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يرغص تبیغ 

باتک تاصخشم 

1341 رغصا ، یلع  یناوضر  هسانشرس : 

یناوضر رغصا  یلع  فیلات  يرغص  تبیغ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 نارکمج ،  سدقم  دجسم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.ص  71 يرهاظ :  تاصخشم 

.تیودهم ثحابم  هلسلس  تسورف : 

( مراهچ پاچ  ) لایر 6500 موس 978-964-973-016-5 ؛  پاچ  لایر   5000 لایر 964-973-016-7 ؛   3000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

زییاپ 1386. موس :  پاچ  تشاددای : 

.1387 ناتسبات مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

يرغص تبیغ  .ق --  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

BP224/4/ر55غ9 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م 18305-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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رشان همدقم 

يارب ار  یعقاو  دوعوم  یجنم  دننک و  یم  جیورت  یناهج  هعماج  رد  ار  یفارحنا  دیاقع  راکفا و  تیرشب ، نانمشد  هک  ینونک  رـصع  رد 
، ییارگ چوپ  اب  دنا و  هدمآرب  یگنهرف  فارحنا  داجیا  ددصرد  دنناد ، یم  كانرطخ  دوخ  یتوبکنع  خاک  یلاشوپ و  تردـق  تایح و 

رـصتخم ثحابم  هلـسلس  اب  ار  تیودهم  تقیقح  ات  میدش  نآرب  دـنا ، هداد  رارق  ضرعت  دروم  ار  وکین  راتفر  قالخا و  يرـشب و  هعماج 
.مییامن هضرع  تلیضف  ملع و  ناقاتشم  يارب  دوعوم  یجنم 

.دریگ رارق  الع  ّلج و  ّقح  ترضح  هّجوت  دروم  تسا  دیما 

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 

ص:7
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يرغص تبیغ  أدبم 

: دراد دوجو  هیرظن  ود  يرغص  تبیغ  أدبم  اب  هطبار  رد 

هدوب یناهنپ  افتخا و  رد  ترضح  تدالو  اریز  هدوب ؛ مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تدالو  نامز  زا  يرغـص  تبیغ  هک : نیا  لوا  هیرظن 
.دوب هدیسرن  تماما  ماقم  هب  ترـضح  ماگنه  نآ  رد  تسا و  ماما  تبیغ  رد  ثحب  اریز  هدش ؛ عقاو  هشقانم  دروم  هیرظن  نیا  یلو  .تسا 

هدهاشم مالسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  تداهـش  زا  لبق  لاس  جنپ  نآ  رد  ار  ترـضح  نایعیـش ، زا  يدایز  تعامج  هک  نآ  ًاصوصخ 
.دنا هدرک 

تفگ ناوت  یم  قیقد  روط  هب  .تسا و  هدوب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  شردپ  تداهـش  نامز  زا  ترـضح  تبیغ  هک : نیا  مود  هیرظن 
(1) .دنک یم  لقن  يرصب  نایدالاوبا  هک  يا  هیضق  نآ  رد  شردپ ، هزانج  رب  ندناوخ  زامن  زا  دعب  هک 

يرغص تبیغ  تمکح 

هن یتدـم  رد  ات  دومن  ریدـقت  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تماما  زا  هلحرم  نیلوا  رگناشن  يرغـص  تبیغ 
.دهد ماجنا  ارفس  طسوت  ار  هعیش  روما  دنامب و  یفخم  مدرم  مومع  زا  رود  نادنچ 

هک تسا  نکمم  تفرگ  رارق  يربک  تبیغ  زا  لبق  يرغص  تبیغ  ارچ  هک  نیا  اّما 

ص:9

ص 332. ج 50 ، راونألاراحب ، ص 474-476 ؛  نیدلا ، لامک  . 1 - 1
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هدیـسر و دوخ  ماما  تمدخ  دندرک  یم  هدارا  نامز  ره  هک  هدوب  نیا  رب  تماما  رمع  لوط  رد  نایعیـش  تداع  هک  دـشاب  نیا  نآ  تهج 
تبیغ ادـتبا  عوضوم  نیا  نداتفا  اج  يارب  اذـل  .دنتـشادن  سنا  زگره  مامت  مات و  یّلک و  تبیغ  اـب  و  دـندرب ، یم  هدافتـسا  وا  رـضحم  زا 

دنداتفا رطاخ  شیوشت  دیدرت و  کش و  هب  ادتبا  رد  هچرگا  مدرم  .دش و  عطق  طابترا  يا  هزادنا  ات  نآ  رد  هک  درک  ادـیپ  ققحت  يرغص 
نیقی مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوجو  هب  یعطق ، لیالد  هدهاشم  اب  هدش و  لیاز  اهدیدرت  کش و  رود  نادنچ  هن  یتّدم  زا  دعب  یلو 

.دش عورش  يربک  تبیغ  ینالوط  نادنچ  هن  یتدم  زا  دعب  .دندرک و  ادیپ 

يرغص تبیغ  رصع  زایتما 

ّیلوتم مالسلا  هیلع  ماما  نامز  نامه  زا  هک  تسا ، هدوب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهـش  نامز  زا  يرغـص  تبیغ  عورـش  یلوق  ربانب 
تبیغ رـصع  .دـندومن  زاغآ  نییّمق  تعامج  اب  هلباقم  ماگنه  شلّوا  لیکو  بصن  اب  ار  دوخ  تفـالخ  ترـضح  .دـنوش  یم  تماـما  رما 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  رادروخرب  يا  هژیو  تازایتما  زا  يرغص 

.دش تفالخ  تماما و  يدصتم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  رصع  نیا  رد   - 1

رارقرب تاقالم  شنارای  صاوخ  زا  یخرب  اب  یّلک  حلاصم  تهج  هب  هکلب  دنتـشادن ، لماک  راتتـسا  مالـسلا  هیلع  ماما  رـصع  نیا  رد   - 2
.دندرک یم 

نیب طبار  هدوب و  مدرم  روما  یگدیسر  هب  رومأم  صوصخ  روط  هب  ترضح  فرط  زا  هک  تشاد  دوجو  ریفس  راهچ  رـصع  نیا  رد   - 3
.دندمآ یم  رامش  هب  ترضح  نانآ و 

ص:10
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ترضح تماما  يارب  دنوادخ  يزاس  هنیمز 

يدـهم ترـضح  تماما  زاس  هنیمز  ناوت  یم  ار  نآ  هک  داتفا  قافتا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تدالو  زا  لبق  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا 
تفه ای  یگلاس  تشه  رد  داوج  ماما  اریز  تسا ؛ مالـسلا  امهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماـما  تدـالو  تسناد ، یکدوک  رد  مالـسلا  هیلع 

، دومن ادیپ  داقتعا  ماما  ود  نیا  تماما  هب  هعیـش  هک  نآ  زا  دعب  اذـل  .دندیـسر و  تماما  هب  یگلاس  شـش  ّنس  رد  يداه  ماما  ،و  یگلاس
.دش یگلاس  جنپ  نینس  رد  وا  تماما  زا  داعبتسا  عفر  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تماما  هب  داقتعا  زاس  هنیمز  هلأسم  نیا 

تبیغ يارب  نیموصعم  يزاس  هنیمز 

هراشا

، دوب هدیدن  دوخ  مشچ  هب  یتّما  چیه  زگره  تبیغ  زا  رادقم  نیا  هب  هک  يا  هبرجت  دوب ، تّما  يارب  يدـیدج  هبرجت  ماما  تبیغ  عوضوم 
یتح مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  تهج  نیمه  هب  .تشاد  نآ  هب  دورو  يارب  يزاـس  هنیمز  هب  مربم  جاـیتحا  یعیـش  هعماـج  تّما و  اذـل 
تبیغ هک  هنوگ  نامه  .دنا  هتشاد  حیرص  هراشا  مهدزاود  ماما  تبیغ  عوضوم  هب  رّرکم  روط  هب  یگمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

.تسا هدوب  يربک  تبیغ  هب  دورو  يارب  مدرم  نیب  رد  سنا  داجیا  يزاس و  هنیمز  تهج  هب  زین  يربک  تبیغ  عورش  زا  لبق  يرغص 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ( 1

لوـسر زا  یثیدـح  رد  ساـبع  نبا  تسا ؛ هدـش  هراـشا  عوـضوم  نیا  هب  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  تاـیاور  زا  يرایـسب  رد 
مهنم عساتلا  یتّیصو  نوظفحیو  يرمأب  نوموقی  هّمئأ  نیـسحلا  بلـص  نم  لعجو  : »... دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

لهأ مئآق 

ص:11
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هَّللا نید  رهظیو  هَّللا  رمأ  نلعیف  هّلـضم  هریحو  هلیوط  هبیغ  دـعب  رهظی  .هلاعفأو  هلاوقأو  هلئآمـش  یف  یب  سانلا  هبـشأ  یتّمأ  ّيدـهمو  یتیب 
اه نآ  زا  نیمهن  دومن ، دنهاوخ  ظفح  ارم  تیصو  هدرک و  مایق  نم  رما  هب  هک  داد  رارق  یناماما  نیسح  بلص  زا  و   »... (1) ؛» ...ّزعو ّلج 

ینالوط و یتبیغ  زا  دـعب  .تسا  لاـعفا  لاوقا و  لیامـش و  رد  نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  وا  .تسا  نم  تما  يدـهم  نم و  تیب  لـها  مئاـق 
«. ...دومن دهاوخ  رهاظ  ار  وا  نید  هدرک و  نالعا  ار  ادخ  رما  هاگ  نآ  درک ، دهاوخ  روهظ  هدننک  هارمگ  یتریح 

هل نوکیو  هَّللا  ءآش  ام  مهمامإ  مهنع  بیغی  ّمث  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.دـش و دـهاوخ  بیاغ  دـهاوخب  ادـخ  هک  نامز  ره  ات  اه  نآ  نایم  زا  ناشماما  هاگ  نآ   »... (2) ؛»..  يرخألا نم  لوطأ  امهادـحإ  ناتبیغ 

«. ...تسا رت  ینالوط  يرگید  زا  ود  نآ  زا  یکی  هک  هدش  ررقم  تبیغ  ود  وا  يارب 

: » هیآلا هذه  أرق  ّمث  .ّیبرو  يإ  لاق : هبیغ ؟ كدلو  نم  مئآقللو  : » دیـسرپ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج 
نآ .دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  دومرف : تسا ؟ تبیغ  وت  دالوا  زا  مئاق  يارب  ایآ   » (4) ؛» (3)  « َنیِِرفاـکلا َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمَیلَو 

 «.« َنیِِرفاکلا َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمَیلَو  دومن « : تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ( 2

نینمؤملاریما زا  دوخ  دنس  هب  یثیدح  رد  قودص  هلمج ؛ زا  تسا  هدومن  هراشا  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  تایاور  زا  يرایـسب  رد 
مئآقلل : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع 

ص:12

ح 3. ص 227 ، ج 36 ، راونألاراحب ، ص 256 ؛ نیدلا ، لامک  . 2 - 1
ص 380. ج 52 ، راونألاراحب ، . 3 - 2

هیآ 141. نارمع ، لآ  هروس  . 4 - 3
ص 287. نیدلا ، لامک  ح 18 ؛ ص 73 ، ج 51 ، نامه ، . 5 - 4
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ملو هنید  یلع  مهنم  تبث  نمف  الأ  هنودـجی  الف  یعرملا  نوبلطی  هتبیغ  یف  معنلا  نالوج  نولوجی  هعیـشلاب  ّینأک  لیوط  اـهرمأ  هبیغ  اـّنم 
ینالوط نآ  تّدم  نامز و  هک  تسا  یتبیغ  ام  زا  مئاق  يارب   » (1) ؛» ...همایقلا موی  یتجرد  یف  یعم  وهف  همامإ  هبیغ  دمأ  لوطل  هبلق  سقی 

.دبای یمن  ار  نآ  یلو  ددرگ  یم  هاگارچ  لابند  هب  نادرگرـس  ّریحتم و  نادنفـسوگ  دـننام  هب  هک  منیب  یم  ار  هعیـش  ایوگ  .دوب  دـهاوخ 
اب وا  دوشن ، تخس  تبیغ  تدم  ندش  ینالوط  تهج  هب  شبلق  دشاب و  مدق  تباث  دوخ  نید  رب  نامز  نآ  رد  هک  سکره  دیـشاب ! هاگآ 

« .دوب دهاوخ  تمایق  زور  رد  نم  هبترم  رد  نم و 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ( 3

هیواعم و اـب  هحلاـصم  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هک  دـنک  یم  لـقن  یثیدـح  رد  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
هیلع تعلط  امم  یتعیشل  ریخ  تلمع  يّذلا  هَّللاو  تلمع ، ام  نوردت  ام  مکحیو  : » دومرف تهج  نیا  رد  ترـضح  نآ  هب  یخرب  ضارتعا 
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ّصنب  هّنجلا  لهأ  بابـش  يدّیـس  دحأو  مکیلع  هعاطلا  ضرتفم  مکمامإ  ّینأ  نوملعت  الأ  تبرغ ، وأ  سمـشلا 

یسومل ًاطخس  کلذ  ناک  مالغلا  لتقو  رادجلا  ماقأو  هنیفسلا  قرخ  اّمل  مالـسلا  هیلعرـضخلا  ّنأ  متملع  امأ  لاق : .یلب  اولاق : ّیَلع ؟ هلآو 
ام ّهنأ  متملع  امأ  .ًاباوصو  همکح  هرکذ  یلاعت  هَّللا  دـنع  کلذ  ناکو  کلذ  یف  همکحلا  هجو  هیلع  یفخ  اذإ  مالـسلا  امهیلع  نارمع  نب 

ّلجوّزع هَّللا  ّنإف  هفلخ  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  حور  یّلـصی  يّذلا  مئآقلا  ّالإ  هنامز  هیغاطل  هعیب  هقنع  یف  عقیو  ّالإ  دحأ  اّنم 
هدّیس نب  نیسحلا  یخأ  دلو  نم  عساتلا  کلذ  جرخ  اذإ  .هعیب  هقنع  یف  دحأل  نوکی  اّلئل  هصخش  بیغیو  هتدالو  یفخی 

ص:13

ح 1. ص 109 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 426 ؛ يرولا ، مالعا  ص 303 ؛ نیدلا ، لامک  . 6 - 1
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(1) ؛» .ریدق یش ء  ّلک  یلع  هَّللا  ّنأ  ملعیل  کلذ  هنـس  نیعبرأ  نود  ّبآش  هروص  یف  هتردقب  هرهظی  ّمث  هتبیغ  یف  هرمع  هَّللا  لیطی  ءامإلا 
عولط و وا  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  منایعیـش  يارب  مداد  ماجنا  نم  ار  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  مدرک ؟ هچ  نم  هک  دیناد  یمن  امـش ! رب  ياو  »

ناناوج ياقآ  ود  زا  یکی  نم  ایآ  تسا ؟ بجاو  امـش  رب  متعاطا  هک  متـسه  امـش  ماما  نم  هک  دیناد  یمن  ایآ  .تسا  رتهب  هدرک  بورغ 
هک یماگنه  مالـسلا  هیلعرـضخ  دیناد  یمن  ایآ  دومرف : .يرآ  دنتفگ : متـسین ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  حیرـصت  هب  تشهب  لها 

ار نآ  تمکح  هک  نآ  تهج  هب  تفرگ ، رارق  نارمع  نب  یـسوم  بضغ  دروم  تشک ، ار  مـالغ  اـپ و  رب  ار  راوید  خاروس و  ار  یتـشک 
تعیب دوخ  ندرگ  رب  ام  زا  کی  ره  هک  دـیناد  یمن  ایآ  .دوب  باوص  تمکح و  قباطم  لاعتم  دـنوادخ  دزن  رما  نیا  یلو  تسناد ؟ یمن 
تدالو ّلجوّزع  دنوادخ  .درازگ  یم  زامن  وا  رـس  تشپ  مالـسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  یمئاق  زج  میراد ، ار  دوخ  نامز  توغاط 
.دشابن تعیب  جورخ  ماگنه  سک  چیه  بناج  زا  وا  ندرگ  رب  هک  نآ  ات  درک  دهاوخ  بیاغ  ار  شصخش  و  دومن ، دهاوخ  یفخم  ار  وا 

ار وا  هاگ  نآ  دنادرگ ، دهاوخ  ینالوط  شتبیغ  رد  ار  وا  رمع  دنوادخ  .تسا  نانز  نیرتهب  دـنزرف  نیـسح و  مردارب  دالوا  زا  نیمهن  وا 
« .تسا دنمتردق  يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  دوش  هتسناد  ات  دومن ، دهاوخ  رهاظ  لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  تروص  رد  دوخ  تردق  هب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ( 4

نب یسوم  نم  هّنسو  فسوی  نم  هّنـس  يدلو  نم  عساتلا  یف  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص 
تیبلا لهأ  انمئآق  وهو  مالسلا  امهیلع  نارمع 

ص:14

ح 1. ص 132 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 315 ؛ نیدلا ، لامک  . 7 - 1
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.تسا و نارمع  نب  یسوم  زا  یتّنس  فسوی و  زا  یتّنـس  منادنزرف  زا  نیمهن  رد   » (1) ؛» هدحاو هلیل  یف  هرمأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  حلـصی 
« .دومن دهاوخ  حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دشاب  یم  تیب  لها  ام  مئاق  وا 

نیا مئاق   »... (2) ؛» هبیغلا بحاص  وهو  يدـلو  نم  عساتلا  وه  هّمألا  هذـه  مئآق  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  زین  و 
«. ...دشاب یم  تبیغ  بحاص  وا  و  تسا ، نم  دالوا  زا  نیمهن  نامه  تما 

دترم نآ  رد  یماوـقا  هک  تسا  یتـبیغ  وا  يارب   »... (3) ؛» ...نورخآ اهیف  نیدـلا  یلع  تبثیو  ماوقأ  اـهیف  ّدـتری  هبیغ  هل  دومرف ...« : زین  و 
«. ...دوب دنهاوخ  تباث  نید  رب  رگید  یهورگ  هدش و 

مالسلا هیلعداجس  ماما  ( 5

نم رـشع  یناثلا  هَّللا  ّیلوب  هبیغلا  ّدتمت  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
لهأ نم  لضفأ  هروهظل  نیرظتنملاو  هتمامإب  نیلئآقلا  هتبیغ  نامز  لهأ  ّنإ  دلاخابأ ! ای  .مالسلا  مهیلع  هدعب  هّمئألا  هَّللا و  لوسر  ءآیصوأ 

نآ  » (4) ؛» ...هدـهاشملا هلزنمب  مهدـنع  هبیغلا  هب  تراص  ام  هفرعملاو  ماهفألاو  لوقعلا  نم  مهاطعأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنأل  نامز ، ّلک 
لها انامه  دلاخ ! ابا  يا  .دبای  یم  دادتما  وا  زا  دـعب  ناماما  ادـخ و  لوسر  يایـصوا  زا  نیمهدزاود  ّلجوّزع  يادـخ  یلو  هب  تبیغ  هاگ 

دنشاب یم  وا  روهظ  رظتنم  دنلئاق و  شتماما  هب  هک  وا  تبیغ  نامز 

ص:15

ح 2. ص 132 و 133 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 316 ؛ نیدلا ، لامک  . 8 - 1
راونألاراحب ح 3. ص 317 ؛ نامه ، . 9 - 2

ح 4. راونالاراحب ، نامه ، . 10 - 3
ص 386. ج 36 ، راونألاراحب ، ص 319 ؛ نیدلا ، لامک  . 11 - 4
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هلزنم هب  نانآ  دزن  تبیغ  هک  هداد  یتفرعم  مهف و  لقع و  نانچ  اه  نآ  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  دنتسه ، نامز  ره  لها  زا  لضفا 
«. ...تسا هدهاشم  روضح و 

مالسلا هیلعرقاب  ماما  ( 6

ایف .مهمامإ  مهنع  بیغی  نامز  سانلا  یلع  یتأـی  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  قودـص 
یئامإو يدابع  لوقیف  هلالج  ّلج  ئرابلا  مهیدانی  نأ  باوثلا  نم  مهل  نوکی  ام  یندأ  ّنإ  .نامزلا  کـلذ  یف  اـنرمأ  یلع  نیتباـثلل  یبوط 

سپ .ددرگ  بیاغ  اه  نآ  زا  ناـشماما  هک  دـیایب  مدرم  رب  یناـمز   » (1) ؛» ...یّنم باوثلا  نسحب  اورـشبأف  یبیغب ، متقدصو  يّرـسب  متنمآ 
نیا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  اه  نآ  يارب  هک  یباوث  نیرتمک  انامه  .دنـشاب  مدـق  تباث  نامز  نآ  رد  ام  رما  رب  هک  یناـسک  لاـح  هب  اـشوخ 

، دیدرک قیدصت  ارم  بیغ  و  دـیدروآ ، نامیا  نم  ّرـس  هب  نم ! نازینک  اه و  هدـنب  يا  دـیامرف : یم  هلالج  ّلج  يراب  دـنوادخ  هک  تسا 
«. ...نم بناج  زا  باوث  نسح  هب  ار  امش  داب  تراشب 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ( 7

یـسک نیمتفه  دالوا ، زا  نیمجنپ   » (2) ؛» هصخـش مکنع  بیغی  عباسلا  دلو  نم  سماخلا  : » دومرف یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
« .دش دهاوخ  بیاغ  امش  زا  شصخش  هک  تسا 

ام مکنم  لهاجلا  لوقی  یتح  مکّیدهم  مکنع  ّنبیغیل  هَّللاو  امأ  : » دومرف زین  و 

ص:16

ح 66. ص 145 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 330 ؛  نیدلا ، لامک  . 12 - 1
ح 4. ص 143 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 338 ؛ نیدلا ، لامک  . 13 - 2
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امش زا  لهاج  هک  نیا  ات  دش  دهاوخ  بیاغ  امش  نیب  زا  امش  يدهم  هک  دنگوس ! ادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ   » (1) ؛» هجاح دمحم  لآ  یف  هَّلل 
«. ...درادن دّمحم  لآ  هب  یجایتحا  دنوادخ  دیوگ : یم 

ریمأ مهلّوأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعب  هادهلا  هّمئألا  نم  رشع  یناثلا  وهو  يدلو  نم  سداسلاب  عقتـس  هبیغلا  ّنإ  : » دومرف زین  و 
عقاو منادـنزرف  زا  نیمـشش  رد  تبیغ  اـنامه   »... (2) ؛»...  ضرـألا یف  هَّللا  هّیقب  ّقحلاـب  مئآـقلا  مهرخآو  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤـملا 

نآ رخآ  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اه  نآ  لوا  هک  تسادخ  لوسر  زا  دعب  تیاده  ناماما  زا  نیمهدزاود  وا  .دش و  دـهاوخ 
«. ...تسا نیمز  يور  رد  هَّللا  هیقب  ّقح ، هب  مئاق  اه 

« .تسا مایق  زا  لبق  یتبیغ  مئاق  يارب  انامه   » (3) ؛» موقی نأ  لبق  هبیغ  مئآقلل  ّنإ  : » دومرف زین  و 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  ( 8

ّدبال ّهنإ  ّینب ! ای  اهنع ، دـحأ  مکّنلیزی  مکناـیدأ ال  یف  هَّللا  هَّللاـف  عباـسلا  دـلو  نم  سماـخلا  دـقف  اذإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
امـش یـسک  ناتنایدا ، رد  ار  ادخ  ار  ادخ  سپ  دش  دوقفم  نیمتفه  دالوا  زا  نیمجنپ  هک  یماگنه   » (4) ؛» ...هبیغ نم  رمألا  اذه  بحاصل 

«. ...تسا یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  متح  روط  هب  انامه  مدنزرف ! يا  دنکن ، ادج  نآ  زا  ار 

ص:17

ح 12. ص 145 ، راونألاراحب ، ص 341 ، نامه ، . 14 - 1
ح 13. راونألاراحب ، نامه ، . 15 - 2

ح 70. ص 146 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 342 ؛ نامه ، . 16 - 3
ح 2. ص 336 ، ج 1 ، یفاک ، ص 359 و 360 ؛ نیدلا ، لامک  . 17 - 4
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امش ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  مدش و  دراو  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  رب  نم  دیوگ : یم  نمحرلادبع  نب  سنوی 
تئلم امک  ًالدع  اهألمیو  ّلجوّزع  هَّللا  ءآدعأ  نم  ضرألا  رّهطی  يّذلا  مئآقلا  ّنکلو  ّقحلاب  مئآقلا  انأ  : » دومرف دیـشاب ؟ یم  قح  هب  مئاق 

زا ار  نیمز  هک  یمئاـق  یلو  مّقح ، هب  مئاـق  نـم   » (1) ؛» ...هسفن یلع  ًافوخ  اهدـمأ  لوطی  هبیغ  هل  يدـلو  نم  سماـخلا  وه  ًاـملظو  ًاروج 
نیمجنپ نامه  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  دومن  دهاوخ  تلادع  زا  رپ  ار  نآ  هدرک و  كاپ  ّلجوّزع  دـنوادخ  نانمـشد 

«. ...تسا رطخ  وا  ناج  رب  اریز  تسا  ینالوط  یتبیغ  وا  يارب  .تسا  نم  دالوا  زا  رفن 

مامإلا هنطابلاو  رهاظلا  ماـمإلا  هرهاـظلا  همعنلا  : » دومرف  (2)  « ًهَنِطابَو ًهَرِهاـظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأَو  لاـعتم «  دـنوادخ  لوق  ناـیب  رد  زین  و 
وهو هرکذ  نینمؤملا  بولق  نع  بیغی  الو  هصخش  سانلا  راصبأ  نع  بیغی  معن ، لاق : بیغی ؟ نم  هّمئألا  یف  نوکیو  هل : تلقف  .بئآغلا 

رد ایآ  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دـیوگ : یم  يوار  .تسا  بیاغ  ماما  نطاب  تمعن  رهاظ و  ماما  رهاظ  تمعن   » (3) ؛» ...اّنم رشع  یناثلا 
یمن بیاـغ  ناـنمؤم  بولق  زا  یلو  ددرگ ، یم  بیاـغ  مدرم  نامـشچ  زا  شـصخش  يرآ  دومرف : دوـش ؟ یم  بیاـغ  یـسک  همئا  ناـیم 

«. ...دشاب یم  ام  زا  نیمهدزاود  وا  و  ددرگ ،

مالسلا هیلعاضر  ماما  ( 9

يدلو نم  عبارلا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  شدنس  هب  هللا  همحر  قودص 

ص:18

ح 6. ص 151 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 361 ؛ نامه ، . 18 - 1
هیآ 20. نامقل ، هروس  . 19 - 2

ح 2. ص 151 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 368 ؛ نیدلا ، لامک  . 20 - 3
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هبیغلا بحاص  وهو  هتدالو  یف  سانلا  ّکشی  يذـّلا  وهو  ملظ ، ّلک  نم  اهـسّدقیو  روج  ّلک  نم  ضرألا  هب  هَّللا  رّهطی  ءامإلا  هدّیـس  نبا 
كاپ و یملظ  ره  زا  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دـنوادخ  تسا ، نانز  نیرتهب  دـنزرف  هک  نم ، دالوا  زا  نیمراـهچ   »... (1) ؛» ...هجورخ لبق 

«. ...شجورخ زا  لبق  تبیغ  بحاص  تسوا  و  درک ، دنهاوخ  کش  شتدالو  رد  مدرم  هک  تسا  یسک  وا  و  دومن ، دهاوخ  هتساریپ 

هّجحلا هنبا  نسحلا  دعبو  نسحلا  هنبا  ّیلع  دعبو  یلع  هنبا  دـمحم  دـعبو  ینبا  دـمحم  يدـعب  مامإلا  لبعد ! ای  دومرف ...« : لبعد  هب  زین  و 
، یلع زا  دـعب  یلع و  شدـنزرف  دّـمحم ، زا  دـعب  .تسا و  نم  دـنزرف  دّـمحم  نم  زا  دـعب  ماما  لبعد ! يا   »... (2) ؛» ...هتبیغ یف  رظتنملا 

«. ...دنیشن یم  وا  راظتنا  هب  شتبیغ  رد  هک  یسک  .تسا  مئاق  تّجح  شدنزرف  نسح  زا  دعب  نسح و  شدنزرف 

مالسلا هیلعداوج  ماما  ( 10

یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  میاقآ  رب  نم  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  ینـسح  میظعلادبع 
ترـضح يرگید ، ای  تسا  يدـهم  وا  ایآ  هک  منک  لاؤس  مئاق  هرابرد  وا  زا  هک  نیا  دـصق  هب  مدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب 

نم ثلاـثلا  وـهو  هروـهظ  یف  عاـطیو  هتبیغ  یف  رظتنی  نأ  بجی  يذـّلا  ّيدـهملا  وـه  اـّنم  مئآـقلا  ّنإ  مساـقلاابأ ! اـی  دوـمرف ...« : ًائادـتبا 
شروهظ ماگنه  هدیـشک و  ار  وا  راظتنا  شتبیغ  رد  تسا  بجاو  هک  تسا  يدهم  نامه  ام  زا  مئاق  انامه  مساقلاابا ! يا   » (3) ؛» ...يدلو

«. ...تسا نم  دالوا  زا  نیموس  وا  و  دوش ، تعاطا  وا  زا 

ص:19

ح 29. ص 321 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 371 ؛  نیدلا ، لامک  . 21 - 1
ح 4. ص 154 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 372 ؛ نامه ، . 22 - 2

ح 1. ص 156 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 377 ؛ نیدلا ، لامک  . 23 - 3
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اهماّیأ رثکت  هبیغ  هل  ّنأل  دومرف ...« : دنناوخ ؟ رظتنم  ار  مئاق  ارچ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعداوج  ماما  هب  دیوگ : یم  فلد  یبا  نب  رقص 
ینالوط شتّدم  دایز و  شیاهزور  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  اریز   » (1) ؛» ...نوباترملا هرکنیو  نوصلخملا  هجورخ  رظتنیف  اهدمأ  لوطیو 

«. ...درک دنهاوخ  راکنا  ار  وا  ناگدننک ، کش  و  درب ، دنهاوخ  رس  هب  وا  جورخ  راظتنا  رد  نیصلخم  .دوب  دهاوخ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ( 11

مدینـش مالـسلا ) هیلع  يداه  ماما   ) نسحلاوبا زا  هک  دنک  یم  لقن  يرفعج  مساق  نب  دوواد  مشاه  یبا  زا  شدنـس  هب  هللا  همحر  قودص 
يری ّهنأل ال  لاق : يالوم !؟ ای  كاذ  فیکو  تلقف : لاق : هدعب ؟ نم  فلخلاب  ساّنلل  فیکف  ینبا  نسحلا  يدعب  نمو  دومرف ...« : یم  هک 

؟ فلخ زا  دعب  فلخ  هب  ار  امـش  تسا  هنوگچ  سپ  تسا ، نسح  مدنزرف  نم  زا  دعب  نیـشناج   » (2) ؛» ...همساب هرکذ  ّلحی  الو  هصخش 
هدرب شمان  هک  تسین  لالح  دوش و  یمن  هدید  شـصخش  اریز  دومرف : ترـضح  دنادرگ ؟ تیادف  ارم  دنوادخ  هنوگچ ، مدرک : ضرع 

«. ...دوش

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  ( 12

هراشا

: دومن میسقت  هتسد  دنچ  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ياه  تیلاّعف 

تانایب تامیلعت و   - 1

لثم هّمـألا  هذـه  یف  هلثم  قاحـسإ ! نب  دـمحأ  اـی  : »... دومرف قاحـسا  نب  دـمحا  هب  یطوـسبم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
، نینرقلا يذ  لثم  هلثمو  مالسلا  هیلعرضخلا 

ص:20

ح 4. ص 30 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 378 ؛ نامه ، . 24 - 1
ص 437و438. يرولا ، مالعا  ص 379 و 380 ؛ نیدلا ، لامک  . 25 - 2
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 »... (1) ؛» ...هجرف لیجعتب  ءآعدـلا  اهیف  هقّفوو  هتمامإب ، لوقلا  یلع  ّلجوّزع  هَّللا  هتّبث  نم  ّالإ  هکرحلا  نم  اهیف  وجنی  ـال  هبیغ  ّنبیغیل  هَّللاو 
یتبیغ هنیآ  ره  دنگوس ! ادـخ  هب  .تسا  نینرقلا  يذ  لثم  شلثم  مالـسلا و  هیلعرـضخ  لثَم  تّما  نیا  رد  وا  لثَم  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا 
كاله هتخاس ، قفوم  شجرف  لیجعت  رب  اعد  هب  و  هدرک ، تباث  وا  تماما  هب  لوق  رب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  اهنت  هک  دومن  دهاوخ 

«. ...دش دنهاوخن 

یتبیغ مدنزرف  يارب  انامه  دیـشاب ! هاگآ   »... (2) ؛» ّلجوّزع هَّللا  همـصع  نم  ّالإ  ساّنلا  اهیف  باتری  هبیغ  يدـلول  ّنأ  امأ  دومرف ...« : زین  و 
« .دشاب هدرک  ظفح  ار  اه  نآ  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  یناسک  زج  درک  دنهاوخ  کش  مدرم  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ 

نایعیش اب  دوخ  تاطابترا  ندرک  مک   - 2

رد رگم  تفگ ، یم  نخـس  هدرپ  تشپ  زا  صاوخ  ریغ  دوخ و  صاوخ  اب  دیـسر  وا  هب  تماما  رما  هک  یماـگنه  : » دـیوگ یم  يدوعـسم 
ترضح تاقوا  نآ  رد  ات  دنتسشن  یم  هار  رد  وا  اب  تاقالم  يارب  ترضح  نایعیش  اذل   (3) «. دندرب یم  ناطلس  هناخ  هب  ار  وا  هک  یتاقوا 

(4) .دننک تاقالم  ار 

تلاکو ماظن  ذاختا   - 3

يزاس هنیمز  يارب  ترـضح  نآ  نامز  رد  یلو  دروآ ، ور  تلاـکو  ماـظن  هب  هک  دوبن  یـسک  نیلوا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هچرگ 
دروم لیکو  ناونع  هب  ار  شدنزرف  دیعس و  نب  نامثع  اتسار  نیا  رد  اذل  .داد و  هعسوت  ار  نآ  مالسلا  هیلع  يدهم  شدنزرف  تبیغ 

ص:21

ح 16. ص 23 و 24 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 384 ؛ نیدلا ، لامک  . 26 - 1
ح 6. ص 160 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 409 ؛ نامه ، . 27 - 2

ص 286. هیصولا ، تابثا  . 28 - 3
ح 67. ح 63 و ص 293 ، ص 290 ، ج 50 ، راونألاراحب ، . 29 - 4
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(1) ؛» مکّیدهم ینبا  لیکو  دـمحم  هنبا  ّنأو  یلیکو  يرْمعلا  دیعـس  نب  نامثع  ّنأ  یلع  اودهـشأو  دومرف ...« : یفرعم  دوخ  هقث  دامتعا و 
« .تسامش يدهم  نم ، دنزرف  لیکو  دمحم  وا  دنزرف  انامه  تسا و  نم  لیکو  يرْمَع  دیعس  نب  نامثع  هک  نیا  رب  دیهد  تداهش  «و 

(2) .تسا لقیص  نب  رفعج  رفعج و  نب  دمحا  نب  دّمحم  وا  يالکو  زا  زین  و 

شدنزرف يارب  ندرک  ینابرق   - 4

یلإ اوثعبا  : » دومرف يرکـسع )  ) دّمحموبا دش ، دـلوتم  اقآ  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  لقن  يرْمَع  رفعج  یبا  زا  شدنـس  هب  قودـص 
ینب یلع  لاق - : هبـسحأ  هقّرفو -  ًامحل  لطر  فالآ  هرـشعو  ًازبخ  لطر  فـالآ  هرـشع  رتشا  لاـقف : هیلإ ، راـصف  هیلإ  ثعبف  ورمع ، یبأ 

: دومرف وا  هب  ترضح  دمآ ، هک  یماگنه  .دنداتسرف  ار  یسک  .دیتسرفب  ورمعوبا  دزن  ار  یـسک   » (3) ؛» هاش اذکو  اذکب  هنع  ِّقعو  مشاه ،
دادـعت نالف  وا  فرط  زا  .نک و  میـسقت  مشاه  ینب  نیب  ار  نآ  دومرف  منامگ  هب  رخب و  تشوگ  هنامیپ  رازه  هد  ناـن و  هناـمیپ  رازه  هد  »

« .نک هقیقع  دنفسوگ 

هب هقیقع  نیا  هک  دـننک  دزـشوگ  مدرم  هب  هدرک و  هقیقع  شدـنزرف  فرط  زا  هک  داد  روتـسد  مق  رد  دوخ  ّصاوخ  هب  يا  همان  رد  زین  و 
.تشون نینچ  زین  ارماس  دادغب و  رد  دوخ  صاوخ  هب  زین  .تسا و  دّمحم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دیدج  دولوم  تدالو  تبسانم 

نایعیش زا  صاوخ  هب  دوخ  دنزرف  نداد  هئارا   - 5

تماما تدالو و  هب  تبسن  نایعیش  بولق  تیبثت  يارب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

ص:22

ح 1. ص 344 ، ج 51 ، راونألاراحب ، . 30 - 1
ح 9. ص 309 و 310 ، ج 50 ، نامه ، . 31 - 2

ح 9. ص 5 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 430 ؛ نیدلا ، لامک  . 32 - 3
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هک دندرک  هدـهاشم  یتازجعم  دـنزرف  نآ  زا  زین  اه  نآ  .داد  ناشن  شنارای  زا  يرایـسب  دادـعت  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  شدـنزرف 
(1) .دومن هراشا  يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دش ، وا  تماما  هب  نیقی  بجوم 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  ( 13

دوخ دنتـشاد ، وا  تبیغ  تماما و  تدالو و  هلأسم  تیبثت  يارب  لبق  ناماما  هک  ییاه  يزاس  هنیمز  زا  رظن  عطق  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
.دندمآرب دوخ  تماما  تدالو و  تابثا  ددصرد  فلتخم  ياه  هار  زا  هدرک و  تلاخد  هلأسم  نیا  رد  هصخش  هب  زین 

: مینک یم  هراشا  اه  هار  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا 

.دنوش بایفرش  شتاقالم  هب  دنناوتب  هعیش  ناگرزب  زا  یهورگ  هک  دندرک  يراک  ترضح   - 1

طّـسوت زین  دراوم  یخرب  رد  ارفـس و  طسوت  ًاـضعب  تازجعم  نیا  .دومن  یم  هزجعم  تمارک و  ماـجنا  هب  مادـقا  يرورـض  عقاوم  رد   - 2
(2) .تفرگ یم  ماجنا  ترضح  دوخ 

.ددرگ رتشیب  وا  هب  تبسن  ناشنیقی  داقتعا و  ات  دمآ  یم  رب  مدرم  فلتخم  ياه  لاؤس  هب  خساپ  ددصرد  ًاصخش  ترضح  نآ   - 3

نیا اریز  دـنک ؛ تلالد  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  دوجو  رب  تسناوت  یم  هک  دوب  یلیالد  نئارق و  هلمج  زا  زین  ترـضح  ّصاـخ  ّطـخ   - 4
تاعیقوت ندیسر  اب  هک  دوب  ییاه  هار  هلمج  زا  اذل  و  تسا ، هدوب  سونأم  مدرم  نیب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  شردپ  نامز  رد  ّطخ 

ص:23

ح 16. ص 23 و 24 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 384 ؛ نیدلا ، لامک  . 33 - 1
ح 44. ص 325 ، ج 51 ، راونألاراحب ، . 34 - 2
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.دندومن یم  ادیپ  نانیمطا  نیقی و  دوخ  نامز  ماما  دوجو  هب  نایعیش  هسّدقم ، هّیحان  زا 

نانمشد زا  يافتخا 

ترـضح اذل  دـندوب ، ترـضح  يدوبان  ددـصرد  زین  روج  ملظ و  نامکاح  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  تداهـش  زا  دـعب  هک  اجنآ  زا 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  .تشاد  اه  نآ  زا  دوخ  يافتخا  يارب  يریبادت 

.داد یمن  ناشن  دندوب ، ییادف  صلخم و  هک  یناسک  هب  زج  ار  دوخ  ترضح   - 1

ربخ رد  درادب و  نامتک  ار  رما  نیا  هک  دش  یم  دایز  شرافس  وا  هب  دش ، یم  بایفرش  ترضح  روضح  هب  یـصخش  هک  نآ  زا  دعب   - 2
.دشاب هتشاد  ار  طایتحا  تیاهن  نایعیش  هب  نداد 

رد رـصع  نآ  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ور  نیا  زا  دّـمحم .»  » ینعی مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  صوصخم  مسا  زا  ندرب  ماـن  میرحت   - 3
(1) .دش یم  هدافتسا  مهبم  تاریبعت  رگید  نامزلا و  بحاص  هیحان ، تجح ، میرغ ، مئاق ، نوچمه : یتاریبعت  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دروم 

.دمآ یمن  رامش  هب  ترضح  نآ  نایلاوم  زا  هک  سک  ره  تفالخ و  هاگتسد  زا  ندش  یفخم   - 4

نآ هب  یـسک  زین  و  دـنکن ، بلج  دوخ  هب  ار  اـهرظن  هک  يوـحن  هب  رگید  ییاـج  هب  ییاـج  زا  ترـضح  هناـخ  ناـکم و  نداد  رییغت   - 5
.مینک یم  هیجوت  انعم  نیمه  هب  دنراد  فالتخا  ترضح  هناخ  ناکم و  نییعت  رد  هک  ار  یتایاور  اذل  .دوشن و  كوکشم  ترضح 

ص:24

ح 3. ص 351 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 364 ؛ یسوط ، هبیغلا ، . 35 - 1
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.درک یمن  ادیپ  یعالّطا  نآ  زا  سک  چیه  هک  دوب  هنایفخم  يردق  هب  ریفس  ای  لیکو  طابترا  ّتیفیک   - 6

هب دنتـشاد ، ترـضح  هب  ار  يراکادـف  صالخا و  تیاهن  هک  درک  یم  راذـگاو  یناسک  هب  ار  دوخ  ترافـس  اـی  تلاـکو  ترـضح   - 7
ترافس ارچ  دنتفگ : یتخبون  لهسوبا  هب  هک  یماگنه  اذل  .دنهد  عالطا  ار  ناشیا  تایّصوصخ  ترضح و  ناکم  دوب ، لاحم  هک  يّدح 

ار شندب  دشاب و  شیابع  ریز  رد  تجح  رگا  هک  تسا  یـسک  وا  تفگ ...« : باوج  رد  امـش ؟ هب  هن  دـش  راذـگاو  حور  نب  نیـسح  هب 
(1) «. درک دهاوخن  نینچ  زگره  درادرب  وا  يور  زا  ار  شیابع  ات  دننک  هعطق  هعطق 

ص:25

ح 6. ص 358 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 391 ؛ یسوط ، هبیغلا ، . 36 - 1
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ص:26
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هسّدقم هیحان  ناریفس 

هراشا

ص:27
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هسّدقم هیحان  زا  بیان  راهچ 

.دومن یفرعم  نایعیش  هب  دوخ  صاخ  نابئان  ناونع  هب  ار  رفن  راهچ  يرغص  تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

: زا دنترابع  و  دنا ؛ هدوب  هعیش  ياسراپ  گرزب و  ناملاع  زا  نت  راهچ  نیا 

يرمع دیعس  نب  نامثع  ورمع ، وبا  ( 1

يرمع دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعج ، وبا  ( 2

یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا ، ( 3

يرمس دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا ، ( 4

هرابرد ناوت  یمن  اذل  دنا و  هتشون  یمک  بلاطم  ماقم  یلاع  ریفس  راهچ  نیا  یگدنز  هرابرد  نارگید  هللا و  همحر  یسوط  خیـش  هچرگ 
هزاجا یخیرات  تادنتـسم  كرادم و  هک  يا  هزادنا  ات  دوجو  نیا  اب  یلو  دروآ  تسد  هب  یتاعالطا  یفاک  ردق  هب  اه  نآ  همان  یگدـنز 

.میراد یم  نایب  ار  یبلاطم  هراب  نیا  رد  دهد  یم 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  لوا  ریفس 

يور یشورف  نغور  لغش  هب  ندشن ، هتخانش  تهج  هب  وا  .تسا  يرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  لوا  ریفس 
یخیرات رداصم  رد  .دروآ 

ص:29
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مالـسلا هیلع  يداه  ماما  صاخ  لیکو  ناونع  هب  راب  نیلوا  يارب  وا  مسا  اهنت  و  تسا ، هدـماین  نایم  هب  وا  تافو  تدالو و  لاس  زا  نخس 
.تسا هدش  هدرب 

تبسانم رد  ار  وا  زین  ترضح  نآ  .دش  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  فرط  زا  صاخ  لیکو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تداهـش  زا  دعب  وا 
یـضاملا هقث  نیمألا ، هقثلا  ورمعوبأ  اذه  : » دومرف وا  قح  رد  هک  نآ  هلمج  زا  .داد  یم  رارق  دوخ  شیاتـس  حدـم و  دروم  فلتخم  ياه 

دروم تسا ، نیما  هقث و  ورمع ، وـبا  نیا   » (1) ؛» هیّدؤی یّنعف  مکیلإ  يّدأ  امو  هلوقی ، یّنعف  مکل  هلاق  اـمف  تاـمملاو ، ییحملا  یف  یتقثو 
هب هچنآ  تسا و  نم  زا  دیوگ  یم  امـش  يارب  هچنآ  ره  تسا ، نم  تایح  زا  دعب  تایح و  رد  نم  نانیمطا  دروم  ناگتـشذگ و  نانیمطا 

« .دشاب یم  نم  بناج  زا  دناسر  یم  امش 

رب داد و  ناشن  وا  هب  ار  يدـهم  دوخ  دـنزرف  ترـضح  دـندوب ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نایعیـش  زا  رفن  لهچ  اـب  وا  هک  یـسلجم  رد 
(2) «. ...دینک لوبق  دیوگ  یم  دیعس ) نب   ) نامثع هچنآ  ره  : » دومرف وا  تلاکو  هرابرد  و  دومن ، حیرصت  وا  تبیغ  تماما و 

هدـهع هب  ار  ناشیا  روما  ماـمت  دوب و  رـضاح  ترـضح  لیـسغت  رد  يرجه ، لاس 260  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تداهـش  ماگنه 
(3) .تشاد

هبتـشم ملظ  نامکاح  رب  رما  اـت  هداد  ماـجنا  ار  لیـسغت  لـمع  رهاـظ ، رد  وا  هک  مییاـمن  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  لـمع  نیا  هک  تسا  نکمم 
يرکـسع ماما  تداهـش  زا  دعب  دیعـس  نب  نامثع  .تسا  ماما  هدـهع  رب  ماما  نیفکت  لیـسغت و  رما  تایاور ، یخرب  قباطم  هنرگو  ددرگ 

ماگنه مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ّصن  ترضح و  نآ  حیرصت  هب  مالسلا  هیلع 

ص:30

ص 344. ج 51 ، راونألاراحب ، ص 354 ؛ یسوط ، هبیغلا ، . 37 - 1
ح 1. ص 346 ، ج 51 ، راونألاراحب ، . 38 - 2

ص 356. یسوط ، هبیغلا ، . 39 - 3
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.دیسر شتافو  تقو  هک  نآ  ات  تخادرپ ، دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  عقوم  نآ  زا  و  دش ، ترـضح  نآ  لّوا  ریفـس  اّرماس ، هب  اه  یّمق  دورو 
(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  دادغب  یبرغ  بناج  رد  دش و  وا  زیهجت  ّیلوتم  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا  شدنزرف 

هب ار  وا  دّمحم ، شدـنزرف  هب  تیلـست  اب  همان  نآ  رد  ترـضح  دـش و  رداص  يا  همان  هسّدـقم  هیحان  زا  دیعـس  نب  نامثع  تافو  زا  دـعب 
(2) .دینادرگ بوصنم  دوخ  ترافس 

لّوا ریفس  ترافس  كردم 

ماما فرط  زا  دیعـس  نب  نامثع  ترافـس  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مالعا  رد  حیرـص  ّصن  هک  یتیاور  دـیوگ : یم  بتاـک  دـمحا 
یشاجن و هک  تسا  يزارف  کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج  نآ ، دنس  رد  اریز  دشاب ؛ یم  فیعـض  دنـس  ثیح  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم 

.دنا هدومن  بیذکت  ار  وا  يرئاضغلا  نبا 

: مییوگ یم  وا  خساپ  رد 

هک هدش  أشنم  يرئاضغلا  نبا  باتک  زا  وا  فیعـضت  .تسا و  هدومن  قیثوت  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  ار  کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج   - 1
.تسا هدیسرن  تابثا  هب  هیماما  ياملع  روهشم  دزن  باتک  نیا 

مود و بیان  لیکوت  هلأسم  یّمق  قاحسا  نب  دمحا  زا  هفیاط  ناگرزب  زا  ییالعا  دنس  هب  هبیغلا »  » باتک رد  هللا  همحر  یسوط  خیـش   - 2
(3) .تسا هدرک  تیاور  ار  شردپ 

ص:31

ح 3. ص 350 ، ج 51 ، راونألاراحب ، . 40 - 1
ص 348. ج 51 ، راونألاراحب ، ص 510 ؛ نیدلا ، لامک  ص 361 ؛ یسوط ، هبیغلا ، . 41 - 2

ص 359 و 360. یسوط ، هبیغلا ، . 42 - 3
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یمن قیدـصت  ار  وا  فرح  ترافـس ، رب  یـصخش  ياعّدا  دّرجم  هب  هدرب و  راک  هب  يدایز  تقد  ترافـس  تماما و  هلأسم  رد  هعیـش   - 3
.تسا هتخادرپ  هلباقم  هب  ًادیدش  ترافس  نیغورد  نایعّدم  اب  اذل  و  تسا ، هدرک 

دیعس نب  نامثع  زا  عافد 

نامز ماما  لوا  بیان   ) دیعس نب  نامثع  ًاصوصخ  باحـصا  زا  یخرب  هتخاس  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  عوضوم  دنیوگ : یم  یخرب 
: مییوگ یم  وا  خساپ  رد  یلو  .تسا  مالسلا ) هیلع 

نینمؤملاریما سپس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  درک  هراشا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  عوضوم  هب  هک  یـسک  لّوا 
.دنا هدرک  دزشوگ  مدرم  هب  ار  نآ  عوقو  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  وا  تبیغ  نانآ  .تسا  هدوب  ناماما  ریاس  مالسلا و  هیلع 

هب هک  يدهع  قبط  رب  نم  نادنزرف  مئاق  تخیگنارب ، تراشب  يارب  ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ّدلوت لصا  رد  نارگید  درادن و  يزاین  دّمحم  لآ  هب  دنوادخ  تفگ : دـنهاوخ  مدرم  رتشیب  هک  يروط  هب  دوش ، یم  بیاغ  دـسر  یم  وا 

(1) «. ...دنک يرادهگن  ار  شنید  دیاب  درک  كرد  ار  تبیغ  نامز  سکره  سپ  دننک ، یم  کش  وا 

صخش هک  دوش  یم  بیاغ  يروط  هب  بانج  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هتابن  نب  غبـصا 
(2) «. درادن یجایتحا  دّمحم  لآ  هب  ادخ  تفگ : دهاوخ  نادان 

ص:32

ص 386. ج 6 ، هادهلا ، هابثا  . 43 - 1
ص 393. نامه ، . 44 - 2
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مالـسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  عوضوم  اذل   (1) «. دـینکن راکنا  دیدینـش  ار  دوخ  ماما  تبیغ  ربخ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لبق هک  یناسک  هلمج  زا  .دنا  هتخادرپ  نآ  هب  اه  باتک  رد  ناّفلؤم  ناشیاهرعش و  رد  ارعش  هک  دوب  جیار  عیاش و  نایعیش  نیب  نانچ  نآ 

: زا دنترابع  دنا  هتشاد  فیلأت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تدالو  زا 

(2) .مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  باحصا  زا  يرطاط  یئاط  دّمحم  نب  نسح  نب  یلع   - 1

(3) .مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  باحصا  زا  یفوک  جرعا  رمع  نب  یلع   - 2

(4) .مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  باحصا  زا  حلاص  نب  میهاربا   - 3

(5) .مالسلا هیلعاضر  ماما  رصاعم  هزمح ، یبا  نب  یلع  نب  نسح   - 4

(6) .مالسلا هیلعاضر  ماما  باحصا  زا  يدسا ، يرشان  ماشه  نب  سابع   - 5

(7) .مالسلا امهیلع  يرکسع  يداه و  ماما  باحصا  زا  لاضف  نب  نسح  نب  یلع   - 6

(8) .مالسلا امهیلع  ماما  ود  نآ  باحصا  زا  يروباشین  ناذاش  نب  لضف   - 7

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مود  ریفس 

هب دوب ، هدومن  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  هنوگ  نامه  شردپ  تافو  زا  دعب  يرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّمحم  رفعجوبا 
هنبا ّنأو  یلیکو ، دیعس  نب  نامثع  ّنأ  ّیلع  اودهشا  : » دومرف اه  یمق  تعامج  هب  ترضح  نآ  .دش  لیان  ترافس  ماقم 

ص:33

ص 350. نامه ، . 45 - 1
ص 193. یشاجن ، لاجر  . 46 - 2

ص 194. نامه ، . 47 - 3
ص 28. نامه ، . 48 - 4

.نامه . 49 - 5
ص 215. نامه ، . 50 - 6
ص 195. نامه ، . 51 - 7
ص 235. نامه ، . 52 - 8
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مدنزرف لیکو  دّمحم  وا  دنزرف  زین  .تسا و  نم  لیکو  دیعـس  نب  نامثع  هک  نم  رب  دـیهد  تداهـش   » (1) ؛» مکّیدهم ینبا  لیکو  دّمحم 
« .تسامش يدهم 

(2) .دیسر اضما  هب  شردپ  حیرصت  ّصن و  اب  وا  ترافس  زین  و 

هنوگچ .دنتـشادن  کش  بلطم  نیا  رد  هیماما  زا  کی  چـیه  .دوب و  يراد  تناما  هب  فورعم  قوثو و  دروم  دوخ  رـصع  نایعیـش  دزن  وا 
دروم شدنزرف  يرْمَع و   » (3) ؛» ناتقث هنبإو  يرمعلا  : » دومرف شردپ  وا و  قح  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  یلاح  رد  دننک  کش 

«. ...دنقوثو

نامز رد  وت   » (4) ؛» هنع هَّللا  یضر  بألا  هایح  یف  انتقث  لزی  مل  : » دومرف داد و  رارق  دوخ  دییأت  دروم  ار  وا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  زین  و 
«. ...يدوب ام  قوثو  دروم  ًامئاد  ردپ  تایح 

يرجه ای 304  لاس 305  یلوالا  يدامج  رد  هک  نآ  ات  داد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاظو  نسحا  وحن  هب  لاس  هاجنپ  دودح  رد  يو 
(5) .تسویپ يدزیا  تمحر  هب 

ماما زا  هک  هدرک  فیلأت  هقف  رد  ییاـه  باـتک  .تخادرپ  تمدـخ  هب  ماـقم  تسپ و  نیا  رد  ناریفـس  رگید  زا  رتشیب  ناـمثع  نب  دـمحم 
داشرا هب  وا   (6) .تسا هدومن  ذخا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیعس و  نب  نامثع  شردپ  مالسلا و  امهیلع  يدهم  ترـضح  يرکـسع و 

رانک رد  تافو  زا  دعب   (7) .دوب هدومن  هدامآ  ار  يربق  دوخ  يارب  اذل  و  تسا ، هتـشاد  عالطا  شگرم  نامز  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما 
.دش هدرپس  كاخ  هب  شردپ  ربق 

ص:34

ص 355. یسوط ، هبیغلا ، . 53 - 1
ص 359. نامه ، . 54 - 2

ص 329. ج 1 ، یفاک ، ص 360 ؛ نامه ، . 55 - 3
ص 349. ج 51 ، راونألاراحب ، . 56 - 4

ص 366. یسوط ، هبیغلا ، . 57 - 5
ص 363. نامه ، . 58 - 6
ص 365. نامه ، . 59 - 7
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  موس  ریفس 

هک دوب  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  لیکو  رما  يادتبا  رد  وا  .تسا  یتخبون  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  لیلج  خیـش  موس ، ریفس 
(1) .تشادن کش  رما  نیا  رد  سک  چیه  دش و  یهتنم  وا  هب  ّصن  اب  ّتیصو  هک  نآ  ات  تشاد ، تراظن  وا  كالما  رب 

رفعجوبا دناسرب ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ات  دنداتـسرف  رانید  دـصراهچ  رادـقم  هب  يرْمَع  رفعجوبا  يارب  ار  یلام  نایعیـش ، زا  یخرب 
، دید شترافس  ندشن  تباث  تهج  هب  ار  صخـش  نآ  کش  دیدرت و  هک  یماگنه  وا  .دنهدب  حور  نب  نیـسح  هب  ار  نآ  ات  داد  روتـسد 

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روتسد  نیا  اریز  دناسرب ، حور  نب  نیسح  هب  ار  غلبم  نیا  هک  درک  دیکأت  رگید  راب 

نب هَّللادـبعوبا  مامه ، نب  یلعوبا  هلمج  نآ  زا  هعیـش  ناـگرزب  زا  یتعاـمج  دـش  ینارحب  يرْمَع  رفعجوبا  یجازم  عضو  هک  نآ  زا  دـعب 
دندش و دراو  وا  رب  ناگرزب ، رگید  ءانجو و  نب  هَّللادـبعوبا  یتخبون ، یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا  یناطقاب ، هَّللادـبعوبا  بتاک ، دّـمحم 

نب نیـسح  مساقلاوبا  نیا  دومرف : يرْمَع  رفعجوبا  دوب ؟ دهاوخ  امـش  نیـشناج  یـسک  هچ  داتفا  یقافتا  امـش  رب  رگا  هک  دندرک  ضرع 
هعجارم وا  هب  ناتروما  رد  سپ  تسا ، نیما  هقث و  لیکو و  وا  .تسا  مالـسلا  هیلعرما  بحاص  امـش و  نیب  ریفـس  نم و  ماقم  مئاق  حور ،

(2) .میامن غالبا  امش  رب  ات  ما  هدش  رما  بلطم  نیا  هب  نم  اریز  دییامن ، دامتعا  وا  رب  مهم  روما  رد  هدومن و 

مدرک و یم  لاؤس  وا  زا  مدوب و  هتـسشن  وا  رـس  يالاب  نم  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  تافو  ماگنه  دـیوگ : یم  لیتم  دـمحا  نب  رفعجوبا 
نییاپ رب  زین  حور  نب  نیسح 

ص:35

ص 372. نامه ، . 60 - 1

ص 371. نامه ، . 61 - 2
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ندینش اب  نم  .منک  ّتیصو  حور  نب  مساقلا  یبا  رب  ات  مدش  رما  نم  دومرف : هدومن و  نم  هب  يور  نامثع  نب  دّمحم  .تشاد  رارق  وا  ياپ 
(1) .مداد رارق  نامثع  نب  دّمحم  رس  يالاب  رب  دوخ  ياج  هب  ار  حور  یلع  نب  نیسح  هدش ، دنلب  دوخ  ياج  زا  ربخ  نیا 

هب نایعیش  نیب  رد  يا  هژیو  هاگیاج  نادنچ  وا  هک  دوب  نیا  حور  نب  نیسح  تیاصو  رب  نامثع  نب  دّمحم  هیحان  زا  تادیکأت  نیا  تهج 
هب نداد  ترافس  ّرس  .تسا و  هدوب  نامثع  نب  دّمحم  صاخ  ناکیدزن  زا  هچرگا  تسا ، هتـشادن  مالـسلا  مهیلع  ناماما  اب  طابترا  تهج 

.تشاد هدهع  رب  ار  ترافـس  لاس  تدـم 21  هب  يرْمَع  رفعجوبا  تافو  زا  دـعب  يو  .تسا  هدوب  وا  يراکادـف  صـالخا و  تهج  هب  وا ،
(2) .دوب وا  رب  ترضح  نآ  بناج  زا  ناوارف  دورد  رب  لمتشم  درک  تفایرد  ترضح  زا  هک  ار  يا  همان  نیلوا 

لها بهذم  هب  داقتعا  راهظا  هک  یثیح  هب  دوب ، فعاضم  دـیدش و  هّیقت  هب  مازتلا  وا  شور  .دـش و  لوغـشم  دوخ  هفیظو  هب  نامز  نآ  زا 
یفارحنا ياهاعّدا  تافارحنا و  اب  ًادـیدش  شترافـس  ماـّیا  رد  وا  .دـنک  لـمع  دوخ  فیاـظو  هب  دـناوتب  قیرط  نیا  زا  اـت  دومن  یم  ّتنس 

.دومن تلحر  يرجه  لاس 326  رد  هک  نآ  ات  دومن ، یم  هزرابم  ترافس 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  مراهچ  ریفس 

ناونع هب  راب  نیلوا  يارب  یلو  تسین ، صخـشم  وا  تدالو  خیرات  .تسا  يرَمَـس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  لیلج  خیـش  مراهچ ، ریفس 
ماما باحصا  زا  یکی 

ص:36

ص 370. نامه ، . 62 - 1

ص 372. نامه ، . 63 - 2
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رما يّدـصتم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  حور  نب  نیـسح  هراشا  اب  دادـغب  رد  هک   (1)، تسا هدش  هتخانش  مالسلا  هیلع  يرکـسع 
.دش ترافس 

هدوب وا  ترافس  هرابرد  نایعیش  نیب  رد  هک  یقافتا  ملاست و  اب  ناوت  یم  ار  بلطم  نیا  اهنت  و  هدیسرن ، ینّیعم  ربخ  وا  ترافس  دروم  رد 
نب نیـسح  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  فرط  زا  هک  تسناد  یغـالبا  زا  فشاـک  هجیتن ، رد  ناوت  یم  ار  عوضوم  نیا  و  دومن ، فشک 

دننامه هچرگ  يو  .داد  همادا  لاس  هس  تّدم  هب  حور  نب  نیسح  تافو  ماگنه  زا  ترافس  رما  رد  ار  دوخ  فیاظو  وا  .تسا  هدش  حور 
؛ دسر یمن  رظن  هب  دیعب  رما  نیا  .تسا و  هتـشادن  يا  هدرتسگ  ّتیلاّعف  ریفـس  هس  نآ  دننامه  یلو  دوب ، نانیمطا  قوثو و  دروم  نارگید 

یگنهرف ياه  همانرب  اب  هک  يروما  تسا ، هدوب  اه  يریگرد  اه و  يزیرنوخ  روج و  ملظ و  زا  رپ  یمالسا  تکلمم  اه  لاس  نآ  رد  اریز 
رب مالسلا  هیلع  ماما  مزع  وا و  تافو  زا  دعب  ترافس  عاطقنا  رد  راذگریثأت  دناوت  یم  ییاهنت  هب  دوخ  نیا  .تشاد و  تافانم  یعامتجا  و 

ترضح هک  دنک  یم  تفایرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  یعیقوت  شتافو  زا  لبق  زور  دنچ  اذل  .دشاب و  زین  يربک  تبیغ  عورـش  عاطقنا و 
شدوخ زا  دعب  يارب  ترافس  هب  ندرک  ّتیصو  زا  ار  وا  دهد و  یم  وا  گرم  اب  ترافـس  دهع  يرغـص و  تبیغ  ياهتنا  زا  ربخ  نآ ، رد 

(2) .دیامن یم  عنم 

وا هب  .دوب  راضتحا  لاح  رد  هک  یلاح  رد  میدیسر  دّمحم  نب  یلع  تمدخ  هب  عیقوت  نیا  رودص  زا  زور  شش  زا  دعب  دیوگ : یم  يوار 
وت ّیصو  دش : ضرع 

ص:37

ص 400. یسوط ، خیش  لاجر  . 64 - 1
ص 445. يرولا ، مالعا  ص 516 ؛ نیدلا ، لامک  . 65 - 2
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.دومن تلحر  ایند  راد  زا  تفگ و  ار  نیا  تسا .» نآ  هدنناسر  وا  هک  تسا  يرما  ادخ  يارب  : » دومرف تسیک ؟

مالسلا هیلع  ترضح  ریفس  راهچ  تباین  تابثا 

شبصنم رب  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هدوب و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  قوثو  دروم  وا  مییوگ : یم  دیعـس  نب  نامثع  دروم  رد   - 1
.تسا هدومن  حیرصت 

يرکـسع ماما  قوثو  دروم  هک  نآ  زا  ریغ  هدوب و  شردـپ  قیرط  زا  بوصنم  وا  مییوگ : یم  زین  نامثع  نب  دّـمحم  شدـنزرف  دروم  رد 
.تسا هتشاد  هّصاخ  تباین  رما  نیا  رب  زین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  هدوب ،

بوصنم ماقم  نیا  رب  ار  يرَمَـس  دّمحم  نب  یلع  زین  وا  و  دش ، بوصنم  تمـس  نیا  هب  نامثع  نب  دّـمحم  فرط  زا  زین  حور  نب  نیـسح 
.درک

وگزاب هداد ، ناشن  نارگید  هب  دوب ، فورعم  هک  ار  ماما  ّطخ  اه  نآ  هک  تسا  نیا  راوگرزب  راهچ  نیا  تباین  تاـبثا  يارب  مّود  هار   - 2
.دوب فورعم  نایعیش  دزن  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  شردپ  نامز  رد  ترضح  ّطخ  .دندرک  یم 

نیا .دـشاب  اه  نآ  ترافـس  هدـننک  تابثا  تسناوت  یم  تفرگ ، یم  ماجنا  ناراوگرزب  نیا  كرابم  تسد  هب  هک  یناوارف  تاـمارک   - 3
هب اه  نآ  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  بوسنم  زین  رگید  یخرب  تفرگ و  یم  ماـجنا  اـه  نآ  تسد  هب  دراوم  یخرب  رد  تاـمارک 

(1) .تسا هدیسر  يدادغب  یلعوبا  زا  فورعم  هیضق  رد  هک  هنوگ  نامه  دندناسر ، یم  نایعیش  عالطا 

ص:38

ص 502 و 518. نیدلا ، لامک  . 66 - 1
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هیلعرـصع ماما  فرط  زا  يا  هزجعم  هک  یتروص  رد  رگم  تفریذـپ  یمن  ار  باّون  راتفگ  زگره  هعیـش  : » دـیوگ یم  ّربش  هَّللادـبع  دـیس 
(1) «. تشاد اه  نآ  تباین  تحص  راتفگ و  قدص  رب  تلالد  هک  تشگ  یم  رهاظ  اه  نآ  تسد  هب  مالسلا 

نایعیش اب  هعبرا  باّون  طابترا  هوحن 

حیضوت

: دنتشاد طابترا  عون  ود  هعبرا  باّون  اب  نایعیش 

میقتسم ریغ  هطساو و  اب  طابترا   - 1

هنادازآ اراکشآ و  تسناوت  یمن  نایـسابع  ملظ  تهج  هب  نامزاس  نیا  هک  ارچ  دوب ، ترافـس  نامزاس  رد  لصا  کی  هطـساو  اب  طابترا 
.تفرگ یم  هرهب  يراتتسا  ياه  هار  زا  مدرم  اب  طابترا  رد  دیاب  نیاربانب  .دنک  تیلاعف 

هطساو یب  میقتسم و  طابترا   - 2

، دنامب یفخم  هصاخ  تباین  هلأسم  هک  دوب  انب  اریز  تشادـن ، دوجو  يرغـص  تبیغ  هرود  رد  هعبرا ، باّون  تیلاّعف  زاغآ  رد  طابترا  نیا 
الکو و زا  ار  ریفـس  یناشن  مان و  یناهنپ  تروص  هب  نایعیـش  مک  مک  یلو  .دـنهدن  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  باتزاب و  روج  نامکاح  ات 

.تفای همادا  دش و  عورش  ریفس  نیمود  ترافس  نامز  زا  ًاتدمع  راک  نیا  .دنریگب  سامت  ًامیقتـسم  نانآ  اب  دنتـسناوت  دنتفرگ و  صاوخ 
اب دنتفر و  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  يارفـس  دزن  دامتعا  دروم  دارفا  زا  يا  هدع  : » دسیون یم  طابترا  عون  نیا  هرابرد  یـسوط  خیش 

(2) «. دندرک یم  تفایرد  ارفس  طسوت  هسّدقم و  هیحان  زا  ار  نآ  خساپ  دوخ ، ياه  هتساوخ  نتشاد  نایب  ای  همان و  نداد 

ص:39

ص 242. نیقیلا ، ّقح  . 67 - 1
ص 257. یسوط ، هبیغلا  . 68 - 2
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هعبرا باّون  ياه  تیلوئسم  فیاظو و 

هراشا

: تسا رارق  نیدب  هعبرا  باّون  ياه  تیلاعف  یّلک  روحم  فیاظو و 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  دوجو  هرابرد  مدرم  تریح  کش و  ندودز   - 1

تباث نایعیش  يارب  هک  دوب  نیا  تشاد  هدهع  رب  يرْمَع  دیعس  نب  نامثع  ینعی  لوا  ریفس  هژیو  هب  هعبرا  باّون  هک  يا  هفیظو  نیرت  مهم 
.دشاب یم  ترضح  نآ  صاخ  بیان  وا  تسا و  ماما  نونکا  هک  دراد  يدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دنک ،

ترضح نآ  ناکمو  مان  نتشاد  ناهنپ  هار  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ظفح   - 2

يراددوخ ترضح  نآ  ناشن  مان و  رکذ  زا  هک  تشاد  نایب  يرْمَع  دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  هب  یعیقوت  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما 
(1) .دشوکب ترضح  نآ  ناکم  مان و  نتشاد  ناهنپ  تهج  رد  دنک و 

ّرـس حور  نب  نیـسح  دـننام  مناوت  یمن  نم  : » دومرف يدـشن ؟ هسّدـقم  هیحان  ریفـس  وت  ارچ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  یتخبون  لهـسوبا 
(2) «. مشاب رادهگن 

تلاکو نامزاس  یتسرپرس  یهدنامزاس و   - 3

هیحان زا  ریفس  هطـساو  هب  نانآ  دنتـشاذگ و  یم  نایم  رد  الکو  اب  ار  دوخ  ینید  تاهبـش  اه و  شـسرپ  نایعیـش  نامزاس ، نیا  قیرط  زا 
لیوحت نامزاس  لوئـسم  هب  ار  نآ  الکو  دنداد و  یم  الکو  هب  ار  دوخ  یعرـش  هوجو  زین  و  دندناسر ، یم  نایعیـش  هب  ار  خساپ  هسّدـقم 

.دنداد یم 

یتدیقع تالکشم  یهقف و  ياه  شسرپ  هب  ییوگ  خساپ   - 4

ماما ضرع  هب  ار  نایعیش  هثدحتسم  لئاسم  یهقف و  ياه  شسرپ  یهاگ  نانآ 

ص:40

ص 222. نامه ، . 69 - 1

ص 240. نامه ، . 70 - 2
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(1) .دندرک یم  غالبا  نایعیش  هب  تفایرد و  ار  نآ  خساپ  دندناسر و  یم  مالسلا  هیلع  يدهم 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  هب  قلعتم  لاوما  عیزوت  ذخا و   - 5

يراپـس كاخ  مسارم  زا  دعب  زور ، نامه  رد  ای  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب  زور  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما 
دادـغب رد  شلیکو  هب  ار  ترـضح  نآ  هب  قلعتم  لاوـما  دـعب ، هب  نیا  زا  هک  داد  روتـسد  اـه  یمق  تئیه  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 

(2) .دنهد لیوحت  يرْمَع ) دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا ، )

تّیباب تباین و  نیغورد  نایعّدم  تالُغ و  اب  هزرابم   - 6

یناغملـش و جالح ، لثم  دومن ، تلاکو  ّتیباب و  ياعّدا  غورد  هب  هک  یـسک  ره  هلاـس  داـتفه  هرود  نیا  رد  هفیظو ، نیمه  ياتـسار  رد 
نایعیش نانآ ، ّتیهام  ندش  نشور  اب  و  دش ، رداص  نانآ  هطساو  هب  یتاعیقوت  هسّدقم  هیحان  زا  دنتساخرب و  هزرابم  هب  نانآ  اب  نارگید ،

.دندومن دامتعا  رتشیب  تلاکو  هعبرا و  باّون  ترافس  هب  دندنام و  نوصم  تافارحنا  عون  نیا  زا  هیماما 

نئاخ يالکو  اب  هزرابم   - 7

نامزاس يارب  ار  یتالکـشم  تروص  نیا  رد  .دندرک  یم  لودع  دوخ  یلـصا  فیاظو  زا  دـندش و  یم  فرحنم  الکو  زا  یخرب  یهاگ 
هب مادک  ره  هعبرا  باّون  تروص  نیا  رد  دنتـشاد ، یم  هگن  دوخ  دزن  ار  یعرـش  هوجو  یهاگ  و  دندروآ ، یم  دوجو  هب  تلاکو  یفخم 

.دننک هزرابم  نئاخ  لیکو  نآ  اب  ات  دنتشاد  تیلوئسم  دوخ  هبون 

يربک تبیغ  شریذپ  يارب  مدرم  يزاس  هدامآ   - 8

نیرخآ يرَمَس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  شود  رب  همه  زا  شیب  هفیظو  نیا 

ص:41

ص 452. يرولا ، مالعا  . 71 - 1

ص 478. نیدلا ، لامک  . 72 - 2
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زا لبق  زور  شش  درک و  کمک  وا  هب  زاجعا  هار  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ور  نیا  زا  .تشاد  ینیگنس  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ریفس 
شریذـپ هدامآ  ناهذا ، دوش و  مامت  ناگمه  رب  تجح  هک  نیا  ات  تشاد  نایب  ار  يو  تافو  قیقد  نامز  دومن و  رداص  یعیقوت  شگرم 

.دشاب ترضح  نآ  تبیغ  زا  يرگید  هرود 

هعبرا باّون  باصتنا  رایعم  كالم 

حیضوت

رظن دم  ار  ییاه  كالم  اهرایعم و  يرس  کی  اه  بصن  رد  ًاعطق  دندرک و  یم  راتفر  تمکح  ساسا  رب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
: لیبق زا  دنتشاد 

الاب ّدح  رد  يرادزار  هّیقت و   - 1

نیدب وا  .دراد  هگن  رود  یسابع  میژر  ياه  یسرزاب  زا  ار  دوخ  ات  دیشوک  یم  هیقت  تیاعر  يارب  دیعس  نب  نامثع  ترضح ، لّوا  ریفس 
(1) .دش یمن  ریگرد  راکشآ  تروص  هب  یسایس  ای  یبهذم  هلداجم  ثحب و  چیه  رد  روظنم 

لزع و دومن  نعل  ار  هیواعم  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  ار  دوخ  نارازگتمدخ  زا  یکی  هیقت ، ظفح  تیاعر و  ياتسار  رد  زین  حور  نب  نیـسح 
(2) .درک جارخا 

زاتمم یلاع و  رایسب  تماقتسا  ربص و   - 2

رتهب مالسلا ) مهیلع  ناماما   ) نانآ  : » تفگ باوج  رد  وا  يدشن ؟ ترضح  صاخ  بیان  وت  ارچ  دندیسرپ : یتخبون  لهسوبا  زا  يا  هدع 
هرظانم نانآ  اب  مراد و  دمآ  تفر و  نانمشد  اب  هک  متسه  یمدآ  نم  .تسا  ماقم  نیا  قیال  یسک  هچ  هک  دنناد  یم  همه  زا 

ص:42

ص 149. نیسح ، مساج  رتکد  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  . 73 - 1
ص 237. یسوط ، هبیغلا  . 74 - 2
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میاه ثحب  رد  دیاش  متسناد ، یم  نم  دناد  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هرابرد  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  هک  ار  هچنآ  رگا  .منک  یم 
هجیتن رد  مهد و  هئارا  ماما  دوجو  رب  ار  يداینب  لیالد  ات  مدیـشوک  یم  مدـید ، یم  ار  نانآ  تجاجل  لادـج و  هک  هاگ  نآ  نانمـشد ، اب 

اب ار  شندـب  و  دـشاب ، هتـشاد  ناهنپ  دوخ  يابع  ریز  ار  ماما  حور ، نب  نیـسح  مساقلاوبا  رگا  اما  .متخاس  یم  المرب  ار  وا  تماـقا  لـحم 
(1) «. دهد یمن  ناشن  ار  ماما  دنز و  یمن  رانک  ار  دوخ  يابع  زگره  دهد ، ناشن  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ات  دننک  هعطق  هعطق  یچیق 

ندوب رت  هدیمهف  نارگید  هب  تبسن   - 3

(2) .تسا هدرک  هراشا  نانآ  تیارد  مهف و  هب  هبیغلا »  » باتک رد  یسوط  خیش 

نانآ هب  تبسن  تموکح  ندوبن  ساّسح   - 4

اه نآ  هب  تبسن  یسابع  ناملاظ  هاگتـسد  رد  هک  درک  یم  هدافتـسا  يدارفا  زا  دوخ  صاخ  نابیان  باختنا  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما 
یم یبساک  هدوب ، لغش  ياراد  نانآ  زا  کی  ره  اذل  و  مهم ؛ مهبم و  یفخم و  رایسب  دوب  يراک  صاخ ، تباین  نوچ  دشابن ، یتیـساسح 

.دنوشن هتخانش  ات  دنا  هدرک 

ترافس نیغورد  ياعّدا  لماوع 

.تشگ ترافس  نیغورد  نایعّدم  تبیصم  هب  التبم  سّدقم  هاگتسد  نیا  هک  دوب  هتـشذگن  هسّدقم  هیحان  ترافـس  دهع  زا  یتّدم  زونه 
ياعّدا نیا  زا  نانآ 

ص:43

ص 359. ج 51 ، راونألاراحب ، ص 240 ؛ یسوط ، هبیغلا  . 75 - 1
ص 236. نامه ، . 76 - 2
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: زا دوب  ترابع  هک  دندومن  یم  لابند  ار  یفادها  دوخ  نیغورد 

.دندوب یعیش  هعماج  مدرم و  فارحنا  ددصرد  اعّدا  نیا  اب  دنتشاد  یفیعض  نامیا  هک  اجنآ  زا   - 1

یم اهنیا  دندرب  یم  رس  هب  تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  اجنآ  زا  اریز  هیعرش ، قوقح  مدرم و  لاوما  ندروآ  تسد  هب  عمط   - 2
.دنیامن فّرصت  لاوما  رد  دنتسناوت 

دوخ ترهـش  شرتسگ  ددـصرد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  دوخ  باستنا  اعّدا و  نیا  اب  اریز  هعماج ، رد  دوخ  تیعقوم  شرتسگ   - 3
.دندمآ یمرب 

ترافس نیغورد  نایعّدم 

يردـق هب  دیعـس  نب  نامثع  وا  ردـپ  اریز  ددرگ ؛ یم  زاب  يرْمَع  ناـمثع  نب  دّـمحم  مّود  ریفـس  رـصع  هب  ترافـس  رما  رد  ریوزت  عورش 
.تشادن ار  وا  اب  هضراعم  تأرج  سک  چیه  هک  دوب  فورعم 

لاله نب  دـمحا  (2) و  يریمن ریـصن  نبدمحم  وا  زا  دـعب  (1) و  .دوب یعیرـش  دّمحموبا  دومن  نیغورد  ترافـس  ياعّدا  هک  یـسک  لوا 
يدرم (5) و  رمحا قاحـسا  يدادغب و  نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  رکبوبا  (4) و  یلالب لالب  نب  یلع  نب  دـمحم  رهاطوبا  (3) و  یخرک

(6) .یناطقاب هب  فورعم 

هار فلتخم  تاهج  هب  یلو  دندوب  حلاص  نادرم  زا  ادتبا  رد  نانآ  زا  یخرب 

ص:44

ص 367. ج 51 ، راونألاراحب ، . 77 - 1
ص 367. نامه ، . 78 - 2
ص 368. نامه ، . 79 - 3
ص 369. نامه ، . 80 - 4
ص 301. نامه ، . 81 - 5

.نامه . 82 - 6
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رد دیدش  تانایب  تاعیقوت و  هسّدقم  هیحان  زا  زین  و  تخادرپ ، اه  نآ  اب  هلباقم  هب  تردق  مامت  اب  مود  ریفـس  .دـندومن  هشیپ  ار  فارحنا 
.تشاد نانآ  نطاب  ءوس  ییوگغورد و  رب  تلالد  هک  دش  رداص  نانآ  زا  يّربت  نعل و 

یناغملـش یلع  نب  دّمحم  مان  هب  یـصخش  اریز  دش ، رتشیب  هنیمز  نیا  رد  تبیـصم  موس -  ریفـس  حور -  نب  نیـسح  ترافـس  نامز  رد 
هب نمؤم  يدرم  رما ، يادتبا  رد  هچرگ  وا   (1) .تشاذگ ياج  هب  هعماج  فارحنا  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  دومن و  ترافـس  ياعّدا  يرفازغ 

تشاد ترافس  نیغورد  ياعّدا  هک  یسک  نیرخآ  .دش  هدیشک  فارحنا  هب  تبقاع  یلو  دوب ، حور  نب  نیسح  لیکو  دیـسر و  یم  رظن 
.دوب یقاب  مراهچ -  ریفس  يرمس -  تافو  زا  دعب  ات  دوخ  ياعّدا  نیا  رب  هک  دوب  بتاک  فلدوبا 

هسّدقم هیحان  تلاکو 

کلامم و فارطا  رد  هک  تسا  هتشاد  زین  ییالکو  فورعم ، ریفس  راهچ  زج  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دیآ  یم  تسد  هب  خیرات  زا 
: تسا هتشاد  دوجو  یساسا  قرف  ود  نالیکو  ناریفس و  نیب  یلو  .دنا  هدوب  هفیظو  ماجنا  هب  لوغشم  یمالسا  ياهرهش 

نیا الکو  هک  یلاح  رد  تسا ، هتخانش  یم  یصخش  روط  هب  ار  وا  هتشاد و  ههجاوم  میقتسم  روط  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  ریفس   - 1
.تفرگ یم  ماجنا  ناریفس  قیرط  زا  ترضح  اب  ناشطابترا  و  دنا ، هدوبن  نینچ 

.دوب شدوخ  هقطنم  هدودحم  رد  لیکو  ّتیلوئسم  یلو  دش ، یم  نایعیش  مامت  لماش  دوب و  یمومع  ریفس ، ّتیلوئسم   - 2

ص:45

ص 303. یسوط ، هبیغلا  . 83 - 1
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نیا نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  .دوب  هتفرگ  رارق  ریفـس  هدـهع  رب  هک  هدوب  يا  هدرتسگ  ياهراک  لیهـست  رد  ندـش  میهـس  لیکو ، راک 
.دوب ترضح  اب  طابترا  رد  نایعیش  روما  ندرک  نامتک  ندوب و  يّرس  رب  رارق  هک  بلطم 

.تسا هتشاد  ییازسب  ریثأت  وا  صخش  مسا و  نامتک  ریفس و  ندومن  یفخم  رد  اه  نآ  درکلمع  زین  و 

تلاکو نامزاس  فیاظو 

اراد ار  ینوگانوگ  ياهدرکراک  نآ ، تیلاعف  نایاپ  ات  زاغآ  زا  تلاکو  نامزاس  هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  یخیرات  دهاوش  یسررب  اب 
: زا تسا  ترابع  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدوب 

.یعرش هوجو  عیزوت  لیوحت و  تفایرد ،  - 1

.فاقوا هب  یگدیسر   - 2

.نافلاخم اب  هرظانم  نایعیش و  داشرا  ییامنهار و   - 3

.تلاکو نامزاس  یسایس  شقن  يافیا   - 4

.تلاکو نامزاس  یطابترا  شقن  يافیا   - 5

.نایعیش تالکشم  ّلح  نادنمزاین و  هب  کمک   - 6

ص:46
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هسّدقم هیحان  تاعیقوت 

هراشا

ص:47
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هراشا

هک هاتوک  تاـملک  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  تسا ، هتفرگ  راـک  هب  ار  نآ  فرع  هک  تسا  یموهفم  اـب  قباـطم  تاـیاور ، ناـسل  رد  عیقوت 
تاعیقوت هجیتن  رد  .دندومن  یم  هدروآرب  ار  لئاس  هتساوخ  نآ  اب  و  دنتشاد ، یم  بوتکم  اه  هضیرع  هدیسر و  ياه  همان  لیذ  ناگرزب ،

اه همان  لیذ  اه  هضیرع  اه و  لاؤس  باوج  رد  دوخ  كراـبم  ّطـخ  هب  ترـضح  هک  دوب  یبلاـطم  ناـمه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
.دندنادرگ یم  زاب  اه  همان  نابحاص  هب  ارفس  زا  یکی  طسوت  دنتشاد و  یم  موقرم 

تاـنایب رب  دراوم  یخرب  رد  یلو  تسا  هتفهن  يا  هلأـسم  زا  لاؤس  نآ  موهفم  اـنعم و  رد  عیقوت » ، » یحالطـصا ياـنعم  ظاـحل  هب  هچرگا 
.تسا هدش  قالطا  عیقوت  زین  دوب -  هدشن  لاؤس  نآ  زا  هچرگا  دش -  یم  رداص  ییادتبا  تروص  هب  هک  ترضح 

تاعیقوت رد  ریفس  شقن 

لیذ هک  تسوا  اریز  تسا ، رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  ترضح  هاگیاج  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تاعیقوت  رودص  رد  هچرگا 
هک تسا  ریفـس  نیا  .تفرگ  هدـیدان  نآ  ندـمآ  دـیدپ  رد  ار  ریفـس  شقن  ناوت  یمن  یلو  تسا ، هدرک  نییزت  شکرابم  ّطخ  هب  ار  همان 

ای كدنا  تدم  رد  هدناسر و  ماما  تسد  هب  هتفرگ و  لئاس  زا  ار  همان 

ص:48
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نینچ ماـما  رگا  اریز  تسا ، هدوب  زین  عیقوت  داـجیا  رد  هطـساو  ریفـس  يریبعت ، هب  هکلب  تسا ، هدـناسر  لـئاس  هب  ار  نآ  باوج  ینـالوط 
.دومرف یمن  عیقوت  ار  هدیسر  همان  زگره  تشاد  یمن  ینیما  ریفس 

عیقوت رودص  نامز  تدم 

هک هنوگ  نامه  تسا ، هدوب  زور  هس  ای  ود  ینیعم  لاؤس  باوج  رد  عیقوت  جورخ  نامز  تدـم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
اه لاؤس  باوـج  زا  اـت  مدرگزاـب  رفعجوـبا  يوـس  هب  هک  تفگ  نم  بحاـص  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـیوگ : یم  تاـیاور  یخرب  رد  يوار 

(2) .داد ربخ  ترضح  باوج  زا  ارم  زور ، هس  زا  دعب  ریفس  هاگ  نآ  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد   (1) .مسرپب

نیسح هک  نیا  لثم  .تسا  هدروآ  یم  لئاس  يارب  هتفرگ و  یم  ترضح  زا  ریفـس  هک  تسا  هدوب  یهافـش  باوج ، زین  دراوم  یخرب  رد 
(3) «. دیور رئاح  هب  هک  دیدش  رما  امش  : » دیوگ یم  يا  هدع  هب  یتخبون  حور  نب 

هک تساوخ  ماما  زا  لئاس  يدروم  رد  هنومن  باب  زا  .دش  یمن  هداد  یحلاصم  تهج  هب  هدـننک  لاؤس  باوج  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  و 
(4) .دماین باوج  یحلاصم  تهج  هب  یلو  دهد ، يدنزرف  وا  هب  ادخ  هک  دنک  اعد  وا  يارب 

دنچ زا  دعب  و  دماین ، باوج  هک  داتسرف  ترضح  يارب  ار  یلاؤس  یسک  هاگ  و 

ص:49

ح 42. ص 321 ، ج 51 ، راونالاراحب ، . 84 - 1
ص 320. یسوط ، هبیغلا  . 85 - 2

ص 309. نامه ، . 86 - 3

ص 320. نامه ، . 87 - 4
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هدش هداد  تعاس  دـنچ  فرظ  اه  لاؤس  باوج  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  هچرگ   (1) .تسا هدمآرد  هطمارق  ءزج  هک  دش  هدهاشم  يزور 
(3) دوب هدشن  کشخ  ذـغاک  يور  رب  بکرم  زونه  هک  یلاح  رد  دـمآ  باوج  هک  میناوخ  یم  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  (2) و  .تسا

یلو  (4)، تسا هدوب  بوتکم  ذـغاک  يور  رب  باوج  صخـش  نهذ  رد  لاؤس  روطخ  دّرجم  هب  هک  میناوخ  یم  تایاور  یخرب  رد  زین  و 
.تسا هدوبن  دایز  دراوم  نیا 

تاعیقوت رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ّطخ 

هیلع ماما  روتسد  اب  ارفس  ّطخ  هب  زین  یخرب  و  هدوب ، ترـضح  دوخ  ّطخ  هب  تاعیقوت  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  هعومجم  زا 
.تسا هدوب  مالسلا 

تسد هب  ار  شباوج  مداتـسرف و  هسّدقم  هیحان  هب  ار  یلکـشم  لئاسم  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  طسوت  : » دیوگ یم  بوقعی  نب  قاحـسا 
(5) «. متشاد تفایرد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  ّطخ 

(6) «. متخانش یم  بوخ  ار  شّطخ  هک  دش  رداص  یعیقوت  هسّدقم  هیحان  زا  : » دیوگ یم  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم 

دوجوم نم  دزن  نونکا  دـش  رداـص  مردـپ  يارب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ّطـخ  هب  هک  یعیقوـت  : » دـیامرف یم  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
(7) «. تسا

ص:50

ص 359. ج 2 ، دیفم ، داشرا  . 88 - 1
ص 316. یسوط ، هبیغلا ، . 89 - 2

ص 410. نامه ، . 90 - 3
ص 183. ج 53 ، راونألاراحب ، . 91 - 4
ص 349. ج 51 ، راونألاراحب ، . 92 - 5

ص 33. نامه ، . 93 - 6
ص 24. ج 3 ، هینامعنلا ، راونا  . 94 - 7
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يارب دـندومن و  هرجاشم  فالتخا و  یعوضوم  رد  نایعیـش  زا  یتعامج  اب  ینیوزق  مناغ  یبا  نبا  : » دـیوگ یم  يرماـع  ورمع  وبا  خـیش 
مالـسلا هیلع  ماما  كرابم  ّطخ  هب  نانآ  همان  باوج  سپ  .دـندناسر  ضرع  هب  ار  نایرج  هتـشون و  هسّدـقم  هیحان  هب  يا  همان  عازن ، عفر 

(1) «. دش رداص 

یم ار  وا  طخ  تسد  ترـضح ، باحـصا  ای  هتـشاد و  هارمه  هب  قدـص  دـهاوش  نئارق و  تاعیقوت ، هک  دوش  یم  مولعم  تاـیاور  نیا  زا 
ترـضح ّطخ  هب  تاعیقوت  یخرب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  لباقم ، رد  نکیل  .تسا  هتفرگ  یم  رارق  ناـنآ  لوبق  دروم  اذـل  و  دـنتخانش ،

.تسا هدش  هتشون  ترضح  رما  هب  ناریفس و  ّطخ  هب  هکلب  هدوبن 

رداص مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  یّطخ  نامه  هب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص  تاعیقوت  دیوگ : یم  هَّللا  هبه  رـصن  وبا 
(2) .تشگ یم  رداص  نایعیش  يارب  نامثع  نب  دّمحم  دیعس و  نب  نامثع  هلیسو  هب  دش  یم 

تاعیقوت یخرب  تسرهف 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  دوجوم  تیودهم  رداصم  رد  رتشیب  ای  عیقوت  داتفه  دودح 

(3) .يرَمَس دّمحم  نب  یلع  هب  عیقوت   - 1

(4) .شردپ گوس  رد  يرْمَع  رفعج  یبا  هب  عیقوت   - 2

ص:51

ص 178. ج 53 ، راونألاراحب ، . 95 - 1

ص 346. ج 51 ، راونألاراحب ، . 96 - 2
ص 516. نیدلا ، لامک  . 97 - 3

ص 510. نامه ، . 98 - 4
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(1) .یمق هَّللادبع  نب  دعس  هب  عیقوت   - 3

(2) .بوقعی نب  قاحسا  هب  عیقوت   - 4

(3) .شلئاسم باوج  رد  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 5

(4) .ترضح ترایز  هرابرد  يریمح  هب  يرگید  عیقوت   - 6

(5) .يدنجخ حلاص  یبا  نب  رضخ  نب  دمحا  هب  عیقوت   - 7

(6) .ینامی لضف  نب  نسح  هب  عیقوت   - 8

(7) .دّمحم رفعجوبا  شدنزرف  ورمعوبا و  هب  عیقوت   - 9

(8) .يرایزهم میهاربا  نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 10

(9) .باّذک رفعج  ّدر  رد  عیقوت   - 11

(10) .ییاردام نسح  نب  دمحا  هب  عیقوت   - 12

(11) .حور یبا  نب  دمحا  هصق  هرابرد  عیقوت   - 13

(12) .اشو زجاح  هب  عیقوت   - 14

(13) .رفعج نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 15

(14) .ییاتربع گرم  زا  دعب  حلاص  نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 16

ص:52

.463 ص 459 -  نامه ، . 99 - 1
ص 483. نامه ، . 100 - 2

.170 ص 151 -  ج 53 ، راونألاراحب ، . 101 - 3
ح 1. ص 81 ، ج 99 ، نامه ، . 102 - 4

ص 509. نیدلا ، لامک  . 103 - 5
ص 520. ج 1 ، یفاک ، . 104 - 6

ص 510. نیدلا ، لامک  . 105 - 7
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ص 486. نامه ، . 106 - 8
ص 287. یسوط ، هبیغلا  . 107 - 9

ح 19. ص 303 ، ج 51 ، راونألاراحب ، . 108 - 10
ص 295. ج 51 ، نامه ، . 109 - 11
ص 493. نیدلا ، لامک  . 110 - 12
ص 524. ج 1 ، یفاک ، . 111 - 13

ص 328. ج 51 ، راونألاراحب ، . 112 - 14
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(1) .يرَمَس همان  باوج  رد  عیقوت   - 17

(2) .میناف لها  زا  يدرم  لاؤس  باوج  رد  عیقوت   - 18

(3) .يزورم نسح  نب  دّمحم  همان  باوج  رد  عیقوت   - 19

(4) .فسوی نب  دّمحم  همان  باوج  رد  عیقوت   - 20

(5) .يدسا رفعج  نب  دّمحم  ياه  لاؤس  باوج  رد  عیقوت   - 21

(6) .یخرک لاله  نب  یلع  نب  دّمحم  هب  تالُغ  ّدر  رد  عیقوت   - 22

(7) .ناذاش نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 23

(8) .نزاخ نسح  نب  دمحا  يارب  عیقوت   - 24

(9) .يرعشا قاحسا  نب  دّمحم  نب  یلع  يارب  عیقوت   - 25

(10) .نامیلس نب  هَّللادیبع  ریمض  زا  نداد  ربخ  رد  عیقوت   - 26

(11) .ینیوزق مناغ  یبا  نبا  همان  باوج  رد  عیقوت   - 27

(12) .زامن میلعت  تیفیک  رد  عیقوت   - 28

(13) .داتسرف ترضح  يارب  ناذاش  نب  دّمحم  هچنآ  باوج  رد  عیقوت   - 29

(14) .ذادزی نب  دّمحم  همان  باوج  رد  عیقوت   - 30

ص:53

ص 286. همامالا ، لئالد  . 113 - 1
ص 699. ج 3 ، هادهلا ، تابثا  . 114 - 2

ص 415. یسوط ، هبیغلا ، . 115 - 3
ص 519. ج 1 ، یفاک ، . 116 - 4

ص 520. نیدلا ، لامک  . 117 - 5
ص 266. ج 25 ، راونألاراحب ، . 118 - 6
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ص 498. ج 2 ، نامه ، . 134 - 8
ص 94. همّالع ، لاجر  . 135 - 9

ص 495. نیدلا ، لامک  . 136 - 10
ص 186. ج 53 ، راونألاراحب ، . 137 - 11
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(1) .یخلب هعقر  باوج  رد  عیقوت   - 45

(2) .نسح نب  دمحا  رب  عیقوت   - 46

(3) .ماّمه نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 47

.تاعیقوت رگید  و 

هسّدقم هیحان  تاعیقوت  زا  ییاه  هنومن 

رد مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نایعیـش  يارب  هتـشاد و  يدربراک  هبنج  هک  هسّدـقم  هیحان  زا  هدـش  رداص  تاعیقوت  یخرب  زا  یتارقف  کنیا 
: مینک یم  رکذ  ار  دراد  مایپ  زین  نامز  رصع و  نیا 

هب زیچ  چیه   » (4) ؛» ِناطیشلا فنأ  مِغرأو  اهِّلصف  هالصلا ، نم  لضفأ  ناطیشلا  فنأ  مغرأ  ام  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 1
« لامب كاخ  هب  ار  سیلبا  ینیب  راذگب و  زامن  سپ  دیاس ، یمن  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن ، دننام 

، يدسا دّمحم  نب  رفعج  نیـسحلا  یبا  لئاسم  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  هیحان  زا  هک  تسا  ییاه  خساپ  زا  مالک ، نیا 
.تسا هدش  رداص 

(5) ؛» باحـسلا راْصبْألا  نع  اهتبیغ  اذإ  سمـشلاب  عافْتنْإلاکف  یتْبیغ  یف  یب  عافْتنْإلا  هجو  اّمأ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 2
زا هدافتسا  یگنوگچ  تیفیک و  اّما  »

ص:55

ص 488. نامه ، . 141 - 1
ص 303. ج 51 ، راونألاراحب ، . 142 - 2

ص 184. ج 53 ، نامه ، . 143 - 3
ح 155؛ ص 175 ، ج 2 ، ماکحألا ، بیذـهت  ح 1427 ؛ ص 498 ، ج 1 ، هـیقف ، ح 49 ؛ ص 520 ، ج 2 ، نیدـلا ، لاـمک  . 144 - 4
ح ح 182 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 298 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 250 ؛ ص 296 ، یـسوط ، هبیغلا ، ح 10 ؛  ص 291 ، ج 1 ، راصبتسإلا ،

ح 5023. ص 236 ، ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  11 ؛
ج يرولا ، مالعإ  ص 284 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 247 ؛ ص 292 ، یسوط ، خیش  هبیغلا ، ح 10 ؛ ص 485 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 145 - 5

ح 10. ص 181 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 1115 ؛ ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 340 ؛ ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 272 ؛ ، 2
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«. .دراد هاگن  ناهنپ  ناگدید  زا  ار  نآ  اهربا  هک  یماگنه  تسا  دیشروخ  زا  هدافتسا  دننامه  ما ، تبیغ  رد  نم 

.تسا هدروآ  بوقعی  نب  قاحسا  ياه  شسرپ  هب  خساپ  نایاپ  رد  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ار  مالک  نیا 

ریخ هَّللا  یناتآ  امف  عطقیلف ، ءاش  نمو  لصیلف  ءاش  نمف  اورهطتل ، ّالإ  اهلبقن  الف  مکلاومأ  اّمأ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 3
و دزادرپب ، دهاوخ ، یم  هک  ره  سپ  .دیوش  كاپ  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  میریذپ ، یمن  ار  اه  نآ  سپ  امش ، لاوما  اّما   » (1) ؛» مکاتآ اّمم 

«. .تسا رتهب  هدومن  اطع  امش  هب  هچنآ  زا  هدرک ، اطع  ام  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  .دزادرپن  دهاوخ ، یمن  هک  ره 

دوخ كرابم  عیقوت  رد  بوقعی ، نب  قاحـسا  ياه  لاؤس  باوج  رد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یبلاطم  زا  یـشخب  ترابع ، نیا 
.دنا هدومرف  موقرم 

یقیقح و شیاشگ  رد  باتش  يارب   (2) ؛» مکجرف کلذ  نإف  جرفلا ، لیجعتب  ءاعدلا  اورثکأ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 4
« .تسا نآ  رد  امش ، جَرَف  انامه ، اریز ، دینک ، اعد  رایسب  لماک ،

ص:56

ص ج 2 ، يرولا ، مالعإ  ص 283 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 247 ؛ ص 290 ، یسوط ، هبیغلا ، ح 4 ؛ ص 484 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 146 - 1
ح 10. ص 180 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 1114 ؛ ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 339 ؛ ج 3 ، همغلا ، فشک  271 ؛

ص ج 2 ، يرولا ، مالعإ  ص 284 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 247 ؛ ص 293 ، یسوط ، هبیغلا ، ح 4 ؛ ص 485 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 147 - 2
ح 10. ص 181 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 1115 ؛ ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 340 ؛ ج 3 ، همغلا ، فشک  272 ؛

يرغص www.Ghaemiyeh.comتبیغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/676/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/676/AKS BARNAMEH/#content_note_56_2
http://www.ghaemiyeh.com


ترضح نآ  زا  بوقعی  نب  قاحسا  هک  دنا  هدرک  نایب  یلئاسم  باوج  رد  مالسلا ، هیلع  ترضح  هک  تسا  یبلاطم  هلمج  زا  مالک ، نیا 
.دنا هدومن  لاؤس 

هَّللا هجح  انأو  مکیلع  یتجح  مهنإف  انثیدـح ، هاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  امأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 5
نانآ رب  ادخ  تّجح  نم ، دنیامـش و  رب  نم  تجح  نانآ ، .دـینک  عوجر  ام  ثیدـح  نایوار  هب  هنامز ، ياهدادـیور  رد  اّما   » (1) ؛» مهیلع

« .ما

.دنا هدومرف  بوقعی  نب  قاحسا  لئاسم  باوج  رد  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یبلاطم  هلمج  زا  ثیدح ، نیا 

هیام ناما و  نم ، انامه ،  » (2) ؛» ءامـسلا لهأل  نامأ  موجنلا  نأ  امک  ضرْألا  لهأل  ٌنامأل  ّینإ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 6
«. دنا نامسآ  لها  ینمیا  ببس  اه ، هراتس  هک  هنوگ  نامه  ما ، نیمز  لها  يارب  ینمیا 

.تسا هدومرف  بوقعی  نب  قاحسا  همان  هب  خساپ  رد  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  ییاه  باوج  زا  یتمسق  مالک ، نیا 

نیسان الو  مکتاعارمل ، نیلمهم  ریغ  ّانإ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 7

ص:57

ج يرولا ، مالعإ  ص 284 ؛  ج 2 ، جاجتحا ، ح 247 ؛ ص 291 ، یسوط ، خیش  هبیغلا ، ح 10 ؛ ص 484 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 148 - 1
لئاسو ح 10 ؛ ص 181 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 1114 ؛ ج 3 ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ص 338 ؛ ج 3 ، همغلا ، فـشک  ص 271 ؛  ، 2

ح 33424. ص 140 ، ج 27 ، هعیشلا ،
ج يرولا ، مالعإ  ص 284 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 247 ؛ ص 292 ، یسوط ، خیش  هبیغلا ، ح 10 ؛ ص 485 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 149 - 2

ح 10. ص 181 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 1115 ؛ ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 340 ؛ ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 272 ؛ ، 2
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دای هدرکن و  لامها  یهاتوک و  امش  یتسرپرس  یگدیسر و  زا  ام   » (1) ؛» ءادعألا مکملطصاو  ءاوأللا  مکب  لزنل  کلذ  الولو  مکرکذل ،
یم نک  هشیر  ار  امـش  نانمـشد  دـمآ و  یم  دورف  امـش  رب  اه  تبیـصم  اه و  يراوشد  دوب  نیا  زج  رگا  هک  میا  هدربن  رطاخ  زا  ار  اـمش 

«. دندومن

نیا دوخ  نایعیش  هب  ترـضح ، لوا ، عیقوت  رد  .تسا  هدش  رداص  مالـسلا  هیلع  ترـضح  يوس  زا  عیقوت  ود  هللا  همحردیفم  خیـش  يارب 
رد نانمـشد  رطخ  زا  ور  نیا  زا  .دـیوش  یمن  شومارف  زگره  دـیتسه و  ام  تاعارم  رظن و  تحت  ًامئاد ، امـش ، هک  دـهد  یم  ار  تراـشب 

هدوب دوخ  نافلاخم  نادـناعم و  روج و  ماـکح  ضّرعت  دروم  ًاـمئاد ، ندوب ، تقیقح  قح و  وریپ  يزیتس و  ملظ  تهج  هب  هعیـش  .دـیناما 
، عیقوت نیا  رد  .دـهد  شا  تاجن  يدوبان  زا  دـنک و  يراـی  ار  وا  اـه ، يراـتفرگ  اـه و  یتخـس  رد  هک  دراد  زاـین  یـسک  هب  اذـل ، .تسا 

مهاوخن زگره  درک و  مهاوخ  تیامح  ار  امـش  مندوب  بیاغ  دوجو  اـب  هک  دـهد  یم  ار  تراـشب  نیا  هعیـش ، هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
رد ترـضح  هک  ییاه  ییاشگ  هرگ  .دنوش  دوبان  نایعیـش  هعیـش و  بهذم  دنیـشن و  رمث  هب  تقیقح ، قح و  نانمـشد  هشقن  تشاذـگ ،

.تسا ترضح  هدعو  تحص  يارب  اسر  ییاه  هنومن  تسا ، هداد  ماجنا  شیوخ  تماما  نارود  لوط 

نم ًانِمآ  ناک  ِهیّقحتـسم ، یلإ  هیلع  اّمم  جرخأو  نیدلا  یف  کناوخإ  نم  هبر  یقتا  نم  هنأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 8
، هتلصب هرمأ  نم  یلع  هتمعن  نم  هَّللا  هراعأ  امب  مهنم  لخب  نمو  هلظملا  هملظملا  اهنحمو  هلطبملا ، هنتفلا 

ص:58

ح 7. ص 175 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 903 ؛ ج 2 ، جئارحلا ، جئارخلا و  ص 323 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، . 150 - 1

يرغص www.Ghaemiyeh.comتبیغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/676/AKS BARNAMEH/#content_note_58_1
http://www.ghaemiyeh.com


دراد و هگن  ار  یهلا  میرح  وت ، ینید  ناردارب  قوقح  اـب  هطبار  رد  هک  یـسک  اـنامه ،  » (1) ؛» هترخآو هالوأل  کلذب  ًارـساخ  نوکی  هنإف 
یکیرات ياه  تنحم  زا  و  دناشک ، یم  لطاب  هار  هب  ار  ناسنا  هک  يا  هنتف  زا  دـناسرب ، شا  قحتـسم  هب  دراد ، ندرگ  رب  هک  یلام  قوقح 

هب هتـشاذگ ، وا  رایتخا  رد  تیراع ، هب  دزیا  هک  ییاه  تمعن  زا  دزرو و  لخب  هک  یـسک  و  دوب ، دهاوخ  نمیا  هدـنکفا ، نآ  رب  هیاس  هک 
« .دوب دهاوخ  راک  نایز  ترخآ ، ایند و  رد  دهدن ، شا  قحتسم 

.تسا هللا  همحردیفم  خیش  هب  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  مود  همان  زا  یتمسق  مالک ، نیا 

یلع ضئارفلا  دعب  حیبستلاو  ءاعدلا  لضف  نإف...اهبجوأو  ننـسلا  مزلأ  نم  رکـشلا  هدجـس  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 9
نیرت بجاو  نیرت و  مزـال  زا  رکـش ، هدجـس   » (2) ؛» حـیبستو ءاعد  هدجـسلاو  لفاونلا ، یلع  ضئارفلا  لضفک  لـفاونلا ، بیقعب  ءاعدـلا 
.تسا لفاون  رب  تابجاو  تلیضف  دننامه  لفاون ، زا  دعب  اعد  رب  تابجاو ، زا  سپ  حیبست  اعد و  تلیـضف  انامه...تسا ، یهلا  تابحتـسم 

« .تسا حیبست  اعد و  هدجس ،

.تسا يریمح  هَّللادبع  نب  دّمحم  ياه  لاؤس  هب  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  خساپ  زا  یتمسق  فیرش ، ثیدح 

لیاضف زا   » (3) ؛» حیبستلا هل  بتکیف  هحبـسلا  ریدیو  حیبستلا  یـسنی  لجرلا  نأ  هلـضف ، نم  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 10
ترضح تبرت 

ص:59

ح 8. ص 177 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 325 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، . 151 - 1
ج 6،ص 490،ح 8514. هعیشلا ، لئاسو  ج 53،ص 161،ح 3؛ راونألاراحب ، ،ج 2،ص 308 ؛ جاجتحا . 152 - 2

ح 4. ص 165 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 312 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، . 153 - 3
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هچرگ دراد ، ار  رکذ  حـیبست و  باوث  دوـش  هتفرگ  تسد  رد  ترـضح  تبرت  حـیبست  هچناـنچ  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلعءادهـشلادّیس 
« .دوشن هدناوخ  مه  ییاعد 

.دنا هدومرف  نایب  يریمح  هَّللادبع  نب  دمّحم  ياه  لاؤس  باوج  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  ییاه  خساپ  هلمج  زا  ثیدح  نیا 

تـسین زیاج  سک  چیه  يارب   » (1) ؛» هنذإ ریغب  هریغ  لام  نم  فرـصتی  نأ  دحأل  لحی  الف  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 11
« .دنک فّرصت  شا  لام  رد  لام ، بحاص  نذا  نودب  هک 

 . دنا هتشاد  موقرم  يدسا ، لئاسم  خساپ  رد  مالسلا ، هیلع  ترضح  هک  تسا  یباوج  زا  یشخب  مالک ، نیا 

لوسر رتخد   » (2) ؛» هنـسح هوـسأ  یل  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هنبإ  یفو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما   - 12
«. تسا وکین  ییوگلا  هوسا و  نم ، يارب  مالسلا ) اهیلعارهز  همطاف   ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

ماما ینیـشناج  رما  هراـبرد  هعیـش ، زا  یتعاـمج  اـب  ینیوزق  مناـغ  یبا  نبا  هرجاـشم  هّصق  هبیغلا ،»  » باـتک رد  هللا ، همحر  یـسوط  خـیش 
زا يا  هّدع  .تشادـن  يداقتعا  يرکـسع ، ماما  ترـضح  يارب  ینیـشناج  هب  مناغ ، یبا  نبا  .تسا  هدرک  لقن  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
یم روآدای  هدش ، داجیا  هعیـش  تعامج  مناغ و  یبا  نبا  نایم  هک  ار  يا  هرجاشم  نآ ، رد  دنـسیون و  یم  يا  همان  ترـضح  هب  نایعیش ،

.دنوش

ص:60

ص ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 11 ؛ ص 183 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 299 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 49 ؛ ص 521 ، نیدلا ، لامک  . 154 - 1
ح 12670. 540 و 541 ،

ح 9. ص 180 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 279 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 245 ؛ ص 286 ، یسوط ، هبیغلا  . 155 - 2
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نیقی و حور  تساوخرد  و  اه ، هنتف  تلالـض و  زا  نایعیـش  ّتیفاع  يارب  اعد  زا  دـعب  دوخ ، كرابم  ّطخ  هب  همان ، باوج  رد  ترـضح ،
یبوخ يوگلا  هلئسم ، نیا  رد  نم ، يارب  ادخ ، لوسر  رتخد  ارهز ، همطاف  : » دیامرف یم  دنچ ، يروما  هب  رکذت  و  نانآ ، يریخ  هب  تبقاع 

.تسا

هب تبسن  کیکشت  رد  « ؛ (1)« انتاقث اّنع  هیدؤی  امیف  کیکشتلا  یف  انیلاوم  نم  دحأل  رذع  ال  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 13
« .دنرادن يرذع  ام  نایعیش  زا  يدحا  دننک ، یم  لقن  امش  يارب  ام  زا  ناّقثوم  هک  یتایاور 

رداص وا  زا  يرود  و  ییاتربع » لاله  نب  دمحا   » هرابرد الع » نب  مساق   » هب ترضح  يوس  زا  هک  تسا  یعیقوت  زا  یتمسق  ترابع ، نیا 
.تسا هدش 

نبا لـیبس  هلیبـسو  ینم ، سیلف  ینرکنأ  نمو  هبارق ، دـحأ  نیبو  ّلـجوّزع  هَّللا  نیب  سیل  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما   - 14
دنزرف هار  وا ، هار  و  تسین ، نم  زا  دنک  راکنا  ارم  هکره  تسین ، يدـنواشیوخ  تبارق و  سک  چـیه  ّلجوّزع و  دـنوادخ  نیب   (2) ؛» حون

« .تسا حون 

.تسا بوقعی  نب  قاحسا  ياه  شسرپ  هب  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ياه  باوج  زا  یشخب  ترابع ، نیا 

ص:61

ح 61. ص 38 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ح 15 ؛ ص 318و319 ، ج 50 ، راونألاراحب ، ص 816 ؛ ج 2 ، یّشک ، لاجر  . 156 - 1
ص 339؛ ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 283 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 247 ؛ ص 290 ، یسوط ، هبیغلا ، ح 3 ؛ ص 484 ، نیدلا ، لامک  . 157 - 2

ح 10. ص 180 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 1113 ؛ ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 270 ؛ ج 2 ، يرولا ، مالعإ 
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هب دنا  هتـساوخن  امـش  زا  هک  هچنآ  نتـسناد  يارب  ار  دوخ   » (1) ؛» متیفک دق  ام  ملع  اوفلکتت  ال  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم   - 15
« .دیزادنین تقشم 

.دنا هداد  رّکذت  بوقعی  نب  قاحسا  ياه  لاؤس  باوج  رد  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یبلاطم  هلمج  زا  ترابع ، نیا 

یف لاح  الو  مسجب  سیل  هنأل  قازرـألا ، مسقو  ماـسجألا  قلخ  يذـلا  وه  یلاـعت  هَّللا  نإ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما   - 16
ًاباجیإ قزْریف ، هنولأْسیو  قلْخیف ، یلاعت  هَّللا  نولأْـسی  ْمهنإـف  مالـسلا  مهیلعهمئأـْلا  اـمأو  میلعلا ، عیمـسلا  وهو  یـش ء  هلثمک  سیل  مسج ،

، وا اریز ، تسا ؛ هدرک  میـسقت  ار  اـه  يزور  هدرک و  قلخ  ار  ماـسجا  هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  اـهنت   » (2) ؛» مهّقحل ًاماظعإو  مهتلأسمل 
یم ادخ  زا  ار  يزیچ  مالـسلا ، مهیلع  هّمئا  اّما  .تسا  اناد  اونـش و  وا ، .تسین  وا  دننامه  يزیچ ، .تسین  مسج  رد  هدننک  لولح  ای  مسج 
متح دوخ  رب  نوچ  دنک ، یم  نینچ  ادخ  .دهد  یم  يزور  مه  ادخ  دنهاوخ ، یم  ادخ  زا  .دنک  یم  قلخ  نانآ  يارب  زین  ادخ  دنهاوخ و 

«. دنادرگ میظع  ار  اه  نآ  نأش  تلزنم و  تباجا و  ار  نانآ  هتساوخ  هک  هدرک 

هّدع .دندرک  فالتخا  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ماقم  رد  نایعیش ، زا  یتعامج  دنک : یم  لقن  هبیغلا »  » باتک رد  هللا  همحر  یسوط  خیش 
نیا رب  يا  هّدـع  لباقم ، رد  .تسا  هدرک  راذـگاو  موصعم ، ناماما  هب  ار  قزر  قلخ و  تردـق  لـجوّزع ، دـنوادخ  هک  دـندوب  لـئاق  يا ،

، اریز دنک ؛ راذـگاو  همئا  هب  ار  قزر  قلخ و  رما  هک  تسین  زئاج  لاعتم ، دـنوادخ  رب  تسا و  لاحم  رما ، نیا  هک  دـندوب  دـقتعم  هدـیقع 
.تسا ماسجا  قلخ  رب  رداق  لاعتم ، دنوادخ  اهنت ،

ص:62

ح 10. ص 181 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 284 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 10؛ ص 485 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 158 - 1
ح 4. ص 329 ، ج 25 ، راونألاراحب ، ص 285 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 248 ؛ ص 294 ، یسوط ، هبیغلا ، . 159 - 2
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رد دیور و  یمن  ترضح ) مود  ریفـس   ) يرمع نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبا  دزن  ارچ  : » تفگ دوب ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  هک  یـصخش 
«. .تسا مالـسلا  هیلعرمألا  بحاص  ترـضح  يوس  هب  هطـساو  هار و  اهنت  وا  ددرگ ؟ نشور  امـش  رب  ّقح  ات  دـینک  لاؤس  وا  زا  هراـب  نیا 

موقرم هماـن  باوـج  رد  ترـضح  .دـندومن  لاؤـس  عازن  دروـم  هلئـسم  زا  نآ  رد  دنتـشون و  هماـن  دـندش و  یـضار  رما  نیا  رب  ناـیعیش ،
هن سپ  میروخ ، یم  يزور  میراد و  مسج  نوچ  ام ، هجیتن ، رد  .دـشاب  هدـنروخ  يزور  دـیابن  قزار  مسج و  دـیابن  قلاـخ ، : » دـندومرف

، مینک یم  هک  ییاعد  اذـل  .دـنک  یم  تباجا  ار  ام  تساوخرد  هداد و  رارق  گرزب  ار  ام  قح  دـنوادخ ، یلو  قزار ، هن  میتسه و  قلاـخ 
«. میشاب هتشاد  ار  نیا  ناوت  یهلا ، تساوخ  زا  يادج  دوخ ، ام ، هک  نیا  هن  دوش ، یم  هدروآرب 

انتهارک نم  هیندـی  اـم  بـنجتیو  اـنتبحم ، نـم  هـب  برقی  اـمب  مـکنم  ءرما  لـک  لـمعیلف  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما   - 17
ام دـنیاشوخ  هک  هچنآ  زا  و  دزاس ، کیدزن  ام  یتسود  ّتبحم و  هب  ار  يو  هک  دـنک  يراک  دـیاب  امـش  زا  کی  ره  سپ   » (1) ؛» انطخسو

« .دنیزگ يرود  تسا  ام  مشخ  تهارک و  ثعاب  هدوبن و 

.تسا هدیسر  هللا ، همحردیفم  خیش  هب  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  يوس  زا  هک  تسا  يا  همان  زا  یشخب  ترابع  نیا 

مهل لعجو  هتردقب ، مهقلخ  لب  يدـس ، مهلمهأ  الو  ًاثبع ، قلخلا  قلخی  مل  یلاعت  هَّللا  نإ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 18
هتعاطب مهنورمأی  نیرذنمو ، نیرشبم  مالسلا  مهیلع  نییبنلا  مهیلإ  ثعب  مث  ًابابلأو ، ًابولقو  ًاراصبأو  ًاعامسأ 

ص:63

ح 7. ص 176 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 323 و 324 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، . 160 - 1
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ار مدرم  لاعتم ، يادخ  یتسار ، هب   » (1) ؛» ...ًاباتک مهیلع  لزنأو  مهنیدو ، مهقلاخ  رمأ  نم  هولهج  ام  مهنوفرعیو  هتیصعم ، نع  مهنوهنیو 
سپـس .داد  لقع  لد و  هدـید و  شوگ و  نانآ  هب  و  دـیرفآ ، دوخ  تردـق  هب  ار  ناـنآ  هکلب  تخاـسن ، اـهر  هراـکیب  و  دـیرفاین ، هدوهیب 

زاب وا  تیصعم  زا  دننک و  رما  ادخ  تعاطا  هب  ار  مدرم  ات  داتسرف  هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  نانآ ، يوس  هب  ار  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ 
«. ...درک لزان  یباتک  نانآ  يارب  دنزومایب ، دنا ، لهاج  دوخ  نید  قلاخ و  رما  زا  وا ، هب  تبسن  هک  ار  هچنآ  و  دنراد ،

.دنتشاد موقرم  قاحسا  نب  دمحا  همان  باوج  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یباوج  زا  یشخب  بلاطم  نیا 

نیندـألاو مهمع  ینبو  مهناوـخإ  نیبو  مهنیب  لـعجو  هروـن ، مهب  متأو  هنید ، مهب  ییحأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما   - 19
نم مهأربو  بونذـلا ، نم  مهمـصع  نأب  مومأملا ، نم  مامإلاو  جوجحملا ، نم  هجحلا  هب  فرعی  ًانیب  ًاناقرف  مهماحرأ  يوذ  نم  نیندـألاف 

الولو لئالدلاب ، مهدیأو  هرس ، عضومو  هتمکح ، عدوتـسمو  هملع ، ناّزخ  مهلعجو  سبللا ، نم  مههزنو  سندلا ، نم  مهرهطو  بویعلا ،
، ایصوا  » (2) ؛» لهاجلا نم  ملاعلا  الو  لطابلا ، نم  قحلا  فرع  املو  دحأ ، لک  ّلجوّزع  هَّللا  رمأ  یعدإلو  ءاوس ، یلع  ساّنلا  ناکل  کلذ 

.دـهد یم  هرطیـس  درتسگ و  یم  ًالماک  نانآ ، اب  ار  شرون  و  دـنک ، یم  هدـنز  نانآ  اب  ار  شنید  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک 
زا تّجح  نآ  ببس  هب  هک  تسا  هتشاذگ  يراکـشآ  توافت  ناش ، نادنواشیوخ  رگید  ناگدازومع و  ناردارب و  نانآ و  نایم  دنوادخ 

ریغ

ص:64

ح 21. ص 194 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 280 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 246 ؛ ص 288 ، یسوط ، هبیغلا ، . 161 - 1
،ج 53،ص 194و195،ح 21. راونألاراحب ،ج 2،ص 280؛ جاجتحا ،ص 288،ح 246 ؛ یسوطهبیغلا . 162 - 2

يرغص www.Ghaemiyeh.comتبیغ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 87زکرم  هحفص 74 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/676/AKS BARNAMEH/#content_note_64_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/676/AKS BARNAMEH/#content_note_64_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا و  هتـشاد ، نوصم  ظوفحم و  ناهانگ  زا  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  راکـشآ ، تواـفت  نآ  .دوش  یم  هتخانـش  مومأـم ، زا  ماـما  و  تّجح ،
ناراد هدرپ  تمکح و  ملع و  ناراد  هنازخ  ار  نانآ  .تسا  هتشاد  ناش  هزنم  هابتـشا  زا  و  هدینادرگ ، كاپ  يدیلپ  زا  و  هدرک ، اّربم  بویع 

ره دندوب و  ناسکی  مه  اب  مدرم  همه  دوبن ، هنوگ  نیا  رگا  .تسا  هدرک  دـییأت  اه ، لیلد  اب  ار  نانآ  دـنوادخ ، .تسا  هداد  رارق  دوخ  ّرس 
«. دش یمن  هداد  صیخشت  لهاج ، زا  ملاع  لطاب و  زا  ّقح  لاح ، نیا  رد  هک  دنک  تماما  ياعّدا  تسناوت  یم  سک 

.دنا هتشاد  موقرم  قاحسا  نب  دمحا  همان  باوج  رد  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یبلاطم  هلمج  زا  تاملک ، نیا 

(1) ؛» هالـصم یتأیو  لیللا  فصن  دعب  هعمجلا  هلیل  لستغیلف  هجاح  هَّللا  یلإ  هل  تناک  نم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 20
رد دنوادخ  اب  تاجانم  تهج  دنک و  لسغ  هعمج  بش  همین  زا  دعب  دراد ، لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ  زا  یتجاح  هتـساوخ و  هک  سکره  »

« .دریگ رارق  شزامن  هاگیاج 

سک ره  دوب : هتـشون  نآ  رد  دش ، رداص  یعیقوت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هسّدقم  هیحان  زا  دـیوگ : یم  دـمحم  نب  نیـسح  هَّللادـبع  وبا 
، دناوخب زامن  تعکر  ود  دیآ و  شزامن  هاگیاج  هب  هاگ  نآ  دنک  لسغ  بش  همین  زا  دعب  هعمج  بش  دیاب  دراد  دنوادخ  زا  يا  هتساوخ 

دیحوت هروس  هبترم  کی  نآ  زا  دعب  هدرک  مامت  ار  دمح  سپس  دنک ، رارکت  ار  نآ  راب  دص  دیسر ، هک  نیعتسن » كایاو  دبعن  كایا   » هب
ياجب لوا  تعکر  دننامه  زین  ار  مود  تعکر  .دیوگب  حیبست  راب  تفه  مادک  ره  رد  هدروآ و  ياجب  هدجـس  عوکر و  هاگ  نآ  .دناوخب 

باب يادتبا  رد  یمعفک  هک  دناوخب  ار  ییاعد  زامن  نایاپ  رد  .دروآ 

ص:65

ص 396. یمعفک ، حابصم ، . 163 - 1
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ره .دهاوخب  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  هاگ  نآ  دنک ، دنوادخ  دزن  عّرضت  هتفر و  هدجس  هب  اعد  زا  دعب  .تسا  هدروآ  حابصملا  زا   36
دـشاب هچ  ره  وا  تجاح  هتـشگ و  زاب  وا  يور  هب  تباجا  ياهرد  دـناوخب  صـالخا  يور  زا  ار  اـعد  و  دـنک ، نینچ  نز  درم و  زا  سک 

.دشاب یمحر  عطق  تجاح  نآ  هک  نآ  رگم  ددرگ ، یم  هدروآرب 

دنوادخ ياهریدقت   » (1) ؛» قبـسی هقیفوتو ال  درت  هتدارإو ال  بلاغت  ّلجوّزع ال  هَّللا  رادقأ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 21
« .دریگ یمن  یشیپ  زیچ  چیه  وا  قیفوت  رب  و  درادن ، تشگرب  شا  هدارا  و  دوش ، یمن  بولغم  ّلجوّزع 

نب دّمحم  شدنزرف  دیعس و  نب  نامثع  دوخ ، ریفس  ود  هب  یعیقوت  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تاملک  زا  یـشخب  ترابع ، نیا 
.تسا هداتسرف  نامثع 

لامعألا تاقبوم  نمو  يدـهلا ، دـعب  هلالـضلا  نمو  ءالجلا ، دـعب  یمعلا  نم  هَّللاب  ذوعأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما   - 22
هب هدننک ، دوبان  ياه  هنتف  و  راب ، تکاله  راتفر  زا  و  تیادـه ، زا  سپ  یهارمگ  زا  و  ییانیب ، زا  سپ  ییانیبان  زا   » (2) ؛» نتفلا تایدرمو 

« .مرب یم  هانپ  ادخ 

شدـنزرف يرمع و  دیعـس  نب  نامثع  دوخ ، مود  تسخن و  بئان  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یعیقوت  زا  یـشخب  تراـبع ، نیا 
.تسا هداتسرف  دّمحم 

، ًامامتإ ّالإ  قحلل  ّلجوّزع  هَّللا  یبأ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 23

ص:66

ح 19. ص 191 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 1111 ؛ ج 3 ، حئارجلاو ، جئارخلا  ح 42 ؛ ص 511 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 164 - 1
ح 19. ص 190 و 191 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 1110 ؛ ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ح 42 ؛ ص 511 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 165 - 2
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« .دشاب يدوبان  لطاب  نایاپ  يزوریپ و  قح  نایاپ  دوز -  ای  رید  هک -  هتفرگ  رارق  نیا  رب  دنوادخ  یمتح  هدارا   » (1) ؛» ًاقوهز ّالإ  لطابللو 

.دنا هداد  یّمق  يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  همان  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  هک  تسا  یباوج  زا  یتمسق  ترابع ، نیا 

نانادان و  » (2) ؛» هنم حجرأ  هضوعبلا  حانج  هنید  نمو  مهؤاقمحو ، هعیشلا  ءالهج  اناذآ  دق  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 24
« .دنهد یم  رازآ  ار  ام  تسا ، رت  مکحم  رترب و  نانآ  يرادنید  زا  هشپ  لاب  رپ و  هک  یناسک  هعیش و  نادرخ  مک 

نیا .تسا  هداتـسرف  یخرک  لاله  نب  ّیلع  نب  دّمحم  همان  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هک  تسا  یعیقوت  زا  یـشخب  ترابع ، نیا 
.دندقتعم وا ، تردق  ملع و  رد  دنوادخ  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  تکرش  هب  هک  تسا  نایلاغ  زا  يا  هفئاط  ّدر  رد  عیقوت ،

یلع دهاش  هَّللاو  مکل ، تحصن  دقف  هحـضاولا ، هنـسلا  یلع  هدوملاب  انیلإ  مکدصق  اولعجإ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 25
ّتنـس و هب  لمع  يانبم  رب  تراهط -  تمـصع و  تیب  لها  ام -  یتسود  ّتبحم و  هب  تبـسن  ار  شیوخ  دصق  فدـه و   » (3) ؛» مکیلعو

امـش ام و  همه  هب  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ  و  مدومن ، ار  مزال  تاشرافـس  اه و  هظعوم  هک  انامه  سپ  دـیهد ، رارق  یهلا  ماـکحا  يارجا 
« .تسا هاوگ 

مناغ یبا  نبا  دـش ، فالتخا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ینیـشناج  دروم  رد  نایعیـش  زا  یتعامج  اب  ینیوزق  مناـغ  یبا  نبا  نیب 
دومن تلحر  ناشیا  هک  دوب  دقتعم 

ص:67

ح 21. ص 193 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 279 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 246 ؛ ص 287 ، یسوط ، هبیغلا ، . 166 - 1
ح 9. ص 267 ، ج 25 ، راونألاراحب ، ص 289 ؛  ج 2 ، جاجتحا ، . 167 - 2

ح 9. ص 179 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 279 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 245 ؛ ص 286 ، یسوط ، هبیغلا ، . 168 - 3
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نییعت هب  دـقتعم  هتخادرپ و  تفلاـخم  هب  وا  اـب  نایعیـش  تعاـمج  یلو  درکن ، یفرعم  دوخ  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار  یـسک  هک  یلاـح  رد 
ترضح يارب  ار  عوضوم  نیا  هتشون و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  يا  همان  اذل  دندوب ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  نیـشناج 

.تسا قوف  ثیدح  هلمج  نآ  زا  هک  دنتشاد  موقرم  یبلاطم  دوخ  ّطخ  هب  همان  باوج  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  .دننک  یم  وگزاب 

زاب ام  هب  دیناد  یمن  ار  هچ  ره  دیـشاب و  ام  میلـست  دیامرف : یم  سپـس  دنک و  یم  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  رما  ادتبا  همان  نآ  رد  ترـضح 
اب اـم  هب  تبـسن  ار  دوـخ  یتـسود  ّتبحم و  و  دـیوشن ، فرحنم  پچ  تسار و  هب  مینک ...  ناـیب  ار  تقیقح  هک  تسا  اـم  رب  دـینادرگ ،

..دیزاس یلمع  هدرک و  تباث  تسا  يدّمحم  تعیرش  نامه  هک  ام  تاروتسد  زا  تعاطا 

، فوقومف رباغلا  امأو  ریسفتف ، یضاملا  امأ  ثداحو ، رباغو  ضام  هجوأ : هثالث  یلع  انملع  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 25
هس رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  ملع   » (1) ؛» انیبن دْعب  یبن  الو  انملع ، لْضفأ  وهو  عامسألا ، یف  رقنو  بولقلا ، یف  فذقف  ثداحلا  امأو 

، بولق رد  نتخادنا  ثداح ، ملع  .تسا  فوقوم  هدنیآ ، ملع  .تسا  ریسفت  هتشذگ  ملع  .ثداح  هدنیآ و  هتـشذگ و  هب  ملع  تسا : عون 
« .دوب دهاوخن  يرگید  لوسر  ام ، ربمایپ  زا  دعب  .تسا  ام  ملع  نیرتهب  شخب ، نیا  .تسا  اه  شوگ  رد  همزمز  و 

.تسا ماما  ملع  هرابرد  يرمس  دّمحم  نب  یلع  لاؤس  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  باوج  زا  یشخب  ترابع ، نیا 

ص:68

ح 2720. ص 105 ، ج 8 ، زجاعملا ، هنیدم  ح 495 ؛ ص 524 ، همامإلا ، لئالد  . 169 - 1
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ُّلکف هبحاص ، هیلإ  جاتحی  مث  انل  لعجی  امو  انتیحان  یلع  فقولا  رمأ  نم  هنع  تلأس  ام  اّمأو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 26
هک نیا  هرابرد  اـم  زا   » (1) ؛» جـتحی مل  وأ  هبحاص  هیلإ  جاتحإ  هبحاصل ، هیف  رایخ  الف  مِّلـس  ام  ُّلکو  رایخلاب ، هیف  هبحاـصف  ملـسی  مل  اـم 
هچ نآ  رد  هک  تسا  نیا  يدرف ، نینچ  نیا  مکح  .يا  هدیسرپ  هدش ، جاتحم  نآ  هب  شدوخ  یلو  هدرک ؛ فقو  ام  يارب  ار  يزیچ  يدرف 

شا فقو  میلست  تهج  هب  ار  هچ  نآ  یلو  دنزب ، مه  هب  ار  فقو  دناوت  یم  تسا و  راتخم  هدرکن ، ام  میلـست  یلو  هدرک ، فقو  ام  يارب 
« .دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  جایتحا  نآ  هب  هاوخ  دنادرگرب ، ار  نآ  دناوت  یمن  رگید  هدش ، مّلسم 

موقرم يدـسا  رفعج  نب  دّـمحم  نیـسحلاوبا  ياه  لاؤس  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یعیقوت  زا  یتمـسق  تراـبع ، نیا 
 . .دنا هتشاد 

مهیلع دهعلاب  ءافولا  یف  بولقلا  نم  عامتجا  یلع  هتعاطل -  هَّللا  مهقفو  انعایـشأ -  نأ  ولو  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما   - 27
لـصتی ام  ّالإ  مهنع  انـسبحی  امف  انب ، مهنم  اهقدصو  هفرعملا  قح  یلع  انتدهاشمب  هداعـسلا  مهل  تلجعتلو  انئاقلب ، نمیلا  مهنع  رخأت  امل 

شود رب  هک  ینامیپ  يافیا  هار  رد  دهد -  ناشتعاط  قیفوت  دنوادخ  هک  ام -  نایعیش  هچنانچ  رگا   » (2) ؛» مهنم هرثؤن  الو  ههرکن  اّمم  انب 
، تشگ یم  نانآ  بیـصن  رتدوز  ام  رادـید  تداعـس  و  داتفا ، یمن  ریخأـت  هب  ناـشیا  زا  اـم  تاـقالم  تنمیم  دـندش ، یم  لدـمه  دـنراد 

رادرک زا  هچنآ  زج  تسین  يزیچ  نانآ  زا  ام  ندش  یفخم  ّتلع  ام ، هب  تبـسن  نانآ  زا  یتقادص  و  نیتسار ، یتخانـش  يانبم  رب  يرادید 
« .میرادن نانآ  زا  ار  اهراک  نیا  ماجنا  عقوت  ام  دسر و  یم  ام  هب  هک  نانآ 

ص:69

ح 11. ص 182 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ح 49 ؛ ص 520 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 170 - 1
ح 8. ص 177 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 315 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، . 171 - 2
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.تسا هدش  هداتسرف  هللا  همحردیفم  خیش  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سّدقم  هیحان  زا  هک  تسا  يا  همان  زا  یتمسق  تالمج ، نیا 

تّجح زا  هاگ ، چـیه  نیمز ،  » (1) ؛» ًارومغم اّمإو  ًارهاظ  امإ  هجح  نم  ولخت  ضرألا ال  نأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 28
« .ناهنپ ای  تسا و  رهاظ  ای  تّجح ، نآ  لاح ، دوب ، دهاوخن  یلاخ 

.دنا هتشاد  موقرم  دّمحم  شدنزرف  يرمع و  دیعس  نب  نامثع  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یعیقوت  زا  یتمسق  مالک ، نیا 

نم هـنع  یهنملا  اوـبنتجا  اـم  مـهل  هدـیمح  نوـکت  هناحبـس  هَّللا  عنـص  لـیمجب  هبقاـعلاو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما   - 29
وکین هدیدنـسپ و  دـننیزگ ، يرود  ناهانگ  زا  نایعیـش  هک  یمادام  راک ، ماجرف  دـنوادخ ، يوکین  تخاس  تلاخد و  اـب   » (2) ؛» بونذلا

« .دوب دهاوخ 

.دنا هتشاد  موقرم  هللا  همحردیفم  خیش  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  يا  همان  زا  یشخب  ثیدح ، نیا 

مدآ ندل  نم  اهب  نودتهت  ًامالعأو  اهیلإ ، نووأت  لقاعم  مکل  هَّللا  لعج  فیک  متیأر  ام  وأ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 30
اب ات  داد  رارق  ییاه  مَلَع  و  دیرب ، هانپ  نانآ  هب  هک  داد  رارق  ییاهأجلم  امش ، يارب  دنوادخ  هنوگ  هچ  هک  دیدیدن  ایآ   » (3) ؛» مالسلا هیلع 

«. تسا هدوب  نونک  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نامز  زا  قح ) ترضح  فطل  نیا  و   ) .دیوش تیاده  نانآ 

ص:70

ح 19. ص 191 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ح 26 ؛ ص 1110 ، ج 3 ، حئارجلاو ، جئارخلا  ح 42 ؛ ص 511 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  . 172 - 1
ح 8. ص 177 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 325 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، . 173 - 2

ج 53،ص 179،ح 9. راونألاراحب ، ج 2،ص 278 ؛ جاجتحا ، ص 286،ح 245 ؛ یسوط ، خیشهبیغلا  . 174 - 3
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رداص نایعیش  زا  یتعامج  ینیوزق و  مناغ  یبأ  نبا  نایم  فالتخا  تهج  هب  ترضح ، هیحان  زا  هک  تسا  یعیقوت  زا  یتسق  ترابع ، نیا 
.تسا هدش  متخ  ناشیا  هب  تماما  تسین و  ینیـشناج  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يارب  هک  دوب  دقتعم  مناغ  یبا  نبا  .تسا  هدش 

رداص يا  همان  ترضح  هیحان  زا  .دننک  یم  وگزاب  ار  ناتساد  دنسیون و  یم  همان  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  نایعیـش ، زا  یهورگ 
.تسا نآ  زا  یشخب  قوف  ثیدح  هک  دوش  یم 

تـسا هدش  نیرفن  نوعلم و   » (1) ؛» موجنلا یـضقنت  نأ  یلإ  هادغلا  رخأ  نم  نوعلم  نوعلم  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما   - 31
« دنوش دیدپان  ناگراتس  هک  یعقوم  ات  دزادنیب  ریخأت  ًادمع  ار  حبص  زامن  هک  یسک  نآ 

.تسا هدیسر  هسّدقم  هیحان  زا  بوقعی  نب  دّمحم  لاؤس  باوج  رد  هک  تسا  یعیقوت  زا  یتمسق  ثیدح  نیا 

ص:71

ج 4، هعیشلا ، لئاسو  ح 12 ؛ ص 16 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 298 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، ح 236 ؛ ص 271 ، یسوط ، هبیغلا ، . 175 - 1
ح 4919. ص 201 ،
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تیودهم نوماریپ  فلؤم  زا  هدش  پاچ  بتک  هلسلس 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  دلوت   - 1

یکدوک نینس  رد  تماما   - 2

تبیغ تماما و   - 3

هسّدقم هیحان  ناریفس  يرغص و  تبیغ   - 4

يربک تبیغ   - 5

تبیغ رصع  رد  ام  فیاظو   - 6

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  اب  طبترم  هسدقم  نکاما   - 7

هبدن ياعد  یسررب   - 8

رشب تاجن  هار  اهنت  تیودهم  نیرتکد   - 9

تیودهم زا  عافد   - 10

یناهج لدع  تموکح  هفسلف   - 11

ناهج هدنیآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن   - 12

نایدا هاگدید  زا  یجنم   - 13

ثیدح نآرق و  رظنم  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو   - 14

لقع وترپ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو   - 15

يزاس یناهج  تیودهم و   - 16

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نآرق و   - 17

روهظ میالع   - 18

روهظ هماگنه   - 19
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روهظ رصع  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح   - 20

ص:72
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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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