




هبیش یبا  نبا  تیاور  هب  همطاف )  یلع و  تیب  هب  لوا (  موجه 

: هدنسیون

فابل یلع 

: یپاچ رشان 

رینم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هبیش یبا  نبا  تیاور  هب  لوا  8موجه 

باتک 8تاصخشم 

بلطم 8يامنرود 

راتفگ 14شیپ 

هبیش یبأ  نبا  تیاور  هب  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  موجه  يارجام  مکی : 14راتفگ 

؟ تسیک هبیش  یبأ  14نبا 

؟ میناوخ یم  هچ  « فّنصملا » باتک 15رد 

هبیشی بأ  نبا  تیاور  هب  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  موجه  یسررب  مود : 18راتفگ 

18همدقم

یخیرات ثداوح  یناوخزاب  یملع  18شور 

( مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  هب  لوا  موجه  هرابرد  یتاکن  : مکی 19یسررب 

: 19هجیتن

لّوا موجه  رد  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  جورخ  19مدع 

.لّوا موجه  ثداوح  نایاپ  رد  رکبوبا  اب  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ترضح  تعیب  21مدع 

: مود 21هتکن 

: موس 25هتکن 

لوا موجه  نیزاغآ  لحارم  رد  ، یمومع راکفا  شیوشت  زا  مکاح  ماظن  25زیهرپ 

نیمجاهم هب  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  ییوگخساپ  هویش  ههجاوم و  26هوحن 

رگید هیواز يا  زا  زیمآ  مارتحا  راتفر  28یسررب 

دهد یم  هرهچ  رییغت  زیمآ  مارتحا  30راتفر 

؟ تسانعم هچ  هب  « َنیدشار اوُفرَْصناَف  » ترابع : مود 31یسررب 

مکی 31همدقم 

مود 32همدقم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


موس 33همدقم 

مراهچ 34همدقم 

لوا يدنب  35عمج 

35حرش

يریگ 36هجیتن 

يریگ هجیتن  تّحص  رب  36يدهاش 

مود يدنب  37عمج 

38حرش

؟ تسیچ رد  38دشر 

لوا 39هناشن 

مود 39هناشن 

يریگ 40هجیتن 

اه 41تسویپ 

مکی 41تسویپ 

يرَوَنید هَبیَتُق  نبا  41هرابرد 

« هَبیَتُق نبا  » یبهذم تّیصخش  هب  43یبایتسد 

يدنب 44عمج 

تسا « يَرَوَنید هَبیَتُق  نبا  » هتشون « هسایسلا همامإلا و  » 44باتک

44هراشا

( مکی 46روحم 

( مود 46روحم 

( موس 46روحم 

( مراهچ 47روحم 

هناگراهچ ياهروحم  هب  ییوگ  47خساپ 

47هراشا

( مکی روحم  هب  47خساپ 
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( مود روحم  هب  47خساپ 

( موس روحم  هب  47خساپ 

( مراهچ روحم  هب  48خساپ 

؟ تسا «456 ياّفوتم ، یسلدنا مَْزَح  نبا  » فیلأت « هسایسلا همامإلا و  » باتک 48ایآ 

مود 49تسویپ 

یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا  49هرابرد 

49هراشا

مکی 49هتکن 

مود 49هتکن 

موس 50هتکن 

مراهچ 51هتکن 

مجنپ 51هتکن 

زکرم 52هرابرد 
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هبیش یبا  نبا  تیاور  هب  لوا  موجه 

باتک تاصخشم 

 - 1353 یلع ،  فابل ،  : هسانشرس

حرش  . یبرع یسراف -   . راثالا ثیداحالا و  یف  فنصم  : يدادرارق ناونع 

فارشا تحت  انیب ؛  یلکوت  مثیم  دیفتـسم ،  دیمح  يرکفمه  اب  فابل ،  یلع  مامتها  هب  يرجه / ) يافوتم 235   ) هبیش یبا  نبا  تیاور  هب  لوا : موجه  : روآدیدپ مان  ناونع و 
.یناحبس هللا  هیآ 

.1388 رینم  ،  نارهت :  : رشن تاصخشم 

.هنومن .ص :   44 يرهاظ : تاصخشم 

 978-964-539-139-1 لایر  :   11000 کباش :

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.تسا هبیش  یبا  نبا  فیلات  راثالا " ثیداحالا و  یف  فنصم  " باتک زا  هتفرگرب  رضاح  باتک  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

ءاذیا بیقعت و  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ ارهز (س ، ) همطاف  : عوضوم

ذخام تداهش --  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ ارهز (س ، ) همطاف  : عوضوم

تنس لها  رظن  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ ارهز (س ، ) همطاف  : عوضوم

ریسفت دقن و  راثالا --  ثیداحالا و  یف  فنصم  235ق .   - 159 دمحم  ، نب  هللادبع  هبیش ،  یبا  نبا  عوضوم :

اضردیمح دیفتسم ، : هدوزفا هسانش 

 - 1357 مثیم ، انیب ، یلکوت  : هدوزفا هسانش 

 - رفعج ، 1308 يزیربت ،  یناحبس  : هدوزفا هسانش 

حرش .راثالا  ثیداحالا و  یف  فنصم  235ق .   - 159 دمحم  ، نب  هللادبع  هبیش ،  یبا  نبا  هدوزفا : هسانش 

23 1388 ل ت 7  BP27/3 / هرگنک :  يدنب  هدر 

 297/973 ییوید : يدنب  هدر 

1772275: یلم یسانشباتک  هرامش 

ص:1

بلطم يامنرود 

راتفگ شیپ 
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يراگن فّنَصُم 

هبیش یبأ  نبا  تیاور  هب  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  موجه  يارجام  : مکی راتفگ 

؟ تسیک هبیش  یبأ  نبا 

هبیش یبأ  نبا  : فیلأت «، فّنصملا » باتک هرابرد 

؟ میناوخ یم  هچ  « فّنصملا » باتکرد

یخیرات عبانم  رد  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  رد  نّصحت 

دنسُمرد لبنح  نب  دمحا  لقن 

نّصحت عوقو  نامز 

ناگدننک نّصحت  یماسا 

نّصحت زا  یکاح  ياه  لقن  رتاوت 

یخیرات ياه  لقن  يامنرود 

( مکاح ماظن  يوس  زا  ، نّصحت هب  شنکاو  )= لوا موجه 

هبیش یبأ  نبا  تیاور  هب  ، لوا موجه 

ص:1
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هبیش یبأ  نبا  تیاور  هب  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  موجه  یسررب  : مود راتفگ 

یخیرات ثداوح  یناوخزاب  یملع  شور 

( مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  هب  لوا  موجه  هرابرد  یتاکن  : مکی یسررب 

لوا موجه  رد  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  زا  « مالسلا هیلع  » یلع ترضح  جورخ  مدع  : لوا هتکن 

هَبیَُتق نبا  لقن  ( 1 رامش دنس 

دیدحلا یبأ  نبا  لقن  (2 هرامش دنس 

لوا موجه  نایاپ  رد  رکبوبا  اب  « مالّسلا هیلع  » یلع ترضح  تعیب  مدع  : هجیتن

لوا موجه  رد  « مالّسلا هیلع  » همطاف هناخ  ندناشک  شتآ  هب  تهج  مزال  تاناکما  همه  كرادت  : مود هتکن 

هَبیَُتق نبا  لقن  (1 هرامش دنس 

ءادفلاوبأ لقن  ّهبر و  دبع  نبا  لقن  (2 هرامش دنس 

رگید يدهاوش  (3 هرامش دنس 

هبیش یبأ  نبا  لقن 

يدنه یقّتم  ؛ يرهوج : هباشم ياه  لقن 

ّرَبلا دبع  نبا  لقن 

يدَفَص : يریُون : هباشم ياه  لقن 

تسا هدوب  یعقاو  يدج و  ًالماک  ، هناخ ندنازوس  هب  دیدهت  : هجیتن

ص:3
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یلصا موجه  لوا و  موجه  رد  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  قارحا  هرابرد  يرّکذت 

يرُذالَب لقن 

لوا موجه  نیزاغآ  لحارم  رد  ، یمومع راکفا  شیوشت  زا  مکاح  ماظن  زیهرپ  : موس هتکن 

نیمجاهم هب  ( مالسلااهیلع ) ارهز ترضح  ییوگخساپ  هویش  ههجاوم و  هوحن 

هَبیَُتق نبا  لقن  ( 1 هرامش دنس 

يرهوج رکبوبأ  زا  دیدحلا  یبأ  نبا  لقن  (2 هرامش دنس 

رگید يا  هیواز  زا  زیمآم  ارتحا  راتفر  یسررب 

دهد یم  هرهچ  رییغت  زیمآ  مارتحا  راتفر 

هَبیَُتق نبا  لقن  ( 1 هرامش دنس 

دوب هنابیرف  ماوع  یشیامن و  ، يروص یتکرح  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  مارتحا  تیاعر  : هجیتن

؟ تسانعم هچ  هب  « َنیدشار اُوفرَْصناَف  » ترابع : مود یسررب 

( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  طّسوت  نّصحت  يونعم  يربهر  : مکی همدقم 

هبیش یبأ  نبا  لقن 

نّصحت نایاپ  هب  نینّصحتم  لیامت  مدع  : مود همدقم 

یسلدنأ یعالک  لقن 

( مالّسلا هیلع  ) نینموملاریما ندیسر  لتق  هب  رطخ  : موس همدقم 

ءادفلاوبأ لقن  ّهبر و  دبع  نبا  لقن 

ص:4
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( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ناج  زا  تظافح  موزل  : مراهچ همدقم 

یبوقعی لقن 

دشاب یم  هزور  هس  نّصحت  زا  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  تیاضر  زاربا  يانعم  هب  « َنیدشار اُوفرَْصناَف  :» لوا يدنب  عمج 

حرش

« دشار » يوغل يانعم 

تسا یحالطصا  بیکرت  کی  « َنیدشار اُوفرَْصناَف  »

« ًادشار فرَْصنإ  » حالطصا دربراک  دراوم 

يریگ هجیتن 

يریگ هجیتن  تّحصرب  يدهاش  «، باعیتسإلا » باتک رد  فیرحت  ذوفن 

دشاب یم  نصّحت  يربهر  روتسد  زا  تعاطا  موزل  هب  رّکذت  يانعم  هب  « َنیدشار اُوفرَْصناَف  :» مود يدنب  عمج 

حرش

دوش یم  بوسحم  « لاح » یبدا ظاحل  زا  ، نیدشار

؟ تسیچ رد  دشر 

مُکَْیار اوَرَف  : لوا هناشن 

ریشمش اب  ریبز  جورخ  : مود هناشن 

ریشمش اب  ریبز  جورخ  زا  یکاح  ياه  لقن 

ص:5
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يریگ هجیتن 

اه تسویپ  *

يروََنید هَبیَُتق  نبا  هرابرد  : مکی تسویپ 

یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا  هرابرد  : مود تسویپ 

ص:6
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بلاطم زاغآ  *

راتفگ شیپ 

.دراد مان  « فّنَصُم ،» ّتنس لها  یثیدح  ياه  باتک  ماسقا  زا  یکی 

.تسا هدیدرگ  نیودت  «، ثیداحا يدنب  باب  » هویش ساسا  رب  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاه  باتک  هب  « فّنصم »

هویش ساسا  رب  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاه  باتک  هب  ثیداحا » يدنب  باب  »

زا یکی  (، يرجه ياّفوتم 235   ) هبیش یبأ  نبا  فیلأت : « راثآلا ثیداحألا و  یف  فّنصملا  » باتک تفای و  جاور  يرجه  مود  نرق  ینایاپ  ياه  ههد  رد  ، شراگن زا  کبـس  نیا 
.(1) .تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  « يراگن فّنصم  » بولُسا اب  هک  تسا  ییاه  باتک  نیرتروهشم 

.میزادرپ یم  « هبیش یبأ  نبا  فّنصم  » رد جردنم  لقن  هب  دانتسا  اب  ( مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  هب  موجه  يارجام  لیلحت  یسررب و  هب  ، راتشون نیا  رد 

هبیش یبأ  نبا  تیاور  هب  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  موجه  يارجام  مکی : راتفگ 

؟ تسیک هبیش  یبأ  نبا 

.تسا يرجه  موس  نرق  ناراگن  ثیدح  زا  «، هبیش یبأ  نب  رکبوبأ  :» هب روهشم  ، هبیش یبأ  نب  میهاربإ  نب  دمّحم  نب  هللادبع 

ملسُم  (، ياّفوتم 256 ) يراُخب : نوچ يریهاشم  دور و  یم  رامش  هب  ( ثیدح خیاشم  ثیدح =( هتسجرب  ناراگزومآ  زا  ، ّتنس لها  دزن  رد  وا 

ص:7

ص24-22 (، فراعم دیجم  رتکد  ) ّتنس لها  یثیدح  عماوج  : زا سابتقا  - 1
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.دنراد رارق  شنادرگاش  فیدر  رد  (، 241 ياّفوتم ) لبنَح نب  دمحا  273)و  ياّفوتم ) هجام نبا  (، 261 ياّفوتم )

.دشاب یم  زین  ناعبات  زا  سپ  ياهقف  ناعبات و  ، هباحص ياهاوتف  رب  لمتشم  ، يوبن ياه  تیاور  رب  هوالع  هک  دراد  مان  « فّنصملا ،» هبیش یبأ  نبا  زا  هدنام  یقاب  باتک  اهنت 

یم رادروخرب  يریگ  مشچ  عونتزا  ، نآ رد  جردنم  ياه  لقن  اّما  ؛ تسا هدش  يدنب  هقبط  میظنت و  « یهقف باوبا  » هیاپ رب  »و  یعوضوم » تروص هب  باتک  نیا  بلاطم  دـنچ  ره 
: تفگ دیاب  هک  يا  هنوگ  هب  ؛ دشاب

.درادن ، هقف هلمج  زا  ، یّصاخ عوضوم  هب  صاصتخا  ، باتک نیا  رد  جردنم  بلاطم 

.(1) .دروآ رامش  هب  ، ّتنس لها  دزن  « یثیدح نهک  عماوج  » زا ار  هبیش  یبأ  نبا  : فیلأت « فّنصملا » باتک ناوت  یم  ور  نیا  زا 

؟ میناوخ یم  هچ  « فّنصملا » باتک رد 

دنور رد  ّتیّمها  زئاح  فطع  طاقن  زا  یکی  هک  دزاس  یم  نومنهر  هجیتن  نیا  هب  ار  يرگن  فرژ  قّقحم  ره  ، تفالخ نیتسخن  نرق  مین  خیرات  كرادـم  دانـسا و  رد  شواک 
.(2) .دشاب یم  (« مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  رد  نّصحت  » يارجام ، رکبوبا تفالخ  نیزاغآ  ياهزور  یسایس  تالوحت 

ص:8

ص 42-41 (، فراعم دیجم  رتکد  ) ّتنس لها  یثیدح  عماوج  : زا سابتقا  - 1
یتقو : هک دوب  نیا  ام  تاعالّطا  هلمج  زا  .هَمطاف  تَیب  یف  اّنَع  اوُفَّلَخَت  امُهَعَم  ْنَم  ََرَیبُزلا و  اـّیلَع و  َّنأ  هَّیبَن  ُهللا  یَّفوَت  َنیَح  اـنربَخ  ْنم  َناـک  هَّنإ  : دـیوگ یم  باّـطَخ  نب  رمع  - 2
تیب رد  نّـصحت  ،1313ه ].._ هرهاق پاچ : ،ج1،ص55، دمحادنـسُم ] .دـنا هدرک  یچیپرـس  ام  زا  همطاف  هناخ  رد  ، ناشنایفارطا ریبز و  یلع و  ؛ تفرگ ار  شربمایپ  ناـج  ، ادـخ

نیموس و ، نیمود ( هعمج هبنش و  جنپ  ، هبنشراهچ ياهزور  رد  ) رکبوبا اب  تعیب  شریذپ  زا  فاکنتـسا  هناشن  هب  (، مالّـسلااهیلع ) همطاف هناخ  رد  روضح  ()= مالّـسلااهیلع ) همطاف
زا یخرب  یماسا  ، خـیرات ص 67 ]. (، ناـشخرد ناندـعرتکد  ) هّیمطاـف رامـشزور  : ك.ر ] .تسویپ عوقو  هب  ( هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوـسر  تلحر  زا  سپ  زور  نیمراـهچ 

لماک ) هحلَط (، ،ج2،ص56 يدیدح حرش  ) دادقم (، ،ج3،ص202 يربط خیرات  ) رَیبز (، ،ج4،ص259 دیرفلا دـقعلا  ) ساّبع تسا : هدـناسر  تبث  هب  تحارـص  هب  ار  نینّـصحتم 
.[ ص102 (، مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  لیلحت  هسارد و  : ك.ر (. ] ،ج2،ص169 سیمخلا خیرات  ) صاّقو یبأ  نب  دعَس  (، ،ج2،ص325 ریثأ نبا 
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ياـه باـتکرد  ( مالـّـسلااهیلع ) همطاــف هناــخ  رد  ناــنآ  روـضح  رکبوـبا و  اــب  تـعیب  شریذــپ  زا  يو  ناــهارمه  )و  مالـّـسلا هـیلع  ) یلع ترــضح  يراددوـخ  عوـضوم 
باتک ناگدنسیون  نوچ  یلو.تسین  نآ  تّحص  رد  يدیدرت  تسا و  هدش  تیاور  رتاوت  دح  هب  ، فیراعم لاجر و  لاح  حرش  مالک و  ، بدا ، دیناسَم حاحص و  ، خیرات ، هریس
هدرک شوارت  ناشملق  زا  هاگآدوخان  هک  رادـقم  نآ  زج  هب  ؛ دـنرادرب هدرپ  ، تسا هداد  خر  زوریپ  بزح  نانّـصحتم و  نیب  هک  یتاقافّتا  همه  زا  دنتـشادن  شوخ  ، روبزم ياـه 

.دنا هدادن  تسد  هب  يزیچ  ، تسا

-40-33-30-29-28-27-19-17-11-10-9-5-3-2-1: ياه هرامش  لیذ  («، مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  یلع  موجهلا  لوح  لیلحت  هسارد و  » باتک رد  جردنم  ياه  لقن 
هتخادرپ یخیرات  مهم  دادـیور  نیا  زا  ییاه  هشوگ  اهزارف و  میـسرت  هب  ، اه نآ  زا  کی  ره  هدوب و  طابترا  رد  (« مالّـسلااهیلع ) همطاف هناخ  رد  نّصحت  » يارجام اب  یگمه   59

.(1) .دنا

هب ، مکاح ماظن  شنکاو  لمعلا و  سکع  ، دـیدرگ رادـیدپ  ( مالّـسلااهیلع ) همطاف هناخ  رد  نّصحت  يارجام  رد  هک  یثداوح  نیرت  هّجوت  لباق  زا  یکی  : تفگ دـیاب  دـیدرت  یب 
هراشا نادب  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  رد  نّصحتزا  یکاح  ياه  لقن  رثکا  رد  هک  یشنکاو.دشاب  یم  ، رکبوبا اب  تعیب  نیفلاخم  يوس  زا  ، یـسایس ضارتعا  نیا  يریگ  لکش 

.(2) .مینک یم  دای  « نّصحت تسکش  هب  رجنم  موجه  » ای « لوا موجه  » مان اب  ، نآ زا  ام  هدش و 

ص:9

هعجارم ( رینم یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  ، فاّبل یلع  : فیلأت «) یبوقعی تیاور  هب  لوا  موجه  » باتک هب  ، زور هس  نیا  رد  هدمآ  دیدپ  ياهدادخر  کیاکی  اب  ییانشآ  تهج  - 1
.دییامرف

.میا هدومن  میدقت  ار  یثحابم  « یبوقعی تیاور  هب  لوا  موجه  » باتک رد  لیصفت  هب  ، نآ ياهدادیور  اه و  هصخاش  ، فیرعت «، لوا موجه  » هرابرد - 2
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: دنک یم  لقن  نینچ  ار  ( مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  هب  لوا  موجه  يارجام  هبیش  یبأ  نبا 

.مهرمأ یف  َنوعجَتْری  اهَنورواشیَف و  هللا  لوسر  ْتنب  َهمطاف  یلع  نالُخدی  ُریبُزلا  یلع و  َناک  هللا  لوسر  دعب  ٍکب  یبأل  عیوب  َنیح  هَّنأ 

کیبأ دـعب  انَیلإ  بحأ  دـحأ  ْنم  ام  کیبأ و  ْنم  انَیلإ  بحأ  دـحأ  ْنم  ام  هللا  و  هللا ! لوسر  ْتنب  ای  َلاـقَف : َهمطاـف  یلع  َلَـخد  یّتح  جَرَخ  باّـطَْخلا  َنب  َرمع  کـلذ  َغَلب  اـمَلَف 
! ْکنم

.تیْبلا مهیَلع  َقَرحی  ْنأ  مُهتْرمأ  ْنإ  ْدنع ك  ُرَفَنلا  ءالُؤه  عمَتجا  نإ  یعنامب  کلذ  ام  هللا  میأ  و 

؟ تیْبلا مُکیَلع  َّنَقرحَیل  ُمتدع  ْنَئل  هللااب  فَلح  دَق  ین و  ءاج  دَق  َرمع  َّنأ  َنومَلعَت  َتلاقَف : اهوءاج ؛ ُرمع  جَرَخ  امَلَف  َلاق :

.َیلإ اوعجْرَت  مُکْیار و ال  اوَرَف  َنیدشار ، اُوفرْصناَف  هیَلع ، فَلح  امل  َّنیضمَیل  هللا  میأ  و 

.(1) .ٍکب یبأل  اوعیاب  یّتح  اهَیلإ  اوعجْری  مَلَف  اْهنع  اُوفَرْصناَف 

دنتفر یم  ( ادخ لوسر  رتخد  ) همطاف دزن  ریبز  یلع و  (، داد خر  رکبوبا  اب  تعیب  ) دندرک تعیب  رکبوبا  اب  دارفا  ، ادخ لوسر  زا  سپ  هک  یماگنه 

ص:10

بتکلا راد  : پاــــــــــچ ،37034 مقر ،ج7،ص433، فّنــــــــــصملا - 1
[. هّیفلسلاراد ، يودنلادمحاراتخم ] دنه : پاچ ،18891 مقر ؛ج14، توریب ، رکفلاراد : پاچ ،4 مقر ؛ج8،ص572، توریب ، جاتلاراد : پاچ ،37045 مقر ؛ج7،ص432، توریب ، هیملعلا
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.دنداد یم  همادا  ( رکبوبا اب  تعیب  ماجنا  زا  فاکنتسا  )= دوخ راک  هب  زاب  دنتفرگ و  یم  ییامنهار  يو  زا  و 

: تفگ تفر و  همطاف  دزن  دمآ و  نوریب  ، دیسر باّطَخ  نب  رمع  هب  ربخ  یتقو 

یم دنگوس  ادخ  هب  نم  دشاب و  یمن  رت  وبحم ب  وت  زا  ام  دزن  تردپ  زا  سپ  سک  چیه  زین  تسین و  رت  بوبحم  تردپ  زا  ام  دزن  سک  چیه  هللا  و  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا 
.دوش هدیشک  شتآ  هب  ناشرس  رب  هناخ  هک  مهد  نامرف  ؛ دنیآ مه  درگ  وت  دزن  ، تعامج نیا  زاب  رگا  هک  دراد  یمنزاب  ارم  تبّحم  نیا  هک  مروخ 

دزن رگا  هک  دروخ  دنگوس  ادخ  هب  دمآ و  نم  شیپ  رمع  هک  دیدید  : دومرف ترضح  نآ  ؛ دندمآ درگ  وناب  نآ  دزن  ناگدننک ] نّصحت  ،] تفر نوریب  رمع  یتقو  : تفگ يوار 
.دشک یم  شتآ  هب  ناترس  رب  ار  هناخ  ، دیدرگزاب نم 

.دنک یم  لمع  هدروخ  دنگوس  شیارب  هچنآ  هب  وا  هک  ادخ  هب  مسق  و 

.دیدرگنزاب نم  دزن  دینک و  لمع  دوخ  دیدحالص  هب  »(1)و  َنیدشار اُوفرَصناَف  »

.دندرک تعیب  رکبوبا  اب  هک  ینامز  ات  دنتشگنزاب  شدزن  دنتفرگ و  هلصاف  يو  زا  اه  نآ 

هبیشی بأ  نبا  تیاور  هب  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  هب  موجه  یسررب  مود : راتفگ 

همدقم

یخیرات ثداوح  یناوخزاب  یملع  شور 

ص:11

.داد میهاوخ  هئارا  ار  یتاکن  لیصفت  هب  ، ترابع نیا  حیحص  همجرت  هرابرد  - 1
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رازگ اه و  لقن  همه  يروآدرگ  )، دشاب یم  یسایس  دنت  ياه  شنت  زا  هتساخرب  هک  یثداوح  هژیو  هب  یخیرات  ياهدادیور  یناوخزاب  يارب  قیقد  یملع  ياه  شور  زا  یکی 
اب یخیرات  ياهدادـخر  ینیرفآزاب  ماگنه  «، صقان شرازگ  دـنچ  ای  کی  هب  ندومن  افتکا  ای  يرگنوس  کت  هنوگره  زا  زیهرپ  =(» يرگن عماـج  اـب  مأوت  هدـنکارپ ، ياـه  ش 

.دشاب یم  ، اه نآ  ریسفت  لیلحت و  فده 

لفاغ ، دادیور نیا  زا  یکاح  ياه  لقن  ریاس  رد  لّمأت  ّتقد و  زا  «، هبیش یبأ  نبا  تیاور  هب  لوا  موجه  » ياهارجام لیلحت  یسررب و  تازاوم  هب  هک  تسا  هتـسیاش  ، ور نیا  زا 
.میزادرپب « فّنصملا » باتک رد  جردنم  لقن  یبایزرا  یسررب و  هب  ، دنا هدرک  دای  « نّصحت تسکش  هب  رجنم  موجه  » ثداوح زا  هک  یعبانم  همه  هب  ریگارف  یهاگن  اب  هدنامن و 

نتشاگنا هدیدان  هتسناد و  يرورـض  ار  یخیرات  مهم  هتکن  دنچ  هب  هّجوت  ، هبیـش یبأ  نبا  باتک  رد  جردنم  تیاور  زا  هتفرگرب  يریـسفت  لیلحت و  هنوگ  ره  هئارا  زا  لبق  ، اذل
.مییامن یم  دادملق  لوا  موجه  ثداوح  مهف  رد  يرگنژک  یعون  ار  تاکن  نیا 

( مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  هب  لوا  موجه  هرابرد  یتاکن  : مکی یسررب 

: لوا هتکن 

: هجیتن

لّوا موجه  رد  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  جورخ  مدع 

(1 هرامش دنس 

: دنک یم  لقن  ؛_ ،1382ه رصم : پاچ (، 12 هحفص ،1 دلج .) (1)« هسایسلا همامإلا و  » باتک رد  (276 ياّفوتم ) هَبیَُتق نبا 

ص:12

يروَنید هَبیَُتق  نبا  هب  باتک  نیا  باستنا  تّحـص  تابثا  یـسررب و  هب  لیـصفت  هب  ( رینم یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  ، فاّبل یلع  : فیلأت «) شتآ مخز  » باـتکرد نیا  زا  شیپ  - 1
.میا هتخادرپ 

هبیش یبا  نبا  تیاور  هب  لوا  www.Ghaemiyeh.comموجه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 19 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3722/AKS BARNAMEH/#content_note_11_1
http://www.ghaemiyeh.com


ََََایلَع
ََ

... ّالإ  اوُعَیابَف  اوجَرَخَف  -... یلَعراد یف  مُه  -و  مُهادانَف ؛ ءاجَف ، َرَمُع مهَیلإ  َثَعَبَف  ، َیلَع ْدنع  هتَعَیب  ْنَع  اوُفَّلَخَت  ًاموَق  دَّقَفَت  ٍَکبابأ  َّنإ  و 

.داتسرف ناشغارس  هب  ار  رمع  اذل  ؛ درک ساسحا  -، دندوب هدرک  یچیپرس  یلع  دزن  [ ناشروضح اب  ] وا اب  تعیب  زا  هک  - ار یهورگ  تبیغ  رکبوبا  و 

...دندرک تعیب  ، یلع زج  یگمه  دندمآ و  نوریب  اذل...دز  ناشیادص  دندوب  یلع  هناخ  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  دمآ و- وا 

(2 هرامش دنس 

: دنک یم  لقن  ؛ _ ،1385ه رصم : پاچ (، 21 هحفص ،2 دلج «) هغالبلا جهن  حرش  » باتک رد  (656 ياّفوتم ) یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا 

َهَمطاف تیَبب  مَصَتعا  هَّنإَف  هدحو  یلَع  ّالإ  فَّلَخَتَی  َمل  هتَعَیب و  یَلَع  مُهَلَمَحَف  ٍَکب  یبأ  یلإ  هیَدَی  َنَیب  مُهَّلُک  مُهَقاس  هَرَسَکَف و  ًارَجَح  هب  بَرَـضَف  رَیبُزلا  دَی  ْنم  َفیَـسلا  َذَخأ  هَّنإ 
.(1) .هوُکَرَتَف ًائیَشُّرُضَی  هدَفُمب ال  هَّنأ  اوُملَع  اُوقَّرَفَتَف و  ُُهُبلْطَی  ءاج  ْنَم  تَعَمسأَف  تیَْبلا  باب  یلإ  ُهَمطاف  تَماق  ًارسَق و  ْهنم  هَجاخإ  اوماحَتَف 

ص:13

هیلع ) ًاّیلَع َّنإ  دـسیون : یم  نینّـصحتم  زا  يرابجا  تعیب  ذـخا  هب  هراـشا  زا  سپ  (26 هحفص دلج 2، ) هغالبلا جـهن  باتک  رب  شحرـش  رد  ياـّفوتم 679) ) ینارحب مثیم  نبا  - 1
ار وا  سپ  ؛ تساهنت وا  هک  دنتسناد  اه  نآ  دش و  هدنهانپ  ( مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  هب  ( مالّسلا هیلع  ) یلع .هوُکَرَتَف  دَفُم  هَّنأ  اوُملَع  )و  مالّسلااهیلع ) َهَمطاف تیَبب  مَصَتعا  ( مالّسلا

.دندرک اهر 
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روبجم ار  اه  نآ  دُرب و  رکبوبا  دزن  هب  داد و  تکرح  شیور  شیپ  رد  ار  ( نینّصحتم )= اه نآ  همه  تسکـش و  ار  نآ  دز و  یگنـس  هب  تفرگ و  ریبز  تسد  زا  ار  ریـشمش  وا 
نوریب هارکا  روز و  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  اـه  نآ  دـش و  هدـنهانپ  همطاـف  هناـخ  هب  وا  هک  ارچ  ؛ درکن یچیپرـس  [ تـعیب زا  ،] یلع زج  هـب  سک  چـیه  .تخاـس و  وا  اـب  تـعیب  هـب 

وا هک  دنتسناد  دندش و  قّرفتم  اه  نآ  سپ  ؛ تفگ نخس  یتشرد  هب  دنریگبار ، یلع  دنتـساوخ  یم  هک  يدارفا  اب  داتـسیا و  هناخ  برد  رانک  همطاف  و.دندومن  زیهرپ  ، دنروآ
.دندرک اهر  ار  وا  سپ  ؛ دناسر یمن  ینایز  تساهنت و 

.لّوا موجه  ثداوح  نایاپ  رد  رکبوبا  اب  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ترضح  تعیب  مدع 

.(1) .لّوا موجه  ثداوح  نایاپ  رد  رکبوبا  اب  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ترضح  تعیب  مدع 

: مود هتکن 

لوا موجه  رد  ( مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  ندناشک  شتآ  هب  تهج  مزال  تاناکما  همه  كرادت 

(1 هرامش دنس 

: دنک یم  لقن  ؛_ ،1382ه رصم : پاچ (، 12 هحفص ،1 دلج «) هسایسلا همامإلا و  » باتک رد  (276 ياّفوتم ) هَبیَُتق نبا 

راد یف  مُهو  مهادانَف  ؛(2). ءاجَف َرمع ، مهَیلإ  َثعبَف  یلع ، ْدنع  هتعیب  ْنع  اوُفَّلَخَت  ًاموَق  دَّقَفَت  ٍکبابأ  َّنإ  و 

ص:14

دقن یسررب و  هب  لیصفت  هب  ( رینم یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  ، فاّبل یلع  : فیلأت () افلخ اب  « مالّـسلا هیلع  » یلع ترـضح  یـسایس  طباور  همانـشناد  ) باتک زا  مود  شخب  رد  - 1
.میا هتخادرپ  ، لوا هفیلخ  اب  ( مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما تعیب  ياعدا 

هـضور :» ك.ر .دـنازوسب  شلها  اب  ار  هناخ  ات  دـمآ  یلع  هناـخ  يوس  رمع  .هیف  ْنم  یلع  هَقرحیل  یلع  تیب  یلإ  ءاـج  َرمع  َّنإ  : میناوخ یم  « رمع ندـمآ  » هوحن فصو  رد  - 2
(. ج7،ص164 )= ،1301ق يدنفألا پاچ  ج11،ص113، (، 630 ياّفوتم ، ریثأ نبا  : فیلأت «) لماکلا » باتک هیشاح  رد  پاچ  (، 882 ياّفوتم ، هنحَش نبا  : فیلأت «) رظانملا
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...اهیف ْنم  یلع  اهَّنَقرحَُال  وأ  َّنجُخََتل  هدیب  َرمع  سْفَن  يذَّلا  و  َلاق : بَطْحلاب و  اعدَف  اوجُخی ، ْنأ  اوبأَف  یلع 

.داتسرف ناشغارس  هب  ار  رمع  اذل  ؛ درک ساسحا  ، دندوب هدرک  یچیپرس  یلع  دزن  ناشروضح ] اب   ] وا اب  تعیب  زا  هک  ار  یهورگ  تبیغ  رکبوبا  و 

.دز ناشیادص  دندوب  یلع  هناخرد  نانآ  هک  یلاح  رد  دمآ و  وا 

.دندیزرو عانتما  ندمآ  نوریب  زا  نانآ 

: تفگ دیبلط و  مزیه  رمع 

.مشک یم  شتآ  هب  ، تسا نآ  رد  هک  سک  ره  اب  ار  هناخ  دیدرت  یب  ای  دییآ  یم  نوریب  ای  ، تسوا تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  مسق 

(2 هرامش دنس 

: دنک یم  لقن  ؛ _ ،1353ه رصم : پاچ (، 64 هحفص ،3 دلج _ :) ،1404ه توریب : پاچ (، 14-13 هحفص دلج 5، «) دیرفلا دقعلا  » باتک رد  (328 ياّفوتم ) ّهبر دبع  نبا 

ص:15
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: َهل َلاق  و  َهمطاف ، تیب  ْنم  مهجخیل  باّطَْخلا ؛ َنب  َرمع  ٍکبوبأ ، مهَیلإ  َثعب  یّتح  َهمطاف  تیب  یف  اودعَقَف  ُریبُزلا  سابْعلا و  یلع و  امأَف  ...ٍکب  یبأ  هعیب  ْنع  اوُفَّلَخَت  َنیذَّلَا 

! مْهلتاقَف اوبأ  ْنإ 

.(1) ...رادلا مهیَلع  مضْینأیلع  ٍران  ْنم  ٍسبَقب  ُرمع  َلْبقأَف 

...دندرک یچیپرس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  نانآ 

: هک ییاج  ات  دندرک  نّصحت  همطاف  هناخ  رد  ، ریبز ساّبع و  یلع و  اّما 

: تفگ وا  هب  و  دروآ ؛ نوریب  همطاف  هناخ  زا  ار  ناشیا  ات  داتسرف  نانآ  غارس  هب  ار  باّطَخ  نب  رمع  ، رکبوبا

.گنجب نانآ  اب  ، دندیزرو عانتما  رگا 

.دشک شتآ  هب  نانآ  اب  هارمه  ار  هناخ  ات  دمآ  شیپ  شتآ  زا  يا  هلعش  اب  رمع  اذل 

(3 هرامش دنس 

حیرـصت نآ  ندوب  یعقاو  هب  هتـسناد و  يدج  ار  هناخ  ندنازوس  رب  ینبم  باّطَخ  نب  رمع  دـیدهت  (، مالّـسلااهیلع ) ارهز ترـضح  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یخیرات  ياه  لقن 
: میدناوخ هبیش  یبأ  نبا  لقن  رد  هچنانچ  ؛ دنا هدومرف 

.(2) ...هیَلع فَلح  امل  َّنیضمَیل  هللا  میأ  و  :... َتلاقَف

ص:16

.رصم : پاچ (، 165 هحفص ،1 دلج =) توریب پاچ : (، 156 هحفص ،1 دلج «) رشبلا رابخأ  یف  رصتخملا  (،» 732 ياّفوتم ) ءادفلاوبأ : هباشم لقن  - 1
یقّتم (- 323 ياــّفوتم ) يرهوــج زا  لــقن  هــب  ؛ توریب : پاــچ (، 45 هحفص ،2 دلج «) هغــالبلا جــهن  حرــش  (،» 656 ياــّفوتم ) دـــیدحلا یبأ  نــبا  : هباـــشم ياـــه  لـــقن  - 2

_ . ،1390ه بلح : پاچ (، 14138 مقر ،651 هحفص دلج 5، «) لاعفألا لاوقألا و  ننسلا  یف  لاّمعلا  زنک  (،» 975 ياّفوتم ) يدنه
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.دنک یم  لمع  ، هدروخ دنگوس  شیارب  هچنآ  هب  وا  ، دنگوس ادخ  هب  :... دومرف وناب  نآ 

یم ، رصم : پاچ (، 975 هحفص ،3 دلج (؛ توریب پاچ : (، 100 هحفص ،3 دلج «) باحصالا هفرعم  یف  باعیتسإلا  » باتک رد  جردنم  (، 463 ياّفوتم ) ّرَبلا دـبع  نبا  لقن  رد  نینچمه 
: میناوخ

.(1) ...اهب َّنیفَیل  هللا  میأ  و  :... مَهل َتلاقَف 

: دومرف ناشیا  هب  وناب  نآ 

.دنک یم  افو  شدنگوس ] نآ =[ هب  وا  ، دنگوس ادخ  هب  ...

: هجیتن

.(2) .تسا هدوب  یعقاو  يدج و  ًالماک  ، هناخ ندنازوس  هب  دیدهت 

ص:17

یفاولا (،» 764 ياـّفوتم ) يدََفــص _ - ،1395ه رــصم : پاـچ (، 40 هحفص ،19 دلج «) بدـــألا نوـــنف  یف  برـــإلا  هیاـــهن  (،» 733 ياــّفوتم ) يریوـُن : هباــشم ياــه  لــقن  - 1
_ . ،1401ه توریب : پاچ (، 311 هحفص ،17 دلج «) تایفولاب

طوبرم لوا  تبون  : - تسا ، هدش عقاو  ، تبون ود  رد  « مالّسلااهیلع » همطاف تیب  قارحا  هب  دیدهت  ) هک میا  هداد  رّکذت  هتکن  نیا  هب  « یبوقعی تیاور  هب  لوا  موجه  » باتک رد  - 2
حیرـصت هب  هک  دشاب  یم  « یلـصا موجه  » هب طوبرم  مود  تبون   - .تسویپن عوقو  هب  يزورفا  شتآ  هثداح  ، هلحرم نیا  رد  هک  دـشاب  یم  « نّصحت تسکـش  هب  رجنم  موجه  » هب

یلع : فیلأت «) دیـشک یم  هنابز  شتآ  و  :» ك.ر  ] .تسا هتفرگ  شتآ  ( مالّـسلااهیلع ) همطاف هناخ  برد  هتفای و  قّقحت  يزورفا  شتآ  هثداح  ، تبون نیا  رد  ، هّیماـما ربتعم  عباـنم 
صاصتخا « یلصا موجه   » هثداح هب  اهنت  (، مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  برد  رب  شتآ  ندش  رو  هلعش  رب  ینبم  نایعیش  هاگدید  ، نیاربانب [. .رینم یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  (، فاّبل

ص26- (، ناشخرد ناندـع  ، فاّبل یلع  : فیلأت «) ناهنپ قیاـقح  :» ك.ر ] .تسا هدـیدرگ  فیرحت  فذـح و  شوختـسد  تدـش  هب  ، ّتنـس لـها  عباـنم  رد  ، هنافّـسأتم هک  دراد 
یم هراــشا  تــسا  رادروــخرب  يرتــشیب  تحارـــصزا  هــنیمز  نــیا  رد  هــک  ّتنـــس  لــها  ياــه  لــقن  زا  یکی  هــب  ، اــج نــیا  رد  .رینم .] یتاراــشتنا  یگنهرف  زکرم  29

ءاجَف .عیابی  مَلَف  َهعیْبلا ، دیری  یلع  یلإ  َلسرأ  ٍکبابأ  َّنأ  دنک : یم  لقن  ؛ رصم : پاچ (، 1184 مقر ،568 هحفص ،1 دلج «) فارشألا باسنأ  » باتکرد (279 ياّفوتم ) يرُذالَب : مینک
.درکن تعیب  وا  دریگب و  تعیب  ات  داتسرف  یلع  غارـس  رکبوبا  ...مَعَن  : َلاق یباب !؟ یَلع  ًاقرحم  كاُرتأ  باّطَْخلا ! َنبای  ُهمطاف : َتلاقَف.باْبلا  یَلع  ُهمطاف  ْهتَّقَلَتَف  ٌهَلیتَف  هعم  ُرمع و 

.يرآ : تفگرمع یشک ؟ یم  شتآ  هب  ار  ما  هناخ  برد  وت  ایآ  باّطَخ ! رسپ  : دومرف همطاف  .دید  برد  هناتسآ  رب  ار  وا  همطاف  دمآ و  شتآ  اب  رمع 
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: موس هتکن 

لوا موجه  نیزاغآ  لحارم  رد  ، یمومع راکفا  شیوشت  زا  مکاح  ماظن  زیهرپ 

تیب رد  دوـخ  یـسایس  نیفلاـخمروضح  اـب  یماـظن  دروـخرب  ماـگنه  ، مکاـح ماـظن  هک  دوـش  یم  تشادرب  نینچ  ، هبیـش یبأ  نبا  لـقن  هـب  ییادـتبا  هاـگن  کـی  رد  دـنچره 
هب ( مالّـسلااهیلع ) ارهز ترـضح  ییوگخـساپ  هویـش  ههجاوـم و  هوـحن  » رد ّتقد  زا  اـّما  ؛ تسا هدرک  تیاـعر  ار  ( مالّـسلااهیلع ) ارهز ترـضح  مارتـحا  (، مالّـسلااهیلع ) همطاـف

: هک دوش  یم  حرطم  رگشهوژپ  نهذ  رد  لاؤس  نیا  «، نیمجاهم

ص:18
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؟ دندوب هتفرگ  شیپ  رد  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  اب  ار  يزیمآ  مارتحا  هنابدؤم و  راتفر  ، هفیلخ ناراداوه  هک  درک  رواب  یگداس  هب  ناوت  یم  ایآ  *

: دییامن لابند  لیذ  ياه  یسررب  رد  ار  قوف  شسرپ  هب  خساپ  * 

نیمجاهم هب  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  ییوگخساپ  هویش  ههجاوم و  هوحن 

(1 هرامش دنس 

: دنک یم  لقن  ؛ _ ،1382ه رصم : پاچ (، 12 هحفص ،1 دلج «) هسایسلاو همامإلا  » باتک رد  (276 ياّفوتم ) هَبیَُتق نبا 

: َلاق بَطْحلاب و  اعدَف  ...َرمع  مهَیلإ  َثعبَف  یلع ، ْدنع  هتعیب  ْنع  اوُفَّلَخَت  ًاموَق  دَّقَفَت  ٍکبابأ  َّنإ  و 

...اهیف ْنم  یلع  اهَّنَقرحَُال  وأ  َّنجُخََتل  هدیب  َرمع  سْفَن  يذَّلا  و 

: َتلاقَف اهباب ، یلع  ُهمطاف  تَفَقوَف 

...مُْکنم ٍرَضحم  أوسأ  اوُرَضح  ٍموَقب  یل  دهع  ال 

: تفگ دیبلط و  مزیه  رمع   ... .داتسرف ناشغارس  هب  ار  رمع  اذل  ؛ درک ساسحا  ، دندوب هدرک  یچیپرس  یلع  دزن  [ ناشروضح اب  ] وا اب  تعیب  زا  هک  ار  یهورگ  تبیغ  رکبوبا  و 

...مشک یم  شتآ  هب  تسا  نآ  رد  هکره  اب  ار  هناخ  دیدرت  یب  ای  دیوش  یم  جراخ  ای  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  مسق 

: دومرف داتسیا و  شا  هناخ  برد  رانک  همطاف  اذل 

.دشاب نایامش  روضح  زا  رتدب  ناشروضح  هک  مسانش  یمن  ار  یهورگ 

ص:19
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: دسیون یم  ارجام  همادا  رد  ، هَبیَُتق نبا 

: اهتوص یلعأب  تدان  مهَتاوصأ  تعمس  امَلَف  باْبلا ، اّوق  دَف  ، َهمطاف باب  اوَتأ  یّتح  ٌهعامج  هعم  یشمَف  ، ُرمع ماق  ...

!؟ َهَفاُحق یبأ  نبا  باّطَْخلا و  نبا  نم  دعب ك  انیَقل  اذام  هللا ! َلوسر  ای  تبأ ! ای 

.دنتفوک ار  برد  دندیسر و  همطاف  هناخ  برد  هب  ات  دندرک  تکرح  یتعامج  وا  هارمه  تساخ و  اپ  هب  رمع 

: دومرف اسر  يادص  هب  ، دینش ار  ناشیاهادص  وناب  نآ  یتقو 

! میدید هک  اهزیچ  هچ  هفاُحق  یبأ  دنزرف  باّطَخ و  دنزرف  زا  وت  زا  سپ  ادخ ! لوسر  يا  ناج ! ردپ 

(2 هرامش دنس 

رکبوـــبأ » هـــب فورعم  ، زیزعلا دـــبع  نـــب  دـــمحا  زا  ؛ _ ،1385ه رصم : پاچ (، 56 هحفص ،2 دلج «) هغـالبلا جــهن  حرــش  » باــتک رد  (656) یلزتـــعم دـــیدحلا  یبأ  نــبا 
: دنک یم  لقن  « كدف هفیقسلا و  :» باتک هدنسیون  (] 323 ياّفوتم «) يرهوج

ُهمطاف تجَرَخ  ...تیْبلا و  مهیَلع  َقرحیل  ُرمع  مهاتأَف  ًایلع  اوعیابی  ْنأ  یلع  اوعمَتجا  مهَّنإ  و  ًاضیأ ، دوسْألا  ُنب  دادْقْملا  َهمطاف و  تیب  یف  مهعم  َناک  ٍصاّق  یبأ و  َنب  دعس  َّنإ 
...ساّنلا َنم  تهَنهَنَف  حیصَت  یکبَت و 

.دننک تعیب  یلع  اب  ات  دندرک  عمجت  نانآ  و  دوسَا ؛ نب  دادقم  زین  ؛و  دوب همطاف  هناخ  رد  نانآ  اب  هارمه  صاّقو  یبأ  نب  دعس 

...دشک شتآ  هب  نانآ  اب  ار  هناخ  ات  دمآ  ناشغارس  هب  رمع  اذل 

ص:20
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...تشادزاب ناشمادقا  زا  ار  نامجاهم  دمآ و  نوریب  ناشکدایرف  نایرگ و  همطاف  و 

رگید يا  هیواز  زا  زیمآ  مارتحا  راتفر  یسررب 

: هک دیامن  یم  تیوقت  تدش  هب  ار  لامتحا  نیا  ، هفیلخ ناراداوه  هب  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  ییوگخساپ  هویش  زا  ، موجه نارظان  يریذپریثأت  رد  ّتقد 

.تسا هدوب  « یمومع ناهذا  قیوشت  مدع  » تهج « يزاس هنحص  » یعون ، عقاو رد  ( مالّسلا هیلع  ) ارهز ترضح  اب  وگتفگ  ماگنه  رد  باّطَخ  نب  رمع  هنابدؤم  راتفر 

نآ زا  ناـنآ  یلمع  تیاـمح  هـب  «، مالّـسلااهیلع » ارهز ترــضح  یهاوـخداد  داـیرف  زا  هنیدـم  نادنورهــش  یموـمع  راـکفا  يریذـپریثأت  : تـفگ دـیاب  - هنادـنمدرد - دـنچره
ترــضح اـب  وـگتفگ  ماـگنه  رد  شزیمآ  نیهوتراـتفر  » هـب ریگارف  ضارتـعا  کـی  عوـقو  لاـمتحا  تسناوـت  یمن  ، تفـالخ ماـظن  اــّما  ؛ دــیماجنین ( مالـّـسلااهیلع ) ترــضح

راتفر « هلآو هیلع  هللا  یّلص  » ادخ لوسر  تخد  هناگی  اب  ، یخاتسگو يرگ  شاخرپ  اب  ، لوا موجه  هب  مادقا  نیزاغآ  تاظحل  نامه  زا  هتـشاگنا و  هدیدان  ار  « مالّـسلااهیلع ) ارهز
.دیامن

یم زورب  دوـخ  زا  ار  « یفرط یب  » زا رتارف  یلمعلا  سکع  هدرکن و  اـفتکا  هنحـص  كرت  هب  ، نارظاـن ،** تفرگ یمن  شیپ  رد  ار  یتسایـس  نینچ  باّـطَخ  نـب  رمع  رگا  دـیاش 
.دوبن مکاح  ماظن  عفن  هب  هجو  چیه  هب  هک  یلمعلا  سکع  دنداد ؛

، ندیل : پاچ ،ج2،ص442، يربط خیرات  ) .دوب « هلآو هیلع  هللا  یّلـص  » ادـخ لوسر  تلحر  راکنا  ، هنیدـم نادنورهـش  یمومع  راکفا  لرتنک  تهج  وا  یـسایس  ریبادـت  رگید  زا 
( .م 1879

.دییامرف هعجارم  104-98 هحفص ( يرکسع یضترم  دّیس  هماّلع  : فیلأت «) ابس نب  هللادبع  » باتک زا  مکی  دلج  هب  ، راکنا نیا  ياه  هزیگنا  فادها و  اب  رتشیب  ییانشآ  تهج 

ص:21
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: دنک یم  لقن  ؛ _ ،1382ه رصم : پاچ (، 13 هحفص ،1 دلج «) هسایسلا همامإلا و  » باتک رد  (276 ياّفوتم ) هبیَُتق نبا 

...موَق هعم  ُرمع و  یقب  و...َنیکاب  اُوفَرْصنا  ، اهءاکب اهَتوص و  موَْقلا  عمس  امَلَف  ...

...دنتشگزاب نایرگ  ، دندینش ار  همطاف  هیرگ  ادص و  (، نارظان )= هورگ نآ  یتقو 

.دندنام یقاب  [ هنحص رد  ] وا هارمه  (، نامجاهم یهورگ =( رمع و  یلو 

(2 هرامش دنس 

(352 ياـّفوتم ) يدـیز ینـسح  میهاربا  نـب  دـمحا  زا  ؛ _ 1406ه [، یملعألا هسّـسؤم  ] توریب پاچ : (، 173 هحفص ،4 دلج «) یفاشلا » باتک رد  (614 ياّفوتم ) يدـیز هزمح  نبا 
: دنک یم  لقن  «[ حیباصملا » باتک هدنسیون  ]

: َلاقَف اهَتیب ، َهمطاف  یلع  َقرحی  ْنأ  دارأ  موی  باّطَْخلا  َنب  َرمع  تدهَش  تفگ ]: يوار  ]

.تیْبلا مهیَلع  ْتقَرحأ  اوعیابیَف  اوجُخی  ْنأ  اوبأ  ْنإ 

؟ اُهقرُحتَفأ ُهمطاف ، تیْبلا  یف  ْنإ  َرمعل : ْتلُقَف 

! ُهمطاف اَنأ و  یقَْتلَنس  َلاق :

: تفگ رمع  هک  مدوب  دهاش  نم  ، دشک شتآ  هب  ار  همطاف  هناخ  تساوخ  باّطَخ  نب  رمع  هک  يزور 

.مشک یم  شتآ  هب  نانآ  اب  ار  هناخ  ، دننک تعیب  دنوش و  جراخ  هناخ  زا  هک  دندرک  عانتما  رگا 

؟ ینازوس یم  مه  ار  همطاف  ، دشاب همطاف  هناخ  رد  رگا  : متفگ رمع  هب 

(! میوش یم  ور  رد  ور   ) میسر یم  مه  هب  همطاف  نم و  : تفگ

ص:22
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دهد یم  هرهچ  رییغت  زیمآ  مارتحا  راتفر 

هداد هرهچ  رییغت  - حوضو هب  زین  - هفیلخ ناراداوه  زیمآ  مارتحا  راتفر  (، هنیدم نادنورهش  ) موجه نارظان  يوس  زا  هنحـص  كرت  لابند  هب  هک  دهد  یم  ناشن  یخیرات  دهاوش 
.تسا

(1 هرامش دنس 

: دنک یم  لقن  ؛ _ ،1382ه رصم : پاچ (، 12 هحفص ،1 دلج «) هسایسلا همامإلا و  » باتکرد (276 ياّفوتم ) هَبیَُتق نبا 

.اهیف ْنم  یلع  اهَّنَقرحَُال  وأ  َّنجُخََتل  هدیب  َرمع  سْفَن  يذَّلا  :و  َلاق ،و  بَطْحلاب اعدَف  ...

! َهمطاف اهیف  َّنإ  ٍصْفحابأ ! ای  : َهل َلیقَف 

.(1) .ْنإ :و  َلاقَف

: تفگ دیبلط و  مزیه  سپس  ...

.مشک یم  شتآ  هب  تسا  نآ  رد  سکره  اب  ار  هناخ  دیدرت  یب  ای  دیوش  یم  جراخ  ای  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  مسق 

! دراد روضح  همطاف  هناخ  نیا  رد  صفحابأ ! دنتفگ : وا  هب 

.دشاب : تفگ

ص:23

هناخ رد  همطاـف  هچرگا  ) َهَمطاـف تیَْبلا  یف  َناـک  ْنإ  و  ینعی.دزاـس : یم  لّـصتم  شدـعب  تراـبع  هبار  لـبق  تراـبع  تسا و  لـصو  فرح  « نا «َو  هملک هک  تسا  حـضاو  - 1
(. دیشک مهاوخ  شتآ  هب  شنانکاس  اب  ار  هناخ  نم  ، دشاب
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دای نآ  زا  هبیش  یبأ  نبا  هک  (- مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  اب  وا  ییادتبا  دروخرب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ینشور  هب  ، باّطَخ نب  رمع  درکلمع  رد  ینوگرگد  نیا  ، دیدرت یب 
رد جردـنم  لـقن  هب  دانتـسا  اـب  هـک  دـنچره  ؛ یبـلق داـقتعا  رواـب و  زا  هـتفرگ  تأـشن  يراـتفر  هـب  اـت  دراد  تهاـبش  (1)، هناـبیرف ماوـع  شیاـمن  کـی  هب  رتـشیب  - تسا هدرک 

: هدش راهظا  « فّنصملا » باتک

.(2) «! دشاب یم  مرکا  لوسر  تیب  لها  هب  تبحم  مارتحا و  ناشن  ، مرکا لوسر  یمارگ  تخد  تلزنم  نایب  مظعا و  قوراف  ترضح  درکلمع  »

: هجیتن

.دوب هنابیرف  ماوع  یشیامن و  یتکرح  (، مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  مارتحا  تیاعر 

؟ تسانعم هچ  هب  « َنیدشار اوُفرَصْناَف  » ترابع : مود یسررب 

مکی همدقم 

تروشم ،و  وس کی  زا  نّصحت  ّلحم  ناونع  هب  ( مالّسلااهیلع ) همطاف تیب  باختنا  (3)، دیدومرف هظحالم  هبیش  یبأ  نبا  لقن  زاغآ  رد  هچنانچ 

ص:24

لوسر دـیمهف  هک  یتـقو  ، رمع دـنک : یم  حیرـصت  یلزتـعم  دـیدحلا  یبأ  نبا  هچناـنچ  ؛) هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  تلحر  راـکنا  يارجاـم  رد  وا  راـتفر  دـننامه  - 1
هب ار  تموکح  هتشر  ،)!؟( نارگید ای  ( هنیدم نادنورهـش  ) راصنا دیآ و  دیدپ  یبالقنا  شروش و  ، يربهر رـس  رب  ادابم  ات  دیـسرت  ، تسا هتفر  ایند  زا  ( هلآو هیلع  هللا  یّلـص  ) ادخ

(. ،ج1،ص129 هغالبلا جهن  حرش  « ) ...دزاس مارآ  تکاس و  تسا  نکمم  هک  يوحن  ره  هب  ار  مدرم  هک  دید  تحلصم  ، اذل ؛ دنریگ تسد 
«. ارهز ترضح  هناخ  تمرح  کته  تایاور  دقن  » هلاقم 1387 هامرویرهش هعمج 29  abihablog.blogfa.com - 2

...دنتفرگ یم  ییامنهار  يو  زا  دنتفر و  یم  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دزن  ریبز  یلع...اهَنورواشیَف و  هللا  لوسر  ْتنب  َهمطاف  یلع  نالُخدی  ُریبُزلا  یلع و  َناک  - 3
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، رکبوبا تفالخ  هب  یسایس  ضارتعا  نالعا  يارجام  رد  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  يالاو  تیّصخش  ّتیروحم  زا  ، رگید يوس  زا  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  اب  نینّصحتم 
.دراد تیاکح 

رب ناگدننک  نّصحت  يونعم  يربهر  ، هزور هس  نّصحت  يارجام  رد  هک  تسا  نآ  يایوگ  زین  نیمجاهم  هدنامرف  فرط  زا  (، مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  نتفرگ  رارق  بطاخم 
.تسا هدوب  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  هدهع 

تاروتسد زا  تعاطا  هب  اردوخ  هتفریذپ و  ار  ناشیا  نیمارف  زا  لاثتما  (، مالّسلااهیلع ) ترضح نآ  زا  رظن  بسک  )و  مالّـسلااهیلع ) همطاف هناخ  رد  روضح  اب  ، نینّـصحتم : هجیتن
.دندوب هتخاس  مزتلم  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح 

مود همدقم 

.دندوب هدمآ  درگ  ( مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  رد  ، وا اب  تعیب  شریذپ  زا  عانتما  فده  اب  رکبوبا و  تفالخ  اب  یسایس  تفلاخم  هناشن  هب  ، نینّصحتم

.دنا هدرکدای  ، ناگدننک نّصحت  طّسوت  حالس  نتشادرب  زا  ، تحارص هب  ، یخیرات عبانم  زا  یخرب  هک  دوب  اج  نآ  ات  نصحت  رارمتسا  يارب  نانآ  یگدامآ 

(1 هرامش دنس 

: دنک یم  لقن  «[ يزاغملا » باتک هدنسیون  (] 141 ياّفوتم ) هبقُع نب  یسوم  زا  ؛ _ ،1387ه توریب : پاچ (، 446 هحفص ،2 دلج «) ءافتکإلا » باتک رد  (634 ياّفوتم ) یسلدنأ یعالک 

لوسر ْتنب  َهمطاف  تیب  الَخدَف  ُریبُزلا ، یلع و  مْهنم  ٍکب ، یبأ  هعیب  یف  اوبضَغ  َنیرجاهْملا  َنم  ًالاجر  َّنإ 

ص:25
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...حالسلا امهعم  هللا و 

.دندش ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هناخ  دراو  ، دنتشاد هارمه  هب  حالس  هک  یلاح  رد  دندش و  نیگمشخ  ، رکبوبا اب  تعیب  هلأسم  رد  ، ریبز یلع و  هلمج  زا  نارجاهم  زا  ینادرم 

.تسا هتشادن  دوجو  نآ ، هب  ندیشخب  نایاپ  نّصحت و  زا  فارصنا  يارب  يا  هزیگنا  لیامت و  نیرت  کچوک  ، ناگدننک نّصحت  بلق  رد  : هجیتن

موس همدقم 

.دُرب یپ  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ترضح  ندناسر  لتق  هب  فده  اب  ناهنپ  هئطوت  کی  يریگ  لکش  هب  ناوت  یم  ، ناگدننک نّصحت  بوکرس  رب  ینبم  رکبوبا  روتسد  نتم  زا 

(1 هرامش دنس 

: دنک یم  لقن  ؛ _ ،1353ه رصم : پاچ (، 64 هحفص ،3 دلج (؛ _ ،1404ه توریب پاچ : (، 14-13 هحفص ،5 دلج «) دیرفلادقعلا » باتکرد (328 ياّفوتم ) ّهبر دبع  نبا 

مهَیلإ َثعب  یّتح  َهمطاف ، تیب  یف  اودعَقَف  ُریبُزلا  سابْعلا و  یلع و  ٍکب : یبأ  هعیب  ْنع  اوُفَّلَخَت  َنیذَّلَا 

: َهل َلاق  و  َهمطاف ، تیب  ْنم  مه  جْخیل  باّطَْخلا  َنب  َرمع  ٍکبوبأ ،

.(1)! مْهلتاقَف اوبأ  ْنإ 

ص:26

.رصم : پاچ (، 165 هحفص ،1 دلج توریب و( : پاچ (، 156 هحفص ،1 دلج «) رشبلا رابخأ  یف  رصتخملا  (،» 732 ياّفوتم ) ءادفلاوبأ : هباشم لقن  - 1
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ات داتسرف  ناشغارس  هب  ار  باّطَخ  نب  رمع  ، رکبوبا هک  نآ  ات  دندرک  نّصحت  همطاف  هناخ  رد  هک  دندوب  ریبز  ساّبع و  یلع و  : دندز زابرس  رکبوبا  اب  تعیب  ماجنا  زا  هک  نانآ 
: تفگ وا  هب  دروایب و  نوریب  همطاف  هناخ  زا  ار  اه  نآ 

.گنجب نانآ  اب  ، دندیزرو عانتما  رگا 

مراهچ همدقم 

يونعم يربهر  رب  هوالع  ( مالّسلااهیلع ) ترضح نآ  هک  تفایرد  ناوت  یم  (1)، نیمجاهم اب  ههجاوم  رد  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  هریس  رد  ّربدت  زا 

ص:27

اوَتأَف هللا  لوسر  ْتنب  َهمطاف  لْزنم  یف  ٍبلاط  یبأ  نب  ّیلع  عم  اوعمَتجا  دَـق  راْصنْألا  َنیرجاهْملا و  َنم  ًهعامج  َّنأ  َرمع  ٍکبابأ و  َغَلب  و  دـسیون : یم  (292 ياّفوتم ) یبوقعی - 1
زا یهورگ  هک  دیسر  ربخ  رمع  رکبوبا و  هب  .هللا و  َیلإ  َّنجعَأل  يرعَش و  َّنَفشْکَأل  وأ  َّنجُخََتل  هللا  و  َتلاقَف : ُهمطاف  تجَرَخَف  رادلا  اُولَخد  ...رادلا و  اومجه  یّتح  ٍهعامج  یف 

دندمآ ([ مالّـسلااهیلع ) ارهز ترـضح  هناخ  دزن  ] یهورگ اب  اه  نآ  سپ.دنا  هدرک  عامتجا  ادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  لزنم  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  هارمه  راصنا  نیرجاهم و 
یم ناشیرپ  ار  میوم  نم  ای  دـیور و  یم  نوریب  ما  هناخ  زا  ای  ! دـنگوس ادـخ  هب  تفگ : دـمآ و  نوریب  همطاف  سپ  ، دـندش لزنم  دراو  ...دـندروآ و  موجه  هناخ  هب  هک  نیا  ات 

( .توریب ، رداص راد  : پاچ ،ج2،ص126، یبوقعیلا خیرات   ) .منز یم  هلان  ادخ  هاگرد  هب  منک و 
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(1) .دنا هتشاد  هدهع  رب  زین  ار  ناشیا  لتق  هئطوت  يزاس  یثنخ  )و  مالّسلا هیلع  ) یلع ترضح  ناج  ظفح  ّتیلوؤسم  ، نّصحت

لوا يدنب  عمج 

ار هناخ  زا  دارفا  جورخروتسد  (، مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ناج  زا  تظافح  موزل  هب  هجوت  اب  مکاح و  ماظن  اب  یسایس  هزرابم  رارمتسا  ریسم  رد  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترـضح 
.دندومرف رداص 

اب ، ور نیا  زا  ؛ تسا راوشدو  خلت  ناگدننک  نّصحت  يارب  ناشیا ، هناخ  كرت  هزور و  هس  نّصحت  هب  نداد  نایاپ  هک  دنتسناد  یم  ( مالّسلااهیلع ) ترضح نآ  هک  ییاج  نآ  زا 
شیپ ات  ، ناگدننک نّصحت  هک  ییاهراک  : ینعی ) ناگدننک نّصحت  یسایس  ضارتعا  دایرف  هزور و  هس  تمواقم  : زا ار  دوخ  تیاضر  «، َنیدشار اُوفرَْصناَف  » ترابع ندرب  راک  هب 

.دنتشاد مالعا  (، دندوب هدناسر  ماجنا  هب  ، هناخ زا  جورخ  نامرف  رودص  زا 

حرش

.(2) .دنیوگ « دشار ،» دسانشب ار  شهار  دنک و  كرد  ار  شراک  هجو  هک  يدرف  هب  ، یبرع تغل  رد 

رد « یحالطصا بیکرت  » کی ، نینّصحتم هب  باطخ  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  نخـس  هک  تفایرد  ناوت  یم  ینـشور  هب  «، ًادشار فرَْـصنإ  » ترابع دربراک  دراوم  رد  عّبتت  اب 
.دوش یم  بوسحم  برع  نابز 

هک دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  « یحالطصا بیکرت  » نیا.بطاخم ّقحرد  «، لاح » لکش هب  تسا  ییاعد  حدم و  « ًادشار فرَْصنإ  »

ص:28

(. رینم یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  ، فاّبل یلع  : فیلأت «) ریدغ خرس  بورغ  »و« داب رد  هداتسیا  » ياه باتک  : ك.ر - 1
(. روظنم نبا   ) برعلا ناسل  ك.ر : - 2
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: دیوگب وا  هب  دنک و  مالعا  ار  « تسا هدناسر  ماجنا  هب  نونکات  شبطاخم  هچنآ  زا  » دوخ تیاضر  دهاوخ  یم  هدنیوگ 

.يدناسر ماجنا  هب  ، یبوخ هب  ار  يداد  یم  ماجنا  ام  ّقح  رد  دیاب  هچنآ  -

.میتسه دونشخ  یضار و  يداد ، ماجنا  نونکات  هچنآ  زا  ام  ؛ تسا یفاک  اج  نیمه  ات  -

.تسا سب  رادقم  نیمه  ؛ نک افتکا  راک  ماجنا  زا  رادقم  نیمه  هب  -

.میرادن یتیاکش  هیالگ و  امش  زا  -

.دیدرکن راذگورف  ام  ّقح  رد  ار  يزیچ  ؛ میرّکشتم امش  تامحز  زا  -

يریگ هجیتن 

هـس نّصحت  زا  يدونـشخ  مالعاو  مکاح  ماظن  اب  ناگدننک  نّصحت  یـسایس  تفلاخم  زا  ( مالّـسلااهیلع ) ارهز ترـضح  تیاضر  زاربا  يانعم  هب  «، َنیدشار اُوفرَْـصناَف  » ترابع
.دشاب یم  نانآ  هزور 

يریگ هجیتن  تّحص  رب  يدهاش 

.تسا (463 ياّفوتم ) ّرَبلا دبع  نبا  لقن  رد  « َنیدشار اُوفرَْصناَف  » ترابع فذح  ، يریگ هجیتن  نیا  تّحص  رب  دهاش  نیرتایوگ 

فذح « َنیدشار اُوفرَْـصناَف  » ترابع ، سپـسو هدش  فیرحت  « َّنَلَُْعفَأل » هب « َّنَقرحَُال : هناخ ندنازوس  هب  دیدهت  » زا یکاح  تالمج  ، ادتبا «، باعیتسإلا » باتک زا  یلعف  ياه  پاچ  رد 
.(1) تسا هدیدرگ 

ص:29

.توریب ، هّیملعلا بتکلا  راد  : پاچ ؛ج3،ص100، رصم هضهن  هبتکم  : پاچ ،ج3،ص975، باعیتسإلا - 1
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هدـیاف و هچ  ، نآ يربخ  روسناس  فذـح و  ؛ دـشاب یم  !« رکبوبا اب  تعیب  ماجنا  هب  ناگدـننک  نّصحت  قیوشت  بیغرت و  » يانعم هب  « َنیدـشار اُوفرَْـصناَف  » تراـبع رگا  : یتسار هب 
!؟ تسا هتشگ  لیدبت  فیرحت و  « َّنَلَُْعفَأل » هب -، رکبوبا تفالخ  عفن  هب  «- هناخ ندنازوس  هبدیدهت  » زا یکاح  ترابع  ، هک ییاج  رد  هژیو  هب  ؟ دراد یموزل 

هب ، دومن ریـسفت  رکبوبا  تفالخ  عفن  هب  ار  نآ  ناوت  یم  هک  یترابع  رانک  زا  ، دزاـی یم  تسد  خـیرات  فیرحت  هب  نینچ  رکبوبا ، تفـالخ  زا  عاـفد  ریـسم  رد  هک  یـسک  اـیآ 
؟ دزاس یم  وحم  باتک  نیا  هحفص  زا  یتحار  هب  ار  نآ  دنک و  یم  روبع  یگداس 

* * *

.دشاب یم  باتک  نیا  زا  (894 ياّفوتم ) یعفاش يروّفَص  شرازگ  ، باعیتسإلا باتک  رد  فیرحت  عوقو  ياه  هناشن  رگید  زا 

: دسیون یم  نینچ  « هعبرألا ءافلخلا  یف  هعمتجملا  نساحملا  » ماناب شباتک  رد  یعفاش  يروََّفَص 

« .ًانسحم یلع  هامس  ًاطقس  همطاف  تطقسأ  :و  لاق ّرَبلا  دبع  نبال  باعیتسإلا  باتک  نم  »

( .مق ،36 هرامش هعومجم  ، یئابطابط قّقحم  هناخباتک  رد  دوجوم  یّطخ  هخسن  زا  هحفص 164  )

؟! دروخ یمن  مشچ  هب  قوف  ترابع  ، باعیتسإلا باتک  زا  یلعف  ياه  پاچ  رد  هک  یلاح  رد 

مود يدنب  عمج 

ار هناخ  زا  دارفا  جورخروتسد  (، مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ناج  زا  تظافح  موزل  هب  هجوت  اب  مکاح و  ماظن  اب  یسایس  هزرابم  رارمتسا  ریسم  رد  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترـضح 
.دندومرف رداص 

اب ، ور نیا  زا  ؛ تسا راوشدو  خلت  ناگدننک  نّصحت  يارب  ناشیا ، هناخ  كرت  هزور و  هس  نّصحت  هب  نداد  نایاپ  هک  دنتسناد  یم  ( مالّسلااهیلع ) ترضح نآ  هک  ییاج  نآ  زا 
: هک دنتخاس  ناشنرطاخ  هتکن  نیا  هب  ار  ناگدننک  نّصحت  « َنیدشار اُوفرَْصناَف  » ترابع ندرب  راک  هب 

ص:30
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«. دشاب یم  هناخ  زا  جورخ  رب  ینبم  ناشیا  روتسد  شریذپ  )و  نّصحت يونعم  يربهر  () مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  ، نانآ یلصا  هفیظو 

حرش

.(1) دشاب ( دشر اب  مأوت  )= نتفای دشر  زا  یتلاح  رد  ، امش درکلمع  نیا  دیرادرب و  تسد  نّصحت  زا  ینعی  « َنیدشار اُوفرَْصناَف  »

؟ تسیچ رد  دشر 

: هک تسا  نیا  دنک  یم  روطخ  نهذ  هب  هلحرم  نیا  رد  هک  یلاؤس 

هب (، ناگدننک نّصحت  يونعم  يربهر  () مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  رظن  زا  ات  دنداد  یم  زورب  دوخ  زا  یتسیاب  ار  يراتفر  هچ  ، نّصحت زا  دوخ  فارـصنا  هارمه  هب  ، نیّـصحتم
؟ دنیآرامش

!!! دنا هدومن  قیوشت  رکبوبا  اب  تعیب  ماجنا  هب  ار  ناگدننک  نّصحت  (، مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  هک  دنا  هدرب  نامگ  نینچ  یخرب 

: تفگ دیاب  هک  یلاح  رد 

اهنت ، نآ صیخـشت  نییعت و  ، اذل ؛ تسا مولعمانو  گنُگ  «، َنیدشار اُوفرَْـصناَف  » ترابع رد  ( تسا هتفهن  نآ  ماجنا  رد  نتفای  دشر  هک  يراک  نآ  )= دشر ّقلعتم  ، تسخن هاگن  رد 
.دشاب یم  ریذپ  ناکما  « ربتعم ياه  هناشن  نئارق و  » هب دانتسا  اب 

ص:31

.دنیوگ « لاحلا وذ  » ار نینّصحتمو  « لاح » ار نیدشار  - 1
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لوا هناشن 

ماجنا هب  ار  نانآ  ، هناخ زا  جورخ  هب  ناگدـننک  نّصحت  توعد  رب  هوالع  ، ناـشیا هک  دریگن  لکـش  اـه  نهذ  رد  مهاـفت  ءوس  نیا  هک  نآ  يارب  ( مالّـسلااهیلع ) ارهز ترـضح 
.دینک لمع  دوخ  صیخشت  رظن و  اب  قباطم  ، هناخ زا  جورخ  لابند  هب  : ینعی (1) «، مُکَْیار اوَرَف  :» دنیامرف یم  دوخ  نخس  همادا  رد  دنا ؛ هدومن  بیغرت  رکبوبا ، اب  تعیب 

هچ ؛ دنا هدومرفن  میـسرت  ، رکبوبا اب  ناگدننک  نّصحت  ههجاوم  هوحن  يارب  ار  يراکهار  چیه  (، مالّـسلااهیلع ) ارهز ترـضح  هک  تسانعم  نادـب  ترابع  نیا  ، رگید ترابع  هب 
.دنیامن بیغرت  قیوشت و  ، ینّیعمراک ماجنا  هب  ار  نانآ  دنهاوخب  هک  نیا  هب  دسر 

مود هناشن 

نّـصحت : هک دناسر  یم  تابثا  هب  حوضو  هب  ،(3)- تسا هدیـسر  تبث  هب  یخیرات  ياـهل  قن  رد  رتاوت  هب  هک  -(2) یگنج شیارآ  زا  یتلاح  هدیـشک و  ریـشمش  اب  ریبز  جورخ 
.دنا هتسناد  یمن  « رکبوبا اب  تعیب  ماجنا  هب  قیوشت  » يانعم هب  ار  « َنیدشار اُوفرَْصناَف  » ترابع - دنتفرگ یم  روتسد  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  زا  هک  ناگدننک 

ص:32

هک تسا  هدمآ  « مکرمأ یف  اورظناف  «؛ توریب ، هّیملعلا بتکلا  راد  : پاچ ؛ج3،ص100، رصم هضهن  هبتکم  : پاچ ج3،ص975، (، ّرَبلا دبع  نبا  : فیلأت «) باعیتسإلا » باتک رد  - 1
.دراد هباشم  ییانعم 

.میا هدومن  میدقت  ار  یثحابم  « یبوقعی تیاور  هب  لوا  موجه  » باتک رد  لیصفت  هب  «، ریبز ریشمش  » هرابرد - 2
و هماــمإلا  ،ج5،ص597؛ لاّمعلازنک ،ج5،ص270؛ هیاــهنلا هیادـــبلا و  ،ج2،ص169؛ سیمخلا خــیرات  ،ج1،ص241؛ هرـضنلا ضاـیرلا  ،ج2،ص446؛ ءاــفتکإلا : ك.ر - 3

،ج19،ص39. برإلا هیاهن  ج 2،ص325؛ (، ریثأ نبا  ) لماکلا ؛) رصم ، فراعملا راد  )) ،ج3،ص203 يربطلا خیرات  ،ج1،ص13؛ هسایسلا
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يریگ هجیتن 

.دیرادرب تسد  نّصحت  همادا  زا  ، دیتسه نّصحت  ربهر  نامرف  هب  شوگ  هک  یتلاح  رد  : ینعی « َنیدشار اُوفرَْصناَف  »

یشیدنارود و : اریز.دیا هدرک  لمع  تریـصب  نودب  انامه  ، دیوشن جراخ  هناخ  زا  هدرکن و  تعاطا  نّصحت  ربهر  روتـسد  زا  رگا  : ینعی « َنیدشار اُوفرَْـصناَف  ،» رگید ترابع  هب 
ندـنازوس هب  يدـج  دـیدهت  )= یلعف طیارـش  رد  هک  دـنک  یم  اضتقا  «[ رکبوبا تفالخ  هب  یـسایس  ضارتعا  نّصحت و  » فادـها زا  لـماک  یهاـگآ  تخانـش و  ] يرگن فرژ 

.دییامن بلس  نیمجاهم  هورگ  زا  ار  یماظن  تاّیلمع  هنوگره  ماجنا  ناکما  ات  دیوش  جراخ  هناخ  زا  دیهد و  نایاپ  نّصحت  هب  (، هناخ

همادا يارب  يراکهار  ناگدننک و  نّصحت  یماظن  راتشک  هئطوت  يزاس  یثنخ  يارب  هنامیکح  يریبدت  (، مالّسلااهیلع ) همطاف هناخ  زا  نینّصحتم  جورخ  : تفگ دیاب  ور  نیا  زا 
.دوب مکاح  عاجترا  هیلع  یسایس  هزرابم 

تشاد و هاگن  نامارد  ، نازوت هنیک  ناهنپ  رجنخ  دـنزگ  زا  ار  ( مالّـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ناج  ، لوا موجه  يارجاـم  رد  ( مالّـسلااهیلع ) ارهز ترـضح  یـشیدنارود  ریبدـت و 
.دومن لرتنک  ، ناشیا یسایس  ناراداوه  )و  مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما عفن  هب  ار  دوش  لیدبت  رباربان  یگنج  هب  ات  تفر  یم  هک  ینارحب 

دیدپ نارحب  ، عقوم هب  عیرـس و  یمیمـصت  اب  هتخاس و  جراخ  نیمجاهم  تسد  زا  ار  لمع  راکتبا  (، مالّـسلااهیلع ) ارهز ترـضح  ، لوا موجه  يارجام  رد  ات  دوب  مزال  ، نیاربانب
.دیامن لرتنک  ار  هدمآ 

ینامرف نینچ  ندروآرد  ارجا  هب  ، دیدرت یباّما  : دوب هناخ  زا  جورخ  روتسد  رودص  نارحب ، تیریدم  يارب  هنامیکح  ریبدت  ، یطیارش نینچ  رد 

ص:33
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نینچ شریذـپ  هدامآ  یحور  ظاحل  زا  - ار نانآ  هک  دوب  یترابع  يریگراک  هب  دـنمزاین  ،(1) -، دندوب كانمـشخ  رکبوبا  تفالخ  زا  هک  نینّـصحتم  طّسوت  ( هناخ زا  جورخ  )
.دیامن يروتسد 

: هدشراهظا ، ترابع نیا  حیضوت  رد  هناهاگآان  هک  دنچ  ره  ؛ دیدرگ رداص  ، یفده نینچ  هب  یبایتسد  ياتسار  رد  « َنیدّشار اُوفرَْصناَف  »

.(2) «! ..داد تعیب  تروشم  رکبوبا  نافلاخم  هب  ارهز  همطاف  ترضح  »

اه تسویپ 

مکی تسویپ 

يرَوَنید هَبیَتُق  نبا  هرابرد 

: دشاب یم  اشگهار  رایسب  لیذ  تاکن  هب  هّجوت  « هَبیَُتق نبا  » یبهذم ياه  هشیدنا  لیلحت  رد 

.(3) .دنا هدوتس  ار  وا  نایلبنَح  -1

ص:34

،ج 5،ص651. لاّمعلا زنک  50 صو ،ج2،ص45 هغالبلا جهن  حرش  ،ج2،ص169؛ سیمخلا خیرات  ،ج1،ص241؛ هرضنلا ضایرلا  ،ج2،ص446؛ ءافتکإلا : ك.ر - 1
«. ارهز ترضح  هناخ  تمرح  کته  تایاور  دقن  » هلاقم ،1387 هامرویرهش 29 هعمج abihablog.blogfa.com - 2

.Lecomte, Ibn Qutayba, 216: زا لقن  هب  ،ج4،ص452؛ یمالسا گرزب  فراعملا  هرئاد  - 3
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.(1) .دوب وا  دیاقع  ریثأت  تحت  تخس  »و  هیَوهار نبا  » درگاش يو  -2

: میناوخ یم  «238 ياّفوتم ، هیَوهار نبا  » هرابرد

لبنح نب  دـمحا  نوچمه  يو  (2) ...هتـسناد لبنح  نب  دمحا  نارقَا  زا  ار  وا  بیطخ...درک  یم  تکرـش  ، ...لبنح نب  دمحا  دـننام  يرادـمان  ناثدـحم  عامتجا  رد  ، دادـغب رد 
.(3) .دوب فََلَسوریپ  ثیدح و  یناعم  هب  لیامتم 

.دشاب یم  ّتنس  لها  نایم  رد  « یلبنح هقف  » راذگ هیاپو  « ثیدح لها  » يرکف بتکم  ياوشیپ  «241 ياّفوتم ، لبنح نب  دمحا  »

هدرک و يزیر  یپ  ّتنس  لها  دیاقع  ناونع  هب  ار  یلوصا  ، يرجه موس  نرق  رد  تسناوت  عقاو  رد  وا.تسا  هتخادرپ  « ثیدح لها  » دیاقع لوصا  نییبت  هب  « هّنُسلا » باتک رد  يو 
.دزادرپب اهن  جیورت آ  هب 

(4): دشاب یم  حرش  نیدب  « ثیدح لها  » دیاقع زا  ییاهزارف 

ص:35

.32 صو ص26-25 (، یغای مشاه  همجرت  «) هَبیَُتق نبا  » باتک رد  « ینیسح یسوم  قاحسا  :» زا لقن  هب  ،ج4،ص452؛ یمالسا گرزب  فراعملا  هرئاد  - 1
.351 صو ج6ص347-346 «، ادغب خیرات  » باتک رد  «464 ياّفوتم ، يدادغب بیطخ  :» زا لقن  هب  ،ج3،ص450؛ یمالسا گرزب  فراعملا  هرئاد  - 2

ص108. «، ءاقتنءالا » باتکرد «463 ياّفوتم ، ّرَبلادبع نبا  :» زا لقن  هب  ،ج3،ص450؛ یمالسا گرزب  فراعملا  هرئاد  - 3
هب مزـال  ص15-14 . (، 377 ياّفوتم ، یطَلَم نیـسحلا  وبا  : فیلأـت «) درلا هیبنتلا و  «؛ ص19-18 (، 324 ياّفوتم ، يرعـشا نسحلا  وبا  : فیلأت «) هنایدـلا لوُصا  یف  هناـبإلا  :» ك.ر - 4

شراگن اب  نینچمه  وا  .دومن  ایحا  يرجه  متـشه  متفه و  نرق  رد  ار  « لبنح نب  دـمحا  » يرکف بتکم  رگید  راـب  «728 ياّفوتم ، یناّرَح هّیمیت  نبا  -» فلا هک : تسا  يروآداـی 
هقرف « هّیمیت نبا  » راکفا ءایحا  اـب  «1206 ياّفوتم ، يدـَجن باّهولا  دـبع  نب  دّـمحم  -» .داد ب شرورپ  زین  ار  « مالّـسلا مهیلع  » تیب لها  لئاضف  راکنا  حور  « هّنـسلا جانهم  » باـتک

.داهن ناینب  ار  يرگ ) یفَلَس  ) ّتیباّهو

هبیش یبا  نبا  تیاور  هب  لوا  www.Ghaemiyeh.comموجه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3722/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3722/AKS BARNAMEH/#content_note_34_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3722/AKS BARNAMEH/#content_note_34_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3722/AKS BARNAMEH/#content_note_34_4
http://www.ghaemiyeh.com


! دنوادخ هیبشت  میسجت و  هب  اورپ  یب  حیرص و  هدیقع  -1

! نآ يربج  موهفم  هب  ییارگریدقت  -2

! اه نآ  ندیسر  تفالخ  هب  بیترت  هب  هناگراهچ  يافلخ  تلیضف  -3

! هباحص همه  تلادع  -4

! رئاج ناطلس  زا  تعاطا  بوجو  -5

« هَبیَتُق نبا  » یبهذم تّیصخش  هب  یبایتسد 

هک يا  هنوگ  هب  ؛ تسا هدوب  « ثیدـح لها  » دـیاقع ریثأت  تحت  تدـش  هب  « هیَوهار نبا  » شداتـسا هطـساو  هب  « هَبیَُتق نبا  » هک تفاـیرد  ناوت  یم  قوف  تاـکن  رد  لـّمأت  ّتقد و  زا 
.تسا راکنا  لباق  ریغ  وا  یبهذم  بّصعت 

: دنسیون یم  « هَبیَُتق نبا  » هرابرد «385 ياّفوتم ، ینُطقراد » لوق زا  «852 ياّفوتم ، ینالقسَع رَجَح  نبا  748»و« ياّفوتم ، یبَهَذ »

.(1) .هَتْعلا نع  فرْحنم  هیبْشَّتلا ، َیلإ  ُلیمی  َهبیَُتق  ُنبا  َناک 

.دوب فرحنم  [ مالّسلا مهیلع  ] تیب لها  زا  تشاد و  شیارگ  ، هیبشت هب  « هَبیَُتق نبا  »

: دسیون یم  « هَبیَُتق نبا  » هرابرد «852 ياّفوتم ، ینالقسعرَجَح نبا  »

(2) .تیَْبلا لهأ  ْنع  ًافارْحنا  َهبیَُتق  نبا  یف  َّنإَف  بصَنلا  بهْذْملاب  یفَلسلا  دارم  َّنأ  یل  ُرهْظی  يذَّلا  و 

ص:36

،ج3،ص358-357. نازیملا ناسل  ،ج2،ص503؛ لادتعإلا نازیم  - 1
،ج3،ص359 نازیملا ناسل  - 2
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نبا ] ندوب یبصان  [، تسا هدوب  ] بهذـم [ صوصخ رد  هبیَُتق  نبا  اب  يروباشین  مکاح  فالتخا  هک  نیا  رب  ینبم  شنخـس  ] زا «576 ياّفوتم ، یفَلَـس » روظنم هک  تسا  نیا  نم  رظن 
[. درادن یفارحنا  نینچ  يروباشین  مکاح  یلو  ؛[ دراد فارحنا  تیب  لها  زا  « هَبیَُتق نبا  » اریز دشاب ؛ یم  [ هَبیَُتق

يدنب عمج 

نبا »و« یبَـهَذ » نوـچمه يا  هتــسجرب  ياـه  ّتیــصخش  ّتنــس و  لـها  ناــگرزب  دــییأت  دروـم  « مالـّـسلا مـهیلع  » تـیب لــها  زا  « هَبیَتـُق نـبا  » فارحنا يرگ و  یبصاــن  حور 
.دشاب یم  « ینالقسَعرَجَح

تسا « يَرَوَنید هَبیَتُق  نبا  » هتشون « هسایسلا همامإلا و  » باتک

هراشا

.تسا هدیسر  پاچ  هب  اهروشک  ریاس  رصم و  رد  «276 ياّفوتم ، يَرَوَنید هَبیَُتق  نبا  » ینعی ، نآ ّفلؤم  مان  اب  اهراب  ، باتک نیا 

.دنا هدومن  حیرصت  ، يو هب  نآ  باستنا  تّحص  »و  هَبیَُتق نبا  » طّسوت باتک  نیا  فیلأت  هب  ّتنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  ، نیا رب  هوالع 

: دشاب یم  حرش  نیدب  « هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلاو همامالا  » باتک باستنا  تّحص  هب  ّتنس  لها  تاحیرصت  یخرب 

.248 هحفص «، مصاوقلا نم  مصاوعلا  » باتکرد « یبرعلا نب  رکبوبأ  -» 1

.يرمق لاس 93  ثداوح  لیذ  «، يرقلا ُما  رابخأب  يرولا  فاحتإ  » باتکرد « دهف نبا  » هب روهشم  « یّکم دّمحم  نب  رمع  نیدلا  مجن  -» 2

ص:37
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.34 باب ، مود لصف  «، هّیطمسلا هلصلا  » باتکرد « طابش نبا  » هب فورعم  « يزونت هللادبعوبا  یضاق  -» 3

.72 هحفص «، ناسللا نانجلا و  ریهطت  » باتکرد « یمتیهرَجَح نبا  -» 4

.166 هحفص ، مود دلج  « نودلخ نبا  خیرات  » هب فورعم  « ربخلا ءادتبملا و  ناوید  ربعلا و  » باتک رد  « نودلخ نبا  -» 5

.72 هحفص ، مشش دلج  «، نیمثلا دقعلا  » باتک رد  « یّکم یساف  نیدلا  یقت  -» 6

.126 هحفص «، ءارآلا هکرعم  » باتک رد  « هللا همالس  هاش  -» 7

.دشاب یم  « هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا همامإلا و  » باتک باستنا  تّحص  دّیؤم  - دنشاب یم  ّتنس  لها  ناگرزب  زا  یگمه  هک  - قوف ياه  ّتیصخش  تاراهظا 

.دنا هدومن  حیرصت  « هَبیَُتق نبا  » طّسوت باتک  نیا  فیلأت  هب  زین  برع  رصاعُم  ناقّقحم  زا  یخرب  نینچمه 

: دشاب یم  حرش  نیدب  « هَبیَُتق نبا  » هب « هسایسلا همامإلا و  » باتک باستنا  تّحص  هب  برع  رصاعُم  ناقّقحم  تاحیرصت  یخرب 

.754 هحفصو 749 هحفص ، مود دلج  «، نیرشعلا نرقلا  فراعملا  هرئاد  » باتک رد  « يدجو دیرف  -» 1

ص:38
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.297 هحفص ، مود دلج  «، نیّفلؤملا مجعم  » باتک رد  « هلاحک اضر  رمع  -» 2

.(1): دومن يروآدرگ  ناوت  یم  روحم  راهچ  رد  ار  « هَبیَُتق نبا  » هب «، هسایسلا همامإلا و  » باتک باستنا  تّحص  نافلاخم  لیالد  نیرت  مهم 

( مکی روحم 

! درادن يراگزاس  « هَبیَُتق نبا  » تایح لاس  اب  بلطم  نیا  ؛و  تسا هدوب  سلدنا  حتف  دهاش  يرمق  92 لاس رد  هک  تسا  هدرک  لوق  لقن  ییوناب  زا  شباتک  نتم  رد  ّفلؤم 

( مود روحم 

يراگزاس « هَبیَُتق نبا  » تایح لاس  اـب  بلطم  نیا  ؛و  تسا هدوب  هفوک  یـضاق  يرمق  148 لاس هب  يو  هک  یلاح  رد  ؛ تسا هدرک  لوق  لـقن  « یلیل وبا  » زا شباـتک  نتم  رد  ّفلؤم 
! درادن

( موس روحم 

! تسا هتفرن  « رَوَنید » رهش هب  زج  دادغب  رهشزا  « هَبیَُتق نبا  » هک یلاح  رد  ؛ تسا هدوب  قشمد  رهش  رد  نآ  ّفلؤم  هک  تسا  هدمآ  باتک  نتمرد 

ص:39

دّمحم فیلأـت : «) راـبخالا نوـیع  » باـتک همدــقم  ش2،ص245؛ «، هّیرــصنتسملا بادآ  » هـّلجم (، يروـبج هللادــبع  : فیلأــت «) هَبیَتــُق نـبا  بـتک  یف  هـسارد  » هلاــقم : ك.ر - 1
ص59. (، هشاکع تورث  : فیلأت «) فراعملا » باتک همدقم  ج1،ص25؛ (، يردنکسا
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( مراهچ روحم 

نبا » تاـیح لاـس  اـب  بلطم  نیا  ؛و  تسا هدـش  اـنب  يرمق  454 لاـس رد  رهـش  نیا  هک  یلاـح  رد  ؛ دـنک یم  داـی  شکارم  هب  « ریـصن نب  یـسوم  » هـلمح زا  شباـتک  رد  فـّلؤم 
! درادن يراگزاس  « هَبیَُتق

هناگراهچ ياهروحم  هب  ییوگ  خساپ 

هراشا

.(1) هناگراهچ ياهروحم  هب  ییوگ  خساپ 

( مکی روحم  هب  خساپ 

.دروخ یم  مشچ  هب  « اورَکَذ » ترابع ، باتک ياه  هخسن  یخرب  رد  هچنانچ  ؛ تسا هدش  طقاس  ( لقن ياه  هطساو  ) دارفا زا  یخرب  مان  ، دنس نیا  رد 

( مود روحم  هب  خساپ 

نیمه زین  « فراعملا » باتک فیلأترد  هچناـنچ  ؛ تسا هدومن  یم  لـقن  « یلیل یبأ  نبا  » زا ، هطـساو رکذ  یب  میقتـسم و  روط  هب  ار  بلاـطم  هک  تسا  هدوب  نینچ  « هَبیَُتق نبا  » شور
.تسا هدرب  راک  هب  ار  هّیور 

( موس روحم  هب  خساپ 

ص:40

ص389-388. (، مهدزیس لاس  ش3( «، ثاحبألا » هّلجم (، روبج لیئاربج  : فیلأت «) هسایسلا همامإلا و  باتک  » هلاقم : ك.ر - 1
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.دروخ یمن  مشچ  هب  ، قشمد رهش  رد  نآ  ّفلؤم  تماقا  رب  ینبم  یحیرص  هراشا  چیه  ، نآ رد  هک  تفایرد  ناوت  یم  باتک  قیقد  هعلاطم  زا 

( مراهچ روحم  هب  خساپ 

.دروخ یم  مشچ  هب  « برغم » مان اهنت  تسا و  هدماین  شکارم  زا  یمان  1331 لاس پاچ  رد 

.تسا هدوزفا  باتک  نتم  هب  ار  « شکارم » مان هدیدرگ و  هابتشا  راچد  « ریصن نب  یسوم  » تموکح ورملق  صیخشت  رد  « ییایناپسا سانشرواخ  ، سوگنیاگ ،» دایز لامتحا  هب 

؟ تسا «456 ياّفوتم ، یسلدنا مَْزَح  نبا  » فیلأت « هسایسلا همامإلا و  » باتک ایآ 

؟ تسا «456 ياّفوتم .(1)، یسلدنا مَْزَح  نبا  » فیلأت « هسایسلا همامإلا و  » باتک ایآ 

نبا : فیلأت « هریزجلا لهأ  نساحم  یف  هریخذلا  » باتک هب  دانتسا  اب  «، هَبیَُتق نبا  » هب « هسایـسلا همامإلا و  » باتک باستنا  نیفلاخم  ّهلدا  در  زا  سپ  « روبج لیئاربج  » هک تسا  بلاج 
: دسیون یم  ( ماََسب

! دشاب یم  « مزَح نبا  «،» هسایسلا همامإلا و  » باتک ّفلؤم 

: مییامن یم  افتکا  شسرپ  کی  حرط  هب  ، قوف ياعدا  دقن  رد 

باتک « تحارص هب  ،» تسا هتخانش  یم  یبوخ  هب  ار  يو  راثآ  هدوبرصاعُم و  « مزَح نبا  » اب هک  «543 ياّفوتم ، یبرعلا نب  رکبوبأ  یضاق  » ارچ

ص:41

اه هقرف  نیا  همه  « مزَح نبا  » هاگدـید زا  .جراوـخ  هعیـش و  هئجرم ، هلزتـعم ، ّتنـس ، لـها  دـنک : یم  میـسقت  هورگ  جـنپ  هب  ار  دـنراد  رارقا  مالـسا  هب  هک  ییاـه  هقرف  يو  - 1
،ج2،ص107-106) لَصفلا : ك.ر ) .دمان یم  « هعدبلا لها  » ار ناشیا  زج  »و  قحلا لها  » ار نانآ  يو  هک  « ّتنس لها  » زج دنهارمگ 
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؟ تسا هداد  تبسن  « هَبیَُتق نبا  » هبار « هسایسلا همامإلا و  »

،ص245و248. مصاوقلا نم  مصاوعلا  : ك.ر

مود تسویپ 

یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا  هرابرد 

هراشا

: دشاب یم  اشگهار  رایسب  لیذ  تاکن  هب  هّجوت  « دیدحلا یبأ  نبا  » یبهذم ياه  هشیدنا  لیلحترد 

مکی هتکن 

هداد صاصتخا  وا  یگتخاس  لئاضف  رکذ  مود و  هفیلخ  زا  عافد  هب  ار  هغالبلا  جـهن  باتک  رب  شحرـش  زا  مهدزاود  دـلج  يو  هک  سب  نیمه  وا  یبهذـم  بّصعت  تابثا  رد 
.تسا

مود هتکن 

: دسیون یم  نینچ  ( مالّسلااهیلع ) ارهز ترضح  اب  تفالخ  ماظن  دروخرب  هوحن  زا  عافد  ماقم  رد  هتخادرپ و  رمع  رکبوبا و  هرهچ  يزاسکاپ  هب  يو 

.اهیَلع ایّلصی  ّالأ  تصوأ  اهَّنأ  و  َرمع ، ٍکب و  یبأ  یلع  ٌهدجاو  یه  تَتام و  اهَّنأ  يْدنع  حیحصلا  و 

.امَهل هروُفْغْملا  رومُْالا  َنم  انباحصأ  ْدنع  کلذ  و 

َوُهام العَفَف  هَْنتْفلا ، َنم  اقَفْشأ  َهَقْرُْفلا و  اَفاخ  امهَّنکل  اهلْزنم ، مارتحا  اهماکإ و  امهب  یلوْألا  َناک  و 

ص:42
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...امهّنَظ بسحب  حَلصْألا 

.(1) .رئاغصلا باب  ْنم  َناک  ْلب  ًهَریبَک ، ْنُکی  َمل  ، ٌاَطَخ هَّنأ  تبَث  َول  اذه  َّنإَف  ْوفْعلا ؛ هَرفْغْملا و  یلو  ُهللا  يرج و  امب  امهیف  داقتعْإلا  نسح  ْنع  ُلودْعلا  زوجَی  الَف 

: هک تسا  نیا  ، دشاب یم  تسرد  نم  دزن  هچ  نآ 

.دنناوخن زامنوا  هزانج  رب  ود  نآ  هک  درک  ّتیصو  دوب و  كانبضغ  تحاران و  رمع  رکبوبا و  زا  هک  یلاح  رد  تفای  تافو  مالّسلااهیلع )» » ارهز ترضح   )= وا

.دشاب یم  هدش  هدیشخب  ود  نآ  يارب  ،[ ام ناداقتعا  مه  ناشیکم و  [و ه  ام نایفارطا  دزن  هک  تسا  يروما  زا  نیا  هّتبلا ]  ] و

رد.دندیـسرت یم  هنتفزا  دندوب و  هقرفت  نارگن  اما  دنتـشاد ؛ یم  هگن  ار  يو  هناخ  مارتحا  دندرک و  یم  میرکت  ار  مالـسلااهیلعارهز ) ترـضح  وا =(  ود ، نآ  هک  دوب  رتهب  و 
...دنداد ماجنا  تسا ، رتهب  دندرک  یم  نامگ  هک  ار  هچ  نآ  ، هجیتن

هدوب یهابتـشا  اطخ و  هک  دوش  تباث  رگا  ، ضرف رب  تسا و  هدـننکوفع  هدنـشخب و  دـنوادخ  ؛و  میـشاب هتـشاد  هنانیبدـب  هاگن  ود  نآ  هب  ارجام ، نیا  رد  هک  تسین  زیاج  سپ 
.دوش یم  بوسحم  هریغص  ناهانگ  هلمج  زا  طقف ]  ] هدوبن و هریبک  هانگ  ؛ تسا

موس هتکن 

: دنا هدومن  حیرصت  وا  ندوب  « یلزتعم » هب ، دوخ ياه  باتک  رد  ّتنس  لها  ناگرزب 

ج3،ص289 (، یلْکرز : فیلأت ) مالعَالا

ص:43

_ . 1407ه [، لیجلا راد   ] توریب : پاچ  ، ،ج6،ص50 هغالبلا جهن  حرش  - 1
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ج5،ص391-392.س (، ناکَّلَخ نبا  فیلأت :  ) نایعَالا تایَفو  -

ج13،ص199. (، ریثک نبا  : فیلأت ) هیاهنلا هیادبلا و 

ج23،ص274 (، یبَهَذ : فیلأت ) ءالَُبنلا مالعا  رَیس  -

مراهچ هتکن 

: دنا هدومن  حیرصت  دیدحلا  یبأ  نبا  « تقاثو » هب ، دوخ ياه  باتک  رد  (774 ياّفوتم ) یقشمد ریثک  نبا  748)و  ياّفوتم ) یبَهَذ : هک ددرگ  یم  ناشنرطاخ 

ج23،ص275. (، یبَهَذ : فیلأت ) ءالَُبنلا مالعارَیس  -

ج13،ص233. (، ریثک نبا  : فیلأت ) هیاهنلا هیادبلا و  -

مجنپ هتکن 

یکاح یگمه  (، مالّسلا مهیلع  ) ءایبنا ناردپ  مالسا  )و  مالّـسلا هیلع  ) بلاطوبأ بانج  نامیا  ، لضاف رب  لوضفم  مدقت  : نوچ یثحابم  رد  دیدحلا  یبأ  نبا  ياه  هشیدنا  راکفا و 
.(1) .دشاب یم  یعیش  ياهرواب  زا  يرود  هنایارگ و  نّنست  دنت  تابّصعت  زا 

ص:44

.مق ، رثوکلا هسسؤم  : پاچ ص100-96، (، یخودلا نیسحلا  دبع  ییحی  ) هّنسلا لهأ  تایاور  یف  ( مالّسلااهیلع ) ءارهزلا همالُظ  : ك.ر - 1
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