ، گرم ، دنوش باریس  دوخ  ات  دنزاس  باریس  نمشد 
تمارک اب  یگدنز  ۀیامرس  تسا و  رولبتم  ینیـسح  يولع و  ۀسامح  طخ  رد  ، گنهرف نیا  (2) نیرهاق .» مکتوم  یف  هایحلا  نیروهقم و 

هللا یلص  » دّمحم تّما  هک  تاهیه  :» دومرف شیوخ  مایپ  رد  ، یناهج رابکتـسا  ياهدیدهت  ربارب  رد  زین  « هر » ینیمخ ماما.دور  یم  رامـش  هب 
رد ینیمخ  هک  تاهیه  دـنهد و  رد  نت  راـب  ّتلذ  گرم  هب  ، ناـحلاص تثارو  نارظتنم  اروشاـع و  رثوک  ناگدـش  باریـس  »و  هلآ هیلع و 

»و هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » دّـمحم تّما  ادـخ و  لوسر  ترتـع  میرک و  نآرق  میرح  هب  نارفاـک  ناکرـشم و  ناتریـس و  وـید  زواـجت  ربارب 
(3) .دشاب » ناناملسم  تراقح  ّتلذ و  ياه  هنحص  رگ  هراظن  ای  دنامب و  مارآ  تکاس و  ، فینح میهاربا  ناوریپ 

دورو شتسین  ام  تریغ  مانُک  ردنا  رود و  تسا  ّتلذ  ام  تّمه  ناتسآ  زا 

دویق نیا  میهاوخن  هک  یتّمه  ، گرم يا  دنا  هدرب  روز  یگدرب  نامگ  ام  رب 

(4) دوس ؟ هچ  یگدنز  نیزک  ، تشذگ ناج  دیاب ز  ملظ  ریغ  هب  دنیبن  چیه  هدید  هک  نونکا 

ص:473

(. ریباعت رد  كدنا  ییاهتوافت  اب  ،) ،ج 45،ص 83 راونالا راحب  ،ج 2،ص 7، یمزراوخ لتقم  ،ص 131، مومهملا سفن  ( - 1 - 1
هبطخ 51. ، حلاص یحبص  ، هغالبلا جهن  ( - 2 - 2

،ج 20،ص 113. رون ۀفیحص  ( - 3 - 3
،ص 27. هداز ربکا  دومحم  ، اهناسنا ياوشیپ  نیسح  ( - 4 - 4

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 629 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_473_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_473_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_473_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_473_4
http://www.ghaemiyeh.com


ملاس ات  دهنب  دیزی  نامرف  تموکح و  هب  ندرگ  دنتساوخ  یم  وا  زا  هک  هفوک  هاپس  دارفا  زا  یخرب  خساپ  رد  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیس 
هدرب یّتلذ  ار  ندش  میلست  هنوگنیا  .(1) دیبعلا ») رارف  ّرفا  (ال  دیبعلا رارقا  ّرقا  لیلّذلا و ال  ءاطعا  يدیب  مکیطعا  !ال  هّللا ال و  :» دومرف ، دنامب

یف توملا  يأر  يّذلا  نیسحلا  و  :» تسا هدورس  « مالسلا هیلع  » نیسح هاگدید  نیا  ةرابرد  ، هتابن نب  رـصن  وبا.دریذپ  یمن  دناد و  یم  راو 
ّتلذ و رد  یگدنز  دید و  یگدنز » » ار تّزع  هارمه  گرم  هک  تسا  یسک  « مالسلا هیلع  » نیـسح (2) التق » لّذلا  یف  شیعلا  هایح و  ّزعلا 

«. گرم » ار يراوخ 

اروشاع ياهسرد  ، تّوتف ، یگدازآ ، یگدنز -

ص:474

،ج 4،ص 323. يربط خیرات  ،ص 280، مّرقم ، نیسحلا لتقم  ( - 1 - 1
ۀیحور ةرابرد  یناوارف  یخیرات  تایاکح  نانخس و  ، راعـشا ، باتک نیا  رد  ،ج 3،ص 245. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( - 2 - 2

(. ات 331 (ص 245  تسا هدش  لقن  گنج  ياهنادیم  رد  هژیوب  ، يدرمناوج يراوگرزب و  تزع و 
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ي

« مالسلا هیلع  » نیسح ای 

قـشاع ياهبلق  هک  ییادـن  ، دـنز یم  ادـص  ار  ادهـشلا  دیـس  ، ادـن نآ  اب  ییالبرک  ۀعیـش  هک  ، ناج يافرژ  زا  هتـساخرب  ۀـلان  نیرتکانزوس 
رب ، مّرحم نارادازع  مچرپ  رب  هک  يراعش.دروآ  یم  درگ  « رکذ » ۀمیخ ریز  ار  ناینیـسح  دنک و  یم  لصّتم  مه  هب  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح

رباج ، راوگرزب یباحص  هک  يزیمآ  قوش  يادن.دفکش  یم  دشخرد و  یم  اروشاع  نایارـس  هحون  ياهبل  رب  مالـسا ، ناگدنمزر  یناشیپ 
هب دیشاپ و  شتروص  هب  بآ  هّیطع  نوچ  ، دش شوهیب  دمآ و  « مالسلا هیلع  » نیسح تبرت  رـس  رب  هّیطع  هارمه  یتقو  ، يراصنا هللا  دبع  نب 

هیلع هللا  دبع  ابا  ترایز  هب  سپس  و  »؟ هبیبح بیجی  بیبح ال  أ  :» تفگ هاگنآ  !« نیسح ای  نیسح ! ای  ! نیـسح ای  :» تفگ راب  هس  ، دمآ شوه 
.تخادرپ مالسلا 

ندیشون بآ  ماگنه  ، نیسح دای 

همشچ و رهن و  ره  ندید  اب  دزس  یم  هک  تسا  هداهن  اهلد  رب  ینیگنس  مغ  غاد و  نانچ  «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ۀناماک  هنـشت  تداهش 
نآ زیر و  شطع  ياروشاع  نآ  روآدای  بآ ، هک  ارچ  ، دوش دای  ، ترـضح نآ  ناشطع  ياـهبل  زا  ، اراوگ تبرـش  بآ و  ره  ندیـشون  اـب 
هب ار  یلع  نب  نیسح  هکنآ  رگم  مدیشونن  درس  بآ  زگره  نم  :» دومرف « مالسلا هیلع  » قداص ماما.تسا  دیهش  نایئاروشاع  ۀنشت  ياهماک 

فلا هئام  هنع  ّطح  هنـسح و  فلا  هئام  هل  بتک  ّالا  هلتاق  نعل  نیـسحلا و  رکذـف  ءاملا  برـش  دـبع  نم  ام  :» دومرف زین  »و  مدروآ یم  داـی 
دای ار  « مالسلا هیلع  » نیسح دشونب و  بآ  هک  ره  (1) هئّیس »

ص:475

،ص 122. قودص یلاما  ( - 1 - 1
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ندیشون ماگنه  ، هعیش ، ور نیا  زا.ددرگ  یم  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  دوش و  یم  هتـشون  هنـسح  رازه  وا  يارب  ، دیامن نعل  ار  وا  لتاق  دنک و 
: دیوگ یم  دهد و  یم  مالس  یلع  نب  نیسح  رب  ، بآ

مایا رد  ناتسبات و  رد  ، کنخ بآ  ياهعبنم  اه و  هناخاقس  رد  زین.هباحصا  نیـسحلا و  یلع  هللا  مالـس  ، نیـسح ای  ، تا هنـشت  بل  رب  مالس 
هدش لقن  مه  ادهشلا  دیس  دوخ  نابز  زا  «. نیسح ۀنشت  ياهبل  دای  هب  شونب  » ای « نک دیزی  رب  قح  تنعل  شونب و  یبآ  :» دنـسیون یم  ، مّرحم

: دومرف هک 

ینوبدناف (1) دیهش  وا  بیرغب  متعمس  وا  ینورکذاف  ءام  بذع  متبرش  نا  ام  یتعیش 

یم اذـغ  راطفا  ماگنه  هاگره  تسیرگ و  یم  درک و  یم  دای  هنـشت  بل  اب  ردـپ  تداهـش  زا  ، لاس ياهلاس  زین  « مالـسلا هیلع  » داجـس ماما 
زین (2)و  اناشطع » هّللا  لوسر  نبا  لـتق  ، اـعئاج هّللا  لوسر  نبا  لـتق  :» دومرف یم  تسیرگ و  یم  ، داـتفا یم  بآ  هب  شهاـگن  اـی  دـندروآ 
درک دای  نیا.دندیرب  رس  هنشت  بل  اب  ار  مردپ  ، دیهدب شبآ  تفگ  یم  ، دربب رـس  يدنفـسوگ  دهاوخ  یم  هک  دید  یم  ار  یباّصق  هاگره 

.تسا هثداحرپ  زور  نآ  ةرطاخ  يایحا  ، هنشت بل  اب  « مالسلا هیلع  » نیسح ۀنامولظم  تداهش  زا  هتسویپ 

دیزی رب  تنعل  ، هناخباگنس ، نیسح رب  مالس  -

...کل ّفا  رهد  ای 

رد دوـب و  راـمیب  هک  « مالـسلا هـیلع  » داجـس ماـما.درک  يراـج  ناـبز  رب  رّرکم  ار  اـهنآ  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  هـک  تـسا  يراعـشا 
هیرگ دینش و  مه  بنیز.تسیرگ.دهد  یم  تداهـش  زا  ربخ  هک  دیمهف  ، دینـش ار  اهنیا  ، درک یم  يراتـسرپ  ار  وا  بنیز  ترـضح  ، همیخ

.درک (3) شرافس  يرابدرب  هب  داد و  يرادلد  ار  وا  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما.درک 

لیصألا قارشإلاب و  کل  مک  لیلخ  نم  کل  ّفا  رهد  ای 

لیدبل اب  عنقی  رهّدلا ال  لیتق و  بلاط  وا  بحاص  نم 

یلیبس کلاس  ّیح  ّلک  لیلجلا و  یلا  رمألا  اّمنا  و 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رعش  -

ص:476

،ص 99. يرتشوش ، هّینیسحلا صئاصخلا  ( - 1 - 1
،ص 209. فوهل ( - 2 - 2

،ج 1 ص 601. هعیشلا نایعا  ( - 3 - 3
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« مالسلا هیلع  » ییحی دای 

ترـضح ترـضح و  نآ  نایم  هلمج  زا.دراد  دوجو  ییاهتهابـش  ، ناربمایپ یخرب  »و  مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  يارجاـم  ناـیم 
تداهش زا  سپ  زین  ار  ادهشلا  دیـس  رس  .دنداتـسرف (1) هیده  يا  هراکدـب  نز  دزن  ، هداهن الط  تشط  رد  ار  ییحی  رـس  ، اّیرکز نب  ییحی 

هک تخاس  ّطلـسم  موق  نآ  رب  ار  رـصّنلا  تخب  ، ییحی نوخ  ماقتنا  هب  دـنوادخ.الط  تشط  رد  مه  نآ  ، دنداتـسرف دـیزی  داـیز و  نبا  دزن 
: دومرف یحو  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » مرکا ربمایپ  هب  دنوادخ  .تشک (2) ار  نانآ  زا  رازه  داتفه 

ار ییحی  رس  هک  هنوگنآ  .تشک (3) مهاوخ  ار  نآ  ربارب  ود  وت  رتخد  رـسپ  لتق  لباقم  رد  ، متـشک ار  رازه  داتفه  ییحی  لتق  لـباقم  رد 
هک دوب  اّیرکز  ترضح  ناربمایپ و  اب  اهتهابـش  نیا  رطاخ  هب  دیاش  .دندرک (4) حبذ  البرک  رد  مه  ار  یلع  نب  نیـسح  ، دنداهن تشط  رد 
مه يزور  درک و  یم  دای  اّیرکز  نب  ییحی  زا  ، درک یم  چوک  نآ  زا  ای  دمآ  یم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  ، البرک ریـسم  رد  ادهـشلا  دـیس 

(5) دوش ! یم  هیده  لیئارسا  ینب  راکانز  نانز  زا  یکی  هب  ، ربمایپ يایحی  رس  هک  سب  نیمه  ایند  یتسپ  يراوخ و  زا  : دومرف

صعیهک ، هللا راث  ، راث «، مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  -

تداهش ای  حتف  ای 

يدحا » ینآرق شزومآ  ساسا  رب.تسا  یماظن  يزوریپ  زا  رتارف  ، حـتف مه  ،و  دوش یم  بوسحم  « حـتف » تداهـش مه  ، اروشاع گنهرف  رد 
ابا رد  تداهش  قوش.تسا  فیلکت  هب  لمع  ۀیاس  رد  يزوریپ  دنزوریپ و  ، دنوش هتشک  هچ  دنشکب و  هچ  ادخ  هار  نادهاجم  «، نیینـسحلا

نایم دش و  لزان  ترـضح  نآ  يارب  یهلا  ترـصن  ، اروشاع زور  « مالـسلا هیلع  » رقاب ماما  ةدومرف  هب  هک  دوب  نانچ  « مالـسلا هیلع  » هللا دـبع 
اّمل :» داد حیجرت  ار  یهلا  رادید  تداهـش و  يو.ددرگ  دیهـش  ای  دوش  زوریپ  هک  دـندرک  ّریخم  ار  یلع  نب  نیـسح.دوب  نامـسآ  نیمز و 

هتشک ترضح ، نآ  (6) هّللا .» ءاقل  راتخاف  ، هللا ءاقل  وا  رصّنلا  : ّریخ ّمث  ضرألا  ءامّسلا و  نیب  ناک  یّتح  ّیلع  نب  نیسحلا  یلع  رصّنلا  لزن 
ار نید  مه  ، دیسر یم  يدبا  يراگتسر  هب  مه  نوچ  ، تسناد یم  يزوریپ  مه  ار  ندش 

ص:477

،ج 45،ص 299. راونألا راحب  ( - 1 - 1
.نامه ( - 2 - 2

ص 607. (، نیسح ماما  ) ملاوع ( - 3 - 3
،ج 3،ص 253. بوشآ رهش  نبا  ، بقانم ( - 4 - 4

،ج 45،ص 298. راونألا راحب  ،ص 608، ملاوع ( - 5 - 5
،ج 1،ص 465. یفاک لوصا  ( - 6 - 6
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ادخ هب  (1) انرفظ » ما  انلتق  ، انب هّللا  دارا  ام  اریخ  نوکی  نا  وجرأل  ّینا  هّللا  اـما و  :» دومرف دوخ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما.درک  یم  هدـنز 
! میدرگ زوریپ  هچ  ، میوش هتشک  هچ  دشاب ، « ریخ » .دهاوخب ام  يارب  دنوادخ  ار  هچنآ  مراودیما  ، دنگوس

میزورید دنلب  رس  نامه  ام  میزوس  یم  هلال  غاد  زا  هچرگ 

میزوریپ (2) ، تسکش حتف و  زور  میدرک  لمع  دوخ  فیلکت  هب  نوچ 

هار رد  تداهـش  ای  ، قح لدع و  ۀماقا  دوصقم و  تفرـشیپ  ای  ، موش لئان  « نیینـسحلا يدحا  » زوف هب  مراودیما  نم  :» دومرف « هر » ینیمخ ماما 
(3) .تسا » ّقح  هکنآ 

اروشاع ياهسرد  ، یبلط تداهش  ، حتف -

« مالسلا هیلع  » نیسحلا تاراثل  ای 

روهظ ات  وا  ربق  رانک  هک  تسا  یناگتشرف  راعش  »و  مالسلا هیلع  » نیسح ناروای  راعـش  ، هلمج نیا.مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  يادن 
.البرک يادهـش  نوخ  ماقتنا  يارب  مایق  ماگنه  ، تسا « مالـسلا هیلع  » يدـهم ترـضح  راعـش  ، زین .دـننام (4) یم  « مالـسلا هیلع  » نامز ماما 

«. نیسحلا تاراثل  ای  : مهراعش » دنراد ادخ  هار  رد  گرم  يوزرآ  هک  « مالسلا هیلع  » نامز ماما  بلط  تداهـش  ناروای  راعـش  نینچمه  (5)
مایق رد.دوب  نیمه  ناشراعـش  ، دـندرک مایق  هفوک  رد  يرجه  لاـس 65  رد  هک  زین  درـص  نب  نامیلـس  يربـهر  هب  نیباّوت  تضهن  رد  (6)

.تسا (7) هدمآ  « نیسحلا تاراث  لها  ای   » اهلقن یخرب  رد.دوب  حرطم  راعش  نیمه  مه  راتخم 

زا عافد  ةزیگنا  اـب  ، دـنمدرد یهللا و  بزح  یجیـسب و  ياـهورین  زا  یعمج  تّمه  هب  هک  تسا  يا  هیرـشن  ماـن  « نیـسحلا تاراـثل  اـی  » زین
مالسا هیلع  ، برغ یگنهرف  مجاهت  ياه  همانرب  زا  یخرب  رگاشفا  دوش و  یم  رشتنم  یـسمش  لاس 1373  زا  ، یمالسا بالقنا  ياهشزرا 

.تسا بالقنا  و 

درص نب  نامیلس  ، نیباّوت ، راث -

ص:478

،ج 1،ص 597. هعیشلا نایعا  ( - 1 - 1
.یثّدحم داوج  «، دای » رعش زا  ( - 2 - 2

رون ج 4،ص 279. ۀفیحص  ( - 3 - 3
،ج 44،ص 286 و ج 98،ص 103. راونالا راحب  ( - 4 - 4

)ج 1،ص 542. ترجه پاچ  ) لامالا یهتنم  ( - 5 - 5
،ج 52،ص 308. راونالا راحب  ( - 6 - 6

،ج 45،ص 334،358،367. نامه ( - 7 - 7
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کعم اّنک  انتیل  ای 

يوزرآ ، دنا هدوبن  البرک  ۀکرعم  رد  هک  یناسک  يارب  ، ادخ ّیلو  باکر  رد  تداهش  ضیف  زوف و  هب  ندیـسر  ندش و  راگتـسر  يوزرآ 
نیا.تسا « مالسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  اب  یّطخ  مه  ، ضیف نآ  كرد  يارب  يدنموزرآ  نتـسناد و  يراگتـسر  ار  تداهـش.تسا  ینیریش 

«، امیظع ازوف  زوفأف  مکعم  ّینا  تیلف  هّللا  متزف و  :» لیبق زا.تسا  هدش  نایب  یفلتخم  ياهترابع  اب  ترـضح  نآ  ياه  همانترایز  رد  وزرآ 
یم يرـصع  ره  رد  ، الاو نامرآ  نیا  ةولج  (3) مکعم .» زوفأف  مکعم  تنک  ینتیل  اـیف  »(2) امیظع ،» ازوف  زوفأف  مکعم  تنک  ینتیل  اـی  »(1)

هدوشگ قح  ناوریپ  يور  هب  تداهـش  داـهج و  طـخ  دـشاب و  ـالبرک  اـج  همه  اروشاـع و  زور  ره  یتـقو  هک  ارچ  ، دوش راکـشآ  دـناوت 
ههبج رد  نآ  ۀنومن.دسر  یم  لمع  هب  وزرآ  نیا  دوش و  یم  هدید  نارگمتس  اب  شدربن  ياه  ههبج  رد  ، اعّدا نیا  رد  رئاز  تقادص  ، دشاب

.دش هدید  رّرکم  یمالسا  يروهمج  رد  سدقم  عافد  ياه 

هتـسیرگ « مالـسلا هیلع  » نیـسح ّتیمولظم  ییاهنت و  تبرغ و  رب  هتفگ و  « ...مکعم اـّنک  اـنتیل  اـی  » ناـشیالوم هب  باـطخ  يرمع  هک  ناـنآ 
ناشن دندرک و  ادف  ناج  دنتفاتش و  مزر  ياهنادیم  هب  ، دیبلط یم  روای  رصان و  نامز  نیـسح  يارب  ، قح ياه  ههبج  يالبرک  یتقو  ، دندوب
مالعا مه  ...انتیل » ای  » ۀـلمج.دندرک یم  راثن  ناج  هناقـشاع  ، ماـما نآ  دیهـش  باحـصا  نوچمه  ، دـندوب مه  اروشاـع  رد  رگا  هک  دـنداد 
رّرکم ياـهالبرک  رد  روـضح  يارب  یگداـمآ  مـالعا  مه  ، تسـالبرک يادهـش  ییاروشاـع  تکرح  هماـنرب و  زا  يرادـبناج  عـضوم و 

شباحصا »و  مالسلا هیلع  » نیسح هک  یتداهش  عون  هک  ارچ.يویند  تاقّلعت  زا  ناگتسراو  يوزرآ  تسا و  نابلط  تداهـش  راعـش.خیرات 
نب ناّیر  هب  باطخ  « مالـسلا هیلع  » اضر ماما  لّصفم  ثیدـح  رد.تساهنارود  رد  هدازآ  ياهناسنا  ۀـمه  ۀـطبغ  ، دـندش اریذـپ  ـالبرک  رد 

ای : هترکذ ام  یتم  لقف  « مالسلا هیلع  » نیسحلا عم  دهشتسا  نمل  ام  لثم  باّوثلا  نم  کل  نوکی  نا  كّرـس  نا  ! ناّیر ای  :» تسا هدمآ  بیبش 
هثداح نآ  دای  هب  هاگره  یشاب ، هتشاد  ار  البرک  نادیهش  باوث  هک  يراد  تسود  رگا  .(4) امیظع » ازوف  مهعم  زوفأف  مهعم  تنک  ینتیل 

ۀنیمز ةدنهد  ناشن  ، وزرآ نیا.مدیسر  یم  گرزب  يراگتسر  هب  نانآ  اب  مدوب و  نانآ  اب  زین  نم  شاک  : وگب يداتفا 
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.تسا ناسنا  لد  رد  ییاروشاع  تارکفت 

زوف ، یبلط تداهش  ، اروشاع موی  ّلک  -

روربم ای 

هیلع نیـسح  نتـشک  رد  وا  تیانج  هب  تبـسن  دایز » نبا  » سلجم رد  يدزا  فیفع  هللا  دـبع  هک  یماگنه.دوب  هفوک  رد  « دزا » ۀـفیاط راعش 
هدمآ درگ  دزا  ۀفیاط  زا  یهورگ  داد و  رس  « روربم ای  » راعش فیفع  هّللا  دبع  !«، دیریگب  » هک داد  نامرف  دایز  نبا  درک و  ضارتعا  مالسلا 

.تسا هدش  تیامح  »و  هدش یکین  » نآ يانعم  .دندرب (1) نوریب  سلجم  زا  ار  وا  و 

فیفع نب  هللا  دبع  -

تما ، روصنم ای 

یناه ناگتسب  ملسم  ترـضح  يافتخا  ّلحم  ندش  شاف  یناه و  ندش  ریگتـسد  زا  سپ.دوب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  ناراداوه  راعش 
نانک يراوگوس  نانک و  هبدن  ، دارم ۀفیاط  زا  ینانز  دـش و  اپرب  یناه  ۀـناخ  رد  یناوخ  هحون.دـش  دـهاوخ  هتـشک  وا  هک  دـندرک  نیقی 
هدجه رگید  یلقن  هب  رفن و  رازه  راهچ  یلقن  هب.داد  رس  « روصنم ای  » يادن راعش و  لیقع  نب  ملسم  ، هثداح نیا  زا  سپ.دندمآ  درگ  اجنآ 
دندش هدنکارپ  وا  رود  زا  ، جیردتب یلو.دندرک  هرصاحم  ار  دایز  نبا  خاک  دندش و  عمج  وا  درگ  «، تما روصنم  ای  » دایرف اب  رگتعیب  رازه 

.دنتشاذگ (2) اهنت  ار  وا  و 

.ناریمب ! هدش يرای  يا  : تسنیا شیانعم.دوب  زین  ردب  گنج  رد  ناناملسم  راعش  ، هلمج نیا 

یکیرات رد  ات  دنتخاس  دوخ  راعش  ار  هلمج  نیا  ، دندرک تکرح  بش  رد  نوچ.دوب  نمشد  گرم  هب  کین  لاف  ییوگشیپ و  یعون  نیا 
.دنسانشب (3) ار  رگیدکی 

لیقع نب  ملسم  -

دیعس نب  ییحی 

نب ورمع   . دـنرادزاب ، قارع يوـس  هب  تمیزع  هکم و  زا  جورخ  زا  ار  « مالـسلا هـیلع  » نیـسح ماـما  دنتـساوخ  یم  هـک  یهورگ  ةدرک  رس 
زا.دنک رورت  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ، دناوتب رگا  هک  تشاد  تیرومأم  دوب ، زین  لاس  نآ  رد  جاحلا  ریما  هک  هّکم  یلاو  ، صاع نب  دیعس 

داتسرف هاپس  زا  یعمج  هارمه  ار  دیعس  نب  ییحی.دوش  یثنخ  هئطوت  ، هّکم زا  « مالسلا هیلع  » نیسح نتفر  نوریب  اب  تساوخ  یمن  ور  نیا 
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.ّيرزج زا  لقن  هب  ،ج 45،ص 389  راونالا راحب  ( - 3 - 3
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دیماجنا مه  هنایزات  اب  دروخرب  هب  راک  دندرک و  تمواقم  ، شباحصا ماما و  اّما.دنوش  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  تمیزع  عنام  روز  هب  ات 
.دندوب (1) ردارب  ، ورمع ییحی.دنام و  ماکان  تیرومأم  ماجنا  رد  ییحی  و 

دیعس نب  ورمع  ، مامتان جح  -

ینزام میلس  نب  ییحی 

: دوب نینچ  دربن  ماگنه  وا  زجر.تسالبرک  يادهش  زا 

الّجعم ادعلا  یف  ادیدش  ابرض  الصیف  ابرض  موقلا  ّنبرضأل 

البقم (2) اتوم  مویلا  فاخا  الولوم و ال  اهیف و ال  ازجاع  ال 

.ار تداهش  زا  لابقتسا  مه  دناسر و  یم  ار  وا  يروشحلس  یسامح و  حور  مه  هک 

يدبع ( تیبث ) طیبث نب  دیزی 

زا سپ.تشاد  رسپ  هد  يو.دوب  دوخ  ۀلیبق  فارشا  زا  یلؤد و  دوسألا  وبا  باحصا  زا  تیب و  لها  نایعیش  زا  يو.تسالبرک  يادهش  زا 
دندمآ و هرصب  زا  هّللا  دیبع  هللا و  دبع  شرسپ  ود  هارمه  ، دوب هتشون  هرصب  لها  هب  باطخ  هک  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  ۀمان  تفایرد 

زور.دنتـسویپ وا  ناوراک  هب  ، هدـناسر « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  هب  ار  دوخ  هّکم  رد  ، اـه ههاریب  ندومیپ  اـب  اـههار  ندوب  هتـسب  ّتلع  هب 
هدمآ « هسدقم ۀـیحان  » ترایز رد  هس  ره  مان  .دندیـسر (3) تداهـش  هب  نت  هب  نت  ةزرابم  رد  شدوخ  لّوا و  ۀلمح  رد  شنارـسپ  اروشاع 

.تسا (4) هدش  طبض  مه  طیقر  نب  ردب  ، دیقر نب  ردب  ، طیبن نب  دیزی  وا  مان.تسا 

طیبث نب  دیزی  نب  هللا  دیبع  هللا و  دبع  -

ینادمه نیصح  نب  دیزی 

ماما زا  ، درک هبلغ  شنارای  ماما و  رب  یگنشت  یتقو  اروشاع  زور  هک  « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ياسراپ  راوگرزب و  ، عاجش نارای  زا  یکی 
نانآ اب  تارف  بآ  زا  ماما  ةدافتسا  زا  يریگولج  هب  تبسن  يو.داد  هزاجا  ماما.دنک  تبحـص  دعـس  رمع  نایفوک و  اب  ات  تساوخ  هزاجا 

هاپس ةرابرد  ، ماما هاگنآ.تشگرب  هجیتن  یب.دنداد  بسانمان  خساپ  وا  هب  اّما.درک  ضارتعا  نانآ  هب  تبحص و 
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دوب هدرک  تعیب  زین  لیقع  نب  ملسم  اب  هفوک  رد  وا  .دنناراک (1) نایز  ناطیش  بزح  تسا و  هتشگ  هریچ  نانآ  رب  ناطیش  : دومرف نمشد 
.تسویپ (2) « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  دش و  جراخ  هفوک  زا  ، ملسم تداهش  زا  سپ  و 

دایز نب  دیزی 

زا یمان و  لاجر  زا  « يدـنک ءاثعـشلا  وبا   » هب فورعم  ، يدـنک ( رجاـهم ) رـصاهم نب  داـیز  نب  دـیزی  شلماـک  ماـن.تسالبرک  يادهـش  زا 
هیلع » یلع نــب  نیــسح  هــب  یلو  دــش  جراــخ  هفوــک  زا  دعــس  رمع  هاپــس  هارمه  هــک  دوــب  هفوــک  رهاــم  نازادــناریت  ناروــالد و 

هتسویپ و « مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  يو  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  هب  ّرح  هاپـس  ندیـسر  زا  شیپ  دنا  هتفگ  مه  یخرب.تسویپ  « مالـسلا
یم هک  يریت  ره  اـب.داتفا  نیمز  رب  ریت  جـنپ  اـهنت  هـک  دـنکفا  نمـشد  يوـس  هـب  ریت  دـص  ، نیـسح ماـما  يور  شیپ.دوـب  هدـش  وا  هارمه 

ّمهّللا :» هدب رارق  تشهب  ار  شـشاداپ  نادرگ و  راوتـسا  ار  شا  يزادـناریت  ایادـخ  هک  درک  یم  اعد  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  ، تخادـنا
.دنا (4) هدرک  لقن  مه  رجاهم  نب  دایز  نب  دیزی  دایز و  یبا  نب  دیزی  ار  وا  مان  (3) هّنجلا » هباوث  لعجا  هتیمر و  دّدس 

دوعسم نب  دیزی 

هلظنح و ینب  ، میمت ینب  لیابق  ، ترضح نآ  زا  همان  تفایرد  زا  سپ  هک  دوب  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماما  راداوه  فورعم  ياهتیـصخش  زا 
دعاسم يا  همان  سپس  ، دندرک ینابیتشپ  دییأت و  ار  وا  ۀباطخ  زین  نانآ.تخادرپ  نخس  داریا  هب  ناشعمج  رد  دروآ و  درگ  ار  دعـس  ینب 

.درک (5) توعد  هفوک  هب  ار  وا  تشون و  ماما  هب 

هیواعم نب  دیزی 

لها زابگـس و  ، راسگیم یناوج.تفای  ّدلوت  يرجه  لاس 25  رد  يو.دمآ  دیدپ  وا  روتـسد  هب  البرک  ۀـعجاف  هک  يوما  راکتیانج  ۀـفیلخ 
رب تعیب  يرایـسب  زا  شگرم  زا  شیپ  هیواعم.دـندرک  تعیب  تفالخ  ناونع  هب  وا  اب  ، درم هیواـعم  نوچ  .دوب (6) یـشاّیع  يزاب و  هنیزوب 

رابودنب و یب.دوب  هدیقع  یب  داعم  أدبم و  هب  تشاد و  يداحلا  ياه  هشیدنا  دیزی.دوب  هتفرگ  وا  يدهعیلو 
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مدرم دش و  راکـشآ  هنیدم  هکم و  رد  یناوخ  هزاوآ  تفای و  شرتسگ  مه  نایلاو  هب  روجف  قسف و  وا  نامز  رد.دوب  برط  شیع و  لها 
.دنتخادرپ (1) ینلع  يراوخ  بارش  هب 

لجر دیزی  :» دومرف داد و  تداهـش  وا  قسف  هب  دش  هجاوم  دیزی  اب  تعیب  يارب  ناورم  دیلو و  رارـصا  اب  یتقو  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیس 
تسا شک  مدآ  ، راوخ بارش  ، قساف يدرم  ، دیزی (2) هلثم .» عیابی  یلثم ال  قسفلاب و  نلعم  همرتحملا  سفّنلا  لتاق  رمخلا  براـش  قساـف 

.درک دهاوخن  تعیب  وا  لثم  یسک  اب  نم  نوچمه  یسک  دنک و  یم  هانگ  اراکشآ  هک 

دیزی زا  هک  هیواعم  خساپ  رد  ترضح  نآ  ، هسلج کی  رد  يزور  یتح.تشاد  هقباس  ، دیزی زا  « مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  تخانـش  نیا 
ضارتعا ، دیزی شرسپ  يارب  نآ  نیا و  زا  نتفرگ  تعیب  رطاخ  هب  هیواعم  هب  درمش و  رب  ار  دیزی  دسافم  اهیتشز و  ، هتساخرب ، درک شیاتس 

.درک (3)

تموکح هاگتـسد  رد  دـسافم  داسف و  داجیا  ناـمیا و  اـب  ياـهناسنا  نتـشک  لاـملا و  تیب  لـیم  فیح و  هب  ، شردـپ نوچمه  زین  دـیزی 
یبوکرس يارب.دنزب  ار  وا  ندرگ  ، تفریذپن رگا  دریگب و  تعیب  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  زا  روز  هب  هک  تشون  هنیدم  یلاو  هب.تخادرپ 

هب تشامگ و  هفوک  تیالو  هب  ار  « دایز نبا  ،» دـندوب هدرک  تعیب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملـسم  اـب  هک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح ماـما  ناراداوه 
رد ، درک تموکح  لاس  هس  هک  يدرم  ةرابرد  دـینک  یم  تواضق  هنوگچ  :» تسا هتفگ  وا  ةرابرد  « يزوج نبا  » .داد ناـمرف  ماـما  نتـشک 

نایرکشل يارب  ار  هنیدم  تخاس و  تشحو  راچد  ار  هنیدم  مدرم  مّود  لاس  رد  دناسر و  تداهـش  هب  ار  « مالـسلا هیلع  » نیـسح لوا  لاس 
تـسالبرک ۀثداح  هب  هراشا  هک  (4) .تخاس » ناریو  درک و  نارابگنـس  قینجنم  اب  ار  ادـخ  ۀـناخ  ، مّوس لاـس  رد  دـنادرگ و  حاـبم  دوخ 

سپ نیا  دندومن و  نوریب  رهـش  زا  ار  نایوما  رگید  وا و  دندرک و  مایق  یلاو  ّدض  رب  يرجه  لاس 63  رد  هنیدم  مدرم  هک  « هّرح ۀعقاو  و«
مدرم ماع  لتق  يارب  يرکـشل  اب  ار  هبقع  نب  ملـسم  مه  دـیزی.دش  راکـشآ  ناـنآ  رب  دـیزی  تاـیانج  یگدولآ و  داـسف و  هک  دوب  نآ  زا 

ادخ مرح  مارحلا و  دجسم  هب  دندرب و  موجه  هّکم  هب  ریبز  نب  هللا  دبع  مایق  بوکرـس  يارب  هاپـس  نامه  زین  يرجه  لاس 64  رد.داتسرف 
زا شیب  ، دیزی ياهیگدولآ  اهگنن و  .دندش (5) هتـشک  يا  هّدع  دش و  ناریو  تخوس و  مارحلا  دجـسم  هبعک.دندرک و  هلمح  قینجنم  اب 

نیا رد  هک  تسا  نآ 
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باب » رد درم (2)و  قشمد  فارطا  زا  « نیراوح  » رد لاس 64  رد  دوب و  هام  تشه  لاس و  هس  ، دیزی تموکح  تّدم  .دجنگب (1) رصتخم 
.دش (3) نفد  قشمد  « ریغصلا

هّرح ۀعقاو  ، هّیما ینب  -

یفعج لفغم  نب  دیزی 

گنج رد  هدرک و  كرد  ار  « هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  يو.دیسر  تداهش  هب  البرک  رد  هک  هعیـش  رعاش  دنمرنه و  ناعاجـش  زا 
ترضح سپس.دیگنج  وا  باکر  رد  نیفص  گنج  رد  هک  دوب  « مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  باحـصا  زا  تشاد و  روضح  هّیـسداق 
ناوراک هب  هّکم  رد  يو  ، دوب تسار  حانج  رد  ، هاپـس نآ  رد.داتـسرف  زاوها  هب  « دـشار نب  تیرخ   » اب گـنج  يارب  ار  وا  جراوخ  ۀـنتف  رد 

هب نانآ  زا  يا  هّدـع  نتـشک  زا  سپ  نایفوک ، اب  نت  هب  نت  راکیپ  رد  اروشاع  زور  دـمآ و  البرک  هب  ترـضح  نآ  اـب  تسویپ و  ینیـسح 
.تسا (4) هدمآ  لقعم  نب  دیزی  تروصب  هسّدقم  ۀیحان  ترایز  رد  شمان.دیسر  تداهش 

رجاهم نب  دیزی 

.دنا هتسناد  يدنک  رجاهم  نب  دایز  نب  دیزی  نامه  ار  وا  یخرب.تسا  هدمآ  رامش  هب  البرک  يادهش  زا 

دایز نب  دیزی  -

نایدیزی

.رضاح رصع  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  ، لمع رد  هچ  رکف و  رد  هچ  ، دیزی ناوریپ  ناگتسباو و 

ترفن ادـخ و  نعل  دروم  دـنوش و  یم  بوـسحم  « دـیزی لآ  دـیزی و« ناـمدود  زا  ، هار نآ  رد  ناگدـننک  لـمع  دـیزی و  ناراداوـه  ۀـمه 
نعلا ّمهّللا  :» میناوخ یم  هک  « هفورعم ریغ  ياروشاع  ترایز  » نوچمه ، تسا هدـمآ  مه  اه  هماـنترایز  یخرب  رد  « دـیزی لآ  » ریبعت.دـنمدرم

دایز و لآ  نایدـیزی و  رب  یهلا  تنعل  مشخ و  هک  تسا  يزور  ، اروشاع زور  : هک تساجنامه  »و  اعیمج ناورم  ینب  دـیزی و  لآ  دـیزی و 
همقنلا و هیف  دّدجت  موی  اذه  :» دوش یم  لزان  دیدجت و  ، دعس رمع  رمش و 
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(1) رمّشلا .» دعس و  نب  رمع  دایز و  لآ  یلع  دیزی و  لآ  یلع  دیزی و  نیعّللا  یلع  هنعّللا  هیف  لّزنت 

اب هدومن و  ّتیعبت  يوریپ و  نانآ  زا  هک  سک  ره  نیرخآ  نیلّوا و  زا  دنـشاب و  دیزی  راتفر  راتفگ و  هب  یـضار  هک  یناسک  ۀـمه  هوالعب 
يارجام هک  نانآ  ۀمه  زین  ، دنا هتفرگ  رارق  نعل  دروم  ، دشاب هتـشاد  تیاضر  ای  هدرک  تدعاسم  ار  هورگ  نآ  دـشاب و  هدرک  تعیب  نانآ 

کلذ هغلب  نم  ّلک  نعلا  مهّللا و  :» قلخ ادـخ و  نوعلم  دـندیزی و  لآ  همه  ، تماـیق زور  اـت  ، دـندش یـضار  نآ  هب  هدینـش و  ار  اروشاـع 
(2) نیّدلا .» موی  یلا  نیعمجا  قیالخلا  نیرخآلا و  نیلّوألا و  نم  هب  یضرف 

نآ یماح  هک  سک  ره  دریگ و  یم  ارف  ار  اهناکم  اهنامز و  ۀمه  هک  تسا  نایدیزی  ۀـهبج  یگدرتسگ  ةدـنهد  ناشن  اهنیرفن  نعل و  نیا 
لآ » دزادرپـب يدازآ  ّقـح و  هار  نازراـبم  عـمق  عـلق و  هـب  يدـیزی  یتّیهاـم  نتـشاد  اـب  دـشاب و  تـیب  لـها  نمــشد  فلاـخم و  رّکفت و 
ادخ ۀناخ  نارئاز  تداهش  هر » » ینیمخ ماما.دنا  « نایدیزی » نشور قیداصم  زا  یناهج  رابکتـسا  لماوع  اهتـسینویهص و  زورما.تسا  « دیزی

ار قافن  رفک و  ریشمش  هک  دناد  یم  مالـسا  ردص  نایدیزی  نامه  ۀعجاف  رارکت  ، مرح هاگلتق  زاجح و  يالبرک  رد  »و  نینوخ جح  » رد ار 
یم ناریا  مولظم  ناناملسم  یمالـسا و  بالقنا  ّدض  رب  رفک  دّحتم  ۀهبج  هب  تبـسن  .دـندوب (3)و  هدرک  ناهنپ  مارحا  نیغورد  سابل  رد 

(4) .دنتسه » وا  ناگتسباو  دیزی و  رّرکم  ام  نافلاخم  البرک و  يادهش  رّرکم  ام  يادهش  :»... دیامرف

، اروشاع موی  لک  ، هّیما ینب  ، تنعل -

ّفّطلا موی 

هیلع » نیـسح ماما  تداهـش  البرک و  ۀـثداح  هب  هراشا  «، ّفطلا موی  » و.دـنلب عفترم و  نیمزرـس  يانعم  هب  ، تسـالبرک نیمزرـس  ماـن  ، ّفط
راک هب  رایسب  هعیش  نارعاش  یثارم  برع و  راعشا  رد  هژیوب  ، تایبدا رد  ، تساروشاع نامه  هک  فط  زور.تسا  نیمزرس  نآ  رد  « مالسلا

.تسا هدش  دای  « ّفطلا لیتق  » ناونعب « مالسلا هیلع  » نیسح زا  تسا و  هتفر 

اونین ، البرک ، ّفط -
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هّللا موی 

ناکم نامز و  یهاگ  یلو  ، تسادـخ نآ  زا  اهنامز  اهناکم و  اهزور و  ۀـمه  هچرگ.ادـخ  زور  ياـنعم  هب  ، تساروشاـع زور  ياـهمان  زا 
ادیپ باستنا  ادخ  هب  ، زور نآ  رد  دـنوادخ  ییامن  تردـق  هداتفا و  قافتا  نآ  رد  هک  يا  هثداح  تمظع  ای  نآ  ّتیمها  لیلد  هب  یّـصاخ 

رد هک  ارچ  ، تسا هدـش  هیـصوت  نآ  تشادـیمارگ  هب  هدـش و  دای  « هّللا ماّیا  » زا زین  نآرق  رد.دوش  یم  « ادـخ زور  ای  ادـخ  هام  دـنک و« یم 
(1) هیآ 5 .) میهاربا ،  : ِهّللا ِماّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ   ) تسا هتشاد  هدمع  ریثأت  ، للم ماوقا و  تشونرس 

تایاور قبط.تسا  « مالسلا هیلع  » نیـسح ماما  تداهـش  البرک و  ۀسامح  نآ  نیرتمهم  هک  هداتفا  قافتا  یّمهم  ثداوح  ، اروشاع زور  رد 
هیلع و هللا  یلص  » ربمایپ دنتفرگ و  یم  هزور  ، ار زور  نآ  ناینیـشیپ  هک  هدوب  یّمهم  زور  اروشاع  ، ّتنـس لها  بتک  رد  صوصخب  ، ناوارف

ربمایپ ترتع  اب  هک  يا  هنیک  رطاخب  هّیما  ینب  ، زور نیا  رد  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  تداهـش  زا  سپ  یلو  ، تفرگ یم  هزور  مه  « هلآ
اذه و...هّیما  ونب  هب  تکّربت  موی  اذه  ّنا  ّمهّللا  ) دنتخادرپ ینامداش  هب  دنداد و  رارق  دـیع  كرابم و  هدـنخرف و  زور  ار  زور  نآ  ، دنتـشاد

زا هتـسناد و  یموش  زور  ار  نآ  هعیـش  ناماما  ، هثداح نآ  زا  سپ  ور  نیا  زا  (2) نیـسحلا ) مهلتقب  ناورم  لآ  داـیز و  لآ  هب  تحرف  موی 
.دندرک یهن  نآ  رد  نتفرگ  هزور 

موی اروشاع  موی  ّنا  :» دومرف دندیسرپ ، نآ  ةزور  اروشاع و  ةرابرد  « هلآ هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  زا  هک  هدش  لقن  هّماع  تایاور  رد 
هک ره  دریگب و  هزور  تساوـخ  هـک  ره  ، تـسا هللا  ماـیا  زا  یکی  اروشاــع  (3) هکرت » ءاـش  نم  هماـص و  ءاـش  نمف  ، یلاـعت هّللا  ماـّیا  نم 

يرای ار  نانآ  « مالـسلا هیلع  » نیـسح نتـشک  رد  هک  ینایماش  هّیما و  لآ  هک  تسا  تیاور  « مالـسلا هیلع  » قداـص ماـما  زا.دریگن  ، تساوخ
رد تفالخ  دندرگرب و  البرک  ۀهبج  زا  ملاس  هفوک  هاپـس  دوش و  هتـشک  « مالـسلا هیلع  » نیـسح رگا  هک  دـندوب  هدرک  رذـن  ، دـندوب هدرک 

هزور ور  نیا  زا.دنریگب  هزور  ، زور نآ  ، شا هنارکش  هب  دنریگب و  نشج  دیع و  زور  ار  زور  نآ  ، ددرگ ّرقتـسم  نایفـس  یبا  لآ  نامدود 
نیا رد  دنریگ و  یم  هزور  دننک و  یم  ّتیعبت  نانآ  زا  مدرم  تسا و  هدش  مسر  نایفس  یبا  لآ  نایم  رد  زورما  ات  اروشاع  نتفرگ 
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.دنناسر (1) یم  يداش  ، شیوخ ناگتسب  هداوناخ و  هب  ، زور

نآ ناسنا  نیرتیمارگ  ندش  ادف  نید و  هار  رد  هناصلاخ  يراکادف  ةولج  نیرتمیظع  اروشاع  نینوخ  ۀعقاو  ، مالـسا خیرات  رد  ، لاح ره  هب 
رد اهتّما  دارفا و  نتفرگ  ماهلا  خیرات و  لوط  رد  اهتّلم  يرادیب  رد  یّمهم  تاریثأت  دوب و  مالسا  يایحا  تلادع و  قح و  هار  رد  راگزور 
مه یکی  ، میـشاب هتـشاد  یندوتـس  یندـنام و  داـی  هـب  مـهم و  رایــسب  زور  دـنچ  ، مالــسا رد  رگا  تـسا و  هتــشاد  متــس  اـب  هزراـبم  هار 

هیلع و هللا  یلص  » دمحم تّما  يارب  دهد و  یم  ناشن  ار  ادخ  يوس  زا  ناگتشرف  رب  ناسنا  ندیشخب  تمارک  زمر  زار و  هک  ، تساروشاع
يدازآ تفارـش و  بتکم  رد  ار  ناـهج  هک  دراد  ـالبرک  يادهـش  »و  مالـسلا هیلع  » ادهـشلا دیـس  نوچ  ییاـه  هوـسا  هک  سب  نیمه  « هلآ

رطاخ هچ  هب  ارچ و  اراگدرورپ ، : درک ضرع  دنوادخ  هب  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  یـسدق  یثیدـح  رد.دـنک  یم  تیبرت  ، دوخ
يرترب ار  ناـنآ  یگژیو  تلـصخ و  هد  رطاـخ  هـب  : دوـمرف ؟ يدیـشخب تلیـضف  اـهتّما  ریاـس  رب  ار  « هـلآ هـیلع و  هللا  یلــص  » دّـمحم تـّما 
نامرف ار  لیئارـسا  ینب  مه  نم  ات  ، دننک یم  لمع  نآ  هب  يدمحم  تّما  هک  تسیچ  تلـصخ  هد  نآ  : دیـسرپ « مالـسلا هیلع  » یـسوم.مداد

ملعلا نآرقلا و  هعامجلا و  هعمجلا و  داهجلا و  ّجحلا و  موّصلا و  هاکّزلا و  هالّـصلا و  :» دومرف لاعتم  يادخ  دننک ؟ لمع  اهنآ  هب  ات  مهد 
هک اتفگـش  ! اروشاع ،و  شناد ، نآرق ، تعامج زامن  هعمج ، زامن  ، داهج ، جح ، هزور ، تاکز ، زامن : زا تسا  ترابع  اهنآ  (2) ...ءاروشاعلا » و 

تمظع زار  نیا  و.تسا  رگید  ياهتّما  رب  مالـسا  تّما  شخبزایتما  ياهتلـصخ  زا...و  نآرق  داـهج و  جـح و  زاـمن و  راـنک  رد  اروشاـع 
زور هب  خساپ  رد  دـنوادخ  ، دـسرپ یم  « اروشاع  » موهفم زا  یـسوم  ترـضح  ، قوف ثیدـح  ۀـمادا  رد.تسا  نآ  ندوب  هللا  موی  اروشاع و 

دیهـش نآ  متاـم  ارهز و  ةداز  هار  رد  جرخ  ماـعطا و  نتـسیرگ و  تلیـضف  ربـمغیپ و  دـنزرف  گوس  رد  اروشاـع  ندوـب  یکاـبت  هیرگ و 
.دهد یم  هدعو  ار  تشهب  شاداپ  ، کشا تارطق  اروشاع و  زور  رد  نایرگ  ياهمشچ  رب  دیامرف و  یم  هراشا  راوگرزب 

اهنآ ياـیحا  میرکت و  هب  دـناد و  یم  « هللا موـی   » ار رویرهـش   17، دادرخ  15، نمهب نوچمه 22  ییاهزور  زین  « هّرـس سدـق  » ینیمخ ماما 
رد دـناد و  یم  هللا  ماّیا  زا  زین  ار  اروشاع  هک  دـهد  یم  ناـشن  (3) ...هللا » ماّیا  رگید  رویرهـش و  اروشاع و 17  » ریبعت دهد و  یم  روتـسد 

مه ییاج 

ص:487

ثیدح 41. ،ج 45،ص 95  راونالا راحب  ( - 1 - 1
،ج 7،ص 234. يدورهاش يزامن  ، راحبلا هنیفس  كردتسم  «، رشع » هژاو ، یحیرط ، نیرحبلا عمجم  ( - 2 - 2

،ج 16،ص 181. رون ۀفیحص  ( - 3 - 3
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نیرفآ هسامح  زور  تشادـگرزب  :» تسا هللا  موی  نامه  هک  دـناد  یم  « یهلا زور  » ار ود  ره  دـنک و  یم  هسیاقم  اروشاع  اـب  ار  دادرخ   15
تشادگرزب ، اروشاع زاس  تشونرس  زور  تشادگرزب  هک  ناس  نامه  ، تسا خیرات  لوط  رد  یناسنا  ياهـشزرا  تشادگرزب  ، دادرخ  15

تلفغ دــیابن  یهلا  زور  ود  نـیا  زا  ، دــننک تـلفغ  هـچ  ره  زا  ، موـلظم ياـهتّلم  هـکلب  ، اــم فیرــش  تـّلم.تسا  مـیرک  نآرق  مالــسا و 
ربا ناتفـص و  يوـلهپ  ناـیولهپ و  دادرخ   15، داتـسرف ناتـسروگ  هب  درک و  یفن  خـیرات  لوط  رد  ار  نایدـیزی  ، دوخ « هن » اب اروشاع.دـننک 
(1) هّللا » ماّیا  رب  دورد  ، نمهب دادرخ و 22  رب 15  دورد  ، اروشاع رب  دورد  :» دیامرف یم  ، مایپ نیا  نایاپ  رد  »و  ...درک نوفدم  ار  اهتردق 

اروشاع -

ص:488

،ج 14،ص 264. نامه ( - 1 - 1
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یعوضوم ياهتسرهف 

هراشا

صاخشا 490

میهافم 495 تاعوضوم و 

اهرهش 498 اهاج و 

لیاسو 500 رازبا و 

اه 501 هثداح 

اه 502 هدیدپ  ءایشا و 

تاحالطصا 503

اهباتک 505

اههورگ 506

ذخآم 507 عبانم و 

ص:489
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صاخشا

« مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  (1)

يدزا نیصح  نب  میهاربا 

هبتع نب  دیلو  - ءاقرزلا نبا 

هزوج نبا 

دایز نب  هّللا  دیبع  - دایز نبا 

دعس نب  رمع  - دعس نبا 

سابع نب  هّللا  دبع  - سابع نبا 

دایز نب  هّللا  دیبع  - هناجرم نبا 

ءادهشلا وبا 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - لضفلا وبا 

یلع نب  نسح  نب  رکب  وبا 

یموزخم رکب  وبأ 

يدئاص ۀمامث  وبا 

( یمعثخ : ای ) یلشهن رمع  وبا 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - لضاف وبا 

فنخم وبا 

فوفکم نوراه  وبا 

يدبع ۀّیما  نب  مهدا 

یمرضح ةویح  نب  قاحسا 
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یکرت ملسا 

یمرضخ دیسا 

نینبلا ّما 

نیدباعلا نیز  «- مالسلا هیلع  » داّجس ماما 

فلخ ّما 

هملس ّما 

موثلک ّما 

بهو ّما 

یئاط دعس  نب  هّیما 

یلهاک ثراح  نب  سنا 

یحبصا لقعم  نب  سینا 

جئاوحلا باب 

یمیت میرح  نب  لیدب 

ینادمه ریضخ  نب  ریرب 

یمرضح رمع  نب  ( ریشب ) رشب

ملذح نب  ریشب 

یمیمت ّیح  نب  رکب 

يرمحا نارمح  نب  ریکب 

نفک یب  لسغ و  یب 

رامیب
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هّللا راث 

یناملس ثراح  نب  رباج 

یمیت جاجح  نب  رباج 

يراصنا هللا  دبع  نب  رباج 

ینابیش یلع  نب  هلبج 

بلاط یبا  نب  لیقع  نب  رفعج 

ص:490

.اه هینک  اهبقل و  ، اهمان : لماش ( - 1 - 1
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بلاط یبا  نب  یلع  نب  رفعج 

يراصنا بعک  نب  هدانج 

ینالوخ رجح  نب  بدنج 

نوج

یعبض کلام  نب  نیوج 

ثراح

سیقلا ئرما  نب  ثراح 

یلشهن هّللا  دبع  نب  بیبح 

رهاظم نب  بیبح 

يدعس دیز  نب  جاّجح 

یفعج قورسم  نب  جاّجح 

یحایر دیزی  نب  ّرح 

هلمرح

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح 

ریمن نب  نیصح 

لیفط نب  میکح 

یبسار رمع  نب  سالح 

یعازخ دامح  نب  داّمح 

يدزا ملسم  نب  دیمح 

یمابش دعسا  نب  هلظنح 
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ینابیش ورمع  نب  هلظنح 

يدزا ورمع  نب  دلاخ 

ابع لآ  سماخ 

یلوخ

هّللا راث  - ادخ نوخ 

هّیقر - هلاس هس  رتخد 

دیرد

یعازخ لبعد 

جزید

بابر

هّیقر

ورمع نب  ثیمر 

رجاهم نب  هدئاز 

« مالسلا هیلع  » ربکا یلع  - یلیل ةداز 

قمح نب  ورمع  یلوم  ، رهاز

یمعثخ رشب  نب  ریهز 

بئاس نب  ریهز 

يدزا میلس  نب  ریهز 

نامیلس نب  ریهز 

یلجب نیق  نب  ریهز 
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مقرا نب  دیز 

لقعم نب  دیز 

ءاقرو نب  دیز 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز 

« مالسلا هیلع  » بنیز

نیبنیز

نابراس

ورمع نب  ملاس 

ملسم نب  رماع  یلوم  ، ملاس

ربمایپ طبس 

نوجرس

یمیمت ۀلظنح  نب  دعس 

یفنح هّللا  دبع  نب  دیعس 

هنیکس

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - البرک ناطلس 

براضم نب  ناملس 

يدزا نامیلس  نب  نامیلس 

یعازخ درص  نب  نامیلس 

یمرضح نوع  نب  نامیلس 

ریثک نب  نامیلس 
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سنا نب  نانس 

ینادمه معنم  نب  راوس 

ص:491
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یمعثخ رمع  نب  دیوس 

دعس نب  لهس 

« مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس 

يریمح دّیس 

يرباج ثراح  نب  فیس 

يدبع کلام  نب  فیس 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - نید هاش 

ونابرهش - نانز هاش 

یعبر نب  ثبش 

( ربکا یلع  ) ربمغیپ هبش 

هّللا دبع  نب  بیبش 

یضاق حیرش 

رغصا یلع  - ههام شش 

نشوجلا يذ  نب  رمش 

رکاش یلوم  ، بذوش

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - ابق نوگلگ  هش 

( هّللا دبع  نب  دیعس  ) زامن دیهش 

رغصا یلع  - هراوخریش

بنیز - البرک نز  ریش 

یلع نب  سابع  - نیسح ءاول  بحاص 
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هّللا دبع  نب  كاّحض 

کلام نب  هماغرض 

حامرط

ملسم نالفط 

رغصا یلع  - عیضر لفط 

هیقر - هلاس هس  لفط 

رغصا یلع  - هام شش  لفط 

هعوط

بیبش یبا  نب  سباع 

( هدیلخ ) هدیلج نب  رماع 

ناّسح نب  رماع 

کلام نب  رماع 

يدبع ملسم  نب  رماع 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع 

یبلک دیزی  نب  یلعألا  دبع 

هربس یبا  نب  نمحرلا  دبع 

یبحرا هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع 

يدزا هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع 

ّهبر دبع  نب  نمحرلا  دبع 

هزرع نب  نمحرلا  دبع 
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هورع نب  نمحرلا  دبع 

لیقع نب  نمحرلا  دبع 

دیزی نب  نمحرلا  دبع 

حلاصلا دبعلا 

رکب یبا  نب  هّللا  دبع 

( رطقی ) رطقب نب  هّللا  دبع 

رفعج نب  هّللا  دبع 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نسح  نب  هّللا  دبع 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  نب  هّللا  دبع 

ریبز نب  هّللا  دبع 

يدزا ریهز  نب  هّللا  دبع 

سابع نب  هّللا  دبع 

هورع نب  هّللا  دبع 

يدزا فیفع  نب  هّللا  دبع 

لیقع نب  هّللا  دبع 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  هّللا  دبع 

یبلک ریمع  نب  هّللا  دبع 

لیقع نب  ملسم  نب  هّللا  دبع 

ینادمه عمسم  نب  هّللا  دبع 

يدبع دیزی  نب  هّللا  دبع 
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رغصا یلع  - عیضر هّللا  دبع 

ّرح نب  هّللا  دیبع 

ص:492
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دایز نب  هّللا  دیبع 

دیزی نب  هّللا  دیبع 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  نامثع 

( هورع ) هورف نب  نامثع 

یبلعث ناطب  نب  هورع 

سمحا سیق  نب  هورع 

ناشطع

هّیطع

رادملع

« مالسلا هیلع  » رغصا یلع 

« مالسلا هیلع  » ربکا یلع 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - طسوا یلع 

« مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  - نیسحلا نب  یلع 

همالس یبا  نب  راّمع 

ناسح نب  راّمع 

يدزا بخلص  نب  هراّمع 

یلولس هّللا  دبع  نب  هراّمع 

بعک نب  نارمع 

یمرضح بدنج  نب  رمع 

يوادیص دلاخ  نب  رمع 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 658 

http://www.ghaemiyeh.com


دعس نب  رمع 

دعس نب  رمع  - دعس رمع 

يراصنا ةدانج  نب  ورمع 

يدیبز جاّجح  نب  ورمع 

يدزا دلاخ  نب  ورمع 

صاع نب  دیعس  نب  ورمع 

یمیمت ۀعیبض  نب  ورمع 

يدئاص ۀمامث  وبا  - یعدنج هّللا  دبع  نب  ورمع 

يراصنا ۀظرق  نب  ورمع 

سیق نب  ورمع 

یفعج عاطم  نب  ورمع 

یجحذم هّللا  دبع  نب  ریمع 

رفعج نب  نوع 

رفعج نب  هّللا  دبع  نب  نوع 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  نوع 

لیقع نب  ملسم  - هفوک بیرغ 

نوج ، یکرت ملسا  - كرت مالغ 

نوج - هایس مالغ 

نمحرلا دبع  نب  نالیغ 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رتخد  همطاف 
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نینبلا ّما  - هّیبالک ۀمطاف 

قدزرف

سرطف

« مالسلا هیلع  » نیسحلا یلوم  ، براق

یبلغت ریهز  نب  طساق 

ثراح نب  مساق 

يدزا بیبح  نب  مساق 

« مالسلا هیلع  » نسح نب  مساق 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسح  - ایقشا لیتق 

تاربعلا لیتق 

يرافغ ةّرق  یبا  نب  هّرق 

يرمن ورمع  نب  بنعق 

« مالسلا هیلع  » مشاه ینب  رمق 

ثعشا نب  سیق 

ینادمه هّللا  دبع  نب  سیق 

يوادیص رهسم  نب  سیق 

یفشاک

یبلغت ریهز  نب  سودرک 

تاربعلا لیتق  - کشا ۀتشک 

يدزا رباج  نب  بعک 
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يدسا دیز  نب  تیمک 

یبلغت قیتع  نب  هنانک 

ص:493
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« مالسلا هیلع  » رغصا یلع  - ههام شش  كدوک 

« مالسلا هیلع  » نسح نب  مساق  - نسح غاب  لگ 

نافهل

یلیل

دعس تنب  هیرام 

نادود نب  کلام 

يرباج هّللا  دبع  نب  کلام 

یبحرا رضن  نب  کلام 

« مالسلا هیلع  » یلع نب  سابع  - مشاه ینب  هام 

يذئاع هّللا  دبع  نب  عمجم 

یناشاک مشتحم 

دیعس یبا  نب  دّمحم 

ثعشا نب  دّمحم 

رفعج هّللا  دبع  نب  دّمحم 

« مالسلا هیلع  » بلاط یبا  نب  یلع  نب  ( رغصا ) دّمحم

هّیفنح دّمحم 

یفقث راتخم 

مکح نب  ناورم 

یمرضح لئاو  نب  قورسم 

جاّجح نب  دوعسم 
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هبقع نب  ملسم 

لیقع نب  ملسم 

هجسوع نب  ملسم 

يدزا ریثک  نب  ملسم 

دانک نب  ملسم 

ملسم نب  رماع  یلوم  ، ملسم

همرخم نب  روسم 

يرازف ۀبجن  نب  ّبیسم 

روکشم

«( مالسلا هیلع  » نیسح ) تیاده حابصم 

مولظم

هیواعم

لقعم

بورکم

« مالسلا هیلع  » نیسحلا یلوم  ، حجنم

لاهنم

دایز نب  عینم 

سوا نب  رجاهم 

لاله نب  عفان 

ریشب نب  نامعن 
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یبسار ورمع  نب  نامعن 

نالجع نب  میعن 

هبتع نب  دیلو 

یبلک هّللا  دبع  نب  بهو 

يدارم ةورع  نب  یناه 

یعبس یناه  نب  یناه 

یبسار دّنهم  نب  فاهفه 

قدزرف - بلاغ نب  مامه 

دیعس نب  ییحی 

ینزام میلس  نب  ییحی 

يدبع ( تیبث ) طیبث نب  دیزی 

ینادمه نیصح  نب  دیزی 

دایز نب  دیزی 

دوعسم نب  دیزی 

هیواعم نب  دیزی 

یفعج لفغم  نب  دیزی 

رجاهم نب  دیزی 

***
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میهافم تاعوضوم و 

اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و 

ترایز بادآ 

ربنم ظعو و  بادآ 

یگدازآ

نآرق توالت  - فهک ۀیآ 

البرک تضهن  رامآ 

اروشاع تاّیبدا 

ناذا

لوخد نذا 

نادیم نذا 

نیعبرا

تراسا

عاجرتسا

ير تموکح  - ير تراما 

همان ناما 

« مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  فاصوا 

اروشاع تضهن  فادها 

راثیا

تعیب نتشادرب 
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تریصب

البرک الب و 

بیس يوب 

تعیب

ییافو یب 

یناوخ هدرپ 

حتف - يزوریپ

حتف - ریشمش رب  نوخ  يزوریپ 

یناوخ شیپ 

« مالسلا هیلع  » نیسح تداهش  ییوگشیپ 

اعوسات

یغیلبت ، یماظن ياهکیتکات 

یکابت

اروشاع ياهفیرحت 

تبرت

هیزعت

لّسوت

راث

داهج

یناوخ شواچ 
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مامتان ّجح 

ير تموکح 

هبطخ

راث «- مالسلا هیلع  » نیسح یهاوخنوخ 

اروشاع ياهسرد 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  هب  نایفوک  ۀمان  - همانتوعد

البرک رد  نفد 

ص:495
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تبیصم رکذ 

هیثرم - ءاثر

زجر

اروشاع یگنادواج  زمر 

البرک مایق  رامش  زور 

هضور

اروشاع تضهن  رد  نانز 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةریس 

تعافش

ینز ریجنز 

یگدنز

ترایز

نیعبرا ترایز 

هدایپ ترایز 

هّیبجر ترایز 

اروشاع ترایز 

البرک ترایز 

هسّدقم ۀیحان  ترایز 

همانترایز

ثراو ترایز 
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ییاّقس

نارابگنس

يرادازع - يراوگوس

ینز هنیس 

هیزعت - یناوخ هیبش 

تعاجش

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  راعش 

« مالسلا هیلع  » نیسحلا تاراثل  ای  - نیباوت راعش 

اروشاع ياهراعش 

تما ، روصنم ای  - ملسم ناراداوه  راعش 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رعش 

اروشاع رعش 

تداهش

یبلط تداهش 

تداهش - دیهش

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ۀعیش 

ربص

اروشاع

نارگید رظن  رد  اروشاع 

فورعم هب  رما  اروشاع و 
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یمالسا بالقنا  اروشاع و 

ترتع

يرادازع

یتّنس يرادازع 

ینیسح قشع 

شطع

ترایز لسغ 

حتف

تّوتف

اروشاع گنهرف 

هّیما ینب  داسف 

زوف

ینابرق

نآرق هب  نداد  مسق 

ینز همق 

تبرت اب  نتشادرب  ماک 

اروشاع ۀمانباتک 

هیرگ

تئارب تنعل و 

متام
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البرک مایق  ّتیهام 

ینیسح سلاجم 

ص:496
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« مالسلا هیلع  » تیب لها  ّتبحم 

مّرحم

یحاّدم

یثارم حیادم و 

اروشاع تضهن  لحارم 

اهتّنس مسارم و 

يرادازع ، هحون ، یثارم حیادم و  - هیثرم

ّنج ۀیثرم 

تبیصم

لتقم

ير تموکح  - ير کلم 

يرادازع تیعونمم 

لزنم

همان

نت هب  نت  دربن 

رذن

« مالسلا هیلع  » نیسح نیگن  شقن 

یگنج تارّرقم  ضقن 

زامن

هحون
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ّنج ۀیثرم  - نج ۀحون 

؟ شروش ای  تضهن 

ثراو

افو

فقو

ترجه

اروشاع موی  ّلک  - اروشاع زور  ره 

تئیه

ندیشون بآ  ماگنه  « مالسلا هیلع  » نیسح دای 

« مالسلا هیلع  » ییحی دای 

تداهش ای  حتف  ای 

هّللا موی 

***

ص:497
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اهرهش اهاج و 

رفجا

ریغصلا باب 

هفالخلا راد  - دیزی هاگراب 

ماش رازاب 

رسالاب

« رّمعم نبا  » ناتسب

هرصب

ناطب

هضیب

نیرهنلا نیب 

اپ نییاپ 

هیکت

تلود هیکت 

هّیبنیز ّلت 

میعنت

یلوخ - یلوخ رونت 

هّیبلعث

قشمد عماج 

رئاح
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رجاح

ینیسح مرح 

ءارورح

هّینیسح

ماش ۀبارخ 

هاگ همیخ  - هاگرخ

هّیمیزخ

قدنخ

هاگ همیخ 

هرامألا رد 

هفالخلا راد 

تاعاس ةزاورد 

البرک - البرک تشد 

قشمد

بهار رید  - اسرت رید 

بهار رید 

قرع تاذ 

مسح وذ 

نیسحلا سأر  دهشم  - نیسحلا سأر 

« مالسلا هیلع  » نیسحلا هضور 
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همیهر

ير

هلابز

دورز

هّیبنیز

هیلیلس

هناخباگنس

ص:498
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ماش

فارش

هعیرش

تارف - ّطش

قوقش

ینیسح مرح  - هّللا دبع  ابا  نحص 

حافص

ّفط

تایلاع تابتع 

تاناجهلا بیذع 

قارع

نیقارع

هناخازع

هبقع

رقع

قمع

ارومع

رمتلا نیع 

هدرولا نیع 

هّیرضاغ
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هرمغ

تارف

هّیسداق

عاق

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق 

هاگلتق لادوگ  - هاگلتق

لتاقم رصق 

هّیناطقطق

هفالخلا راد  - دیزی خاک 

البرک

هسانک

ماش ۀبارخ  - هناریو جنک 

هفوک

هاگلتق لادوگ 

« مالسلا هیلع  » نیسحلا سأر  دهشم  - نیسحلا سأر  دجسم 

حلسم

هعیرش ، تارف - هعرشم

« مالسلا هیلع  » نیسحلا سأر  دهشم 

یلوخ - خبطم

ندعم
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هثیغم

لزنم

نادیم

هلیخن

هرقن

سیواون

ارس هحون 

همقلع رهن 

اونین

قیقع يداو 

هصقاو

***
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لیاسو رازبا و 

ضایب

ملع - قریب

مچرپ

تبرت حیبست 

( قوت ) غوت

هبعش هس  ریت 

( هعماج لغ  ) هعماج

همکچ

لاخلخ

نارزیخ

هغدغد

هرز

هلسلس

جنس

حیرض

لبط

تمالع

تاملع ، ملع

يرامع
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دومع

ریجنز لغ و 

بیضق

لتک

هبیتک

هواجک

هراوشوگ

هراوهگ

هواجک - لمحم

کشم

هزین

هواجک - جدوه

***

ص:500
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اه هثداح 

اه همیخ  ندز  شتآ 

عادولا - عادو نیرخآ 

نینوخ نیعبرا 

تراسا

ماما ندب  رب  نتخات  بسا 

عادولا

( هرگنک ) اروشاع گنهرف  ینیمخ و  ماما 

هّرح ۀعقاو  - هنیدم بالقنا 

تعیب نتشادرب 

بآ نتسب 

هّکم هب  یگدنهانپ 

اعوسات

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ربق  بیرخت 

نآرق توالت 

ّرح ۀبوت 

یناغارچ

هّرح ۀعقاو  - هّرح

لّوا ۀلمح 

راتخم جورخ 
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« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باوخ 

« هملس ّما  » باوخ

هزات نوخ 

اروشاع رعش  بش 

اروشاع بش 

اروشاع

مساق یسورع 

اه همیخ  تراغ 

هّرح ۀعقاو  - هنیدم لها  مایق 

راتخم جورخ  - راتخم مایق 

لیقع نب  ملسم  - ملسم مایق 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةرصاحم 

نیباوت - نیباوت تضهن 

اروشاع تضهن  جیاتن  راثآ و  - اروشاع زا  سپ  ياهتضهن 

هّرح ۀعقاو 

عادولا - رخآ عادو 

ّفطلا موی 

***

ص:501
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اه هدیدپ  ءایشا و 

بآ

حانجلا وذ  «- مالسلا هیلع  » نیسح ماما  بسا 

حانجلا وذ  - راوس یب  بسا 

هیرگ - کشا

نابراس - رتشگنا تشگنا و 

هنهک نهاریپ 

تبرت

هایس ۀماج 

لمحم ۀبوچ 

ریصح

انح

نالیغم راخ 

نوخ

هزات نوخ 

ردس تخرد 

هدیرب ناتسد 

حانجلا وذ 

نوگژاو نیز 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس 
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ادهش ياهرس 

خرس قفش 

البرک ریش 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  - الط تشط 

هزات نوخ  - طیبع

رغصا یلع  - هقادنق

هدیرب يولگ 

قارع مدنگ 

قحال

هنهک نهاریپ  - هنهک سابل 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  رس  - نادند بل و 

رجعم

ربنم

البرک رهم 

لخن

ین

***
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تاحالطصا

نادیم نذا  (1)

رسالاب

یناب

يربنم اپ 

اپ نییاپ 

نیسح نم  انا  یّنم و  نیسح 

ینیسح

یجراخ

توملا ّطخ 

همان ناما  ناما - طخ 

بیطخ

رجنح رجنخ و 

نتسیرگ نوخ 

مد

اروشاع ۀهد 

رکاذ

یحاّدم ، هضور - یناوخ هضور 

لاح نابز 

عادو ترایز 

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 686 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/552/AKS BARNAMEH/#content_note_503_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیبنیز

هرفس

« مالسلا هیلع  » نیسح رب  مالس 

عادو مالس 

هناخباگنس

رجف ةروس 

یسخاو ، یسخاش

نابیرغ ماش 

ءاکبلا نیعم  - نادرگ هیبش 

لیامش

ندز روش 

ربص لتق  - ربص

يراذگ تشط 

همیلظلا همیلظلا 

یسوب هبتع 

نیقارع

فیرع

شک ملع 

مالسلا مالسإلا  یلع 

درف
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هشوگ شش  ربق 

ربص لتق 

تاربعلا لیتق 

ییالبرک

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  ةدرک 

ص:503

.دوش یم  لماش  هدش  لثملا  برض  هتفای و  ترهش  هک  مه  ار  ییاه  هیآ  اهثیدح و  ، اهریبعت ، ناونع نیا  ( - 1 - 1
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راد دیلک 

اروشاع موی  ّلک 

نتفر یکمک 

صعیهک

زیرگ

هداعس ّالا  توملا  يرا  ال 

« مالسلا هیلع  » هّللا دبع  ابا  اب  کمویک  موی  ال 

...کلملاب مشاه  تبعل 

دیزی رب  تنعل 

سلجم

ناوخ فلاخم 

حاّدم

ءاکبلا نیعم 

سیون لتقم 

يرکون بصنم 

« مالسلا هیلع  » ارهز هّیرهم 

الهم الهم 

رادنایم

ینادرگ لخن 

هخسن
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شعن

شقن

ناوخ هحون 

ارس هحون 

ظعاو

اروشاع زور  ره 

...الب برک و  سوه  دراد  هک  ره 

...رصان نم  له 

ّهلّذلا اّنم  تاهیه 

! نیسح ای 

...کل ّفا  رهد  ای 

« مالسلا هیلع  » نیسحلا تاراثل  ای 

...کعم اّنک  انتیل  ای 

روربم ای 

تما ، روصنم ای 

***

ص:504
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اهباتک

ّفطلا بدا  (1)

هداهشلا رارسا 

اروشاع خیرات  یسررب 

مشتحم - اروشاع دنب  بیکرت 

نیسحلا هروث 

ءادعسلا هقیدح 

مدآ ثراو  ، نیسح

اروشاع رعش  بش 

یسراف رعش  اروشاع و 

رارسألا هنیجنگ 

فوهل

نازحألا ریثم 

لتقم

مومهملا سفن 

***

ص:505

« اروشاع ۀمانباتک  » ناونع رد  ار  « مالسلا هیلع  » ادهشلا دیس  مایق  هب  طوبرم  ياهباتک  تسا و  هدمآ  یتاحیضوت  اهباتک  نیا  ةرابرد  ( - 1 - 1
.دینک هعلاطم 
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اههورگ

نایفس یبا  لآ  (1)

هّللا لآ 

هّیما ینب  - هّیما لآ 

دایز لآ 

ابع لآ  سماخ  - ابع لآ 

لیقع لآ 

تیب لها  «- هلآ هیلع و  هللا  یلص  » دّمحم لآ 

دارم لآ 

ناورم لآ 

دزا

« مالسلا هیلع  » تیب لها  يارسا 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا 

ابع لآ  سماخ  - ءاسک باحصا 

هّیما ینب  - نایوما

« مالسلا هیلع  » تیب لها 

دسا ینب 

هّیما ینب 

هدعج ینب 

مشاه ینب 
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نیباّوت

« مالسلا هیلع  » نیسح نّویراوح 

يرادازع ياه  هتسد 

هفوک هاپس  نارس 

ناگماج هایس 

« مالسلا هیلع  » نیسح ماما  باحصا  - البرک يادهش 

ترتع

رگ هحون  ناگتشرف 

ینیسح ۀلفاق 

نایفوک

دیزی اب  تعیب  نافلاخم 

يرادازع ياه  هتسد  - ینیسح بکاوم 

نت ود  داتفه و 

نایدیزی

***

ص:506

.لیابق یعازتنا و  یلیثمت و  ياههورگ  ای  یعقاو و  صاخ و  ياههورگ  : لماش ( - 1 - 1

اروشاع www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 709زکرم  هحفص 693 

http://www.ghaemiyeh.com


ذخآم عبانم و 

،1373 ش ریبک ریماینیوزقدابعلا  رابخا  دالبلا و  راثآ  (1)

،1371 ش یمالسا ياهشهوژپ  داینبهنومک  قازّرلا  دبع  دیسربمایپ  كاپ  نادناخ  ياه  هاگمارآ 

مق ، یتریصب هبتکمیوامس  رهاط  نب  دمحمنیسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا 

نارهت ، هیمالسالا بتکلا  رادیلماع  ّرح  خیشهادهلا  تابثا 

نارهت ، هیمالسالایرتست هّللا  رون  یضاققحلا  قاقحا 

،1409 ق یضترملا رادّربش  داوج  دیس  ّفطلا  بدا 

،1358 ش یمالسا گنهرف  رشن  رتفدیمیکح  اضر  دمحممالسا  رد  دّهعت  تایبدا و 

،1368 ش یمالسا تاغیلبت  نامزاسیوقت  اضر  دیسیمالسا  گنهرف  رد  نیعبرا 

،1413 ق مق ، دیفم خیش  ةرگنکدیفم  خیشداشرالا 

ءاطغلا فشاک  نیسح  دمحمهّینیسحلا  هبرتلا  ضرألا و 

،1355 ش یبیج ياهباتکروپ  نیرآ  ییحیامین  ات  ابص  زا 

،1392 ق توریب ، رداص رادیرشخمز  هغالبلا  ساسا 

،1284 ق نارهت ، یملعالا تاروشنمیدنبرد  لضافهداهشلا  رارسا 

( هباصإلا ۀیشاح  رد  ) ّربلا دبع  نباباعیتسا 

،1388 ق هیمالسالا بتکلا  رادینیلک  بوقعی  نب  دمحمیفاک  لوصا 

،1989 م توریب ، نییالملل ملعلا  رادیلکرزمالعألا 

،1402 ق هلاسرلا هسسؤمهلاّحک  اضر  رمعءاسنلا  مالعا 

،1403 ق توریب ، تاعوبطملل فراعتلا  رادنیمألا  نسحم  دیسهعیشلا  نایعا 

،1400 ق تاعوبطملل یملعالا  هسسؤمقودص  خیشیلاما 
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،1403 ق نیسردم ۀعماجدیفم  خیشیلاما 

،1972 م توریب ، هیبرتلا هبتکم  رادیلئالعلا  هّللا  دبعنیسحلا  مامالا 

،1367 ش یمالسا ياهشهوژپ  داینبیسّردم  یقت  دمحمیبتکم  ياهشبنج  هعیش و  ناماما 

ص:507

.تسا هدماین  همانباتک  نیا  رد  ، هدش لقن  اهنآ  زا  رعش  یهاگ  هک  اهناوید  رعش و  ياه  هعومجم  ، اه همانزور  زا  یخرب  ( - 1 - 1
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،1404 ق مق ، یضرلا تاروشنمینسحلا  فورعم  مشاههّیعیشلا  تاضافتنالا 

،1404 ق مق ، مود پاچیوسوملا  دعرهیمالسإلا  رفص  هضافتنا 

،1397 ق تاعوبطملل فراعتلا  رادیرذالبفارشألا  باسنا 

،1407 ق نارهت ، هثعبلا هسسؤمنیدلا  سمش  يدهمنیسحلا  راصنا 

،1349 ش ایسآیسراف نیدلا  لالجمالسا  یلماکت  بالقنا 

فجن ، هیردیحلا هعبطمیناپمک  يورغلا  نیسح  دمحمهّیسدقلا  راونألا 

،1413 ق دیفم خیش  هرگنکدیفم  خیشتالاقملا  لئاوا 

،1346 ش هیمالساداژن كاپ  اضر  دّیسربمایپ  نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا 

غالبلا هسّسؤممهّراسم  ، مهجهنم ، مهماقم ، تیبلا لها 

،1403 ق توریب ، ءافولا هسسؤمیسلجم  همالعراونألا  راحب 

،1413 ق توریب ، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  رادریثک  نباهیاهنلا  هیادبلا و 

ینارحب مشاه  دیسنآرقلا  ریسفت  یف  ناهربلا 

،1358 ش لامج دیس  تاراشتنایا  هنماخ  هّللا  هیآقداص  ياوشیپ 

،1361 ش یمالسا گنهرف  رشن  رتفدتکاس  نیسح  دمحم  : همجرت ، یلبش دمحامالسا  رد  شزومآ  خیرات 

،1410 ق یبرعلا باتکلا  رادیبهذ  نامثع  نب  دمحممالسالا  خیرات 

مق ، یتریصب هبتکمیرّفظملا  نیسح  دمحمهعیشلا  خیرات 

،1407 ق ءاوضألا رادیقاربلا  نیسح  دیسهفوکلا  خیرات 

،1371 ش مق ، هدنسیونیساّبع يدهممق  يرادازع  ایاکت و  خیرات 

،1358 ق هرهاق پاچیربط  ریرج  نب  دمحمیربط  خیرات 

،1337 ش نارهت ، مالسا یشورفباتکهداز  دامعمالسا  لصفم  خیرات 
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،1333 ش يزکرم یشورفباتکیمق  ثّدحمیهتنملا  هّمتت 

مّود پاچ  ، مق ، ملعلا رادینیمخ  ماماهلیسولا  ریرحت 

يرهطم یضترم  دیهشاروشاع  ياهفیرحت 

،1363 ش یمالسا تاراشتنایناّرح  ۀبعش  نبالوقعلا  فحت 

،1397 ق مود پاچ  ، زیربتییابطابط یضاق  دیهشءادهشلا  دیس  ترضح  نیعبرا  نیلوا  ةرابرد  یقیقحت 

،1401 ق توریب ، تیبلا لها  هسسؤمیزوج  نباصاوخلا  هرکذت 

یشاک هّللا  بیبح  المءادهشلا  هرکذت 

،1403 ق توریب ، تاعوبطملل یملعالا  هسسؤمهمعط  يداه  ناملسالبرک  ثارت 

،1373 ش ناشاکهانپ یمطاف  ( هوزج ) اروشاع يدیحوت  تالیکشت 

ینویامه قداصناریا  رد  هیزعت 

،1367 ش نارهتیمتاح دواد  : همجرت یکسووکلچ  زنپناریا  ورشیپ  یموب  رنه  ، هیزعت

ص:508
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،1352 ق فجن ، هیوضترم ۀعبطمیناقماملاقملا  حیقنت 

يدسألا هبتکمیوونءامسألا  بیذهت 

،1356 ش نارهتیتعیرش یلعراث 

،1401 ق تاعوبطملل فراعتلا  رادنیدلا  سمش  يدهمنیسحلا  هروث 

،1399 ق مق ، هیملعلا هعبطمیّزعم  لیعامساهعیشلا  ثیداحا  عماج 

1374 ش (، هر ) ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤمتالاقم  هعومجمدیشروخ  ۀمشچ 

1374 ش (، هر ) ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤمیهورگ  اروشاع  گنهرف  ینیمخ و  ماما  ةرگنک  تالاقم  ةدیکچ 

،1373 ش یمالسا تاغیلبت  نامزاسینیماروپ  رقاب  دمحممایق  تماق  ، یمق نیسح  اقآ  جاح 

،1343 ش يرفعج یشورفباتکهدازربکا  دومحماهناسنا  ياوشیپ  نیسح 

،1413 ق مق ، یضر فیرش  تاراشتنایمشاهلا  نیسحلا  نب  یلعهداهشلا  یلا  هقیرط  یف  نیسحلا 

،1397 ق نوتسلهچ هسردمییابطابط  زیزعلا  دبع  دیسهّنسلا  نیسحلا و 

،1396 ش اردصیرهطم یضترم  دیهشینیسح  ۀسامح 

،1393 ق مق ، هیملعلا بتکلا  رادیشرقلا  فیرش  رقاب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نسحلا  مامالا  هایح 

،1396 ق مق ، هیملعلا بتکلا  رادیشرقلا  فیرش  رقاب  « مالسلا هیلع  » یلع نب  نیسحلا  مامالا  هایح 

،1409 ق مق ، یمالسا بتکلا  رادیشرقلا  فیرش  رقاب  « مالسلا هیلع  » نیدباعلا نیز  مامالا  هایح 

،1375 ق فجن ، هیردیحلا هعبطمیرتشوش  رفعج  خیشهّینیسحلا  صئاصخلا 

،1341 ق فجنیرئازج نیدلا  رون  دیسهّیبنیزلا  صئاصخلا 

نارهت ، ناهج تاراشتنایهورگهیمالسإلا  فراعملا  هرئاد 

،1363 ش رهاط یمالسا  داینبیهورگعّیشت  فراعملا  هریاد 

نارهتیرصانع رباجناریا  رد  شیاین  شیامن و  رب  يدمآرد 
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،1353 ش نارهت ، یناهارفداژن یمشاه  میرکلا  دبع  دیس  دیهشتخومآ  اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد 

،1373 ش مق ، نارکمج دجسم  ( مومهملا سفن  ۀمجرت  (؟ تشذگ هچ  البرک  رد 

،1412 ق هیبرعلا تاراتخملا  رادمیحرلا  دبع  دمحمنیسحلا  ناوید 

زیربت 1304 ، یمشاه ینب  یشورفباتکیدابآ  نوتاخ  عیفر  دّمحمهاجنلا  هعیرذ 

،1403 ق توریب ، ءاوضالا رادینارهت  گرزب  اقآ  خیشهعیشلا  فیناصت  یلا  هعیرذلا 

،1380 ق فجن ، هیردیحلا هبتکمیسوط  خیشلاجر 

نارهتیمولظم یلع  بجرناگدازآ  ربهر 

نارهت ، هیمالسالا بتکلا  ردیتالحم  هّللا  حیبذهعیرشلا  نیحایر 

،1354 ش نارهت ، باتک عبط  یماهس  تکرشهداز  دامعنیسحلا  هّللا  دبع  ابا  یناگدنز 

،1371 ش نارهت ، ترایز جحیثدحم و  داوجترایز 

ص:509
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،1372 ش يرنه هزوحیا  هنماخ  هّللا  هیآ  نانخس  هدیزگنارگشیاتس  ناگدوتس و 

،1370 ش مق ، یمالسا تاراشتنایمجن  قداصالبرک  ات  هنیدم  زا  یلع  نب  نیسح  نانخس 

نارهت ، یناهارفیمق ثدحمراحبلا  هنیفس 

،1372 ش رصانیدراهتشا يدمحمدمحم  لآ  ۀمانگوس 

،1397 ق توریب ، فراعتلا ردینسحلا  فورعم  مشاهرشع  ینثالا  همئألا  هریس 

،1384 ق فجن ، بادآلا هعبطمینیما  نیسحلا  دبع  همّالعانتّنس  انتریس و 

،1373 ش یمالسا تاغیلبت  نامزاسیدوردرس  یتحص  دّمحمالبرک  يامیس 

،1369 ش ترایز جحییاوشیپ و  يدهماه  هرطاخ  نیمزرس  ماش 

،74-1366 ش زاریشاروشاع رعش  داتساروشاع  رعش  بش 

،1378 ق هیبرعلا بتکلا  ءایحا  راددیدحلا  یبا  نباهغالبلا  جهن  حرش 

یناقاخلا یلعتاّیرئاحلا  وا  البرک  ءارعش 

،1354 ش یحو تاراشتنایرهطم  یضترم  دیهشدیهش 

،1362 ش یمالسا داشرا  ترازو  ( هر ) ینیمخ مامارون  هفیحص 

،1408 ق توریب ، هیمالسالا رادلانیدلا  رون  نیسح  دیسرصاعملا  یلماعلا  بدالا  یف  اروشاع 

،1411 ق مقمرقملا قازّرلا  دبعمالسالا  یف  اروشاع 

،1415 ق مق ، هیمالسالا هفاقثلا  ءایحا  عمجمیدومحم  رقاب  دمحمنیفطصملا  تاربع 

،1407 ق توریب ، هیملعلا بتکلا  رادّهبر  دبع  نبادیرفلا  دقعلا 

يرهطم یضترم  دیهشنیسح  ماما  تضهن  رد  فورعم  هب  رما  رصنع 

،1341 ش نارهت ، هیمالسایا هرمک  لیلختعاجش  رصنع 

،1352 ش نارهت ، هیمالسا یشورفباتکیکراشف  رقاب  دمحممالکلا  ناونع 
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،1365 ش مق ، يدهملا مامالا  هسسؤمینارحبلا  هّللا  دبع  ( نیسحلا مامالا  ) ملاوع

،1365 ش مق ، يدهملا مامالا  هسسؤمینارحبلا  هّللا  دبع  ( ءارهزلا همطاف  ) ملاوع

،1387 ق توریب ، یبرعلا باتکلا  رادینیما  نیسحلا  دبع  همالعریدغلا 

،1366 ش نارهت هاگشنادیدمآ  دحاولا  دبعمکحلا  ررغ 

،1406 ق توریب ، هیملعلا بتکلا  رادیفوک  مثعا  نباحوتفلا 

،1409 ق رشنلا عیزوتلل و  تاعوبطملا  هکرشدیوس  نیساییمالسالا  يرکسعلا  ّنفلا 

،1391 ق هیمالسالا بتکلا  رادینیلک  بوقعی  نب  دمحمیفاک  عورف 

،1367 ش زیربت ، امینتناید نسحلا  وبااهشجنس  اهشزرا و  یخیرات  گنهرف 

،1368 ش يرنه هزوحیمیهف  يدهمههبج  گنهرف 

،1364 ش ریبک ریمانیعم  دمحمیسراف  گنهرف 
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،8-1361 ش نارهتیمالسا داشرا  ترازورنه  ۀمانلصف 

،1386 ق نارهت ، باتکلا رشن  زکرمیرتشوش  یقت  دمحملاجرلا  سوماق 

،1394 ق نارهت ، هیمالسا یشورفباتکازریم  داهرفراّخز  ماقمق 

،1374 ش یمالسا گنهرف  رشن  رتفدیمیکح  اضر  دمحمهنادواج  مایق 

،1408 ق یبرعلا ثارتلا  ءایحا  رادریثا  نبالماکلا 

نارهت ، يوفطصم هبتکمییاهبلماک 

،1356 ق فجن ، هیوضترملا هبتکمهیولوق  نب  دمحم  نب  رفعجتارایزلا  لماک 

،1378 ق نارهت ، هیمالسا یشورفباتکیدنجریب  رقاب  دمحمرمحا  تیربک 

،1401 ق توریب ، یمالسالا باتکلا  رادیلبرا  یسیع  نب  یلعهّمغلا  فشک 

،1405 ق هلاسرلا هسسؤمیدنهلا  یلع  نیّدلا  ءالعلاّمعلا  زنک 

،1363 ش ناهیک هسسؤم  ( هّلجم ) یگنهرف ناهیک 

،1408 ق یبرعلا ثارتلا  ءایحا  رادروظنم  نبابرعلا  ناسل 

،1373 ش ادخهد هسسؤمادخهد  ربکا  یلعهمان  تغل 

،1385 ق فجن ، هیردیحلا هبتکمسوواط  نب  دیسفوهل 

رون تاراشتنا  هلسلسیرون  نیسح  ازریمناجرم  ؤلؤل و 

یشاکلا باّهولا  دبعنیسحلا  هاسأم 

،1406 ق مق ، يدهملا مامالا  هسسؤمیّلح  يامن  نبانازحألا  ریثم 

،1408 ق یمالسا گنهرف  رشن  رتفدیحیرطنیرحبلا  عمجم 

داشرا ۀینیسحیتعیرش  یلعراثآ  ۀعومجم 

،1385 ق توریب ، سلدنالا رادیدوعسمبهّذلا  جورم 
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،1412 ق نارهتیمالسا تاغیلبت  نامزاس  ( هوزج ) البرک یسایس  خیرات  رب  یلامجا  يرورم 

،1406 ق نارهت ، هثعبلا هسسؤمیدورهاش  يزامنراحبلا  هنیفس  كردتسم 

،1407 ق مق ، نیسردم ۀعماجیناشاک  ضیف  نب  دمحمهمکحلا  نداعم 

،1369 ش مق ، نایلیعامسایتشد ینیسح  یفطصم  دیسفیراعم  فراعم و 

،1364 ق فراعتلا رادردیح  دساهتضهن  یف  نیسحلا  عم 

،1363 ش مق ، یضّرلا تاروشنمیناردنزام  يدهم  دمحمنیطبسلا  یلاعم 

،1361 ش مق ، یمالسا تاراشتناقودص  خیشرابخألا  یناعم 

،1399 ق یبرعلا ثارتلا  ءایحا  رادیومح  توقاینادلبلا  مجعم 

،1969 م لیرب هعبطم  ( نیقرشتسم زا  یهورگ  ) يوبنلا ثیدحلا  ظافلأل  سرهفملا  مجعملا 

نارهت ، یملعلضاف داوجمجنپ  موصعم 

سیونشوخ رهاط  طخ  ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفدیمق  ثّدحمنانجلا  حیتافم 
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توریب ، هفرعملا رادیناهفصا  جرفلا  وبانیّیبلاّطلا  لتاقم 

مق ، دیفملا هبتکمیمزراوخنیسحلا  لتقم 

،1394 ق مق ، یتریصب هبتکممّرقملا  قازرلا  دبعنیسحلا  لتقم 

،1362 ق تاعوبطملل یملعألا  هسسؤمیسربطقالخالا  مراکم 

مق ، همّالعبوشآ رهش  نبابقانملا 

،1347 ش هیمالسا یشورفباتکیناسارخ  مشاه  دمحمخیراوتلا  بختنم 

،1412 ق مق ، ترجهیمق ثدحملامآلا  یهتنم 

،1404 ق مق ، نیسردم هعماجقودص  خیشهیقفلا  هرضحی  نم ال 

توریب ، یضترملا رادءاطغلا  فشاک  نیسح  دمحمهّینیسحلا  بکاوملا 

،1404 ق مق ، تاساردلل ینیسحلا  زکرملایردبلا  یماس  تارکسعم  سرادم و  هّینیسحلا  بکاوملا 

،1407 ق تاعوبطملل یملعألا  هسسؤمیلیلخلا  رفعجهسدقملا  تابتعلا  هعوسوم 

،1415 ق مق ، يداهلا رشنیرکاشلا  نسحمهرتعلا  یفطصملا و  هعوسوم 

،1373 ش مق ، فورعمیهورگنیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم 

،1350 ش رنه نشج  نامزاسنوحشم  نسحناریا  یبهذم  یقیسوم 

،1362 ش مق ، یمالسا تاغیلبت  رتفدیرهش  ير  يدمحمهمکحلا  نازیم 

،1307 ش هیمالسا یشورفباتکرهپس  یقت  دمحمخیراوتلا  خسان 

،1937 م رصم ، مارهالا هبتکمیزیرقممشاه  ینب  هّیما و  ینب  نیب  مصاختلا  عازنلا و 

،1405 ق مق ، یتریصب هبتکمیمق  ثدحممومهملا  سفن 

،1371 ش تاعالطا هسسؤمینامرک  يرسفا  اضرلا  دبعناریا  رد  ییارس  هیثرم  هب  یشرگن 

نارهت ، مالسالا ضیفیضر  دیسهغالبلا  جهن 
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،1361 ش نادیواجهدنیاپ مساقلا  وبا  : يروآدرگ هحاصفلا  جهن 

،1372 ش یمالسا بالقنا  دانسا  رتفدیناحور  دیمح  دیس  (ج 3) ینیمخ ماما  تضهن 

توریب ، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  رادیلماع  ّرح  خیشهعیشلا  لئاسو 

توریب ، تاعوبطملل یملعالا  هسسؤمیناجنز  يوسوم  میهاربا  دیسنیسحلا  راصنا  یف  نیرادلا  هلیسو 

،1345 ش مق ، شناد نیدیبوبلم و  رقاب  دمحمثداوحلا  عئاقولا و 

،1367 ش مق ، نیسردم هعماجفنخم  یباّفطلا  هعقو 

،1372 ش فاقوا نامزاس  ( هّلجم ) نادیواج ثاریم  ، فقو

،1352 ش راشتنا یماهس  تکرشیدیهش  رفعج  ، یمیکح اضر  دمحمینیما  ۀمالع  ۀمان  دای 

،1351 ش داشرا ۀینیسحیتعیرش  یلعناروآدای  دای و 

فجن 1384 ق ، هیردیحلا هبتکمیزودنق  میهاربا  نب  نامیلسهدوملا  عیبانی 

***
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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