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مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  تایح 

: هدنسیون

نایرفعج لوسر 

: یپاچ رشان 

نایراصنا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  14تایح 

باتک 14تاصخشم 

بلاطم 14تسرهف 

[ راتفگشیپ ]19

19هراشا

يراگنخیرات 20عیشت و 

نیودت رصع  زاغآ  رد  هعیش  20يراگنخیرات 

تسخن نورق  رد  يوبن  هریس  رد  یعیش  21راثآ 

ءایبنالا صصق  24ياهباتک 

مشش ات  مراهچ  نرق  زا  لئالد  25ياهباتک 

یخیرات یمالک - 26ياهباتک 

یخیرات یثیدح - 27ياهباتک 

یخیرات یلاجر - 28ياهباتک 

متفه ات  مجنپ  نرق  زا  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  29خیراوت 

متشه ات  مراهچ  نرق  زا  یلحم  30خیراوت 

یماما هدزاود  ناینس  یسراف  یبرع و  31راثآ 

مهد ات  متفه  نرق  زا  نابهذم  یماما  یسراف  33راثآ 

يوفص رصع  هناتسآ  رد  34يراگنخیرات 

يوفص هرود  رد  یعیش  36يراگنخیرات 

راجاق يوفص و  هرود  رد  38یسیونلتقم 

ریخا هرود  رد  یسیونخیرات  رد  40لوحت 

مالّسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  هرابرد  دیدج  راثآ  زا  41یخرب 
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مالّسلا هیلع  یلع  45ماما 

45هراشا

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  45تماما 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  46ریما 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  50ماما 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  اب  مدرم  55تعیب 

ماما 59ياهیراوشد 

ماما یلوصا  تسایس  65حالصا ،

[ لمج گنج   ] نانکشنامیپ ربارب  رد  69ماما 

نیفص رد  نارگمتس  اب  76گنج 

جراوخ اب  85گنج 

اهشالت 88نیرخآ 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  89تداهش 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  91ياهیگژیو 

مالّسلا هیلع  نسح  94ماما 

94هراشا

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  94تیصخش 

تماما هلأسم  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  98ماما 

هفوک مدرم  یسایس  یبهذم و  103ياهتلصخ 

هیواعم ماما و  تامادقا  107نیتسخن 

حلص تساوخرد  113هیواعم و 

حلص شریذپ  114لیالد 

حلص مالّسلا و  هیلع  نیسح  119ماما 

همانحلص 120نتم 
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مالّسلا هیلع  یبتجم  ماما  125هرابرد 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  126تداهش 

مالّسلا هیلع  نیسح  129ماما 

129هراشا

البرک زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  129ماما 

دیزی تفالخ  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  134تفلاخم 

هفوک هب  ملسم  136مازعا 

قارع تمس  هب  ماما  139تکرح 

البرک دادخر  هفوک و  141مدرم 

هفوک مدرم  رب  دایز  نبا  143راشف 

قارع هب  رفس  147یبایزرا 

قارع هاپس  ربارب  رد  153ماما 

البرک رد  تداهش  زا  159یهاگآ 

البرک ینید و  162تافارحنا 

هعیش رد  البرک  دادخر  یسایس  165راثآ 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  166تمکح 

یسایس تشادرب  169هفطاع و 

بالقنا حلص و  هبرجت  169ود 

گنهرف ای  تسایس  170هبرجت 

ماما 171موهفم 

نایلاغ 172ریثأت 

تسایس رما  تداهش و  173تمکح 

هنایفوص 175هاگن 

نیشیپ یهاگآ  176فده و 
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یسایس تشادرب  179يوسب 

تداهش یسایس : 180فده 

رخآ 181نخس 

مالّسلا هیلع  داّجس  182ماما 

182هراشا

نایعیش مالّسلا و  هیلع  داّجس  189ماما 

نایوما اب  ماما  193ياهدروخرب 

اعد زا  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  195يریگهرهب 

ناگدرب مالّسلا و  هیلع  داّجس  199ماما 

مالّسلا هیلع  رقاب  201ماما 

201هراشا

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  یملع  203تیعقوم 

یمالسا قرف  نیب  یهقف  تافالتخا  ریگرد  206ماما 

تایلیئارسا دوهی و  اب  211هزرابم 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  یگنهرف  213ثاریم 

ماما هاگدید  زا  هعیش  تیعقوم  216عضو و 

یسایس لئاسم  222ماما و 

مالّسلا هیلع  قداص  226ماما 

227هراشا

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  یهقف  یقالخا و  228تیصخش 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  232نایعیش 

ّولغ مالّسلا و  هیلع  قداص  235ماما 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  رب  ینتبم  هعیش  240هقف 

ثیدح رب  مکاح  247نآرق 
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مالّسلا هیلع  قداص  ماما  رصع  رد  ثیدح  248باتک 

تنس لها  یهقف  ینابم  مالّسلا و  هیلع  قداص  249ماما 

نایعیش رب  یسایس  250راشف 

یسایس مهم  ياهدادخر  مالّسلا و  هیلع  قداص  251ماما 

دیز مایق  251فلا :

هملس وبا  توعد  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  254ب :

روصنم اب  دروخرب  255ج :

هّیکز سفن  اب  ماما  دروخرب  258د :

مالّسلا هیلع  مظاک  259ماما 

259هراشا

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  262تماما 

مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  یسایس  265ياهدروخرب 

دیشرلا نوراه  مالّسلا و  هیلع  مظاک  269ماما 

269هراشا

. داد رارق  رتشیب  رتشیب و  راشف  تحت  ار  ترضح  جیردت  هب  یلیالد ، هب  انب  نامز و  رورم  هب  یلو  دادیمن ، ناشن  يریگتخس  نادنچ  ماما  هب  تبسن  راک  لیاوا  رد  نوراه  هک  دهدیم  ناشن  تایاور  نیا  زا  یخرب  تسخن  شخب 

. تسا هدش  لقن  یفلتخم  ددعتم و  رابخا  ماما ، ندش  ینادنز  هرابرد  مود  271شخب 

271هراشا

: دیدرگ ماما  ندش  ینادنز  هب  رجنم  هک  یثداوح  زا  272ياهنومن 

؛ تشاد زین  يرگید  لیالد  ماما  ندش  ینادنز  فیقوت و  موس  274شخب 

مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  279تداهش 

تفالخ اب  ماما  هزرابم  زا  رگید  280ياههنومن 

يرکف یمالک و  ثحابم  مالّسلا و  هیلع  مظاک  282ماما 

ثیدح لها  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  یمالک  283عضاوم 

مالّسلا هیلع  اضر  291ماما 
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291هراشا

يدهعتیالو 295هلأسم 

يدهعتیالو هلأسم  حرط  زا  نومأم  295فده 

مالّسلا هیلع  ماما  لمعلا  298سکع 

نومأم مالّسلا و  هیلع  اضر  302ماما 

مالّسلا هیلع  ماما  304تداهش 

يولع ّدض  تاغیلبت  مالّسلا و  هیلع  305ماما 

یمالک لئاسم  مالّسلا و  هیلع  اضر  307ماما 

ناریا مالّسلا و  هیلع  اضر  314ماما 

مالّسلا هیلع  داوج  320ماما 

320هراشا

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  321تماما 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  یخیرات  324تایح 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  یملع  328تارظانم 

افلخ لئاضف  هرابرد  331هرظانم 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  یملع  332ثاریم 

فرحنم ياههقرف  اب  333دروخرب 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  334باحصا 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  اب  ناریا  نایعیش  335طابترا 

مالّسلا هیلع  يداه  337ماما 

337هراشا

مالّسلا هیلع  يداه  ماما  339تماما 

مالّسلا هیلع  يداه  ماما  ربارب  رد  لکوتم  339تسایس 

ارماس هب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  340راضحا 
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ءاّرماس رد  ماما  342تماقا 

مالّسلا هیلع  ماما  اب  لکوتم  343ياهدروخرب 

نانآ تارایتخا  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما  347يالکو 

مالّسلا هیلع  يداه  ماما  بتکم  رد  نآرق  349تلاصا 

مالک ملع  مالّسلا و  هیلع  يداه  350ماما 

ترایز اعد و  گنهرف  مالّسلا و  هیلع  يداه  353ماما 

353هراشا

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  مدرم و  نایم  دنویپ  داجیا  - 1353

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  يربهر  الاو و  ماقم  رب  دیکأت  - 2353

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  رب  دیکأت  - 3354

متس ملظ و  اب  هزرابم  - 4354

یلاغ نایعیش  يداه و  355ماما 

نآرق قلخ  مالّسلا و  هیلع  يداه  357ماما 

ناریا رد  وا  نایعیش  مالّسلا و  هیلع  يداه  358ماما 

مالّسلا هیلع  يرکسع  360ماما 

360هراشا

ترضح نآ  362تماما 

ارماس رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  362ماما 

ارماس رد  مالّسلا  هیلع  ماما  364تیعقوم 

ماما تشادزاب  365ياهنارود 

نایعیش اب  وا  هطبار  368ماما و 

هعیش یگنهرف  ثاریم  ظفح  ماما و  374باحصا 

يدنک قاحسا  نب  بوقعی  مالّسلا و  هیلع  يرکسع  375ماما 

مالّسلا هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  376بتک 
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مالّسلا هیلع  يرکسع  ماما  378تلحر 

مالّسلا هیلع  يدهم  379ماما 

379هراشا

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  380ردام 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  دلوت  هرابرد  380یتاکن 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  ّدلوت  زا  نایعیش  زا  یخرب  382یهاگآ 

مالّسلا هیلع  يرکسع  ماما  تلحر  زا  سپ  383فالتخا 

مالّسلا مهیلع  هعیش  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  طسوت  تبیغ  386يزاسهنیمز 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  ینیشناج  یمالک و  387لئاسم 

هصاخ باّون  مالّسلا و  هیلع  يدهم  388ترضح 

388هراشا

ناّمس يرمع  دیعس  نب  نامثع  - 1389

يرمع دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 2389

حور نب  نیسح  مساقلا  وبا  - 3390

يرمس دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 4391

نایعیش اب  طابترا  رد  باون  تامادقا  رب  392يرورم 

392هراشا

تالغ اب  هزرابم  392فلا :

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  دوجوم  ياهدیدرت  کش و  عفر  393ب :

الکو یهدنامزاس  394ج :

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  نتشاد  هاگن  یفخم  395د :

يربک تبیغ  رد  ترضح  نآ  مان  ياشفا  زاوج  396مدع 

ارغص تبیغ  نارود  رد  عیشت  دشر  هب  ور  397نایرج 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  400تریس 
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400هراشا

ینید تریس  400فلا -

یقلخ تریس  400ب :

یلمع تریس  401ج -

یبالقنا تریس  401د -

یسایس تریس  402ه -

یتیبرت تریس  403و -

یعامتجا تریس  403ز -

یلام تریس  403ح -

یحالصا تریس  404ط -

ییاضق تریس  405ي -

«1  » اهمان 405تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  428هرابرد 
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مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  تایح 

باتک تاصخشم 

 - 1343 لوسر ، نایرفعج ، هسانشرس : 
. نایرفعج لوسر  مالسلامهیلع / هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1381 نایراصنا ، هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
631 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

؛ ) متشه پاچ   ) لایر  15000 متفه ؛ ) پاچ   ) لاـیر  15000 مشـش ؛ ) پاچ   ) لایر  12500 لایر 964-438-001-0 ؛ :  12500 کباش : 
( مهدزای پاچ   ) لایر  40000 مهد 978-964-438-001-3 ؛ :  پاچ  لایر :  30000

.1376 یسرد ، نوتم  نیودت  تاقیقحت و  رتفد  یناسنا ، مولع  یناهج  زکرم  نایراصنا : هسسوم  یلبق : پاچ  تشاددای : 
.1381 مشش : پاچ  تشاددای : 
.1383 متفه : پاچ  تشاددای : 
.1384 متشه : پاچ  تشاددای : 
.1386 مهد : پاچ  تشاددای : 

.1387 مهدزای : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  616 ؛ [ - 605 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
همانتشذگرس رشعانثا --  همئا  عوضوم : 

خیرات مالسا --  عوضوم : 
BP36/5/ج7ح9 1381 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/95 ییوید :  يدنب  هدر 
م16685-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

يراگنخیرات 13 عیشت و  دمآ  رد 
نیودت 13 رصع  زاغآ  رد  هعیش  يراگنخیرات 

تسخن 14 نورق  رد  يوبن  هریس  رد  یعیش  راثآ 
ءایبنالا 18 صصق  ياهباتک 

مشش 19 ات  مراهچ  نرق  زا  لئالد  ياهباتک 
یخیرات 20 یمالک - ياهباتک 
یخیرات 21 یثیدح - ياهباتک 
یخیرات 23 یلاجر - ياهباتک 

متفه 24 ات  مجنپ  نرق  زا  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  خیراوت 
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متشه 26 ات  مراهچ  نرق  زا  یلحم  خیراوت 
یماما 27 هدزاود  ناینس  یسراف  یبرع و  راثآ 

مهد 29 ات  متفه  نرق  زا  نابهذم  یماما  یسراف  راثآ 
يوفص 31 رصع  هناتسآ  رد  يراگنخیرات 
يوفص 33 هرود  رد  یعیش  يراگنخیرات 

راجاق 36 يوفص و  هرود  رد  یسیونلتقم 
ریخا 38 هرود  رد  یسیونخیرات  رد  لوحت 

مالّسلا 39 مهیلع  موصعم  هدراهچ  هرابرد  دیدج  راثآ  زا  یخرب 
مالّسلا 47 هیلع  نانمؤم  ریما  تماما  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

هلآ 48 هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
هلآ 53 هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما 

مالّسلا 61 هیلع  نانمؤم  ریما  اب  مدرم  تعیب 
ماما 66 ياهیراوشد 

ماما 75 یلوصا  تسایس  حالصا ،
ص:6  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
81 لمج ] گنج   ] نانکشنامیپ ربارب  رد  ماما 

نیفص 91 رد  نارگمتس  اب  گنج 
جراوخ 104 اب  گنج 

اهشالت 108 نیرخآ 
مالّسلا 110 هیلع  نانمؤم  ریما  تداهش 

مالّسلا 112 هیلع  نانمؤم  ریما  ياهیگژیو 
مالّسلا 119 هیلع  نسح  ماما  تیصخش  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

تماما 125 هلأسم  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  ماما 
هفوک 132 مدرم  یسایس  یبهذم و  ياهتلصخ 

هیواعم 138 ماما و  تامادقا  نیتسخن 
حلص 147 تساوخرد  هیواعم و 

حلص 148 شریذپ  لیالد 
حلص 156 مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

همانحلص 158 نتم 
مالّسلا 165 هیلع  یبتجم  ماما  هرابرد 
مالّسلا 167 هیلع  نسح  ماما  تداهش 

البرک 173 زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دیزی 181 تفالخ  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفلاخم 
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هفوک 183 هب  ملسم  مازعا 
قارع 188 تمس  هب  ماما  تکرح 
البرک 191 دادخر  هفوک و  مدرم 

هفوک 193 مدرم  رب  دایز  نبا  راشف 
قارع 199 هب  رفس  یبایزرا 

قارع 208 هاپس  ربارب  رد  ماما 
البرک 217 رد  تداهش  زا  یهاگآ 

البرک 221 ینید و  تافارحنا 
هعیش 225 رد  البرک  دادخر  یسایس  راثآ 

ص:7  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
مالّسلا 227 هیلع  نیسح  ماما  تداهش  تمکح 

یسایس 231 تشادرب  هفطاع و 
بالقنا 232 حلص و  هبرجت  ود 
گنهرف 234 ای  تسایس  هبرجت 

ماما 235 موهفم 
نایلاغ 236 ریثأت 

تسایس 239 رما  تداهش و  تمکح 
هنایفوص 241 هاگن 

نیشیپ 242 یهاگآ  فده و 
یسایس 249 تشادرب  يوسب 
تداهش 250 یسایس : فده 

رخآ 252 نخس 
مالّسلا 255 هیلع  داجس  ماما  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما 

نایعیش 264 مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما 
نایوما 270 اب  ماما  ياهدروخرب 

اعد 273 زا  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  يریگهرهب 
ناگدرب 280 مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما 

مالّسلا 285 هیلع  رقاب  ماما  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
مالّسلا 288 هیلع  رقاب  ماما  یملع  تیعقوم 

یمالسا 292 قرف  نیب  یهقف  تافالتخا  ریگرد  ماما 
تایلیئارسا 300 دوهی و  اب  هزرابم 

مالّسلا 302 هیلع  رقاب  ماما  یگنهرف  ثاریم 
ماما 308 هاگدید  زا  هعیش  تیعقوم  عضو و 
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یسایس 315 لئاسم  ماما و 
مالّسلا 327 هیلع  قداص  ماما  یهقف  یقالخا و  تیصخش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالّسلا 333 هیلع  قداص  ماما  نایعیش 
ص:8  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ّولغ 337 مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما 
مالّسلا 345 مهیلع  تیب  لها  تایاور  رب  ینتبم  هعیش  هقف 

ثیدح 355 رب  مکاح  نآرق 
مالّسلا 357 هیلع  قداص  ماما  رصع  رد  ثیدح  باتک 

تنس 358 لها  یهقف  ینابم  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما 
نایعیش 359 رب  یسایس  راشف 

یسایس 361 مهم  ياهدادخر  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما 
دیز 361 مایق  فلا :

هملس 365 وبا  توعد  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  ب :
روصنم 367 اب  دروخرب  ج :

هّیکز 371 سفن  اب  ماما  دروخرب  د :
مالّسلا 379 هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  تماما  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما 

مالّسلا 384 هیلع  مظاک  ماما  یسایس  ياهدروخرب 
دیشرلا 390 نوراه  مالّسلا و  هیلع  مظاک  ماما 

تسخن 391 شخب 
مود 393 شخب 
موس 397 شخب 

مالّسلا 404 هیلع  مظاک  ماما  تداهش 
تفالخ 406 اب  ماما  هزرابم  زا  رگید  ياههنومن 

يرکف 409 یمالک و  ثحابم  مالّسلا و  هیلع  مظاک  ماما 
ثیدح 411 لها  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  یمالک  عضاوم 

يدهعتیالو 430 هلأسم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 
يدهعتیالو 431 هلأسم  حرط  زا  نومأم  فده 

مالّسلا 436 هیلع  ماما  لمعلا  سکع 
نومأم 441 مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما 

مالّسلا 445 هیلع  ماما  تداهش 
يولع 446 ّدض  تاغیلبت  مالّسلا و  هیلع  ماما 

ص:9  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
یمالک 450 لئاسم  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما 
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ناریا 459 مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما 
مالّسلا 476 هیلع  داوج  ماما  یخیرات  تایح  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما 

مالّسلا 482 هیلع  داوج  ماما  یملع  تارظانم 
افلخ 486 لئاضف  هرابرد  هرظانم 

مالّسلا 488 هیلع  داوج  ماما  یملع  ثاریم 
فرحنم 490 ياههقرف  اب  دروخرب 

مالّسلا 491 هیلع  داوج  ماما  باحصا 
مالّسلا 492 هیلع  داوج  ماما  اب  ناریا  نایعیش  طابترا 

مالّسلا 502 هیلع  يداه  ماما  ربارب  رد  لکوتم  تسایس  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 
ارماس 503 هب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  راضحا 

ءاّرماس 506 رد  ماما  تماقا 
مالّسلا 507 هیلع  ماما  اب  لکوتم  ياهدروخرب 

نانآ 512 تارایتخا  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما  يالکو 
مالّسلا 516 هیلع  يداه  ماما  بتکم  رد  نآرق  تلاصا 

مالک 517 ملع  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما 
ترایز 521 اعد و  گنهرف  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما 

مالّسلا 522 مهیلع  تیب  لها  مدرم و  نایم  دنویپ  داجیا  - 1
مالّسلا 522 مهیلع  تیب  لها  يربهر  الاو و  ماقم  رب  دیکأت  - 2

مالّسلا 523 مهیلع  تیب  لها  بتکم  رب  دیکأت  - 3
متس 524 ملظ و  اب  هزرابم  - 4

یلاغ 524 نایعیش  يداه و  ماما 
نآرق 528 قلخ  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما 

ناریا 530 رد  وا  نایعیش  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما 
ترضح 537 نآ  تماما  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

ارماس 537 رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
ص:10  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ارماس 540 رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تیعقوم 
ماما 542 تشادزاب  ياهنارود 
نایعیش 546 اب  وا  هطبار  ماما و 

هعیش 554 یگنهرف  ثاریم  ظفح  ماما و  باحصا 
يدنک 556 قاحسا  نب  بوقعی  مالّسلا و  هیلع  يرکسع  ماما 

مالّسلا 558 هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  بتک 
مالّسلا 560 هیلع  يرکسع  ماما  تلحر 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا 565 هیلع  نامز  ماما  تدالو  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما 
مالّسلا 567 هیلع  يدهم  ترضح  ردام 

مالّسلا 567 هیلع  نامز  ماما  دلوت  هرابرد  یتاکن 
مالّسلا 570 هیلع  نامز  ماما  ّدلوت  زا  نایعیش  زا  یخرب  یهاگآ 

مالّسلا 571 هیلع  يرکسع  ماما  تلحر  زا  سپ  فالتخا 
مالّسلا 575 مهیلع  هعیش  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  طسوت  تبیغ  يزاسهنیمز 

مالّسلا 577 هیلع  يدهم  ترضح  ینیشناج  یمالک و  لئاسم 
هصاخ 579 باّون  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ترضح 

ناّمس 580 يرمع  دیعس  نب  نامثع  - 1
يرمع 581 دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 2

حور 582 نب  نیسح  مساقلا  وبا  - 3
يرمس 583 دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 4

نایعیش 584 اب  طابترا  رد  باون  تامادقا  رب  يرورم 
تالغ 585 اب  هزرابم  فلا :

مالّسلا 587 هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  دوجوم  ياهدیدرت  کش و  عفر  ب :
الکو 588 یهدنامزاس  ج :

مالّسلا 589 هیلع  نامز  ماما  نتشاد  هاگن  یفخم  د :
اربک 590 تبیغ  رد  ترضح  نآ  مان  ياشفا  زاوج  مدع 

ارغص 592 تبیغ  نارود  رد  عیشت  دشر  هب  ور  نایرج 
مالّسلا 596 هیلع  يدهم  ماما  تریس 

ص:11  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

[ راتفگشیپ ]

هراشا

یگدـنز خـیرات  هنیمز  رد  شهوژپ  نیرهاطلا  هلآ  دـمحم و  یلع  مالـسلا  ةالـصلا و  نیملاـعلا و  بر  دـمحلا هللا  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
همادا رد  يراگنخـیرات » عیـشت و   » ناونع تحت  ار  نآ  یلیـصفت  شرازگ  دراد . هعیـش  تایبدا  رد  نیرید  هقباس  مالّـسلا  مهیلع  هعیـش  ناـماما 

لقتـسم یباـتک  تروص  هب  نآ  زا  سپ  دیـسر . پاـچ  هب  ملع » رون   » هلجم رد  یتـالاقم  تروص  هب  راـب  نیتـسخن  رـضاح ، باـتک  میاهدروآ .
، مالّسلا مهیلع  ناماما  یگدنز  خیرات  يارب  یشزومآ  نتم  هیهت  رب  ینبم  یمالسا » مولع  یناهج  زکرم   » داهنشیپ لابند  هب  رضاح  نتم  دمآرد .

. دریگیم رارق  نارادتسود  رایتخا  رد  هدش و  شیاریو  یسیونزاب و  یشزومآ  فده  اب 
لئاسم هب  اذل  هدوب و  ناراوگرزب  نآ  یگدنز  يرکف  یـسایس و  ياههبنج  هب  نتخادرپ  رثا ، نیا  فیلأت  زا  فده  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 

ار ناماما  یگدنز  تخانش  نارادتسود  هتفرگ و  رارق  تیدحا  هاگرد  لوبقم  رـضاح  باتک  هک  تسا  دیما  تسا . هدش  هجوت  رتمک  یـصخش 
. دنک کمک  نارود  نآ  رتهب  تخانش  رد 
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هام 1376 ریت  مجنپ  ینیسح 1418  نیعبرا 
ص:13  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  مالسلا  ةالصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

يراگنخیرات عیشت و 

: مالّسلا هیلع  داجس  ماما 
ص 242 ج 3 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  نآرقلا  نم  ةروسلا  مّلعن  امک  هللا  لوسر  يزاغم  مّلعن  اّنک 

ص 20 ج 4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس 

نیودت رصع  زاغآ  رد  هعیش  يراگنخیرات 

رانک رد  دوب . خیرات  شناد  اهشناد ، نیا  زا  یکی  دندرک . زاغآ  ار  دوخ  راک  یمالسا  ياهشناد  نیودت  رد  ناناملسم  ریاس  تازاوم  هب  نایعیش 
یقارع نایعیش  زا  رظنفرـص  درک . يراکمه  تمهاسم و  شبنج  نآ  رد  هدرک و  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  زین  هعیـش  قارع ، يراگنخیرات  شبنج 

هب زین  یماما  نایعیش  زا  یناسک  دندوب ، قارع  عیـشت  نایرج  زا  رثأتم  هک  قاحـسا  نبا  نوچ  یناسک  ای  یبلک و  ماشه  فنخم ، وبا  دننامه  « 1»
یتاعوضوم زا  قارع  تالوحت  خیرات  زین  يوبن و  هریـس  نوگهنوگ  تاعوضوم  دندرکیم . یهارمه  مالـسا  خـیرات  شراگن  رد  نازیم  نیمه 

، نایم نآ  رد  هک  دوب  یعیبط  دندیدیمن . تالوحت  نآ  زا  يادـج  ار  دوخ  يور  چـیه  هب  دـندوب و  دـنمهقالع  اهنآ  هب  الماک  نایعیـش  هک  دوب 
اهنآ اریز  دوب ، رتمهم  زین - يوبن  هریـس  زا  هاگ  اهنآ - يارب  يوما  تلود  فلاخم  یتح  ای  عیـشت و  هب  لیامتم  ای  یعیـش  ياهـشبنج  اهتکرح و 

زا یعیـش  ياهـشبنج  نایولع و  رابخا  اما  دنراد  هجوت  نآ  هب  مه  نارگید  دـباییم و  شراگن  يوبن  هریـس  يور  ره  هب  هک  دـندوب  نآ  دـهاش 
بلج دوخ  هب  ار  نایعیـش  هجوت  تسناوتیمن  افلخ  خـیرات  زا  ثحب  ریظن  تالوحت ، رگید  دوشیم . فیرحت  تحارـص  هب  ای  دوریم و  ناـیم 

. تسیرگنیمن نآ  هب  یفنم  هیواز  زا  زج  اعبط  دیدیمن ، اهنآ  خیرات  دوخ و  خیرات  نایم  يدنویپ  هعیش  هک  دوب  نآ  زین  نآ  لیلد  دنک .
يربط تنـس ، لها  نایم  رد  هک  تسا  نآ  مهم  اما  تشاد . جاور  هعیـش  ینـس و  نایم  رد  یخیرات  ياـهیراگنکت  یمالـسا  تسخن  نورق  رد 

ياههلاسر مظعم  شخب  دز و  یبلاج  راکتبا  هب  تسد 
______________________________

. دننکیم سیدقت  ار  تیب  لها  دنهدیم . حیجرت  نامثع  رب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  اهیگژیو : نیا  اب  دنتـسه  ینایعیـش  یقارع ، نایعیـش  (. 1)
هنومن دنتـسین . بهذم  يدیز  ای  یماما  دـنراد . لوبق  ار  نیخیـش  دـننکیم . تیاور  ار  تیب  لها  لئاضف  دـنرادن . يداقتعا  صن  هب  تماما  رد 

. تسا یناهفصا  جرفلا  وبا  خروم و  يدوعسم  هدش ، دای  ناشیا  زا  نتم  رد  هک  اهنآ  زج  هب  صخاش ،
ص:14  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نیب زا  اب  ناـمزمه  تفرگن و  تروص  هعیـش  رد  یمادـقا  نینچ  دروآ . مهارف  دوخ  میظع  هعوسوم  رد  ار  یخیراـت  گرزب  کـچوک و  یثارت 
ۀعقو ریظن  یکدـنا  ياههنومن  اهنت  تفر . نایم  زا  هعیـش  یخیرات  ثارت  زا  یمهم  شخب  یمالـسا ، ندـمت  رد  هناراـگنکت  ياـههلاسر  نتفر 

ناوارف تیمها  رگناشن  اهنیمه  تسا . هدیـسر  ام  تسد  هب  نرق  نامه  زا  یفقث  تاراغلا  باتک  موس و  نرق  لئاوا  زا  محازم  نب  رـصن  نیفص 
. تسا یخیرات  تالوحت  تبث  رد  راثآ  لیبق  نیا 

هک دش  یلئاسم  ناماما و  یگدنز  زین  هریس و  رد  رـصتخم  ثحب  هب  دودحم  هعیـش ، یخیرات  شرگن  لوا ، رـصع  زا  راذگ  زا  سپ  تفگ  دیاب 
، دش باب  هعیش  تموکح  نآ  يراگنخیرات  دش و  اپرب  هعیش  یتلود  اددجم  هک  ینامز  ات  تیعـضو  نیا  دوب . حرطم  تماما  هلأسم  فارطا  رد 

. تشاد همادا 
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تسخن نورق  رد  يوبن  هریس  رد  یعیش  راثآ 

یگدـنز هب  يرتهناسدـقم  دـید  اب  هعیـش  هک  درک  حرطم  ار  هلأسم  نیا  ینـس  یعیـش و  شرگن  ود  توافت  رد  ناوتیم  يراگن  هریـس  هراـبرد 
هچرگ ینس ، یسیونخیرات  رد  هک  تسا  ینتفگ  دهدیم . رارق  ترضح  نآ  تمصع  ار  ساسا  هتسیرگن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

نآ هنومن  دوشیمن . هجوت  شداـعبا  همه  رد  مه  نآ  تمـصع  هب  اـما  تسا  حرطم  ـالماک  ترـضح  نآ  یگدـنز  هب  تبـسن  باـجعا  تلاـح 
«2 . » تسا هدش  هتشون  یضترم  دیـس  ءایبنالا  هیزنت  باتک  ربارب  رد  هک  « 1  » دوب طاّشم  لضفلا  وبا  طسوت  ءایبنالا  ۀـّلز  ناونع  اب  یباتک  فیلأت 

ینس ملاع  موس  نرق  رد  یتح  « 3 . » تسا هدرک  شرازگ  يرجه  متفه  نرق  رد  هیمامالا  دقتعم  باتک  هعیـش  فلؤم  ار  هشیدنا  ود  نیا  يربارب 
«4 . » تفرگ رارق  يدیرتام  روصنم  وبا  ینعی  روهشم  يدنقرمس  ملکتم  راکنا  دروم  هتبلا  هک  تشون  ءایبنالا  یصاعم  مان  اب  یباتک  يرگید 

هیلع داجس  ماما  نخس  دهاش  نیرتمهم  تسا . هدوب  ناماما  راک  روتسد  رد  يزاغم  میلعت  تفگ  دیاب  دوشیم ، طوبرم  يوبن  هریـس  هب  اجنآ  ات 
مالسلا امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رابخا  نایم  رد  « 5  » نآرقلا نم  ةروسلا  ملعن  امک  هللا  لوسر  يزاغم  ملعن  اّنک  دومرف : هک  تسا  مالّـسلا 

هیلع رقاب  ماما  زا  يدنچ  يرابخا  قاحسا  نبا  هنومن  ناونع  هب  تسا . هدمآ  بوتکم  ذخآم  رد  اهنآ  زا  يرایسب  هدوب و  ناوارف  هریـس  رابخا  زین 
کی بیرق  یعیـش ، راثآ  نایم  رد  دوشیم . هدـید  زین  دعـس  نبا  تاقبط  رد  اههنومن  نیا  زا  یخرب  تسا . هدرک  لـقن  دوخ  هریـس  رد  مالّـسلا 

رثا دنچ  زا  نآ  ییاهن  نیودت  عمج  رس  هک  باتک  نیا  رد  تسایبنا . خیرات  هریـس و  هب  طوبرم  رابخا  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  مراهچ 
هدافتسا یبوتکم  راثآ  زا  هدش ، ماجنا 

______________________________

ص 244 ضقن ، باتک  (. 1)
ص 11 ضقن ، باتک  (. 2)

(1339 نارهت ، هوژپشناد ، پاچ   ) ص 47 ۀیمامالا ، دقتعم  (. 3)
ص 725 يروتسا ، یسراف  تایبدا  کن : (. 4)

ص 20 ج 4 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  ص 242 ؛ ج 3 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 288 ؛ ج 2 ، يوارلا ، قالخالا  عماجلا  (. 5)
ص:15  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نابا يزاغملا  ثعبملا و  باتک  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  لاثم ، ناونع  هب  تسا . هدوب  سرتسد  رد  مراهچ  موس و  نرق  رد  هک  هدـش 
ماما رقاب و  ماما  رابخا  زا  يراصحنا  روط  هب  ابیرقت  نآ  هریـس  شخب  هک  تسا  يراثآ  هلمج  زا  یمق  ریـسفت  تسا . هدـش  هدافتـسا  ناـمثع  نب 

مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  نآ  رابخا  یمامت  هک  تسا  نآ  رد  دوراجلا  یبا  ریـسفت  ندـش  لخاد  نآ  لیلد  یکی  تسا . مالّـسلا  امهیلع  قداـص 
رابخا یمامت  دشابیم . زیامتم  اهتمـسق  ریاس  زا  دوراجلا  وبا  رابخا  تسا . هدمآ  نآ  رد  هریـس  زا  یبلاطم  تایآ ، لوزن  نأش  بسانت  هب  هدوب و 

. تسا هدروآ  راحب  رد  انیبن  خیرات  تادلجم  رد  یسلجم  همالع  ار  باتک  نیا 
ماما رقاب و  ماما  رابخا  يوار  دوخ  هک  تسا  حادـقلا  نومیم  نب  هللا  دـبع  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هراـبخا  یبنلا و  ثعبم  باـتک  رگید  هنومن 
روط هب  مالسا  خیرات  اما  هریـس . رابخا  هب  نایعیـش  ناماما و  هجوت  رب  تسا  يدهاوش  اهنیا  يور  ره  هب  « 1 . » تسا هدوب  مالّسلا  امهیلع  قداص 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  رد  یباتک  هک  تسا  یعیـش  نافلؤم  نیرتنهک  زا  هتابن  نب  غبـصا  تسا . هدوب  نایعیـش  هقالع  دروم  زین  مومع 
رابخا یف  ۀّـضیبملا  باتک  زا  تسا  ترابع  يو  ياـهباتک  زا  یخرب  نیواـنع  تسا . رگید  هنومن  یفقث  هللا  دـیبع  نب  دـمحا  « 2 . » تسا هتشاد 
تیاور هب  رانید ، نب  اّیرکز  نب  دـمحم  راـثآ  زا  یخرب  « 3 . » مهعابتا ۀـیما و  ینب  مذ  مشاه و  ینب  لیـضفت  یف  باتک  بلاـط ، یبا  لآ  لـتاقم 

رابخا نینمؤملا ، ریما  لتقم  نإ ،] و   ] رهنلا باـتک  « 4 ، » نیسحلا لتقم  ریبکلا ، نیفص  رـصتخملا ، لمجلا  ریبکلا ، لمجلا  زا : دنترابع  یـشاجن ،
یخیرات يراثآ  دش  یماما  دعب  دوب و  بهذم  يدیز  ادتبا  هک  زین  يو  تسا . یفقثلا  دـمحم  نب  میهاربا  رگید  هنومن  « 5 . » همطاف رابخا  دیز ،

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا هک   ) تاراغلا رادلا ، باتک  نامثع ، رابخا  رمع ، رابخا  ةّدرلا ، يزاغملا و  أدتبملا و  باتک  زا  تسا  ترابع  نآ  نیوانع  زا  یخرب  هک  دراد 
تالوحت نیمه  هنیمز  رد  زین  یفعج  دـیزی  نب  رباج  راثآ  « 6 . » میهاربا و  شردارب ] هیکز و  سفن   ] دمحم رابخا  دـیز ، رابخا  هدـنام ) یقاب  رثا 

«7 . » نیسحلا لتقم  باتک  نینمؤملا ، ریما  لتقم  باتک  ناورهنلا ، باتک  نیفص ، باتک  لمجلا ، باتک  تسا :
«8 . » ۀفوکلا باتک  و  تاراشبلا ، باتک  ءایبنالا ، باتک  لئالدلا ، باتک  زا  دنترابع  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  یخیرات  راثآ  زا  یخرب 

______________________________

ص 213 یشاجنلا ، لاجر  (. 1)
ص 150 ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  (. 2)
ص 166 میدن ، نبا  تسرهفلا  (. 3)

ج 1، نینمؤملا ، ریما  مامالا  بقانم  همدقم  کن : تسا . هدوب  بهذم  يدیز  عماجم  رد  یفوک  نامیلـس  نب  دـمحم  تیاور  هب  باتک  نیا  (. 4)
ریما لـئاضف  رد  یبلاـطم  یفوک  ص 177 ) ج 3 ، باتک ، ناـمه  موس  دـلجم  کـن :  ) دروم هاـجنپ  رد  زین  بقاـنم  باـتک  نیمه  رد  ص 12 .

. تسا هدروآ  رانید  نب  ایرکز  نب  دمحم  زا  تسا  یخیرات  اهنآ  زا  يرایسب  هک  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  نینمؤملا 
ص 347 یشاجنلا ، لاجر  (. 5)

ص 233 ج 1 ، ءابدالا ، مجعم  102 ؛ صص 103 - ج 1 ، نازیملا ، ناسل  کن : ص 18 و  یشاجنلا ، لاجر  (. 6)
ص 129 یشاجنلا ، لاجر  (. 7)

ش 676 ص 258 ، یشاجنلا ، لاجر  (. 8)
ص:16  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

باتک زا : تسا  ترابع  هدوب  هرـصب  رهـش  فورعم  یعیـش  ناملاع  رامـش  رد  هک  يدزا  يدولج  زیزعلا  دـبع  یخیرات  راثآ  نیواـنع  زا  یخرب 
لآم باتک  یبنلا ، بورح  یف  مالّـسلا  هیلع  یلع  رکذ  باتک  جراوخلا ، باتک  تاراغلا ، باتک  نیمکحلا ، باتک  « 1 ، » نیفص باتک  لمجلا ،
هیلع یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  رابخأ  نیسحلا ، نب  یلع  رابخأ  راتخملا ، رابخأ  ةدرولا ، نیع  نیباوتلا و  رابخأ  مالّسلا ، هیلع  یلع  دعب  ۀعیـشلا 

بطخ باتک  ءارعشلا ، برعلا و  تاقبط  باتک  مانـصألا ، شیرق و  رابخأ  ءارعـشلا ، نم  قشع  نم  رابخأ  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  رابخأ  مالّـسلا ،
«2 (. » ع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  تارظانم  باتک  دزألا ، تایار  باتک  رمع ، لئاسر  باتک  نامثع ، بطخ  باتک  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا 

. تسا هتشاد  خیرات  رد  يراثآ  هدوب ، مق  نامدرم  زا  هک  یلجب  هللا  دبع  نب  لیعامسإ  نب  دمحا 
رابخأ نم  ۀـقرو  فالآ  ةرـشع  نم  وحن  میظع  باتک  وه  و  تسا : هتـشون  نآ  هرابرد  یـشاجن  هک  تسا  یـسابعلا  باتک  وا  راثآ  نیرتمهم  زا 

مق خـیرات  رد  نآ  زا  دروم  راهچ  هدوب و  یمق  نسح  نب  دـمحم  تسد  رد  باتک  نیا  نیمألا . راـبخأ  هنم  تیأر  ۀیـساّبعلا . ۀـلودلا  ءاـفلخلا و 
. تسا هتـشون  نسح  نب  هللا  دبع  نب  ییحی  رابخا  رد  یباتک  خف و  بحاص  رابخا  رد  یباتک  زین  یناّوج  دـمحا  نب  یلع  « 3 . » تسا هدرک  لقن 

. تسا هتشاد  هریس  رد  يزاغملا  باتک  ناونع  اب  یباتک  یمق  هتسجرب  ثدحم  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  « 4»
، باسنالا باتک  خیراتلا ، باتک  ۀحاسملا ، نادلبلا و  باتک  ءارعـشلا ، رعـشلا و  باتک  زا : تسا  ترابع  هک  دراد  يرگید  یخیرات  راثآ  ومه 

«5»
هریـس زین  ءایبنا و  رابخا  رد  یـشزرا  اب  باتک  يو  تسا . یلجب  رمحا  ناـمثع  نب  ناـبا  ناـماما ، رـصع  رد  خروم  ياـههرهچ  نیرتهتـسجرب  زا 

ام و  تسا : هتشون  وا  باتک  هرابرد  یسوط  خیش  تسا . هدنام  ياج  رب  نآ  زا  یـشخب  هنافـسأتم  هک  هتـشاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
ۀخـسن كانه  و  تسا : هدوزفا  هاگنآ  ةّدرلا .» ۀفیقـسلا و  ةافولا و  يزاغملا و  ثعبملا و  أدـتبملا و  عمجی  يذـّلا  هباتک  ّالا  هتافنـصم  نم  فرع 
یشاجن تسا . هدرک  لقن  نآ  زا  ررکم  ریسفت  رد  هدوب و  یمق  میهاربا  نب  یلع  سرتسد  رد  باتک  نیا  « 6 . » نّویمقلا هاور  اهنم  صقنأ  يرخأ 
سرتسد رد  باتک  نیا  « 7 . » ةدرلا ةافولا و  يزاغملا و  أدتبملا و  عمجی  ریبک  نسح  باتک  هل  تسا : هتشون  يو  تسا . هدوب  انشآ  باتک  اب  زین 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وا  رثا  زا  هتفایزاب  ياهـشخب  ام  تسا . هدرک  يرولا  مالعا  باتک  رد  یـسربط  خیـش  نآ  زا  ار  لـقن  نیرتلـصفم  اـما  هدوب  یناوارف  ناـملاع 
ناونع تحت 
______________________________

: کن تسا . هدرک  لقن  هدناوخ  نیفـص  گنج  زا  شیپ  یلع 7  ماما  هک  ییاعد  ود  وا  نیفـص  باتک  زا  تاوعدلا  جهم  رد  سوواط  نبا  (. 1)
ص 525. سوواط ، نبا  هناخباتک 

244 ص 241 ، یشاجنلا ، لاجر  (. 2)
،236 ، 200 تاحفـص 145 ، رد  هدش  لقن  دراوم  ص 19 . مق ، هب  طوبرم  راثآ  یـسانشباتک  کن : ش 242 . ص 97 ، یشاجنلا ، لاجر  (. 3)

. تسا هدمآ  مق  خیرات   237
ص 263 یشاجنلا ، لاجر  (. 4)

ش 182 ص 76 ، یشاجنلا ، لاجر  (. 5)
19 ، 18 تسرهفلا : (. 6)

13 یشاجنلا : لاجر  (. 7)
ص:17  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. میاهتفگ نخس  شباتک  يو و  هرابرد  لیصفت  هب  همدقم  رد  هدناسر و  پاچ  هب  يزاغملا  ثعبملا و  باتک 
: مینکیم هراشا  دراد  یعوضوم  هبنج  رتشیب  هدش و  هتشون  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هرابرد  هک  يراثآ  زا  يرامش  اجنیا  رد 

ص 430) یشاجن ،  ) بهو نب  بهو  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  تافص  باتک 
، لمجلا باـتک  زا : دـنترابع  يو  راـثآ  زا  رگید  یخرب   ) رذـنم نب  دـمحم  نب  رذـنم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  برعلا  دوفو  باـتک 

(. ص 418 یشاجن ، ( ) تاراغلا باتک  ناورهنلا ، باتک  نیفص ، باتک 
ص 404) یشاجن ،  ) يرفعج ةزمح  نب  نسح  نب  دمحم  یلعی  وبا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ءابآ  نامیا  یف  ۀلأسم 

ص 402) یشاجن ،  ) دیفم خیش  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ۀفرعم  یف  ۀلأسم  باتک 
هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لضف  ۀفرعم  یف  باتک  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  فاصوا  باتک  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  دـهز  باتک 
بلطملا و دـبع  یف  باتک  مان  اب  یباتک  زین  و  ( 391 ص 389 ، یشاجن ،  ) قودص خیش  زا  مالسلا  مهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  نینمؤملا و  ریمأ 

(. ص 390 یشاجن ،  ) ومه زا  بلاط  یبا  هللا و  دبع 
ص یـشاجن ،  ) يدزالا یبلهملا  لالب  نب  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  ءابآ  بلاـط و  یبا  ناـمیا  یف  نمحرلا  ةریخ  نع  ناـیبلا  باـتک 

(. 265
ص 213) یشاجن ،  ) حادقلا نومیم  نب  هللا  دبع  زا  هرابخا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ثعبم  باتک 

ص 187) یشاجن ،  ) یناقرودذا یناتسوارب  باطخلا  نب  ۀملس  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ةافو  باتک 
، یـشاجن  ) يدنقرمـس بویا  نب  دمحا  نب  رفعج  زا  ةوبنلا  لبق  هموق  نید  یلع  ناک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نا  معز  نم  یلع  درلا  باتک 

ص 121)
(. ص 44 یشاجن ،  ) یناسارخ بیکشا  نب  نیسح  زا  هموق  نید  یلع  ناک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  معز  نم  یلع  درلا  باتک 

بلاط یبا  نامیا  باتک  ناونع  اـب  زین  یباـتک  يو  یفوک . راـمع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  یلع  وبا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  راـبخا  باـتک 
ص 95) یشاجن ،  ) تسا هتشاد 

ص یـشاجن ،  ) ینادمه یعیبس  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  کلذ  قرط  بهارلا و  ةرخـصلا و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  رکذ  باتک 
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(94
ص 81) یشاجن ،  ) يرعشا یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  لضف  باتک 

ص 68) یشاجن ،  ) يرفوزب نایفس  نب  یلع  نب  نیسح  زا  نیکرشملا  یف  مالّسلا  مهیلع  ۀمئالا  یبنلا و  ةریس  باتک 
(. ص 65 یشاجن ،  ) يدزالا یلع  نب  دمحم  نب  نیسح  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  یلع  دوفولا  باتک 

نیا هلآ . هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  یلع  دوفولا  رابخا  باتک  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  بتک  باتک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  بسن  باتک 
(. 244 ص 241 - یشاجن ، . ) تسا يدزا  يدولج  زیزعلا  دبع  زا  ناونع  هس 

. لاضف نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  زا  یبنلا  ةافو  باتک  هحالس و  ءامسأ  هللا و  لوسر  تالآ  ءامسأ  باتک 
ص:18  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ص 258) یشاجنلا ، لاجر  )
ص 76) یشاجن ،  ) یقرب دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  يزاغملا  باتک 

زا دوخ  رثا  نیدنچ  رد  سوواط  نبا  يزارلا . نبا  یمق  یلع  نب  دـمحا  نب  رفعج  دـمحم  وبا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  دـهز  نع  ئبنملا 
«1 . » تسا هدرک  لقن  باتک  نیا 

ص 44) یشاجن ،  ) دازرخ نب  نسح  زا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  ءامسا  باتک 
ثحاـبم ریـسم  رد  رتشیب  مه  نآ  نآ ، زا  یهاـگآ  هنیمز  رد  اـهنت  هجوت  نیا  اـما  دوب . هعیـش  یملع  هعماـج  هجوت  دروم  زین  اهدـعب  يوبن  هریس 

رد شلزنم  هک  متفر  هعیـش  بهذم  هیقف  يولع  دعم  نب  دـمحم  دزن  لاس 608  رد  دسیونیم : دـیدحلا  یبا  نبا  دوب . هعیـش  رظن  دروم  یمالک 
یـسک هب  هراشا  نالف  نالف و  هملک  اب  هک  يدقاو  زا  یلقن  هب  دیـسر  دـناوخیم . يدـقاو  يزاغم  وا  دزن  یـصخش  دوب . دادـغب  باودـلا  برد 

. تسا رمع  رکب و  وبأ  دوصقم  تفگ : نم  هب  دعم  نب  دمحم  دنتخیرگیم . هنحص  زا  دحا  گنج  هک  دوب  هدرک 
نالف هملک  هدرواین و  ار  شمان  دشاب  مزال  هک  دـشاب  هتـشاد  یتیعقوم  نانچ  هک  تسین  یـسک  هباحـص  نایم  رد  تفگ : وا  مدرک و  راکنا  نم 

«2 . » تسا هدیجنر  تخس  نم  زا  هک  مدرک  ساسحا  اما  متفریذپن  زاب  نم  دنراذگب . شیاجب 

ءایبنالا صصق  ياهباتک 

ادتبا زا  رـشب  خیرات  لماش  حالطـصا  نیا  تسا . هدش  ماجنا  ناناملـسم  یخیرات  راثآ  رد  أدتبملا  باتک  ناونع  اب  ءایبنالا  خیرات  هنیمز  رد  راک 
رد ار  نآ  دراوم  هک  رمحا  نامثع  نب  نابا  يزاغملا  ثعبملا و  أدـتبملا و  باتک  شخب  هنیمز ، نیا  رد  دوشیم . یهلا  ربمایپ  نیرخآ  زا  لبق  ات 

هتبلا تسا . هدوب  رابخا  لیبق  نیا  شراگن  رب  یمـسر  نایعیـش  نایم  رد  هک  دـهدیم  ناشن  میاهدروآ ، يو  يزاغملا  ثعبملا و  باـتک  همدـقم 
. رابتعا لباق  ریغ  اعبط  تسا و  یلیئارسا  عبانم  زا  یخرب  هک  تسا  يرابخا  يواح  زین  رثا  نامه 

رد ار  رابخا  نیا  هعومجم  یسلجم  همالع  تسا . هدمآ  هدرتسگ  رایـسب  یتروص  هب  هدنکارپ  روط  هب  ءایبنا  خیرات  شخب  یعیـش  عبانم  نایم  رد 
. تسا هدروآ  راحب  مهدراهچ  ات  مهدزای  دلجم 

دش هتفگ  هک  هنوگنامه  تساهنآ و  ریاظن  نایبلا و  عمجم  ریسفت  یشایع ، ریـسفت  یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  قودص ، راثآ  رد  اهنآ  هدمع 
ناوارف تسا  هبنم  نب  بهو  هژیوب  مالـس و  نب  هللا  دـبع  رابحالا ، بعک  نوچ  یناسک  زا  هتفرگ  رب  هک  تنـس  لها  راـبخا  راـثآ ، لـیبق  نیا  رد 

جرف رد  یبلطم  هتسناد  یقرب  نمحرلا  دبع  نب  دلاخ  نب  دمحم  زا  ار  نآ  هک  ءایبنالا  صصق  مان  اب  یباتک  زا  سوواط  نبا  تسا . هدمآ 
______________________________

450 ص 449 ، سوواط ، نبا  هناخباتک  (. 1)
24 صص 23 - ج 15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)
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ص:19  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ناوتیم هدنام ، ياج  رب  لقتسم  روط  هب  هچنآ  نایم  زا  تسا . هدادن  ربخ  باتک  نیا  زا  رگید  یـسک  ایوگ  اما  « 1 . » تسا هدرک  لقن  مومهملا 

پاچ یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  طسوت  ناینافرع  اضرمالغ  داتـسا  قیقحت  اب  هک  درک  هراشا  يدنوار  نیدلا  بطق  زا  ءایبنالا  صـصق  باتک  هب 
لماش یـشخب  و  دعب ) هب  زا ص 280  مهدزون  باـب   ) ترـضح نآ  تازجعم  لـماش  زین  یـشخب  ءاـیبنا  خـیرات  رب  نوزفا  رثا  نیا  تسا . هدـش 

زین يدنوار  دریگ . رارق  هجوت  دروم  دیاب  زین  ثیح  نیا  زا  دشابیم و  باتک  متـسیب  باب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لاوحا 
لامتحا تسا . هتفرگ  رب  یباتک  هچ  زا  تسین  نشور  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  دروآیم  ار  يدانسا  ابلاغ  هدرواین و  دوخ  هتشون  يارب  يذخأم 

. دشاب یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  نآ  متسیب  باب  زا  یمهم  شخب  هک  دوریم 
. تسا هتخادرپ  ءایبنا  صصق  هب  هژیو  روط  هب  م 1112 ،)  ) يرئازج هللا  تمعن  دیس  زا  ءایبنالا  صصق  یف  نیبملا  رونلا  باتک  يدنوار ، زا  سپ 

مشش ات  مراهچ  نرق  زا  لئالد  ياهباتک 

. تسا هدش  هتشاگن  اهنآ  تماما  تابثا  دصق  هب  ناماما  تازجعم  تبث  يارب  ساسا  زا  هک  تسا  ییاهباتک  هعیـش  یخیرات  ياهباتک  زا  یـشخب 
نب دمحم  همئالا  لئالد  باتک  هنیمز  نیا  رد  راثآ  نیرتمیدـق  زا  تسا . هدـش  جرد  زین  ناماما  یخیرات  یگدـنز  زا  یـشخب  راثآ  نیا  رد  اعبط 

میدن نبا  ار  رثا  نیمه  هلمج  زا  يو  راثآ  هتسیزیم و  دنقرمس  رد  هک  تسا  مراهچ  نرق  لئاوا  موس و  نرق  رخاوا  یعیش  ملاع  یشایع  دوعسم 
نیا رد  زین  تسا  ولغ  هب  مهتم  هک  یفوک  مساقلا  وبا  زا  تازجعملا  لئالدـلا و  باتک  تسا . هدـنامن  ياج  رب  باتک  نیا  « 2 . » تسا هدرک  دای 

طسوت هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لئالد  ناونع  اب  زین  یباتک  « 3 . » تسا هتـشون  ءایبنالا  ةوبن  تیبثت  باتک  ناونع  اب  یباتک  ومه  تسا . هنیمز 
مه تخبوـن  نب  لهـس  یبا  نب  قاحـسا  نب  نب  یلع  نب  لیعامـسا  « 4 . » تسا هدـش  هتـشون  یفوک  یفوـص  يدوا  میکح  نب  ییحی  نب  دـمحا 

سابعلا وبا  زا  یکی  لئالدلا  باتک  ناونع  اب  باتک  ود  « 5 . » تسا هتشاگن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ةوبنل  جاجتحالا  باتک  ناونع  اب  یباتک 
هدوب شراثآ  زا  یخرب  رد  سوواط  نبا  رداصم  زا  ینامعن  رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  زا  يرگید  يریمح و  رفعج  نب  هللا  دـبع 

اب مه  یباتک  هک  نیا  امک  هتـشاد  لئالد  مان  اب  یباتک  مشـش  نرق  رد  هعیـش  ياملع  زا  يرـصب  دـمحم  نب  یقاـبلا  دـبع  دـمحم  وبا  « 6 . » تسا
نینمؤملا و ریما  ۀماما  یف  نیهاربلا  ججحلا و  ناونع 

______________________________

ص 486 سوواط ، نبا  هناخباتک  (. 1)
ص 245 میدن ، نبا  تسرهفلا ، (. 2)

ص 266 یشاجنلا ، لاجر  (. 3)
ص 81 یشاجنلا ، لاجر  (. 4)
ص 32 یشاجنلا ، لاجر  (. 5)

: کن تسا . هدرک  لقن  يریمح  لئالد  زا  یناوارف  دراوم  زین  یلبرا  . 228 ص 227 ، سوواط ، نبا  هناخباتک  (. 6)
ص 109 همغلا ، فشک  یلبرا و  یسیع  نب  یلع 
ص:20  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

يربط ریرج  نب  دـمحم  ۀـمامالا  لئالد  رگید  باتک  « 1 . » تسا هتشاد  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نیدلا  ۀمئا  رـشع  دحالا  هدالوا 
هب هک  تـسا  م 573 )  ) يدـنوار نیدـلا  بطق  زا  حـئارجلا  جـئارخلا و  رگید  هنومن  تسا . هدیـسر  پاـچ  هب  هک  تسا  یـسوط  خیـش  رـصاعم 

باـتک نیا  تسا . هدرکن  داـی  ار  دوخ  عباـنم  يدـنوار  هنافـسأتم ، تسا . هتفگ  نخـس  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ربـمغیپ و  تازجعم  زا  لیـصفت 
هیلع يدهملا  مامالا  ۀسـسؤم  طسوت  دلجم  هس  رد  یبرع  نتم  تسا . هدش  همجرت  نینمؤملا  ۀیافک  ناونع  اب  زین  نآ  صیلخت  هدـش و  صیلخت 
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. تسا هدیسر  پاچ  هب  مالّسلا 
. تسا زا 552 ) دعب  يافوتم   ) هزمح نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  زا  بقانملا  یف  بقاثلا  باتک  تسد ، نیا  زا  رگید  نهک  هنومن 

مالّسلا مهیلع  ناماما  ریاس  همطاف و  ترـضح  تازجعم  نینچمه  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ایبنا ، تازجعم  رد  يرابخا  زین  رثا  نیا 
. تسا يروباشین  مکاح  زا  مالّسلا  هیلع  اضرلا  رخافم  باتک  باتک ، نیا  رداصم  زا  یکی  تسا . هدروآ 

لئالد تیبثت  باتک  تسا . هدش  فیلأت  عوضوم  نیمه  رد  یناهفصا  میعن  وبا  زین  یقهیب و  زا  ةوبنلا  لئالد  نوچ  ياهباتک  تنس  لها  نایم  رد 
. تسا هدرک  هضرع  یمالک  تروص  هب  ار  ثحب  هک  نآ  زج  هدرک  لابند  ار  هویش  نیمه  زین  ینادمه  رابجلا  دبع  یضاق  زا  ةوبنلا 

یخیرات یمالک - ياهباتک 

هدیـشک خیرات  زا  ثحب  هب  اموزل  هتـشاد ، هعیـش  نایم  رد  تماما  هب  طوبرم  ياهثحب  هک  یتیمها  بسانت  هب  هعیـش  یمالک  تافیلأت  زا  یـشخب 
تسا و نآ  قحاول  ماما و  دوجو  ترورـض  تابثا  رد  یبلاطم  هک  یلقع  یـشخب  تسا . شخب  ود  لماش  اتدـمع  تماما  ياهثحب  تسا . هدـش 
. دـنکیم هضرع  هباحـص  زا  داقتنا  رد  زین  و  صن ، هب  نارگید  يانتعا  مدـع  لیلد  صن ، دوجو  تابثا  رد  یخیراـت  یثحاـبم  هک  رگید  یـشخب 

نیا رد  هجوت  لباق  هتکن  دوشیم . دای  نآ  زا  نعاطم  ناونع  تحت  هک  يزیچ  تسافلخ ، تفالخ و  زا  داـقتنا  اـعون  راـثآ  نیا  یخیراـت  شخب 
. دوشیم هئارا  ثیدح  لکش  رد  اتدمع  هک  یمالک  یخیرات  یخرب  تسا و  یخیرات  یمالک - راثآ  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  هنیمز 

هدیسر مه  پاچ  هب  هک  تسا  ّولغ  هب  مهتم  یفوک  مساقلا  وبا  زا  ۀثالثلا  عدب  یف  هثاغتـسالا  باتک  هدنام ، ياج  رب  هک  اهباتک  نیا  زا  ياهنومن 
عافد رد  نهک  یصن  دراد  دوجو  نآ  رابخا  زا  یخرب  دروم  رد  هک  یتاهبـش  زا  رظنفرـص  هک  تسا  سیق  نب  میلـس  باتک  رگید  باتک  تسا .

زج یسک  زا  عطق  روط  هب  دیاب  هک  زین  ار  يدوعسم  ۀیـصولا  تابثا  تسا . تماما  باب  رد  ثیدح ، بلاق  رد  هعیـش  یمالک  دئاقع  زا  یخیرات 
- یخیرات یثیدح - راثآ  فیدر  رد  ناوتیم  تسناد ، بهذلا  جورم  بحاص  يدوعسم 

______________________________

ص 76 نیدلا ، بختنم  تسرهفلا ، (. 1)
ص:21  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

- ير رهـش  ياهاتـسور  زا  ییاتـسور  يدابآّدس - زا  ۀمامالا  یف  عنقملا  باتک  هنیمز ، نیا  رد  راثآ  نیرتنهک  رامـش  رد  درک . ناونع  یمالک 
هب هک  تسا  یضترم  دیس  یفاشلا  باتک  راثآ  نیا  نیرتروهـشم  زا  تسا . کچوک  هدرک و  پاچ  ار  نآ  مق  رد  یمالـسا  تاراشتنا  هک  تسا 

راثآ تسا . هدیسر  پاچ  هب  زین  نآ  هک  هداد  تسدب  نآ  زا  يدیدج  ریرحت  یفاشلا  صیخلت  ناونع  تحت  یسوط  خیـش  تسا . هدیـسر  پاچ 
باتک زا  دراد . نآ  زج  ای  تیالو و  يانعم  ریدـغ و  ثیدـح  تبـسانم  هب  هک  تسا  یناوارف  یخیرات  بلاـطم  يواـح  زین  دـیفم  خیـش  ددـعتم 
تسا یعیش  ضحم  یخیرات  راثآ  همادا  رد  رثا  نیا  سکعلاب . هن  درک  دای  یمالک  یخیرات - رثا  کی  ناونع  هب  رتشیب  دیاب  دیفم  خیش  لمجلا 

دوخ رظن  دروم  یخیراـت  لـئاسم  تبث  يارب  قارع  نایعیـش  هک  تسا  یخیراـت  ياـهیراگنکت  دادـتما  رد  هدوب و  لوـمعم  موـس  نرق  رد  هک 
رد هعیش  ياههاگدید  تابثا  يارب  ياهلیسو  ار  یملع  خیرات  دیفم  خیش  هک  نیا  اما  تسین  دیدرت  لباق  رثا  نیا  ندوب  یخیرات  دناهتشاگنیم .

نیقیلا فشک  باتک  ربارب ، رد  تسا . مـالک  شناد  اـب  یخیراـت  بتکم  قیفلت  رد  دـیفم  خیـش  تاعادـبا  زا  هداد  رارق  هلزتعم  هیناـمثع و  ربارب 
. تسا هدمآ  نآ  رد  زین  یخیرات  ياهیهاگآ  زا  یخرب  هک  یمالک  ابلاغ  تسا  یباتک  یلح  همالع 

هک مهم  رثا  ود  تسا . یخیرات  یمـالک - ياـهثحب  يواـح  یعون  هب  هدـش  هتـشاگن  یعیـش  قرف  يریگلکـش  تشذگرـس  رد  هک  ییاـهباتک 
رثا ود  نیا  تسا . يرعـشا  هللا  دـبع  نب  دعـس  قرفلا  تالاقملا و  یتخبون و  ۀعیـشلا  قرف  ياهباتک  دـنراد ، مهب  دـصرد  دون  زا  شیب  یتهاـبش 

مهارف ار  تارظانم  هچرگ  هک  تسا  ییاـهباتک  رامـش  رد  زین  یـسربط  جاـجتحالا  باـتک  دناهعیـش . خـیرات  زا  یتمیق  يذ  تاـعالطا  يواـح 
ياهیهاگآ رب  لمتـشم  زین  بهاذـملا  ۀـفرعم - یف  فئارطلا  باتک  تسا . هدـمآ  نآ  رد  ناریا  ناـماما  یگدـنز  هراـبرد  ییاـهیهاگآ  هدروآ ،
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. تسا فلاخم  بهذم  دقن  رد  یثیدح  یخیرات و 

یخیرات یثیدح - ياهباتک 

یثیدح راثآ  نایم  رد  ثیدح . رب  هاگ  هدوب و  خیرات  رب  دیکأت  هاگ  هنیمز  نیا  رد  دناهتـشاد . یکیدزن  طابترا  خـیرات  ثیدـح و  هک  مینادیم 
ای تماما  ثحب  هب  هک  یـشخب  یفاک  باـتک  رد  دوشیم . تفاـی  یناوارف  یخیراـت  داوم  تنـس ، لـها  دـننامه  مراـهچ ، موس و  نرق  رد  هعیش 

هنیمز نیا  رد  یفاک  ریظن  يرگید  نهک  باتک  هنافـسأتم  دراد . رب  رد  ار  ناماما  یگدـنز  زا  یخیرات  یبلاـطم  هدـش ، هداد  صاـصتخا  تجح 
هیلع اضر  ماما  یگدـنز  خـیرات  هراب  رد  دراد . یخیرات  یبلاطم  شیب  اـمک  زین  نآ  هک  درک  هراـشا  تاجردـلا  رئاـصب  هب  ناوتب  دـیاش  تسین .

رد الماک  هرود  نیا  رد  هعیش  ماما و  یگدنز  تسا . رثا  نیرتهتـسجرب  قودص  خیـش  زا  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  هنادواج  رثا  مالّـسلا 
نایم نیا  رد  عیارشلا  للع  باتک  تسا . یخیرات  رابخا  رب  لمتشم  يوحن  هب  کی  ره  زین  قودص  راثآ  رگید  تسا . هدش  سکعنم  باتک  نیا 

ییادیپ هناتسآ  رد  قودص  هک  اجنآ  زا  تفای . ناوتیم  ار  رابخا  لیبق  نیا  زین  یلاما  رد  دراد . صاخ  یگتسجرب 
ص:22  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

، هدرب هرهب  دوخ  عبانم  رد  اهنآ  زا  يرایسب  زا  هدوب و  هعیش  ياهلاسر  ثارت  زا  یشخب  نتفر  نیب  زا  نامزمه  مجحرپ و  ياهباتک  فیلأت  نایرج 
. درمش منتغم  هیواز  نیا  زا  ار  وا  ياهباتک  دیاب 

. دـنکیم سکعنم  موس  نرق  رد  ار  هعیـش  خـیرات  زا  یمهم  شخب  مادـک  ره  هک  هدـنام  ياج  رب  شزرا  اب  باتک  هس  تبیغ  خـیرات  هنیمز  رد 
نیا رد  هعیش  خیرات  دنتسه . هنیمز  نیا  رد  راثآ  نیرتمهم  زا  ینامعن  هبیغلا  باتک  یـسوط و  خیـش  هبیغلا  باتک  قودص ، نیدلا  لامک  باتک 

ینهر رحب  نب  دـمحم  هب  قلعتم  لیبق  نیا  زا  هنومن  ود  تسا . هتفر  نایم  زا  هک  هدوب  یناوارف  هباـشم  راـثآ  تسا . رثا  دـنچ  نیا  رب  ینتبم  هرود 
. تسا هدمآ  نیدلا  لامک  رد  نآ  بلاطم  زا  یشخب  هک  هدوب  يرجه  موس  نرق  دنمشناد 

نیا رد  اهباتک  نیرتنهک  زا  تسا . يراگنخیرات  یعون  هب  زین  راثآ  لیبق  نیا  درک . دای  بقانم  ياهباتک  زا  دیاب  یثیدـح ، ياهباتک  رامـش  رد 
ولمم باتک  نیا  « 1 . » تسا هتسیزیم  موس  نرق  رد  هک  تسا  یـضاق  یفوک  نامیلـس  نب  دمحم  زا  نینمؤملا  ریما  مامالا  بقانم  باتک  هنیمز ،

یلع درب . هرهب  نآ  زا  ناوتیم  نانمؤم  ریما  یگدنز  زین  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هریـس  هنیمز  رد  هک  تسا  یخیرات  ياهیهاگآ  زا 
. دراد مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یناوارف  تایاور  نمی ، نایدیز  ماما  قحلا  یلا  يداهلا  نایضاق  تسا و  يدیز  هعیش  فلؤم  هک  نآ  مغر 

م  ) یبرغم یمیمت  دمحم  نب  نامعن  یـضاق  زا  « 2  » رابخالا حرش  جرارپ  باتک  بهذم ، یلیعامـسا  نایعیـش  نایم  رد  الاب  باتک  ریظن  تسرد 
رد تسا  یباتک  رثا  نیا  تسا . نایمطاف  تموکح  نارود  لوط  رد  بهذم  یلیعامـسا  ملاع  نیرتهتـسجرب  فیلأترپ و  رایـسب  هک  تسا  ( 363
زا تسا  یحرـش  هدمآ ، هدش  پاچ  نتم  لوا  دلجم  رد  هک  نآ  موس  مود و  ءزج  لاثم  ناونع  هب  تسا . يوق  مه  نآ  یخیرات  دعب  هک  لئاضف 
ءزج نآ . زج  قدـنخ و  دـحا ، ردـب ، ياهگنج  رد  ناشیا  تکراشم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  یهارمه 

، متفه ءزج  يدـع . نب  رجح  لتقم  ات  مجنپ  ءزج  تسا . نیفـص  رابخا  همادا  مجنپ  ءزج  تسا . نیفـص  لمج و  گـنج  حرـش  باـتک  مراـهچ 
. تسا س )  ) ارهز همطاف  لئاضف  هژیوب  تیب  لها  لئاضف  همادا  مهدزای  ءزج  تسا . مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  مهد  مهن و  متشه ،
همادا زین  مهدزیـس  ءزج  مالّـسلا . هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  هارمه  ماما  نآ  یگدـنز  خـیرات  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  لـئاضف  مهدزاود  ءزج 

مالّـسلا و هیلع  داجـس  ترـضح  بلاط و  یبا  نب  رفعج  هلمج  زا  تیب  لها  ناـگرزب  زا  يرایـسب  هب  نآ  نمـض  هک  تسا  تیب  لـها  بئاـصم 
دـضتعم نامز  ات  تسا  هعیـش  ياههقرف  هچخیرات  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماـما  زا  ثحب  مهدراـهچ  ءزج  تسا . هدـش  هتخادرپ  رگید  يرایـسب 

. یمطاف يدهم  روهظ  یسابع و 
نایعیش لئاضف  رد  نآ ، ءزج  نیرخآ  ناونع  هب  مهدزناش  ءزج  تسا و  يدهم  صئاصخ  مهدزناپ  ءزج 

______________________________
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رقاب دـمحم  همالع  راوگرزب  ققحم  طسوت  بقانم  باـتک  . 209 ص 208 ، یخیراتلا ، نیودـتلا  یبرعلا ، ثارتلا  خـیرات  کن : وا  هراـبرد  (. 1)
. هدیسر پاچ  هب  ۀیمالسالا  ۀفاقثلا  ءایحا  عمجم  طسوت  دلجم  هس  رد  يدومحم 

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  یمالسا  تاراشتنا  طسوت  یلالج  ینیسح  دمحم  دیس  ششوک  هب  رثا  نیا  (. 2)
ص:23  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ربتعم يرثا  دیاب  نآ ، یلیعامسا  رـصتخم  تاشیارگ  زا  رظنفرـص  و  نآ ، تمدق  هب  هجوت  اب  تیب ، لها  خیرات  شراگن  ظاحل  هب  رثا  نیا  تسا .
. دیآ رامش  هب  ریظنیب  دوخ  ینامز  هدودحم  رد  عماج و و  و 

رب لامتشا  رد  رثا  نیا  تیمها  هب  هتفرگرب ، يربط  ۀیالولا  باتک  زا  ار  دوخ  باتک  نیا  ریدغ  رابخا  نامعن ، یضاق  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  رگا 
ياهلقن زا  يرایـسب  يارب  يذـخأم  يو  هنافـسأتم  هچرگ  درب ، میهاوخ  یپ  هدوب  وا  سرتسد  رد  بوتکم  راثآ  رد  هک  اـههتفگان  زا  يرایـسب 

. دروآیمن دوخ 
. درمش راثآ  لیبق  نیمه  زا  دیاب  زین  ار  قیرطب  نبا  ةدمعلا 

یخیرات یلاجر - ياهباتک 

نافلؤم و ای  و  ناماما ، باحصا  زا  یتسرهف  اهراب  هدوب و  هجوت  دروم  هبعش  نیا  زین  هعیش  رد  تسا . خیرات  مهم  بعـش  زا  یکی  لاجر  شناد 
زا یمهم  شخب  هک  هدـنام  ياـج  رب  رثا  نیرتـمهم  تسا . هتفر  نـیب  زا  اـهنآ  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  هـک  هدـش  هتـشاگن  یعیـش  راـبخا  ناـیوار 

باتک دوش . یقلت  مهم  دـیاب  رظن  ره  زا  هک  تسا  یـشک  لاجر  ای  لاجرلا  ۀـفرعم  رایتخا  باتک  هدـمآ ، نآ  رد  هعیـش  یخیرات  ياههاگدـید 
رد راثآ  لیبق  نیا  تسا . هعیـش  یگنهرف  خـیرات  نآ ، یـسانشباتک  شزرا  اب  تاـعالطا  زین  ندوب و  یلاـجر  زا  رظنفرـص  زین  یـشاجنلا  لاـجر 
زین تسرهفلا و  ریظن  يراثآ  دریگ . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  یخیرات  ثیح  زا  هدـش ، نیودـت  هچ  ره  اـما  هدـش  نیودـت  رتمک  دـعب  ياـههرود 

یعیـش الماک  رثا  کی  دـیاب  زین  میدـن  نبا  تسرهفلا  جرارپ  باتک  تسا . تسد  نیا  زا  یلح  همالع  لاجر  نینچمه  یـسوط و  خیـش  لاـجر 
تاقبط مان  اب  یباتک  يافوتم 630  يرجه و  متفه  نرق  یعیـش  ملاع  یط  یبا  نبا  تسا . هدـش  تاـبثا  دوخ  ياـج  رد  هک  یبلطم  دوش ، یقلت 
هدروآ یباحص  ثوغی  لاح  حرـش  لیذ  رد  هباصالا  رد  ار  نآ  زا  یلقن  ینالقـسع  رجح  نبا  تسا . هدش  دوقفم  هنافـسأتم  هک  هتـشاد  ۀیمامالا 

رد يدفص  ار  نآ  زا  هدنامزاب  لقن  هدوب و  هدش  میظنت  اهلاس  بسح  رب  ایوگ  هک  هدوب  یط  یبا  نبا  خیرات  باتک  وا  رگید  مهم  باتک  تسا .
«1 . » تسا هدروآ  تسا  انیبان  نایمان  لاوحا  رد  هک  نایمهلا  تکن 

یکی هتشاد و  یجاور  نایعیش  نایم  رد  زین  شناد  نیا  درک . تلفغ  دیابن  تسا ، طوبرم  خیرات  شناد  هب  يوحن  هب  هک  زین  باسنا  ياهباتک  زا 
یماما یملاـع  هک  تسا  يرمعلا  دـمحم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  زا  لاس 443 ) فیلأت   ) يدـجملا باتک  اهنآ  نیرتنهک  زا 

«2 . » تسا بهذم 
. تسا يراخب  رصن  وبا  ۀلسلسلا  ّرس  يرگید  و  تسا . شناد  نیا  رد  نابهذم  یماما  شالت  رگناشن  نیا 

هباسن ناملاع  زا  تسا  یتسرهف  تسا . ضامغا  لباق  ریغ  شناد  زا  هبعش  نیا  تیب  لها  خیرات  شخب  رد 
______________________________

ص 219 ج 3 ، ۀعیرّذلا ، کن : (. 1)
. ۀیرشع ینثا  نحن  و  هک ... : دنکیم  حیرصت  اجنآ  رد  ص 157 . يدجملا ، (. 2)

ص:24  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زین یخیرات  بلاطم  رب  لمتـشم  بسن ، زا  دای  رب  هوالع  اهباتک  نیا  رتشیب  تسا . هدروآ  یقهیب  باقلالا  بابل  همدـقم  رد  یـشعرم  هللا  ۀـیآ  ار 

. تسه
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ياهیهاگآ دوشیم ، هتـشاگن  تانجلا  تاضور  ای  ءاملعلا و  ضاـیر  ریظن  يرتلـصفم  ياـههعوسوم  راـجاق  يوفـص و  هرود  رد  هک  یناـمز 
. دهدیم رارق  ام  رایتخا  رد  گنهرف  خیرات  هنیمز  رد  هژیوب  ار  يرتلصفم  یخیرات 

متفه ات  مجنپ  نرق  زا  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  خیراوت 

تافو دـلوت و  اهلاس  نآ  رد  هک  تسا  تسد  رد  هباشم ، یماسا  تیبلا و  لها  تایفو  دـیلاوملا و  خـیرات  ای  همئالا  خـیرات  مان  اـب  نهک  یباـتک 
هب هاگ  باشخ  نبا  هب  هاگ  رثا  نیا  تسا . هدـمآ  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  ماما  اضر و  ماما  قداص ، ماما  رقاب ، ماما  زا  لـقن  هب  ناـماما 

نیرتنهک رامـش  رد  دیاب  تسه  هچ  ره  دوشیم . بوسنم  جـلثلا  یبا  نبا  زین  یبایرف و  دـمحم  نب  دـمحا  هب  هاگ  یمـضهج و  یلع  نب  رـصن 
یگدنز رد  دیاب  هک  ججحلا  خیراوت  جهملا و  ةرهز  مان  اب  مه  یباتک  « 1 . » تسا هدنام  ياجب  موس  نرق  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  دـشاب  ییاهباتک 

«2 . » تسین نآ  هرابرد  یصاخ  یهاگآ  اما  هتفرگ  رارق  سوواط  نبا  دانتسا  دروم  دشاب ، ناماما 
باـتک هتخادرپ ، ثحب  نیا  هب  لیـصفت  هب  هک  هنیمز  نیا  رد  رثا  نیرتنهک  تـسا . هـتخادرپ  ماـما  هدزاود  لاـح  حرـش  هـب  یـصاخ  ياـهباتک 

تیعقوم رب  دیکأت  اب  مه  ار  ربمایپ  هریس  زا  یحرش  المع  هتفگ و  نخس  رتلصفم  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد  يو  تسا . دیفم  خیـش  داشرالا 
يو تسا . یمالک  یخیرات و  ياهثحب  اتدـمع  هک  هدروآ  ناماما  هرابرد  یبلاطم  اهتنا  ات  سپـس  هدروآ و  دوخ  باـتک  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

الوصا تسا . هدرک  هدافتـسا  جـیار  مهم  ربـتعم و  عباـنم  زا  هک  تسا  راکـشآ  يو  دانـسا  زا  اـما  هدرواـین  ار  دوخ  عباـنم  دروـم  ره  رد  هچرگ 
هدوب انـشآ  الماک  دندوب  هدرک  فیلأت  یقارع  ناخروم  هک  قارع  رد  دوجوم  بتک  هب  هک  تسا  نآ  دراوم  نیا  رد  دیفم  خیـش  هدمع  یگژیو 

یلع وبا  زا  يرولا  مالعا  باتک  هب  دـیاب  نآ  زا  سپ  دراذـگیم . رایتخا  رد  ناماما  هراب  رد  ییاهیهاگآ  زین  دـیفم  خیـش  ۀعیـشلا  راـسم  تسا .
ربمایپ و هریـس  لماش  يرولا  مالعا  باتک  دـشابیم . قیقد  نئمطم و  یباتک  یملع  ظاحل  زا  هک  هدرک  دای  م 548 )  ) یسربط نسح  نب  لضف 

رداصم تقد  اب  فلؤم  دراد . دـیفم  خیـش  داشرا  دـننامه  همئا ، تماما  تابثا  رد  یمالک  یخیرات - بلاطم  همئا  شخب  رد  هدوب و  ناماما  زین 
نب نابا  باتک  ربماـیپ  هریـس  رد  هعیـش  مهم  ذـخآم  زا  یکی  هک  تشذـگ  تسا . هدوزفا  باـتک  شزرا  رب  تهج  نیا  زا  هدرک و  تبث  ار  دوخ 

هک هدوب  نامثع 
______________________________

رد يو  تسا . هدش  پاچ  تیبلا  لآ  ۀسـسؤم  طسوت  حیحـصت و  مق  رد  یلالج  ياقآ  طسوت  تیبلا  لها  خیرات  ناونع  تحت  باتک  نیا  (. 1)
. تسا هتفگ  نخس  باتک  هب  طوبرم  رگید  بلاطم  فلؤم و  مان  باتک ، مان  هرابرد  لیصفت  هب  همدقم 

ص 604 سوواط ، نبا  هناخباتک  (. 2)
ص:25  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

بوشآ رهش  نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  زا  بقانملا  رگید  هنادواج  رثا  تسا . هدروآ  دوخ  رثا  نیا  رد  یسربط  ار  نآ  زا  یمهم  ياهشخب 
زا دای  فلتخم و  رداصم  زا  لقن  اب  فلؤم  هدـش و  فیلأت  باتک  اهدـص  زا  يریگهرهب  اـب  لـصفم ، مهم و  رثا  نیا  تسا . یناردـنزام  يورس 

تنس لها  رداصم  زا  ترـضح  نآ  لئاضف  نانمؤم و  ریما  یگدنز  لماش  باتک  مظعا  شخب  تسا . هداد  ماجنا  یـشزرا  اب  راک  اهنآ ، یماسا 
. تسا هدرک  لقن  ار  ناماما  هب  طوبرم  رابخا  همادا  رد  هدروآ و  زین  ار  ربمایپ  هریس  نآ  زا  شیپ  اما  تسا .

ماـما هدزاود  یگدـنز  زا  ثحب  هب  دوـخ ، رداـصم  لـقن  نودـب  هک  تـسا  يرگید  رثا  م 508 )  ) يروباشین لاـتف  زا  نیظعاولا  ۀـضور  باـتک 
میهاربا نب  دشار  خیش  زا  مالـسلا  مهیلع  رـشع  ینثالا  ۀمئالا  یبنلا و  لاوحا  رـصتخم  باتک  متفه ، نرق  زا  رگید  هدنامزاب  رثا  تسا . هتخادرپ 

سمـش زا  ۀـمئالا  ءایبنالا و  ریـس  مان  اب  ار  یباـتک  نیدـلا  بختنم  « 1 . » تسا هدـنام  ياـج  رب  نآ  زا  ياهخـسن  هک  تسا  ینارحب  قاحـسا  نـب 
يزاغملا و مان  اب  يرگید  باـتک  زا  ومه  « 2 . » تسا هدنامن  نآ  زا  يرثا  هک  هدرک  دای  ير  نکاس  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  نسح  مالـسالا 

هدوب هعیـش  هعماج  هقالع  دروم  زونه  شناد  نیا  هک  تسا  نآ  رگناشن  هک  هدرک  داـی  يرفعج  قاحـسا  نب  دـیز  مساـقلا  وبا  دیـسلا  زا  ریـسلا 
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«3 . » تسا هتشاد  راربالا  ۀمئالا  خیرات  یف  راونالا  ناونع  اب  یباتک  مه  یلصوم  دمحا  نب  نامثع  نب  هللا  ۀبه  نب  یلع  نسحلا  وبا  خیش  تسا .
. تسا یلبرا  یسیع  نب  یلع  زا  همئالا  ۀفرعم  یف  ۀّمغلا  فشک  باتک  متفه  نرق  زا  رگید  مهم  رثا 

هب متفه  نرق  رخآ  عبر  رد  نآ  فیلأت  خیرات  زا  هدش ، هتـشاگن  لدتعم  رایـسب  تسا و  ینـس  هعیـش و  فلتخم  ذـخآم  زا  هتفرگ  رب  هک  رثا  نیا 
زا تسا  یحرش  باتک  نیا  تسا . هدش  همجرت  یسراف  هب  اهراب  هتشاد و  هدهع  رب  مالسا  ملاع  رد  عیـشت  جیورت  رد  یمهم  رایـسب  شقن  دعب ،

بقانم یف  میظنلا  ردـلا  رگید  باتک  میاهتخادرپ . نآ  عبانم  رثا و  نیا  یـسررب  هب  یلقتـسم  باتک  رد  اـم  موصعم . هدراـهچ  یگدـنز  خـیرات 
رد هدنام  ياج  رب  نآ  زا  یخـسن  هک  زین  رثا  نیا  « 4 . » تسا م 676 )  ) یلح ققحم  درگاش  یماش ، متاح  نب  فسوی  خیـش  زا  میماهللا  ۀـمئالا 

. تسا تاداس  ناگرزب و  يانعم  هب  ترابع  نیا  رد  میماهل  تساهنآ . لئاضف  ناماما و  لاح  حرش 
مان اب  يرگید  فوهللا و  مان  اب  یکی  باتک  ود  م 664 )  ) سوواط نبا  تسا . هدوب  هجوت  دروم  مه  اروشاع  يارب  یـسیونلتقم  هرود  نیا  رد 

ییاهباتک زا  تسین ، لصا  قباطم  تقیقح  رد  تسا و  جـیار  هک  فنخم  وبا  لتقم  باـتک  تسا . هتـشاگن  نیـسحلا  لـتق  یف  نیـشلا  عرـصملا 
«5 . » دشاب سوواط  نبا  نآ  زا  مه  رثا  نیا  هک  تسا  لمتحم  تسا . نرق  نیمه  هب  بوسنم  هک  تسا 

______________________________

. تسا مق  رد  یمالسالا  ثارتلا  ءایحا  زکرم  رایتخا  رد  نآ  رصحنم  هخسن  (. 1)
ص 47 نیدلا ، بختنم  تسرهفلا ، (. 2)
ص 76 نیدلا ، بختنم  تسرهفلا ، (. 3)

ص 86 ج 8 ، هعیرذ ، کن : (. 4)
80 صص 78 - سوواط ، نبا  هناخباتک  (. 5)

ص:26  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

متشه ات  مراهچ  نرق  زا  یلحم  خیراوت 

زا برعلا  لحن  باتک  دراد ، مدـقت  يرثا  ره  رب  هک  هنیمز  نیا  رد  نهک  راـثآ  زا  تسا . هتـشاد  یلحم  خـیراوت  شراـگن  رد  یمهـس  زین  هعیش 
برعلا لحن  باتک  هامـس  باتک  اهنم : فیناصت  هل  تسا : هتـشون  وا  باـتک  فلؤم و  نیا  هراـبرد  توقاـی  « 1 . » تسا ینهر  رحب  نب  دـمحم 

نمیف عقی  ۀعیشلا و  یف  هلوق  نسحیف  اینس  وا  ایجراخ  مهنم  ناک  نم  ایعیش و  مهنم  ناک  نم  و  مالسالا ، یف  دالبلا  یف  برعلا  قرفت  هیف  رکذی 
باتک نیا  زا  ناتسربط . ناسارخ و  ناتسجس و  نامرک و  نم  ۀصاخ  قرـشملا  لهأ  لحن  هیف  رکذ  باتکلا  اذه  نم  ءزج  یلع  تفقو  مهادع .

. تسا هدنامن  ياج  رب  يزیچ  هدرک  لقن  نادلبلا  مجعم  رد  توقای  هچنآ  زج 
زا مراهچ  نرق  رد  مق  خیرات  فلؤم  تسا . یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  نادـلبلا  لاوحا  یف  نایبتلا  مان  اب  ای  ۀـحاسملا  نادـلبلا و  باتک 

دراوم رد  یپاچ  هخسن  رد  « 2 . » دشاب هدرک  هدافتـسا  وا  نادلبلا  باتک  نامه  زا  تسا  لمتحم  هک  هتفرگ  هرهب  مق  رهـش  خیرات  رد  باتک  نیا 
«3  ... » هدروآ نینچ  ناینب  باتک  رد  یقرب  دیوگیم : دروم  کی  رد  هدروآ و  مق  هب  طوبرم  یخیرات  بلاطم  یقرب  زا  لقن  هب  يددعتم 

لاوحا یف  نایبتلا  باـتک  ماـن  هک  نیا  نآ  هدروآ و  نونظلا  فشک  هک  نآ  رگید  لاـمتحا  دـشاب . نادـلب  فیحـصت  ناـینب  هک  تسا  لـمتحم 
«4 . » تسا هدوب  نادلبلا 

وبا ۀحاسملا  نادلبلا و  مان  اب  زین  یباتک  « 5 . » تسا هدش  هداد  تبسن  زین  دلاخ  نب  دمحم  ینعی  دمحا ، ردپ  هب  ۀحاسملا  نادلبلا و  مان  اب  یباتک 
رد هدوب و  یقرب  دمحا  باتک  يوجتسج  رد  يو  تسا . هتشاد  موس  نرق  رد  يریمح  عماج  نب  نیسح  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  رفعج 

«6 . » تسا هتشون  هراب  نیا  رد  یباتک  دوخ  نآ  زا  سپ  هتفاین ، ار  نآ  اما  هدرک ، وجتسج  مق  ير و  دادغب و  زا  هراب  نیا 
مهم رثا  نیا  تسا . هتـشون  لاـس 378  رد  ار  نآ  هک  تسا  یمق  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  زا  مق  خـیرات  هنیمز  نـیا  رد  رگید  مـهم  باـتک 
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یمالـسا ندـمت  رد  هک  یلحم  خـیراوت  تسا . هدـش  هتـشاگن  یمالـسا  نهک  ندـمت  رد  هک  تسا  یباتک  نیرتیملع  نیرتبلاج و  یخیرات ،
هرابرد یملع  بلاطم  شراگن  هب  تقد  هب  مق ، خـیرات  باتک  هک  یلاح  رد  تساهرهـش  لاـجر  لاـح  حرـش  شاهدـمع  شخب  هدـش  هتـشاگن 

اهنت هنافسأتم  هک  هدرک  میسقت  باب  تسیب  هب  ار  باتک  همدقم  رد  فلؤم  تسا . هتخادرپ  رهش  خیرات 
______________________________

ص 83 ج 24 ، ۀعیرّذلا ، ص 244 ؛ ج 2 ، تایفولاب ، یفاولا  ص 31 ؛ ج 18 ، ءابدالا ، مجعم  (. 1)
لباق ص 18 ، مق ، هب  طوبرم  راثآ  یـسانشباتک  کن : دـناهدرک . دای  مق  خـیرات  رد  ار  نایبتلا  باتک  زا  هدـش  لقن  دراوم  یـسردم  ياقآ  (. 2)

. تسا هدرک  لقن  نایبتلا  باتک  زا  دروم  نیدنچ   48 صص 44 - نیودتلا  رد  یعفار  هک  تسا  يروآدای 
ص 56 مق ، خیرات  (. 3)

ش 497 ص 145 ، ج 3 ، ۀعیرّذلا ، کن : (. 4)
ص 145 ج 3 ، ۀعیرّذلا ، (. 5)

ص 355 یشاجنلا ، لاجر  (. 6)
ص:27  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نسح نب  یلع  نب  نسح  زا  نآ  یسراف  نتم  تسین . تسد  رد  يربخ  زین  نآ  یبرع  نتم  زا  تسا . هدمآ  تسدب  نآ  باب  جنپ  یسراف  همجرت 
، هدـمآ مق  رهـش  هرابرد  هک  ییاهیهاگآ  زا  رظنفرـص  باتک  نیا  رد  تسا . هدیـسر  ماـجنا  هب  لاـس 805  رد  هک  تسا  یمق  کـلملا  دـبع  نب 

سپ هدوب و  نمی  رد  هک  ینامز  زا  يرعـشا  هلیبق  هرابرد  هوالعب  تسا . هداد  تسدب  راگزور  نآ  رد  جارخ  تیعـضو  زا  ییاهبنارگ  تاعالطا 
نآ رد  تسا . هتخادرپ  لیـصفت  هب  دناهدرک  ترجاهم  مق  هب  سپـس  قارع و  هب  هاگنآ  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  نآ  زا 

. تسا هدش  هتفگ  نخس  زین  ناریا  قطانم  زا  یخرب  حتف  هژیوب  تاحوتف  رد  اهنآ  شقن  زا  نایم 
نیا زا  يدراوم  اهنت  تسا . هتسیزیم  مشش  نرق  رد  هک  تسا  تسرهفلا  بحاص  نیدلا  بختنم  ير  خیرات  رگید  دوقفم  اما  شزرا  اب  باتک 

. تسا هدرک  لقن  نازیملا  ناسل  رد  رجح  نبا  ار  باتک 
رد هعومجم ، نیا  رد  « 1 . » تسا هتـشاد  ير  خیرات  مان  اب  یباتک  مه  ردـلا  رثن  جرارپ  یبدا  باتک  فلؤم  یبآ  نیـسح  نب  روصنم  دیعـس  وبا 

. میاهتخادرپ نیدلا  بجتنم  یبآ و  دعس  وبا  ینهر ، یقرب ، ییایفارغج  راثآ  یفرعم  هب  لقتسم  یلاقم 
فلؤم هدش و  هتشاگن  ناتسربط  خیرات  رد  هک  تسا  ینتم  نیرتمهم  هنادواج ، رثا  نیا  تسا . رایدنفـسا  نبا  زا  ناتـسربط  خیرات  رگید  باتک 

. تسا هدوب  یعیش  ناخروم  زا  هتسیزیم ، مشش  نرق  رد  هک 
یخیرات ياههاگدید  زا  یشخب  باتک  نیا  رد  يو  تسا . شزرا  اب  رایسب  یلحم  خیراوت  رگید  زا  زین  یلمآ  هللا  ءایلوا  انالوم  زا  نایور  خیرات 

. تسا هداد  تسدب  مالّسلا  مهیلع  ناماما  نامز  ات  هژیو  هب  ار  هعیش 

یماما هدزاود  ناینس  یسراف  یبرع و  راثآ 

هرابرد يراثآ  هک  تساهنآ  زا  یناسک  زا  يادج  نیا  دناهتـشون . ماما  هدزاود  یگدـنز  رب  یحرـش  یلیالد  هب  یناسک  زین  تنـس  لها  نایم  زا 
ار اهنآ  انثارت  رد  هیبرعلا  ۀـبتکملا  یف  تیبلا  لها  ناونع  اب  دوخ  تالاقم  هلـسلس  رد  یئابطابط  زیزعلا  دـبع  داتـسا  موحرم  هتـشون و  تیب  لـها 

. درک دای  ناوتیم  یماما  هدزاود  هعیش  حالطصا  اب  دارفا  نیا  زا  دناهدناسانش .
ربماغیپ زا  سپ  تفالخ  خـیرات  شخب  رد  هدـش ، فیلأـت  یـسراف  هب  لاس 520  دودـح  رد  هک  يداـش ، نبا  زا  صـصقلا  خـیراوتلا و  لـمجم 

 ... دوب قیدص  رکب  وبأ  مالسلا ، هیلع  ربماغیپ  سپ  زا  و  دسیونیم :
مالـسلا مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  زا  یتعامج  رکذ  رد  یلـصف  رگید ، یـشخب  رد  ومه  تسا . هدروآ  مه  ار  افلخ  ریاس  لاـح  حرـش  نآ  زا  دـعب 
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هب نآ  زا  سپ  هتـشون  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  لاح  حرـش  هدرک ، زاغآ  مالـس  اهیلع  ارهز  همطاف  زا  اـجنآ  رد  هدروآ .
مساقلا وبا  ات  ار  ناماما  ریاس  بیترت 

______________________________

ص 254 ج 3 ، ۀعیرّذلا ، (. 1)
ص:28  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » تسا هدروآ  راصتخا  هب  مالسلا  مهیلع  يرکسع  نسح  نب  دمحم 
بقانم حرش  هب  ( 654 - 581  ) يزوجلا نب  نمحرلا  دبع  جرفلا  وبا  نبا  طبـس  يدادـغب  هللا  دـبع  نب  یلغرف  نب  فسوی  رثا  صاوخلا  ةرکذـت 

نبا زا  لالا  باتک  دـیآ . رامـش  هب  راـثآ  نیتسخن  زا  یکی  دـیاب  لـیبق  نیا  زا  يراـثآ  هنیمز  رد  هتخادرپ و  ماـما  هدزاود  هلمج  زا  تیب و  لـها 
هتـسجرب ياههرهچ  زا  تسا . هدرک  لقن  همغلا  فشک  رد  ار  نآ  زا  يدراوم  یلبرا  هک  دـشاب  اهباتک  لـیبق  نیا  زا  دـیاب  زین  م 370 )  ) هیولاخ

يو زا  یلبرا  تسا . لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  جرارپ  رثا  هدنسیون  م 652 ،)  ) یعفاش هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  نایرج  نیا 
رـضخا نبا  هب  فورعم  دـمحم  نب  زیزعلا  دـبع  تسا . هدرک  شیاتـس  هدروآ  ار  ماـما  هدزاود  لاـح  حرـش  دوـخ  باـتک  رد  هک  نآ  لـیلد  هـب 

دروم لیلد  نیمه  هب  هدمآ و  مهدزای  ماما  ات  اهنت  ۀیولعلا ، ۀـیمطافلا  تیبلا  لها  فراعم  ۀـیوبنلا و  ةرتعلا  ملاعم  باتک  رد  م 611 )  ) يدابانگ
«2 . » تسا هتفرگ  رارق  یلبرا  یسیع  نب  یلع  داقتنا 

تسدب ار  نیتسخن  يافلخ  خیرات  زا  یحرش  ادتبا  دوخ ، مود  باتک  رد  هدیزگ ، خیرات  بولقلا و  ۀهزن  هدنسیون  م 740 )  ) یفوتسم هللا  دمح 
نینمؤملا و ریما  یناگدنز  زا  یحرش  هحفص 198  رد  همادا  رد  دزادرپیم . نینمؤملا  ریما  ماما  لئاضف  یگدنز و  حرش  نایب  هب  سپس  هداد و 

رگید هب  زین  ار  باتک  میس  باب  زا  میس  لصف  تسا . هدروآ  مالّسلا  هیلع  یـضترملا  یلع  نب  نسح  یبتجملا  ماما  نیملاعلا  بر  لوسر  دفاح 
، دـندوب قلخلا  یلع  قحلا  ۀـجح  هک  نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضر  نیموصعم  همئا  یمامت  رکذ  رد  هک : ترابع  نیا  اب  هداد  صاـصتخا  ناـماما 

رگا موصعم  همئا  هام . تفه  لاس و  هدزناپ  تسیود و  نیتأم  نیتس و  عبرا و  هنس  ناضمر  ات  نیعبرا  عست و  هنس  رفـص  عبار  زا  ناشتماما  تدم 
نایب ات  حرـش  نیا  دوریم . داریا  زاجیا  لیبس  رب  ياهمـش  ناشیا  لاوحا  زا  ار  كّربت  دـندوب  ناشیا  قحتـسم ، نوچ  اـما  دـندرکن  تفـالخ  هچ 
غابـص نبا  زا  ۀمئالا  لاوحا  ۀفرعم  یف  ۀمهملا  لوصفلا  زا  یکی  رگید  مهم  هنومن  ود  « 3 . » تسا هتفای  همادا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  یناگدنز 

م 953)  ) نولوط نب  دمحم  نیدلا  سمـش  زا  ۀیمامالا  دنع  ۀیرـشع  ینثالا  ۀمئالا  مجارت  یف  ۀـیبهذلا  تارذـشلا  يرگید  و  م 855 )  ) یکلام
. تسا

دض رب  دنت  يریگعـضوم  یتح  ننـست و  رب  رارـصا  دوجو  اب  هک  تسا  مهن  نرق  زا  اسراپ  دمحم  هجاوخ  باطخلا  لصف  باتک  رگید  مهم  رثا 
باتک تسا . هدیـسر  پاچ  هب  مراهچ  رتفد  ناریا  یمالـسا  ثاریم  رد  باتک  زا  شخب  نیا  تسا . هدروآ  ار  ناماما  لاوحا  زا  حرـش  ضفاور ،

نرق زا  خیراوتلا  ۀجهب 
______________________________

458 صص 454 - رواخ ) هلالک  نارهت ، راهب ، ءارعشلا  کلم  ششوک  هب  ، ) صصقلا خیراوتلا و  لمجم  (. 1)
: کن تسا . هدش  لقن  همغلا  فشک  رد  نآ  زا  یتاعطق  هچرگ  هدـنامن  یقاب  يرثا  ملاعم  باتک  زا  ایوگ  ص 306 . ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 2)

ص 121 همغلا ، فشک  یلبرا و  یسیع  نب  یلع 
ص 207 هدیزگ ، خیرات  (. 3)

ص:29  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » تسا هدروآ  ار  ناماما  افلخ و  یگدنز  زا  یحرش  ینامثع ، هزوح  رد  هدش  فیلأت  يرجه و  مهد 

صاصتخا ناماما  لاح  حرش  هب  دنلب  یلصف  زین  مهد  نرق  زا  یئالبرک  نیسح  شیورد  ینعی  نانجلا ، تانج  نانجلا و  تاضور  باتک  فلؤم 
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لضف رثا  موصعم  هدراهچ  تاولص  حرـش  رد  مودخملا  یلا  مداخلا  ۀلیـسو  شزرا  اب  باتک  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  روبزم  باتک  تسا . هداد 
هدش فیلأت  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  حرـش  رد  تسا ، هرهـش  يوفـص  تلود  عیـشت و  اب  تیدض  هب  هک  م 927 )  ) یجنخ ناـهبزور  نب  هللا 

قعاوصلا « 3 . » دراد ار  ماما  هدزاود  لاح  حرـش  هدـش و  فیلأت  ینامثع  تلود  هیاس  رد  يرجه  مهد  نرق  تافلؤم  زا  رابخالا  هنک  « 2 . » تسا
نیرتمهم زا  یکی  تساهنآ . بقاـنم  ناـماما و  لاـح  حرـش  رب  لمتـشم  هتـشاگن ، ضفاور  رب  در  رد  ار  نآ  هک  یمتیه  رجح  نبا  رثا  ۀـقرحملا 

زین ماما و  هدزاود  ءایبنا و  یگدـنز  زا  رـصتخم  یحرـش  ءادهـشلا  ۀـضور  باـتک  رد  هک  تسا  یفـشاک  نیـسح  ـالم  شرگن  نیا  ياـههرهچ 
رد رگید  باتک  تسا . هداد  صاصتخا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  شخب  نیرتلصفم  نآ  رد  هدروآ و  اهنآ  يارب  يرادازع  رد  یبلاـطم 
زین ار  ماما  هدزاود  لاح  حرش  افلخ ، لاح  حرش  رب  هوالع  نآ  نمض  هک  تسا  یمزراوخ  نیدلا  لامک  زا  یـصقالا  دصقملا  باتک  هنیمز  نیا 

. تسا هدروآ 

مهد ات  متفه  نرق  زا  نابهذم  یماما  یسراف  راثآ 

. تسا هجوت  لباق  دوخ  دح  رد  هک  هدنام  ياج  رب  هرود  نیا  رد  نابز  یسراف  نایعیش  زا  یکدنا  ياهباتک 
در رد  هک  یباتک  ربارب  رد  هعیـش  زا  عافد  رد  یخیرات  یمالک - تسا  یباتک  هک  يزار  ینیوزق  لیلجلا  دـبع  زا  ضقن  ناونع  اب  هنادواج  يرثا 

تیعضو زین  هعیش و  هرابرد  هژیوب  يرجه  مشـش  نرق  زا  درف  هب  رـصحنم  ياهیهاگآ  رب  لمتـشم  مهم ، رثا  نیا  تسا . هدوب  هدش  هتـشون  هعیش 
هتـشاگن هشیاع  زا  عافد  ای  کفا  ثیدـح  هرابرد  یباتک  هک  هدـش  روآدای  باـتک  ناـمه  رد  يو  تسا . هرود  نآ  یـسایس  اـنایحا  یگنهرف و 

. دننزیمن هنعط  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نارسمه  هب  نایعیش  دیوگب  هک  دنکیم  دای  لیلد  نیا  هب  ار  بلطم  نیا  يو  « 4 . » تسا
دامع تسا . یخیرات  یمالک - ياهراک  یگمه  هک  هدـش  فیلأت  ناهفـصا  رد  متفه  نرق  رخاوا  رد  یعیـش  راـکرپ  هدنـسیون  کـی  زا  رثا  هس 
هنامز زا  هدرک و  یعیش  مهم  تاعوضوم  رب  یخیرات  یمالک - یشرگن  راربالا  ۀفحت  نیرهاطلا و  بقانم  ییاهب ، لماک  هدنسیون  يربط  نیدلا 

هاگیبوهاگ زین  دوخ 
______________________________

ص 365 ج 1 ، ناریا ، یلم  هناخباتک  یطخ  ياههخسن  تسرهف  (. 1)
اب هک  نآ  دـیدج  پاـچ  دوب . هدـش  پاـچ  یـشعرم  هللا  ۀـیآ  هناـخباتک  تاراـشتنا  هلـسلس  رد  اـم  شـشوک  هب  باـتک  نیا  نیا ، زا  شیپ  (. 2)

. تسا هدش  هضرع  نایراصنا  تاراشتنا  طسوت  دش  هلباقم  دیدج  ياهخسن 
ص 58 دنفسا ، هرامش  مهدراهچ ، لاس  شناد ، رشن  کن : نآ  یفرعم  رد  (. 3)

295 ص 115 ، ضقن ، باتک  (. 4)
ص:30  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رد ینیمارو  هاشبرع  نب  دیز  یبا  نب  دمحم  دیـس  زا  راربالا  ۀمئالا  ۀـفرعم  یف  رابکلا  نسحا  مجحرپ  باتک  تسا . هداد  تسد  هب  ییاهیهاگآ 
ياج رب  یـشعرم - هللا  ۀیآ  هناخباتک  رد  هلمج  زا  نآ - زا  ییاههخـسن  هدـش و  هتـشاگن  يرجه  لاس 740  رد  موصعم  ناماما  یگدـنز  حرش 

نیـسح نب  دـمحم  زا  دـمحم  لآ  يازفاشمار  باتک  تسا . تسد  رد  ياهراوز  نسح  نب  یلع  زا  راونالا  عماول  مان  اب  نآ  هصـالخ  هدـنام و 
«1 ، » هدناوخ فلؤم  دزن  ار  نآ  زا  یـشخب  هدید و  ار  نآ  نیدـلا  بختنم  هک  تسا  هدوب  ناماما  ءایبنا و  خـیرات  رد  يدـلج  هد  يرثا  بستحم 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ملع  هرابرد  رگید  یبتجم و  ماما  یگدنز  هرابرد  یکی  هک  هدمآ  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد  نآ  زا  لقن  ود  هکنانچ 
جهانم یف  جهملا  جهابم  تسا . هدشن  تفای  متشه  نرق  زا  سپ  زا  يو  زا  يرثا  اما  هدش  دای  نآ  زا  نیدلا  بجتنم  تسرهفلا  رد  و  « 2 . » تسا

باتک نیا  تسا . هدرکیم  یگدنز  مشش  نرق  رد  يوق  رایسب  لامتحا  هب  هک  تسا  یعیش  هتسجرب  هدنـسیون  يردیک  نیدلا  بطق  زا  ججحلا 
هتشاذگ جهابملا  ۀجهب  ار  شمان  مجرتم  هدمآ و  رد  یسراف  هب  متـشه  نرق  رد  يراوزبس  یعیـش  نیـسح  نب  نسح  طسوت  هدوب  یبرع  هب  هک 
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يرادبرس نایاورنامرف  زا  یکی  ناونع  هب  ات 759  لاس 753  زا  هک  نیدلا  سمـش  نب  ییحی  نیدـلا  ماظن  هجاوخ  هب  ار  همجرت  نیا  يو  تسا .
. دش هدیشک  مظن  هب  ینوت  یتریح  مان  اب  یناشاک  يرعاش  طسوت  مهد  نرق  رد  جهابملا  ۀجهب  تسا . هدرک  ادها  هتشاد  تموکح  ناسارخ  رد 
ربمایپ و یگدـنز  هرابرد  یفیاطل  اهتیاکح و  رب  لمتـشم  هک  حابـشالا  سنوم  حاورالا و  ۀـحار  مان  اب  مه  یباتک  يراوزبس  یعیـش  نسح  « 3»

«4 . » تسا هدیسر  پاچ  هب  هک  هتشاگن  تسا  تیبلا  لها 
ربمایپ دلوت  خیرات  رد  هدش : هتفگ  نآ  فصو  رد  هک  همئا  تسرهف  ای  ماما  هدزاود  خیرات  ای  يدیشر  خیرات  ای  يدمحم  خیرات  ناونع  اب  ینتم 
زیربت یلم  هناخباتک  رد  نآ  زا  ياهخسن  هک  هدعق 819  يذ  متـسیب  خیرات  اب  مظن  هب  ناشربق  ياج  هاگداز و  بقل و  بسن و  مان و  اب  ناماما  و 

نآ عیـشت  رد  هدوب و  هدنبادخ  دـمحم  ناطلـس  ناکیدزن  زا  هک  تسا  یـشاک  نسح  الم  زا  رثا  نیا  « 5 . » دوشیم يرادهگن  هرامش 3626  هب 
. تسا هتشاگن  دادغب  هلح و  رد  هدوب  هدرک  يرپس  ار  شیگدنز  زا  لاس  تصش  هک  لاس 708  رد  ار  باتک  نیا  يو  دراد . ازسب  یمهس  هرود 

بلح رد  لاس 803  رد  ترتع  خیرات  مان  اب  مه  یباتک  « 6»
______________________________

ص 108 نیدلا ، بجتنم  تسرهفلا ، (. 1)
ش 394 ص 435 ، يومرا ، پاچ  نیدلا ، بجتنم  تسرهفلا ، تاقیلعت  کن : (. 2)

786 ص 785 ، يروتسا ، یسراف  تایبدا  (. 3)
يرس رد  لاس 1375  رد  يرهپـس  دمحم  ياقآ  شـشوک  هب  نآ  پاچ  ص 785 . يروتسا ، یـسراف  تایبدا  کن : نآ  ياههخـسن  يارب  (. 4)

. تسا هدیسر  ماجنا  هب  بوتکم  ثاریم  تاراشتنا 
ص 2704 يوزنم ، یسراف  یطخ  ياههخسن  تسرهف  (. 5)

ص 899 يروتسا ، (. 6)
ص:31  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » تسا هدرک  پاچ  هوژپشناد  ار  نآ  نتم  هک  هدش  فیلأت 
یلاس دنچ  هک  درک  دای  ماوعلا  ناتسب  مارکلا و  ۀهزن  زا  دیاب  هعیش ، نانابز  یسراف  نایم  رد  مالسا  ردص  خیرات  هنیمز  رد  راثآ  نیرتلصفم  زا 
نرق لئاوا  مشش و  نرق  رخاوا  رد  هک  تسا  يزار  نسح  نب  نیسح  نب  دمحم  زا  رثا  نیا  تسا . هدش  پاچ  یناوریش  دمحم  حیحصت  اب  تسا 

. مکی تسیب و  باب  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هریس  رد  زا  تسا  يرابخا  يواح  دلجم  ود  رد  باتک  تسا . هتسیزیم  يرجه  متفه 
. رگید یلئاسم  رکب و  وبأ  هرابرد  هدش  پاچ  باتک  لوا  دلجم  رد  هک  مایس  باب  ات  نآ  زا  سپ  و 

رابکلا نسحا  رانک  رد  دیاب  رثا  نیا  تسا . هدروآ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  ار  نیموصعم  تازجعم  رابخا  متـصش  باب  ات  باتک  مود  دـلجم 
هک نیا  اب  باتک  نیا  هک  تسا  ینتفگ  دوش . یقلت  مالـسا  ردـص  خـیرات  زا  ناریا  خـیرات  ینایم  هرود  هعیـش  یـسراف  راثآ  نیرتلماک  زا  یکی 
رد دـننک . همجرت  شیارب  ات  هداد  ار  نآ  هتـسنادیمن  یـسراف  هک  يو  هتفرگ و  رارق  سوواط  نبا  هجوت  دروم  تیمها  ظاحل  هب  هدوب  یـسراف 

يزار رخافملا  وبا  طسوت  مشـش  نرق  رد  مظن  هب  هتبلا  یـسراف و  هب  مه  یلتقم  « 2 . » تسا هدرک  لقن  مومهملا  جرف  رد  نآ  زا  مه  دروم  کـی 
. تسا هدنام  ياج  رب  یفشاک  ءادهشلا  ۀضور  رد  نآ  راعشا  زا  یشخب  هک  هدش  هدورس 

يوفص رصع  هناتسآ  رد  يراگنخیرات 

ياهحرـش رارکت ، دوکر ، راتفرگ  یملع  ياههنیمز  بلاغ  رد  فیلأت  متفه ، مشـش و  نرق  ات  یمالـسا  ندمت  هوکـش  نارود  زا  رذـگ  زا  سپ 
اههنیمز زا  یخرب  رد  هاـگ  درک و  انثتـسا  ار  اـهنآ  دـیاب  هک  دراد  دوجو  يرداـن  دراوم  هتبلا  دوشیم . یملع  ياهـشور  دـقاف  بلغا  هدوـهیب و 

. ناونع هب  تسین . ردان  زین  نادنچ 
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ظفاح راثآ  زین  ینیوج و  ياشگناهج  ای  خـیراوتلا و  عماج  ریظن  يراـثآ  دراد و  ییـالاب  تبترم  لوغم  رـصع  رد  یـسیونخیرات  شناد  لاـثم ،
نبا يدفـص ، یبهذ ، ریظن  ياهتـسجرب  نادنمـشناد  هک  رـصم  تاماش و  ياههزوح  زج  هب  نآ  زا  دـعب  تسالاو . تبترم  نیا  رگناـشن  ور  بآ 

نایعیش هن  ناینـس و  هن  تسین . يربخ  قرـش  رد  هدرک ، تیبرت  ار  رگید  يرایـسب  یبتک و  يزیرقم ، یماش ، یحلاص  یلبنح ، دامع  نبا  رجح ،
، دندرک دیلوت  ار  اهنآ  لاثما  ير و  خیرات  ای  ناجرج  خیرات  ای  قهیب  خـیرات  ای  روباشین  خـیرات  ریظن  تسخن  نورق  رد  هک  ار  ياهتـسجرب  راثآ 

خیرات هرابرد  تبـسن  نیمه  هب  تسا . دوکر  راتفرگ  اهتلود ، زا  یخرب  هب  تبـسن  یلحم  خیراوت  زجب  هرود  نیا  یـسیونخیرات  دـنرادن . رگید 
اعون هک  دندروآ  دیدپ  مهن  نرق  رد  ار  يدودحم  راثآ  دنراد ، هطلس  قرش  رد  نامز  نیا  رد  هک  ینایفوص  دوشیمن . ماجنا  يراک  زین  مالـسا 

مالسا خیرات  زا  یشخب  لماش  اعبط  هک  دوب  خیاشم  هلسلس  اهنآ و  باطقا  تاقبط  حرش 
______________________________

زا تیب  لـها  هراـب  رد  یـسراف  یبرع و  رد  هک  ییاـهراک  زا  یحرـش  هوژپشناد  همدـقم  نیا  رد  ص 15 . مارکلا ، ناتـسب  همدـقم  کن : (. 1)
. درکیم هضرع  هراب  نیا  رد  يرتعماج  تاعالطا  شاک  يا  تسا . هدروآ  هدش  هتشاگن  نایعیش  ناینس و  فرط 

ص 482 سوواط ، نبا  هناخباتک  (. 2)
ص:32  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یسیونلاححرش زین  خیرات و  رد  یبرجت  ریغ  شرگن  یعون  هنایفوص ، شرگن  هبلغ  لیلد  هب  خیراوت  نیا  رد  دشیم . هعیش  ناماما  خیرات  زین  و 
هرئاد زا  جراخ  باطقا  یگدـنز  دوب . نآ  زا  شیپ  نرق  دـنچ  رد  نآ  لاثما  ءایلوالا و  تاقبط  فیلأـت  هتـشر  نآ  هلـسلس  رـس  هک  تفاـی  جاور 

هک یخیرات  راثآ  لیبق  نیا  زا  یلیوط  تسیل  دراد . رارق  دوخ  یعیبط  دح  زا  رتارف  اهراب  زیچ  همه  دریگیم و  لکـش  اهناسنا  یگدنز  لومعم 
رد تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  شزرا  فوـصت  نتفر  ناـیم  زا  اـب  ناـمزمه  هدوـب و  يراگنخـیرات  هزوـح  رد  یملع  شزرا  دـقاف  زین  اـعون 

. تسا هدمآ  خیرات ، شخب  يروتسا ، یسراف  تایبدا 
دندوب ترابع  دنتفرگیم  اهنآ  زا  ار  دوخ  یخیرات  شرگن  اتدمع  مدرم  هک  کلسم  یفوص  تنـس  لها  نایم  رد  اهنآ  نیرتروهـشم  زا  یخرب 

رد یمزراوخ  نیسح  نیدلا  لامک  تسد  هب  همجرت  تسین و  تسد  رد  یهاگآ  یبرع  نتم  زا  یصقتسملا ، ۀمجرت  یف  یـصقالا  دصقملا  زا :
«1 . » تسا هدش  ماجنا  مهن  نرق 

دهاوش « 4 ، » یماج زا  يدمحم  هانپ  تلاسر  ترضح  دولوم  « 3 ، » یماج زا  یبنلا  ریس  « 2  » یفطصملا ةریس  یف  یبتجملا  باتک  نم  یبتجملا 
نایب تسا . هدنام  ياج  رب  نآ  زا  یطخ  هخـسن  اهدص  هتفای و  ترهـش  رایـسب  باتک  نیا  « 5 . » یماج زا  اضیا  ةوتفلا  لـها  نیقی  ۀـیوقتل  ةوبنلا 

زا ةوتفلا  جرادم  یف  ةوبنلا  جراعم  « 6 ، » روهشم یفوص  لامج  ریپ  هب  روهشم  یناتسدرا  دمحا  نیدلا  لامج  زا  نیلسرملا  دیـس  لاوحا  قئاقح 
لامج ریما  زا  باحـصالا  لآلا و  یبنلا و  ریـس  یف  بابحالا  ۀضور  دراد . یناوارف  ترهـش  زین  باتک  نیا  « 7 (. » م 907  ) یهارف نیدـلا  نیعم 

«8 . » تسا هدوب  رادروخرب  يریگمشچ  ترهـش  زا  هدش و  فیلأت  لاس 900  رد  هک  يزاریش  یکتـشد  ینیـسح  هللا  لضف  نب  هللا  ءاطع  نیدلا 
نب نسح  نیدلا  جات  نب  دـمحا  زا  يدـمحا  راثآ  « 9 . » تسا هدـش  هتـشاگن  تیب  لها  بقانم  رد  ومه  زا  ءابعلا  لآ  بقانم  یف  ءاـبحالا  ۀـفحت 

تاراشتنا يرـس  رد  ثدحم  مشاه  ریم  ياقآ  شـشوک  هب  زین  اریخا  تسا و  یماما  هدزاود  ناینـس  راثآ  زا  هک  « 10  » يدابآرتسا نیدلا  فیس 
ناوارف هرود  نیا  رد  هنایفوص  عون  زا  یـسدق  شرگن  يواح  مظن و  هب  ای  تسا  رثن  هب  اب  هک  رگید  يراثآ  تسا . هدـش  پاـچ  بوتکم  ثاریم 

تسا يریثأت  لیلد  هب  لاقم ، نیا  رد  اهباتک  نیا  زا  دای  يرفنضغ . هبراحم  يردیح ، هلمح  رارسالا ، رحب  جارعملا و  ردان  ریظن  ینیوانع  تسا .
هک تسا  یفـشاک  نیـسح  الم  ءادهـشلا  ۀضور  تایبدا ، ود  نیا  طابترا  رد  حـضاو  هنومن  تسا . هتـشاد  هعیـش  يراگنخـیرات  تایبدا  رد  هک 

. تسا هدوب  نایعیش  نایم  رد  ذوفنرپ  ینتم  لاس  اهدص  ات  دوخ  هداد و  لاقتنا  ناریا  عیشت  هب  ار  تاره  رب  مکاح  ياههاگدید  اقیقد 
______________________________

ص 775 يروتسا ، یسراف ، تایبدا  خیرات  (. 1)
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ص 791 يروتسا ، (. 2)
ص 792 يروتسا ، (. 3)
ص 795 يروتسا ، (. 4)

803 صص 797 - يروتسا ، (. 5)
793 ص 792 ، يروتسا ، (. 6)

810 صص 803 - يروتسا ، (. 7)
818 صص 810 - يروتسا ، (. 8)

ص 818 يروتسا ، (. 9)
ص 819 يروتسا ، (. 10)

ص:33  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

يوفص هرود  رد  یعیش  يراگنخیرات 

تسا ییاهتلود  انایحا  يوفص و  تلود  یخیرات  تالوحت  تبث  هب  طوبرم  یسیونخیرات  زا  یـشخب  يوفـص ، هرود  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
«1  » فلتخم ياهارآملاع  نآ  روهشم  ياههنومن  هک  ار  تافیلأت  لیبق  نآ  یگنوگچ  حرش  دصق  اجنیا  رد  ام  دناهدوب . تلود  نیا  دمآرد  هک 

هریس زا  معا  مالسا  ردص  خیرات  هب  هک  تسا  یخیرات  ياهباتک  هب  هراشا  نامدصق  افرـص  هکلب  میرادن  تساهنآ  زج  خیراوتلا و  ۀصالخ  ای  و 
. دناهتخادرپ مالّسلا  هیلع  ناماما  خیرات  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ناریبد نایشنم و  دننام  يوفص  رصع  هعماج  ناگتخیهرف  زا  يرگید  هفیاط  هکلب  نید ، ناملاع  هن  لوا ، عون  زا  راثآ  نافلؤم  هک  تسا  ینتفگ 
اجکی دنراد ، تهابش  رگیدکی  هب  الماک  تاهج  يرایـسب  زا  ظاحل و  نیا  زا  هک  ار  راجاق  يوفـص و  هرود  اجنیا  رد  دندوب . نارعاش  انایحا  و 

هرود ینعی  نآ  مود  هلحرم  هب  تبون  لوا ، لیعامـسا  دهع  هب  يوفـص  تلود  لیکـشت  تسخن  هلحرم  تشذـگ  اب  میهدیم . رارق  هجوت  دروم 
ناونع هب  نآ  زا  ینابهاگن  عیشت و  هب  هجوت  تلود ، نیا  یلصا  ياهمرها  زا  دوب . نآ  لفکتم  بسامهط  هاش  هک  دیـسر  يوفـص  تلود  تیبثت 

زا تخادرپ و  ناریا  رد  یعیـش  هشیدـنا  قیمعت  راـک  هب  بلطم  نیا  كرد  اـب  بساـمهط  هاـش  دوـب . دـیدج  تلود  یلـصا  ياـهداینب  زا  یکی 
ندرک انـشآ  یتابثا  هبنج  زا  مدرم  ییانـشآ  هدـمع  فدـه  خـیرات ، هزوح  رد  درک . شالت  لاس  لهچ  رما  نیا  میکحت  يارب  فلتخم  ياـیاوز 
یقرـش شخب  رد  هژیوب  ناریا ، هک  تسا  ینتفگ  دوب . مالـسا  ردص  رد  همئا  نافلاخم  لامعا  دـقن  يداقتنا ، رظن  زا  ناماما و  یگدـنز  اب  مدرم 

هک هتکن  نیا  هب  هجوت  درکیم . کمک  عیشت  رتشیب  هچ  ره  جاور  هب  ییانشآ ، نیا  هعـسوت  يور  ره  هب  اما  دندوب ، انـشآ  همئا  بقانم  اب  الماک 
، هدوب مدرم  نایم  عیـشت  هعاشا  فدـه  هب  اقیقد  نیا  هدرک و  رداص  ار  همغلا  فشک  شزرا  اب  باـتک  همجرت  روتـسد  راـب  هس  بساـمهط  هاـش 

نوچ دسیونیم  شاهمجرت  همدقم  رد  يو  تسا . نامجرتم  نیا  زا  یکی  يوضر  شیرق  نب  هللا  تمعن  تسا . رکذـلا  قوف  بلطم  رب  يدـیؤم 
دوب ررقم  مولعم و  دوش و  راکـشآ  مدرم  نایم  رد  اربت  الوت و  هک  دوب  نیا  رب  هجوتم  بسامهط ] هاش   ] رخافم عماج  نآ  رطاع  رطاـخ  هراومه  »

دومرف دنرادن ، لصاح  لیصفت  هب  ناشیا  بقانم  بقاوث  تفرعم  دنلفاغ و  مالّسلا  هیلع  نیبیط  همئا  لاوحا  رثکا  زا  نامز  نیا  نامدرم  رتشیب  هک 
نایلاوم دوش و  ماع  نآ  عفن  دنک  یـسراف  هب  یـسک  رگا  باب ، نیا  رد  تسا  بتک  نیرتعماج  هک  ۀـمئالا  ۀـفرعم  یف  همغلا  فشک  باتک  هک 

نیا هب  يو  هک  دـهدیم  حرـش  سپـس  يو  دوب ». میمع  لماش و  یتکرب  میظع و  یتمعن  نیا  دـنوش و  مامت  لـماک و  ناـماما  تفرعم  رد  همه 
«2 . » درک مایق  تمدخ 

______________________________

يارآملاع يوفـص  زا  شیپ  و  یـسابع . يارآملاع  يوفـص ، يارآملاع  بساـمهط ، هاـش  يارآملاـع  لیعامـسا ، هاـش  يارآملاـع  ریظن  (. 1)
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. يردان يارآملاع  هیوفص  زا  دعب  و  يردان ،
همجرت ود  ص 386 . يوفص ، هرود  رد  یسراپ  هب  ینید  نوتم  همجرت  هلاقم  نایوفص ، نداتفا  رب  للع  کن : (. 2)

ص:34  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دوب یثیدح  يرابخا و  ياههشیدنا  دشر  هرود ، نیا  رد  مالسا  خیرات  هب  نتخادرپ  رگید  لیلد 

رد اما  درک  فیعضت  ار  هفسلف )  ) لقع هقف و  يرگیرابخا ، هبلغ  وس و  کی  زا  داهتجا  باب  ندش  هتـسب  زین ، تنـس  لها  نایم  رد  هک  مینادیم 
رابخا باب  نوچ  دـش  تیوقت  يداهتجا  هقف  مه  دـیفم ، خیـش  زا  سپ  زا  هلحرم  نیا  زین  هعیـش  رد  داد . زورب  لاجم  لاجر  خـیرات و  هب  ضوع 

ات يوفـص ، هرود  رد  يرگیرابخا  ددجم  دشر  اب  دش . دودحم  لاجر  خیرات و  ضوع  رد  درک و  دشر  هفـسلف  مالک و  مه  دوب و  هدـش  هتـسب 
نآ یمالک  ياهثحب  رد  خیرات  زا  هدافتـسا  رد  نآ  ندش  دودـحم  ببـس  يرگید  لماع  هک  نآ  زج  تفای . روهظ  لاجم  زین  خـیرات  ياهزادـنا 

رهاظ ۀثالثلا  عدب  یف  هثاغتسالا  ریظن  ییاهباتک  رد  موس  نرق  رد  هک  دوب  ییاهنامه  ثحابم  نیا  دش . تماما  ثحابم  یـصاصتخا  روط  هب  مه 
. دوب هدش 

رد هدرتـسگ  یخیراـت  راـثآ  هک  تسا  نآ  نـیرحب  رد  ناریا  زا  جراـخ  نایعیـش  هزوـح  رد  یتـح  يوفـص ، هرود  راـثآ  هدـمع  یگژیو  کـی 
هتـشاد و لماک  یجاور  قارع  رد  تنـس  لها  ياـهباتک  هک  یلبرا  سوواـط و  نبا  ناـمز  فـالخ  رب  ناـمز ، نیا  رد  تسا . هدوبن  ناـشرایتخا 

ةادهلا تابثا  ریظن  يراثآ  رد  تنـس  لها  ياهباتک  زا  هچنآ  تسا . هدوب  رایتخا  رد  یعیـش  ياهباتک  اهنت  دناهدربیم ، هرهب  اهنآ  زا  مه  نایعیش 
دنچ دـیاب  هتبلا  تسا . هدـش  لقن  اهنآ  لاثما  یلبرا و  سوواط ، نبا  قیرطب ، نبا  قیرط  زا  اعون  هک  تسا  یبلاطم  هدـمآ ، اهنآ  زج  اـی  راـحب  اـی 

رد راثآ  نیرتعیاش  هک  ریثک  نبا  ای  یبهذ  راثآ  ای  يربط  خـیرات  ریظن  نهک  یخیرات  عبانم  درک . انثتـسا  ار  اهنآ  لاثما  تغل و  دودـحم  باـتک 
ۀیآ هناخباتک  تسرهف  دلجم  تسیب  رد  يربط  خیرات  زا  هخـسن  کی  زین  زونه  تسا . هدوبن  یعیـش  ناملاع  رایتخا  رد  هدوب  تنـس  لها  ناهج 

یبوقعی خیرات  زا  تسا . هدش  هدناسانش  دلج  تسیب  نیا  رد  يدوعـسم  بهذلا  جورم  زا  هخـسن  کی  اهنت  تسا و  هدشن  یفرعم  یـشعرم  هللا 
ياهخسن هک  تسناد  دیاب  زین  و  درادن . دوجو  ناریا  رد  نآ  زا  یطخ  ياهخـسن  هکلب  تسین  تسرهف  نیا  رد  يدای  تسا  یعیـش  يرثا  هک  زین 

عبانم نتشاد  ظاحل  زا  هرود ، نیا  هک  دهدیم  ناشن  همه  نیا  تسا . هتشادن  رارق  یسلجم  همالع  رایتخا  رد  یتح  دیفم  خیش  لمجلا  باتک  زا 
همین رد  هک  هلاسر  نیدنچ  رد  تسا . هدوب  ریقف  رایـسب  رایـسب  نآ ، لاثما  فارـشالا و  باسنا  ریظن  یمانمگ  عبانم  هب  دسر  هچ  جـیار  یخیرات 

و نایسابع ! عفادم  ای  تسا  یماما  هعیش  کی  يو  ایآ  هک  هتـشاد  دوجو  دیدرت  نیا  زونه  هدش ، هتـشون  ملـسم  وبا  هرابرد  يوفـص  تلود  مود 
نآ زا  ياهنوگ  هب  هتـشاد و  رایتخا  رد  ار  بهذـلا  جورم  اهنت  دـهد ، ناشن  نایـسابع  عفادـم  ار  وا  ات  تسا  هتـساوخ  هدنـسیون  کی  هک  ینامز 

«1 . » تسا هتفای  هتخانشان  يرهوگ  ییوگ  هک  هتفگ  نخس 
هتشون مالّسلا  هیلع  ناماما  رابخا  هریس و  هنیمز  رد  هرود  نیا  رد  یناوارف  یبرع  یسراف و  ياههتشون 

______________________________

. تسا هدش  یفرعم  اجنامه  رد  زین  رگید 
. اههم ملسم  وبا  ملسم و  وبا  هرابرد  هلاسر  هس  مود ، رتفد  یشعرم ،) هللا  ۀیآ  هناخباتک  تاراشتنا  زا   ) ناریا یمالسا  ثاریم  کن : (. 1)

ص:35  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ات مهدزای  دـلجم  زا  دـسریمن . یـسلجم  همـالع  راونـالا  راـحب  تادـلجم  ياـپ  هب  مظن  یگدرتسگ و  ظاـحل  زا  مادـکچیه  اـما  تسا . هدـش 

ینآرق تایآ  همیمض  هب  هدوب ، هراب  نیا  رد  هچنآ  هعیش ، رداصم  نیرتمهم  زا  نآ  نمض  هک  دراد  صاصتخا  ءایبنا  صصق  هب  راحب  مهدراهچ 
ات 22 دـلجم 15  زا  دـلجم  تشه  لماش  مه  يوبن  هریـس  تسا . هدروآ  مهارف  ار  مزال  بلاطم  شدوخ ، تاحیـضوت  اـنایحا  اـهنآ و  ریـسفت  و 

. تسا هدش  ماجنا  تقد  اب  اهتمسق  ریاس  دننام  هجوت و  لباق  اتبسن  یسلجم  همالع  يدنبمیسقت  عون  دشابیم . لصفم  رایسب  اتبسن  هک  تسا 
. تسا هتفای  همادا  ترضح  نآ  یناوج  ات  هدش و  زاغآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دادجا  زا  مهدزناپ  دلج 
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قالخا و هلمج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  طوبرم  یـصخش  لئاسم  ياهتنا  ات  هجیدـخ  اب  جاودزا  يارجام  زا  مهدزناـش  دـلجم 
. تسا هتفرگ  رب  رد  ار  ترضح  نآ  ننس 

. تسا ترضح  نآ  تازجعم  رب  لمتشم  همادا  رد  یبنلا و  وهس  تمصع و  ثحب  لماش  تمسق  کی  رد  مهدفه  دلجم 
. تسا هدمآ  جارعم  ربخ  نآ  ياهتنا  رد  ثعبم و  همادا  رد  تازجعم و  زین  مهدجه  دلجم  تسخن  شخب 

. دوشیم لماش  ار  ردب  هوزغ  ات  تثعب  نارود  رابخا  مهدزون  دلجم 
. تسا ناریما  ناهاش و  هب  يراگنهمان  هیبیدح و  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تاوزغ  همادا  متسیب  دلجم 

. تسا هتفای  دادتما  عادولا  ۀجح  ات  مکی  تسیب و  دلجم 
ترـضح و نآ  صاوخ  باحـصا و  زا  یخرب  نارـسمه و  هژیوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  براقا  رابخا  لماش  میود  تسیب و  دلجم 

. تسا هدروآ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تافو  هب  طوبرم  رابخا  اهتنا  رد 
افلخ خیرات  هب  مکی  یـس و  ات  متـشه  تسیب و  دلجم  تسا . هدش  هداد  صاصتخا  تماما  ثحبم  هب  متفه  تسیب و  ات  موس  تسیب و  دـلجم  زا 

هک هدـش  هداد  صاصتخا  ناماما  هریـس  خـیرات و  هب  موس  هاجنپ و  ات  مود  یـس و  دـلجم  زا  تسا . هدـش  پاچ  یگزات  هب  هک  دراد  صاصتخا 
راثآ زا  یخرب  زا  رظنفرـص  یـسلجم  همالع  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  دلجم  کی  رگید  یخرب  يارب  دلجم و  دـنچ  ات  ناماما  زا  یخرب  يارب 
رگید یباتک  تسا . هدروآ  دوخ  رثا  نیا  رد  هدوب  هنیمز  نیا  رد  یعیش  راثآ  زا  هک  هچنآ  هدیدن ، هک  دیفم - خیش  لمجلا  باتک  دننام  یعیش -

رد یعیش  راثآ  ندرک  هچراپکی  رد  همالع  راک  ریظن  تسا  يراک  هدوب و  مولعلا  ملاوع  شمان  هک  هدش  ماجنا  يو  نامز  رد  همالع  راک  دننام 
. عونتم تاعوضوم 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  مالّسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  ۀسسؤم  طسوت  ناماما  هرابرد  زین  نآ  تادلجم  زا  یخرب 
رد یسراف  راثآ  نیرتجیار  زا  یکی  هک  هتشاگن  موصعم  هدراهچ  خیرات  رد  یـسراف  ار  نویعلا  ءالج  باتک  یـسلجم  همالع  هک  تسا  ینتفگ 

. تسا هدوب  نیموصعم  هریس  هنیمز  رد  ریخا  هدس  دنچ 
ناماما یگدنز  زا  يدنچ  رابخا  نایب  تماما و  باب  رد  یلماع  رح  خیش  زا  ةادهلا  تابثا  باتک 

ص:36  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زجاعملا ۀنیدم  رد  ای 1109 ) م 1107   ) ینارحب مشاه  دیـس  زین  ار  تازجعم  رابخا  هعومجم  تسا . دـننام  مک  عماـج و  یباـتک  دوخ  عون  رد 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  دلجم  تشه  رد  یگزات  هب  رثا  نیا  تسا . هدروآ  مهارف 
دقاف اهنآ  مظعا  شخب  ابیرقت  هدوب و  شرامش  دح  زا  جراخ  هدش  هتـشون  ناماما  خیرات  تماما و  بقانم و  رد  هرود  نیا  رد  هک  ییاههتـشون 
هرود رد  ناریا  یجراـخ  تابـسانم  ندـش  رتهب  مغر  یلع  هدوب و  تخاونکی  راـجاق  هیوفـص و  نارود  رد  تیعـضو  نیا  تسا . یملع  شزرا 

تروص زین  ياهزات  هدـمع  راـک  لـیلد  نیمه  هب  درادـن و  دوجو  ناریا  رد  ياهناـخباتک  دـشر  جـح ، تاـبتع و  هب  دـمآ  تفر و  هژیوب  راـجاق 
. دریگیمن

یـسیونلتقم هژیوب  مالـسا  خـیرات  رد  فیلأت  راک  هب  زین  یتموکح  ناریبد  هکلب  ینید ، ناملاع  اهنت  هن  راجاق  هرود  رد  هک  تسا  رکذـت  لـباق 
هنومن تسا . هدش  پاچ  بوتکم  ثاریم  طسوت  اریخا  هدش و  هتشون  ابیز  يرثن  اب  هک  تسا  راگنعیادب  عومدلا  ضیف  نآ  هنومن  دنتخادرپیم .
باتک يو  تشاد . ار  رگید  یحاون  سراف و  تموکح  يدامتم  ياهلاس  يارب  هک  تسازریم  سابع  دنزرف  هلودـلا  دـمتعم  ازریم  داهرف  رگید 
خـسان هرود  نیا  یخیرات  گرزب  هعوسوم  « 1 . » تسا هدـش  پاچ  ررکم  هک  هتـشاگن  نیـسح  ماما  لتقم  رد  ار  راتب  ماصمـص  راخز و  ماقمق 

خیراوتلا خوسنم  عقاو  رد  یخیرات و  شزرا  دقاف  نآ  هیراجاق  خـیرات  شخب  زجب  رـضاح  لاح  رد  هک  تسا  رهپـس  یقت  دـمحم  زا  خـیراوتلا 
. تسا

راجاق يوفص و  هرود  رد  یسیونلتقم 
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هیلع نیسح  ماما  يارب  يرادازع  نتفای  تیمها  تسا . یـسیونلتقم  ریخا ، هدس  دنچ  رد  یعیـش  ياههزوح  رد  یـسیونخیرات  زا  یمهم  شخب 
. تسا دوهشم  الماک  ناریا  قرش  رد  يوفص  تلود  زا  شیپ  زا  مالّسلا 

رد هزات  تشادن و  یتردق  یحاون  نآ  رد  يوفص  تلود  زونه  هک  ینامز  مه  نآ  تشون  ناسارخ  تاره و  يارب  ار  ءادهشلا  ۀضور  یفـشاک 
نیا دش . فیلأت  هنیمز  نیا  رد  هزات  ینوتم  تفای و  تدش  اروشاع  مسارم  يوفص ، تلود  ندمآ  راک  يور  اب  دوب . هتفرگ  لکـش  ناریا  برغ 

رثن زا  هنیمز  نیا  رد  یتافیلأت  ای  فیلأت  لاس  ره  هتشاد و  همادا  مامت  توق  اب  راجاق  هرود  ياهتنا  ات  دوب و  دیازت  دیازت و  رد  نانچمه  تیعضو 
. دشیم هدوزفا  نیشیپ  ثاریم  رب  مظن  و 

یـشنیب ظاحل  زا  هچنآ  تسا . هدشن  هدافتـسا  قیقد  رداصم  زا  تشذگ ، هک  هنوگنامه  درادـن و  دوجو  یخیرات  تقد  هرود  نیا  رد  هنافـسأتم 
ات هدش  هدیـشوک  هدش و  هاگن  هیـضق  هب  ءالتبا  تبیـصم و  مغ و  هودنا و  هیواز  زا  اتدـمع  هک  نآ  دراد  دوجو  هرود  نیا  ياهیـسیونلتقم  رد 

یخیرات ینتم  هک  نآ  زا  شیپ 
______________________________

ص 865 يروتسا ، (. 1)
ص:37  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هدش فیلأت  يراوگوس  سلاجم  يارب  هرامـش ، هب  راثآ  نیا  بلاغ  دنک . هیهت  یناوخهضور  دصق  هب  مه  نآ  ازنزح  ینتم  دراذگب  رایتخا  رد 
. تسا هدوب  هیرگ  يارب  هنیمز  ندرک  مهارف  شاهدمع  فده  و 

: مینکیم لقن  تسا  يراجاق  هرود  زا  اهنآ  هدمع  هدش و  فیلأت  دعب  هب  يوفص  هرود  زا  هک  ار  اهباتک  نیا  زا  ياههنومن 
، يروتسا  ) يدنبرد اقآ  الم  زا  ةداهشلا  رارسا  یف  ةدابعلا  ریـسکا  (، 61 هعیرذ 11 /  ) ءاکبلا یف  ماهوالا  ۀلازا  (، 993 يروتسا ،  ) ءایلوالا ءالتبا 
، يروتـسا  ) نزحلا رحب  (، 84 هعیرذ 26 /  ) نیموـصعملا بئاـصم  یف  ءاـکبلا  رحب  (، 7165 یـشعرم ، ، 979 يروتـسا ،  ) ءاـکبلا جاوما  (، 986
ءالب و (، 6582 یـشعرم ،  ) نیعلا ءاکب  (، 1001 يروتسا ،  ) متام ناتـسب  (، 964 يروتـسا ،  ) مغ رحب  یـشعرم 2592 ،)  ) عومدلا رحب  (، 990
، يروتسا  ) مغ ناتـساد  (، 1017 يروتـسا ،  ) بئاصملا ۀصالخ  (، 976 يروتـسا ،  ) نازحالا تیب  (، 960 يروتـسا ،  ) البرک دادیور  رد  ءالتبا 

ضایر (، 264 ۀعیرّذلا 8 /  ) هبتارلا ۀبیصملا  یف  ۀبکاسلا  ۀعمدلا  (، 995 يروتسا ،  ) نیسحلا صئاصخ  یلع  نیعلا  عمد  یشعرم 2916 ،) ، 964
يدزی ءادهشلا  ۀضور  (، 3001 یشعرم ،  ) صاوخلا ۀضور  (، 6545 ، 6224 یشعرم ، ، 951 يروتسا ،  ) هینیسح هضور  (، 6 هعیرذ 1 /  ) ءاکبلا

بئاصم رکذ  یف  ةداهشلا  ضایر  ص 215 ،) مظعا ، دجسم  تسرهف  ، ) نازحالا ضایر  (، 972 يروتسا ،  ) نازحالا ضایر  (، 156 یشعرم ، )
ءاکبلا ناـفوط  (، 164 هعیرذ 15 /  ) ءاـکبلا قـیرط  (، 996 يروتـسا ،  ) راهطالا ۀمئالا  یبا  ۀبیـصم  یف  رارـسالا  رـس  (، 958 يروتـسا ،  ) ةداسلا

، يروتـسا  ) عومدلا ضیف  (، 440 یـشعرم ،  ) عومدلا نیع  (، 941 يروتـسا ،  ) ءاکبلا نیع  (، 982 يروتـسا ،  ) ءاکبلا نامع  (، 967 يروتسا ، )
زنک (، 991 يروتسا ؛  ) نحملا زنک  (، 4550 یشعرم ،  ) نیکابلا زنک  (، 969 يروتسا ،  ) نیکابلا زنک  (، 989 يروتسا ،  ) نازحالا تاسبق  (، 988

(، 975 ، 963 يروتسا ،  ) هدکمتام (، 970 يروتسا ،  ) نیرکاذلا ناسل  (، 942 يروتـسا ،  ) ءاکبلا نیع  بل  (، 987 ، 969 يروتسا ،  ) بئاصملا
بیاطألا بئاون  یف  بئاصملا  عمجم  (، 40 هعیرذ 2 /  ) ءاکبلا يرجم  (، 945 يروتسا ،  ) ۀعجفملا سلاجم  (، 5006 یشعرم ،  ) نویعلا یکبم 

ءازعلا طـیحم  (، 943 يروتــسا ،  ) بوـلقلا قرحم  (، 6572 یـشعرم ،  ) یناردـنزام بئاـصملا  عـمجم  (، 6643 ، 5425 ، 3369 یـشعرم ، )
یف ءاکبلا  ندعم  (، 969 يروتسا ، ، 1645 یشعرم ،  ) ءاکبلا نزخم  نانجلا ، لها  بابش  دیـس  بئاصم  یف  نازحالا  نزاخم  (، 945 يروتسا ، )

/5 يرهطم ، هناخباتک   ) ءاکبلا حاـتفم  (، 2363 یـشعرم ،  ) ابع لآ  سماخ  ۀبیـصم  یف  ءاکبلا  حاتفم  (، 3017 یشعرم ،  ) ءادهشلا دیـس  لتقم 
، يروتسا  ) نیـصاعلا تاجن  (، 959 يروتـسا ،  ) نازحالا جـیهم  (، 358 هعیرذ 22 /  ) ءاـکبلا عـبنم  (، 3455 یـشعرم ،  ) ءاکبلا لـهانم  (، 921

عومدلا عوبنی  (، 961 يروتسا ،  ) ةاجنلا ۀلیـسو  (، 5500 یشعرم ،  ) ءاکبلا ۀلیـسو  (، 372 هعیرذ 24 /  ) ءاـکبلا زاوـج  یف  نیعلا  روـن  (، 1000
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دمحم ناجـشالا ، ۀحیـص  نازحالا و  ۀحون  یـشعرم 5627 ،)  ) نسح یلع  نب  نیـسح  ـالم  مرحملا ، رهـش  یف  مغ  مـه و  ( 3083 یشعرم ، )
نیـسحلا بئاصم  یف  نینوکلا  ضاـیر  (، 9 / 12 سلجم ،  ) راربالا دیـس  راـصتنال  راـکبالا  راـصبا  یـشعرم 1731 ،) ، ) یناقراوخهد فسوی 

دیهش هناخباتک  )
ص:38  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

(77 ف 5 / يرهطم ،
، کشا ءالتبا ، نزح ، ءاکب ، زا  تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  اهنآ  رد  يدیلک  موهفم  دنچ  هک  تسا  نآ  رگناشن  اهباتک ، نیا  یماسا  رد  تقد 

دم نآ  رد  یخیرات  دید  رتمک  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  میهافم  نیا  هیواز  زا  رتشیب  هرود  نیا  رد  البرک  تبیـصم .
. تسا هدوب  رظن 

ور نمشد  ياههتشک  رامآ  ات  تسا  هدش  ببس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  تسکـش  زا  بجعت  هک  تسا  نآ  راثآ ، نیا  رد  رگید  هتکن 
ماقرا لیبق  نیا  یناشاک ، هللا  بیبح  الم  ءادهـشلا  ةرکذت  یتح  يدنبرد و  اقآ  الم  ةداهـشلا  رارـسا  هب  یهاگن  هراب  نیا  رد  دراذگب . دایدزا  هب 
يرون نیـسح  ازریم  هک  دوب  عقاو  زا  رود  يردق  هب  راثآ  لیبق  نیا  دـهدیم . ناشن  تسین  تابثا  لباق  یخیرات  كالم  چـیه  اب  هک  ار  یموجن 

ؤلؤل و باتک  نتشون  اب  ات  تشاد  نآ  رب  دروآ ، مهارف  لئاسو  كردتسم  رد  ار  فاعض  تایاور  مظعا  شخب  دوب و  يرابخا  یملاع  دوخ  هک 
. دورب ناناوخلتقم  ناسیونلتقم و  گنج  هب  ناجرم 

ریخا هرود  رد  یسیونخیرات  رد  لوحت 

خیرات تشاد . همادا  هنهک  ياهبلاق  نامه  رد  مالـسا ، ردص  هب  طوبرم  یخیرات  راثآ  شراگن  نآ ، زا  دعب  اهتدم  یتح  راجاق و  هرود  مامت  رد 
. تفرگیم رارق  هدافتسا  دروم  یبهذم  موسر  بادآ و  ظفح  رد  مدرم  ماوع  ياهتساوخ  نیمأت  يارب  رازبا  کی  ناونع  هب  رتشیب  هاگن ، نیا  رد 

هتـسب رظن  دقن و  باب  یبهذم ، ناخروم  يوس  زا  اهنآ  دییأت  يارب  مدرم  یعیبط  زاین  و  هعماج ، رد  یبهذم  موسر  بادآ و  توق  لیلد  هب  اعبط 
رارق لیلحت  یـسررب و  دروم  مالـسا  خیرات  رگید  ياهـشخب  اب  هسیاقم  رد  سدقم ، هرود  کی  ناونع  هب  ناماما ، خیرات  هوالع ، هب  دوب . هدـش 
هاگن دشیم ، دروخرب  ینید  تاعوضوم  ریاس  هرابرد  هک  نانچنآ  هناملاع ، ثحبم  کی  ناونع  هب  خیرات  هتـشر  اب  نآ ، رب  نوزفا  تفرگیمن .

. دشیمن
یملع هتشر  کی  ناونع  هب  سرد  نیا  اب  یملع  ياههزوح  رد  لوصو . لباق  عبانم ، هعلاطم  فرص  اب  دوب و  تحیـصن  هظعوم و  هلیـسو  خیرات 

رتنییاپ یمالـسا  مولع  نیـصصختم  زا  هجرد  نیدـنچ  هشیمه  هک  دوب  ربنم  لـها  دارفا  راـک  نآ  هب  نتخادرپ  ـالوصا  هکلب  دـشیمن ، دروخرب 
. دندشیم هتسناد 

دیاش « 1 . » تسا هتفرگ  رارق  رتشیب  هجوت  دروم  وس ، نیا  هب  لبق  ههد  نیدنچ  زا  خیرات ، شناد 
______________________________

یـسرد هماـنرب  رد  يوزوح  ياهـسرد  راـنک  رد  یبنج  سرد  کـی  ناونع  هب  مالـسا  خـیرات  سرد  هک  نآ  رب  نوزفا  ریخا ، ياـهلاس  رد  (. 1)
خیرات هورگ  روطـس ، نیا  فلؤم  شـشوک  هب  هیلع - هللا  ۀمحر  ینیمخ - ماما  یـشزومآ  زکرم  رد  راب  تسخن  هدش ، هتفریذپ  هزوح  تیریدم 

زکرم رد  نآ ، رب  نوزفا  درک . زاغآ  ار  دوخ  یشزومآ  راک  خیرات  شخب  زین  هاگـشناد  هزوح و  يراکمه  رتفد  رد  نآ  زا  سپ  تفرگ . لکش 
دیاب تسا . هدش  هتشادرب  ییاهمدق  نونکات  هدش و  زاغآ  مالسا  خیرات  نوتم  ندرک  يرتویپماک  راک  زین  یمالسا  مولع  يرتویپماک  تاقیقحت 

زکارم راک 
ص:39  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رابجا هب  ار  اهنآ  دیبلطیم و  ار  خیرات  لیلحت  نآ ، رد  املع  ندش  ریگرد  هک  ناریا  یسایس  تالوحت  تسخن  دشاب : اهنیا  نآ  لئالد  نیرتمهم 
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ناریا هب  قارع  هیروس و  رـصم و  هژیوب  یبرع  ياهروشک  زا  يراثآ  دورو  هک ، نآ  رگید  دننک . یقلت  رتيدـج  ار  مالـسا  خـیرات  ات  تشاداو 
نایم رد  یلقن  شناد  کی  ناونع  هب  خیرات  شناد  تقیقح  رد  دربب . یپ  یمالـسا  مولع  نایم  رد  خیرات  تیمها  هب  هعیـش  هعماج  ات  دـش  ببس 

ریزارس زین  ناریا  يوس  هب  هدمآ و  دیدپ  قطانم  نآ  رد  راثآ  نیا  لیلد  نیمه  هب  دوب و  رتشیب  دندادیم ، يرتشیب  ياهب  لقن  هب  هک  تنـس  لها 
رد يورسک  راثآ  نآ ، هنومن  تشگیم . رب  خیرات  هب  اهنآ  زا  یشخب  هک  دوب  یلئاسم  هب  نارکفنشور  ياهداقتنا  نتفرگ  الاب  رگید  لماع  دش .
هک لاس  هس  تسیب و  باتک  رگید  هنومن  درک . داجیا  ییوگخساپ  يارب  خیرات  هب  ار  املع  هعجارم  زا  یجوم  هک  دوب  عیشت  مالسا و  اب  طابترا 
زین اهیبرغ و  یسیونخیرات  ياههویش  ریثأت  درک . رتيدج  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هریس  رد  شهوژپ  قیقحت و  هنیمز  دوخ  زین  نآ 

هعیـش خـیرات  یبالقنا  ياهـشخب  لیلحت  رد  هژیوب  هلأسم  نیا  تسا . یبایزرا  لباق  خـیرات  هب  ام  هعماـج  ددـجم  درکیور  رد  زین  اهتـسیسکرام 
نیا لاس  ره  رد  يور و  ره  هب  هک  هدوب  البرک  خیرات  هعیـش ، هعماج  يارب  خـیرات  شخب  نیرتسوسحم  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب 
هرود ره  زا  شیب  ات  هدـش  ببـس  نآ ، ساسح - یـسایس  شقن  و  هعیـش ، هعماج  رد  هعقاو  نیا  تیمها  تسا . هدـشیم  رورم  وگزاب و  خـیرات 

. دیآ دیدپ  هنیمز  نآ  رد  يراثآ  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  رگید 

مالّسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  هرابرد  دیدج  راثآ  زا  یخرب 

، دنراد ار  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  یگدنز  خیرات  دیدج  عبانم  اب  ییانـشآ  دـصق  یلک  روط  هب  هک  ینازیزع  ییامنهار  يارب  اجنیا  رد 
اهنآ فلتخم  ياههویـش  اهنآ و  فیلأت  یگنوگچ  زا  ثحب  عبانم و  نیا  لیلحت  هک  تسناد  دـیاب  هچرگ  تشاد . میهاوخ  راثآ  نیا  رب  يرورم 
ربارب رد  ررکم  هک  تبـسانم  نیدـب  اجنیا ، رد  تخادرپ . نآ  هب  يرگید  ياج  رد  دـیاب  هک  تسا  يرما  یخیرات ، لئاسم  یـسررب  ثحب و  رد 
نابز رد  هک  عبانم  نیا  زا  ياهدیزگ  تسیچ »، مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  یگدنز  خـیرات  رد  بسانم  راثآ   » هک ماهتفرگ  رارق  لاؤس  نیا 

. درک مهاوخ  یفرعم  هدش  هتشون  یبرع  یسراف و 
رثا مالـسا  یلماکت  بـالقنا  شزرا  اـب  رثا  یبـالقنا ، یملع و  ياـهراک  نیتسخن  هلمج  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هریـس  هنیمز  رد 

. تسا يروهرهب  لباق  یندناوخ و  زین  زونه  هک  تسا  یسراف  نیدلا  لالج 
يربمایپ و داهج و  يربمایپ و  بالقنا ، يربمایپ و  ياهمان  اب  باتک  دلج  هس  یمالسا ، بالقنا  زا  سپ  يو 

______________________________

رد ار  مق  یتاقیقحت  تاسسؤم  زا  یخرب  یشهوژپ  ياهراک  زین  تسا و  یخیرات  اهنآ  زا  یشخب  هک  یعیـش  نوتم  رـشن  هنیمز  رد  ار  یتاقیقحت 
فراعم داینب  یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  هب  هتـسباو  تاقیقحت  زکرم  ریظن  یتاسـسؤم  رد  اهراک  لیبق  نیا  دوزفا . تشذگ  هچنآ  رب  خیرات ، هنیمز 

. دریگیم ماجنا  انثارت - نیزو  هیرشن  رد  هژیوب  تیبلا - لآ  هسسؤم  یمالسا ،
ص:40  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالـسا ربمایپ  خـیرات  رگید ، شزرا  اب  باـتک  دـشابیم . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هریـس  رد  یعوضوم  ياهعومجم  هک  تشون  تموکح 
هدمع یگژیو  هدش و  پاچ  ررکم  یجرگ  مساقلا  وبا  رتکد  ياقآ  تافاضا  اب  هک  تسا  یتیآ  میهاربا  دمحم  موحرم  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

پاچ هب  ررکم  هک  یلیلحت  تسا  یباتک  یناحبـس ، رفعج  داتـسا  رثا  تیدبا  غورف  باتک  رگید  راک  تسا . لیلحت  نودب  هریـس  نتم  لقن  نآ ،
تیعـضو زا  تسا  یـشرازگ  رایمار ، دومحم  رتکد  زا  ربمایپ  دازلاس  هناتـسآ  رد  باـتک  تسا . هتفرگ  رارق  نادـنمهقالع  راـیتخا  رد  هدیـسر و 

رد تنایخ  باتک  هنیمز . نیمه  رد  تسا  يرثا  یتشهب  دیهش  زا  مالسا  شیادیپ  طیحم  باتک  تسا . مالسا  ییادیپ  هناتـسآ  رد  برعلا  ةریزج 
زا نایملاع  تمحر  باتک  لاس . هس  تسیب و  باتک  دقن  رد  تسا  یـشرازگ  ینیـسح ، یئابطابط  یفطـصم  زا  دـلج ، هس  رد  خـیرات  شرازگ 

. تسا يوبن  هریس  تخانش  رد  رثا  ود  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  زا  نییبنلا  متاخ  دمحم  ترضح  یناگدنز  باتک  زین  یناپمک و  هللا  لضف 
ياههرهچ نآ ، ناگدنـسیون  هدمع  هدمآ و  مهارف  يوبن  هریـس  هرابرد  داشرا  هینیـسح  رد  هک  تسا  یتالاقم  هعومجم  ناربمایپ  متاخ  دـمحم 
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هزات یلکش  رد  ترضح  نآ  هریس  رد  یناوخ  اما  کچوک  يرثا  يرهطم ، داتسا  زا  يوبن  هریس  باتک  دنتـسه . هدوب و  روشک  یملع  هتـسجرب 
لیلحت رد  ار  داتسا  هویش  لیصفت  هب  هدش ، رشن  نآ  دلجم  هس  نونکات  هک  داشلد  یفطـصم  داتـسا  زا  يوبن  هریـس  ناونع  نیمه  اب  يرثا  تسا .

باتک یندـناوخ . یمومع و  تسا  يرثا  ینـسح  فورعم  مشاه  زا  یفطـصملا  ةریـس  باتک  یبرع  عباـنم  رد  تسا . هدرک  لاـبند  يوبن  هریس 
. يوبن هریـس  رب  تسا  يرورم  هدش ، همجرت  ینامز  یفطـصم  طسوت  هک  رفظم  نیـسح  دمحم  زا  دـمحم  یقالخا  یعامتجا  یـسایس  همانراک 

یّلص مظعالا  یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  باتک  هداد  رارق  داقتنا  دروم  يوبن  هریس  زا  ار  هتشذگ  ياهتشادرب  تهج  ره  زا  هک  یـشزرا  اب  باتک 
ار ترجه  مشش  لاس  ات  ثداوح  هدش و  رشتنم  دلج  هد  رد  نآ  دیدج  پاچ  هک  رثا  نیا  تسا . یضترم  رفعج  دیس  داتـسا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا 

خیـش زا  یمالـسالا  خیراتلا  ۀعوسوم  باتک  تسا . هدرک  نشور  ار  یناوارف  هزات  تاکن  هتخادرپ و  هریـس  یخیرات  رابخا  دقن  هب  دراد ، رب  رد 
زاتمم رگید  راثآ  هب  تبـسن  تهج ، نیا  زا  هعیـش و  رابخا  رب  ینتبم  تسا  ياهریـس  هدش ، رـشن  نآ  لوا  دلجم  هک  مه  یفـسوی  يداه  دـمحم 
تسا یشالت  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هریس  نآ  تسخن  دلجم  هک  روطس  نیا  هدنسیون  زا  مالسا  یسایس  خیرات  باتک  تسا .

. يوبن هریس  رد  يرگنزاب  يارب  یمومع 
دیاـش مینکیم . هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هـب  هـک  هدـش  هتـشاگن  ماـما  هدزاود  اـی  موـصعم  هدراـهچ  یگدـنز  هراـبرد  يددـعتم  ياـههعومجم 
کی هب  صاصتخا  مامالا ...  ةایح  ناونع  اب  يدلج  ود  ای  کی  ره  هک  هک  دشاب  یشرق  فیرش  رقاب  داتـسا  هعومجم  هعومجم ، نیرتهجوتلباق 

هدش و رـشتنم  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  یگدنز  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  یناگدـنز  زجب  نونکات  مراد ، عالطا  هدـنب  هک  اجنآ  ات  دراد . ماما 
هریس باتک  مالّسلا  مهیلع  ناماما  یناگدنز  رب  تسا  يرورم  ینالیم ، هّللا  ۀیآ  زا  انتداق  هعومجم  تسا . هدش  رـشن  مه  یـسراف  هب  اهنآ  رتشیب 

باتک زا  لصا  رد  هک  ینامرک  یتجح  یلع  داتسا  همجرت  اب  نیما  نسحم  دیس  ناموصعم 
ص:41  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یگدنز مان  اب  هک  ینسح  فورعم  مشاه  زا  رشع  ینثالا  ۀمئالا  ةریـس  باتک  هنیمز . نیا  رد  راوتـسا  تسا  ینتم  هدش ، هتفرگ  رب  ۀعیـشلا  نایعا 
اب لّیخد  یلع  زا  انتمئا  باتک  ماما . هدزاود  یگدـنز  رب  یمومع  تسا  يرورم  هدـمآ ، رد  یـسراف  هب  هدنـشخر  دـمحم  طـسوت  ماـما  هدزاود 
زا مالّسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هریس  رد  يریـس  تسا . هدش  همجرت  مه  یـسراف  هب  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  ماما  هدزاود  یگدنز  راصتخا 

یناگدنز رب  لمتشم  یئاوشیپ  يدهم  ياقآ  زا  نایاوشیپ  هریـس  تسا . ناماما  زا  یخرب  یگدنز  زا  یلیلحت  یتاکن  رب  لمتـشم  يرهطم ، داتـسا 
رد مالّـسلا  مهیلع  ناماما  يرکف  عضاوم  رد  یلیلحت  تسا  يرثا  يرکـسع  یـضترم  همالع  زا  نید  ءایحا  رد  همئا  شقن  باتک  ماـما . هدزاود 

یسررب هب  ات  هدیـشوک  هدش ، هتـشون  یبرع  هب  هک  ةرتعلا  یفطـصملا و  ۀعوسوم  باتک  فلؤم  يرکاش  نیـسح  ياقآ  يرکف . تافارحنا  ربارب 
کی هب  صاصتخا  نآ  دلج  دنچ  ای  دلج  کی  ره  هک  ياهعومجم  رد  يدراطع  هللا  زیزع  داتسا  دزادرپب . موصعم  هدراهچ  یناگدنز  یلیـصفت 

ینس هعیش و  عبانم  رد  ترضح  نآ  هرابرد  ای  ماما  کی  زا  هک  يرابخا  یمامت  ات  هدیشوک  هدش ، هدیمان  مامالا ...  دنسم  ناونع  اب  دراد و  ماما 
لها عمجم  طسوت  هک  هتیب  لها  هللا و  لوسر  ةریـس  باتک  تسا . هدش  رـشتنم  نآ  تادلجم  زا  يرایـسب  نونکات  دنک . يروآعمج  هدش ، لقن 
رضاح لاح  رد  هک  مالّسلا  مهیلع  هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  باتک  تسا . موصعم  هدراهچ  یناگدنز  رب  لمتـشم  هدش ، رـشن  تیب 

. تسا هدش  پاچ  تیبلا  لها  ۀمئال  ۀیسایسلا  ۀیرکفلا و  ةایحلا  ناونع  اب  یبرع  رد  پاچ و  نیا  زا  شیپ  هدش ، هضرع  نآ  دیدج  ریرحت 
یلوسر مشاه  دیس  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یناگدنز  تسا . هدش  رشتنم  باتک  نیدنچ  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  یگدنز  صوصخ  رد 

دعب تالوحت  زا  تسا  یحرش  يرهطم  دمحا  موحرم  زا  دلج ، جنپ  رد  تلاسر  ياهحرط  باتک  هنیمز . نیا  رد  لصفم  تسا  یباتک  یتالحم 
، يدیعس ینیسح  میهاربا  دیس  زا  امن  قح  هنیئآ  یلع  باتک  مالّـسلا . هیلع  یلع  ماما  تداهـش  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا 
عبتت و اب  هک  تسا  يرثا  یبرع ، نابز  رد  ینادـمه  یناـمحر  دـمحا  زا  یلع  ماـمالا  ماـما . یناگدـنز  زا  یمومع  تسا  یحرـش  دـلج ، هس  رد 
زا تداهش  ات  تدالو  زا  یلع  باتک  یناحبس ، رفعج  داتسا  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  یگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  باتک  تسا . هدش  هتـشون  قیقحت 

ماما هعفاد  هبذاج و  باتک  ردـص ، قداص  دـمحم  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ةایح  باتک  یمظاک ، یلع  همجرت  اب  ینیوزق  مظاـک  دـمحم 
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هک تسا  يرامشیب  راثآ  زا  ییاههنومن  نادئاق  رغصا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  یماظن  تسایـس  باتک  يرهطم ، داتـسا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نوتم ۀنـسلا  باتکلا و  یف  یلع  مان  اب  يدلج  هس  هعومجم  کی  رد  يرکاش  نیـسح  ياقآ  تسا . هدش  هتـشون  ترـضح  نآ  یگدنز  هرابرد 

. تسا هدرک  يروآدرگ  ار  ترضح  نآ  لئاضف  یگدنز و  هب  طوبرم 
راثآ زا  یخرب  تسا . هدش  نیودت  زین  ناشیا  یگدنز  همانباتک  هدش و  هتـشون  یناوارف  ياهباتک  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یگدنز  هرابرد 

، یمرهج رادمتعیرـش  لوسرلا  دبع  دیـس  زا  نایبلا  ۀبخن  ینیما ، میهاربا  داتـسا  زا  مالـسا  هنومن  يوناب  زا : دنترابع  وناب  نآ  یگدـنز  هنیمز  رد 
رد همشچ   » یسانشنامز ءارهز و 

ص:42  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زا دحللا  یلا  دهملا  نم  ءارهزلا  ۀمطاف  ینادمه ، ینامحر  دمحا  زا  یفطـصملا  بلق  ۀجهب  ءارهزلا  ۀمطاف  ییاقآ ، دیـسروپ  دوعـسم  زا  رتسب »

همطاف دنـسم  يدراطع ، هللا  زیزع  زا  ءارهزلا  ۀمطاف  دنـسم  یقداص ، ربکا  یلع  همجرت  اب  ملع  وبا  قیفوت  زا  ارهز  همطاف  ینیوزق ، مظاک  دمحم 
. هدازاباب ربکا  یلع  زا  ءارهز  همطاف  هریس  لیلحت  يرفعج ، يدهم  زا 

نآ یگدـنز  رابخا  ات  هدیـشوک  يوفطـصم ، نسح  داتـسا  زا  یبتجملا  مامالا  باتک  مالّـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  یگدـنز  صوصخ  رد 
مان اب  نآ  هدشیسراف  هک  جرارپ  تسا  یباتک  نیسای  لآ  یضار  خیش  زا  نسحلا  حلص  دنک . میظنت  جارختسا و  دوجوم  عبانم  زا  ار  ترـضح 
هللا لضف  داوج  دمحم  زا  مالّسلا  هیلع  نسحلا  مامالا  حلص  باتک  تسا . هدش  رـشتنم  ياهنماخ  هللا  ۀیآ  طسوت  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص 

نـسح باتک  يرهطم ، دـمحا  موحرم  زا  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يرادـمامز  باتک  دـیفم . یندـناوخ و  هتبلا  یبرع و  نابز  رد  تسا  يرثا 
زا همه  یشرق ، ربکا  یلع  زا  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تیـصخش  باتک  ینامز و  دمحا  زا  ناهنپ  قئاقح  باتک  یناپمک ، هللا  لضف  زا  تسیک 
هب اهنت  یـضترم ، رفعج  داتـسا  زا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  مامال  ۀیـسایسلا  ةایحلا  باتک  دناهدش . هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  دنتـسه  يدـیفم  راثآ 
رب لمتـشم  يدراطع  ياـقآ  زا  مالّـسلا  هیلع  یبتجملا  ماـمالا  دنـسم  باـتک  تسا . هتخادرپ  اـفلخ  نارود  رد  ترـضح  نآ  یگدـنز  یـسررب 

. تسا هدمآ  ینس  هعیش و  عبانم  رد  ترضح  نآ  هرابرد  هک  تسا  ییاهلقن  نیرتشیب 
راثآ نیا  زا  یشخب  هب  شیپ  ثحابم  رد  ام  تسا . هدش  هتشون  یماما  ره  زا  شیب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  هرابرد  هک  تسین  يدیدرت 

زا مرقم ، قازرلا  دبع  زا  نیـسحلا  لتقم  باتک  یـسیونلتقم ، صوصخ  رد  درک . میهاوخ  یفرعم  ار  دیدج  رثا  دـنچ  اجنیا  رد  میدرک . هراشا 
. تسا یندنام  بوخ و  راثآ 

. تسا هدروآ  رد  یسراف  هب  ینارعـش  موحرم  هک  عبانم  هب  یکتم  هناعبتتم و  تسا  يرثا  زین  یمق  یـسابع  خیـش  موحرم  مومهملا  سفن  باتک 
نیسح ماما  هرابرد  لوا  تسد  یخیرات  رابخا  رب  لمتشم  يدومحم  رقاب  دمحم  خیش  همالع  زا  دلج  ود  رد  نیفطـصملا  تاربع  جرارپ  باتک 

. تسا روشاع  تضهن  مالّسلا و  هیلع 
ماما تداهـش  تشذگرـس و  زا  ياهشوگ  باتک  یتیآ ، میهاربا  دمحم  زا  اروشاع  خیرات  یـسررب  باتک  زا  دیاب  یمومع  ياهباتک  شخب  رد 

نیسحلا هللا  دبع  یبا  ابع  لآ  سماخ  یناگدنز  باتک  یمالسالا ، خیش  نیسح  زا  نادیهش  رالاس  باتک  يروفغ ، یلع  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح 
بدا باتک  یبحاص ، داوج  دمحم  زا  سمشلا  لتقم  باتک  یحرف ، یلع  دیس  زا  ینیسح  تضهن  باتک  باحس ، مساقلا  وبا  زا  ءادهشلا  دیس 

دای درفنم  يرظن  یلع  زا  البرک  هصق  باتک  ردیح و  دسا  زا  هتـضهن  یف  نیـسحلا  عم  باتک  ینادمه ، يرباص  دمحا  زا  هتـسامح  نیـسحلا و 
نیدنچ تشاد و  لابند  هب  ار  يدایز  ياهشنکاو  هک  دوب  يدابآفجن  یحلاص  زا  دیواج  دیهـش  باتک  رثا  نیتسخن  یلیلحت ، شخب  رد  درک .
یخرب دش . هتـشون  نآ  رب  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  ۀیآ  زا  هاگآ  دیهـش  باتک  و  يدراهتـشا ، هانپ  یلع  خیـش  زا  هلاستفه  باتک  هلمج  زا  دـقن 

باتک داژنیمشاه ، میرکلا  دبع  دیهش  زا  تخومآ  دیاب  مالّسلا  هیلع  نیسح  زا  یسرد  باتک  زا : دنترابع  رگید  یلیلحت  ياهباتک 
ص:43  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ماما يرکف  يابفلا  باتک  يدیهش ، رفعج  دیس  داتسا  زا  لاس  هاجنپ  زا  دعب  باتک  يدزی ، دمحم  هللا  ۀیآ  زا  میـسانشب  رتهب  ار  یلع  نب  نیـسح 
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سمش يدهم  دمحم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدنز  نوماریپ  یـشهوژپ  باتک  ینامرک ، یحلاص  اضر  دمحم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
قداص دمحم  زا  یلع  نب  نیـسح  نانخـس  باتک  زا  دیاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نانخـس  شخب  رد  ییاوشیپ . يدـهم  همجرت  اب  نیدـلا و 

داوج ياقآ  زا  اروشاع  گنهرف  درک . دای  یفیرـش و ...  دومحم  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  مامالا  تاـملک  ۀـعوسوم  لـصفم  باـتک  یمجن و 
دمحم خیـش  زا  نیعلا  راصبا  باتک  همجرت  اروشاع  نازاسهسامح  اروشاع . تضهن  هرابرد  تسا  يرـصتخم  فراعملا  ةرئاد  ناونع  یثدحم ،

. تسالبرک يادهش  لاح  حرش  يوامس 
داینب خـیرات  هورگ  زا  نارگـشیاین  لامج  داجـس  ماما  باـتک  تسا . سرتسد  رد  باـتک  نیدـنچ  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  یگدـنز  هراـبرد 

مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  مامالا  باتک  يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  زا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  یناگدنز  باتک  یمالـسا ، ياهـشهوژپ 
مامالا يدل  ۀیـسایسلا  ۀیرظنلا  باتک  یناحور ، بیبح  زا  نیدـباعلا  نیز  ماما  یناگدـنز  ناونع  اب  نآ  یـسراف  همجرت  مرقم و  قازرلا  دـبع  زا 

زا یلیلحت  باتک  یلالج و  ینیـسح  اضر  دـمحم  دیـس  زا  مالّـسلا  هیلع  داجـسلا  ماـمالا  داـهج  باـتک  يدادـغبلا ، دومحم  زا  نیدـباعلا  نیز 
. تسا یشرق  فیرش  رقاب  مالّسلا  هیلع  داجسلا  مامالا  ةایح  همجرت  لصا  رد  هک  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  یگدنز 

رقاب ماما  باتک  رگید  یشرق و  فیرش  رقاب  زا  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  مامالا  ةایح  تسخن  تسه . باتک  ود  اتلاجع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هرابرد 
. یمالسا ياهشهوژپ  داینب  خیرات  هورگ  زا  شناد  قفا  رد  تماما  هولج 

مامالا باتک  تسا . ردیح  دسا  زا  هعبرالا  بهاذملا  قداصلا و  مامالا  باتک  رثا  نیرتلـصفم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز  صوصخ  رد 
باتک و  هللا ، لضف  داوج  دـمحم  زا  قداصلا  مامالا  باتک  یناپمک ، هللا  لضف  زا  قداص  ترـضح  باـتک  رفظم ، نیـسح  دـمحم  زا  قداـصلا 

میلحلا دبع  هرهز و  وبا  ناینـس  زا  دناهنیمز . نیا  رد  رگید  راثآ  دلج  راهچ  رد  ینیوزق  مظاک  دمحم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  ۀعوسوم 
. دناهتشون قداصلا  مامالا  ناونع  تحت  باتک  کی  مادک  ره  يدنجلا ،

فیرش رقاب  مظاکلا  مامالا  ةایح  باتک  همجرت  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  یناگدنز  زا  یلیلحت  باتک  دلج  ود  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هرابرد 
عبانم زا  ار  ماما  نآ  هب  طوبرم  تاعالطا  لیصفت  هب  يدراطع  ياقآ  زا  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  مامالا  دنسم  باتک  تسا . رثا  نیرتلصفم  یشرق 

. تسا هدروآ  مهارف  دلجم  هس  رد  ددعتم 
یلماع یضترم  رفعج  دیس  داتـسا  زا  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  مامالل  ۀیـسایسلا  ةایحلا  باتک  رثا  نیرتمهم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  یگدنز  هرابرد 
تحت نآ  هدشیسراف  هصالخ  هدمآ و  رد  یسراف  هب  یکباتا  زیورپ  طسوت  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  یـسایس  یناگدنز  ناونع  تحت  هک  تسا 

ماما نیمتشه  یسایس  یگدنز  ناونع  تحت  نآ  هدشیسراف  هصالخ  هدمآ و  رد  یسراف  لیلخ  طسوت  ماما  نیمتـشه  یـسایس  یگدنز  ناونع 
، یبرع دلجم  هس  یـسراف و  دلجم  هس  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  یناهج  هرگنک  تالاقم  هعومجم  تسا . هدش  همجرت  نایلیلخ  لیلخ  طسوت 

هنیمز نیا  رد  هک  تسا  يرگید  بوخ  رثا  هللا  لضف  داوج  دـمحم  زا  اضرلا  مامالا  باتک  تسا . ماما  نآ  هرابرد  اهـشهوژپ  نیرتهزات  يواـح 
. تسا هدش  فیلأت 

ص:44  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
یسراف هب  هدش و  رشتنم  یضترم  رفعج  دیس  داتسا  زا  داوجلا  مامالل  ۀیسایسلا  ةایحلا  رـصتخم  باتک  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  یگدنز  هرابرد 

دمحم مامالا  باتک  ینیوزق ، مظاک  دـمحم  زا  مالّـسلا  هیلع  داوجلا  مامالا  زا : دـنترابع  هنیمز  نیا  رد  رگید  ياهباتک  تسا . هدـش  همجرت  زین 
قازرلا دـبع  زا  داوجلا  مامالا  ةافو  باتک  و  يدراطع ، ياقآ  زا  داوجلا  مامالا  دنـسم  باتک  دـمحم ، ناـمثع  ءارهزلا  دـبع  زا  داوجلا  یلع  نب 

. تسا هدمآ  رد  یسراف  هب  روالول  زیورپ  طسوت  داوج  ماما  یناگدنز  ناونع  تحت  هک  مرقم 
ماما یناگدنز  زا  یلیلحت  مان  تحت  یشرق  فیرش  رقاب  مالّسلا  هیلع  يداهلا  مامالا  ةایح  باتک  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  یگدنز  صوصخ  رد 

رد يرگید  رثا  ییایرد  لوسر  دمحم  زا  نایولع  تضهن  يداه و  ماما  باتک  هدـمآ . رد  یـسراف  هب  یئاطع  اضر  دـمحم  ياقآ  طسوت  يداه 
نیمهد باتک  و  مالّـسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دـنع  كرحتلا  جاهنم  باتک  هیوبیـس ، اضر  دـمحم  زا  يداـهلا  ماـمالا  باـتک  تسا . هنیمز  نیا 
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. دناهنیمز نیا  رد  رگید  يراثآ  یعیفر  یلع  ياقآ  زا  تماما  دیشروخ 
هتشون هک  تسا  یباتک  نیرتلصفم  یسبط  داوج  دمحم  زا  يرکـسعلا  مامالا  ةایح  باتک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یگدنز  صوصخ  رد 

هب مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یناگدـنز  ناونع  تحت  مه  یـشیرق  فیرـش  رقاب  داتـسا  زا  يرکـسعلا  مامالا  ةایح  باتک  تسا . هدـش 
هدـمآ مهارف  ماما  نآ  هب  طوبرم  رابخا  مه  يدراطع  ياقآ  زا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  ماـمالا  دنـسم  باـتک  رد  تسا . هدـش  همجرت  یـسراف 

. تسا
همانباتک رد  روپيدـهم  ربکا  یلع  ياقآ  ار  اهنآ  تسرهف  هک  هدـش  فیلأـت  يرامـشیب  ياـهباتک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یگدـنز  هراـبرد 

: زا دنترابع  اهباتک  نیا  زا  یخرب  تسا . هدروآ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
بلاط وبا  داتسا  زا  يدهملا  وه  نم  تسا . هدمآ  رد  یسراف  هب  ۀعیـشلا  نایعا  زا  هک  نیما  نسحم  دیـس  زا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  ییانـشآ 

یناهج و حلصم  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  ۀیآ  زا  رثالا  بختنم  باتک  يزاریش ، مراکم  رصان  زا  گرزب  یبالقنا  يدهم  باتک  يزیربت ، لیلجت 
يدهم رون  باتک  یلاخلخ ، يدهم  دمحم  رظن  ریز  لوحت  نیرخآ  باتک  یهاشورسخ ، يداه  دیس  زا  تنـس  لها  هاگدید  زا  دوعوم  يدهم 

هک نیـسح  مساج  داتـسا  زا  مهدزاود  ماما  تبیغ  یـسایس  خـیرات  باتک  و  یماهلا ، دواد  زا  دـیما  نیرخآ  باتک  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  زا 
یندناوخ دنمشزرا و  زین  يرغـصلا  ۀبیغلا  خیرات  باتک  هنیمز  نیمه  رد  تبیغ . هلأسم  رخآ و  ناماما  یگدنز  لیلحت  رد  شزرا  اب  تسا  يرثا 

. تسا
ص:45  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما 

هراشا

ص:47  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  هرابرد  يرصب  نسح 

. درک تسار  ار  نآ  دش  یجک  راتفرگ  نید  هک  ینامز  داد و  ناشن  مدرم  هب  ار  هار  ّجوعا  اذا  نیّدلا  مهل  ماقأ  لیبّسلا و  مهارأ 
ص 83 ج 12 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ،

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تماما 

لبق لاس  هس  تسیب و  تثعب و  زا  شیپ  لاس  هد   ) لیفلا ماع  مایس  لاس  بجر  مهدزیس  رد  روهشم ، لوق  ربانب  مالّسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
دای ترـضح  نآ  دـلوت  زور  ناونع  هب  ناضمر  همین  نابعـش و  موس  تسیب و  نابعـش ، متفه  زا  اـهلقن  یخرب  رد  « 1 . » دـمآ ایند  هب  ترجه ) زا 
نس زا  يدایز  رابخا  هک  یلاح  رد  « 3 ، » تسا هدمآ  نارگید  ینیلک و  ربخ  رد  لیفلا ، ماع  مایس  لاس  رد  ترـضح  نآ  دلوت  « 2 . » تسا هدش 

هدزاود ات  هد  نس  تسا  رتلوبقلباق  رتروهـشم و  هچنآ  دراد . تیاکح  ترـضح  نآ  ندروآ  مالـسا  ماگنه  رد  ار  لاس  هدزناپ  ات  لاـس  تفه 
وبا ترضح  نآ  ردپ  تسا . هدش  عقاو  هفوک  رهش  رد  ترجه  زا  ملهچ  لاس  ناضمر  مکی  تسیب و  رد  زین  ترـضح  نآ  تداهـش  « 4 . » تسا

دناوخیم دوخ  ردام  ار  يو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تسا . فانم  دبع  نب  مشاه  نب  دسا  تنب  همطاف  شردام  مالّسلا و  هیلع  بلاط 
. تسیرگ وا  رب  درک و  تکرش  شاهزانج  عییشت  رد  داد و  رارق  وناب  نآ  نفک  ار  شسابل  يو ، تلحر  تقو  رد  و 

______________________________

ص 19 ج 6 ، بیذهتلا ، ص 153 ؛ يرولا ، مالعا  ص 9 ؛ داشرالا ، (. 1)
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ص 134 ۀیصولا ، تابثا  ص 35 ؛ ۀعیشلا ، راسم  (. 2)
ص 19 ج 6 ، بیذهتلا ، ص 9 ؛ داشرالا ، ص 452 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)

ص 23 لآلا ، یبنلا و  خیراوت  (. 4)
ص:48  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

ياهلقن هراب  نیا  رد  « 1 . » تفای دشر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هناخ  رد  یکدوک  زا  هک  تشاد  ار  راختفا  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  زا  هلمج ، زا  تسا . هدروآ  مهارف  اجکی  ار  اهنآ  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  دراد  دوجو  یبلاـج 

، هدـش رتتحار  ار  نآ  ندروخ  اـت  هدرک  مرن  ناـشناهد  رد  ار  اـمرخ  تشوگ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نارود ، نآ  رد  هک  تسا 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  ماما ، هک  دوب  تبارق  نیمه  لیلد  هب  « 2 . » تشاذـگیم ماما  ناهد  رد  ار  نآ  هاگنآ 

ياج هک  دراد  دوجو  دـهاوش  تاداهـش و  يردـق  هب  هراب  نیا  رد  « 3 . » ةالـصلاب هللا  لوسر  ّالا  ینقبـسی  مل  دومرف : دوخ  وا  دروآ . ناـمیا  هلآ 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  شرازگ  ماما ، ندروآ  مالسا  هرابرد  دراذگیمن . یقاب  فصنم  دارفا  يارب  ار  يدیدرت  هنوگ  چیه 

رد ار  ماما  نس  یخرب  دیوگیم : يدوعسم  « 4 . » دهدیم ناشن  ار  ماما  يرکف  غولب  رما  نیا  دریذپب . ار  مالـسا  ات  دـندرک  توعد  وا  زا  هلآ  و 
«5 . » تسا هدوبن  شیب  یلفط  هدروآ  مالسا  هک  ینامز  رد  وا  دنیوگب  ات  دناهتفگ  مک  ندروآ  مالسا  تقو 

نب دمحا  دوش . رداص  ماما  لئاضف  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  یناوارف  تالمج  ات  دش  ببـس  مالـسا  هار  رد  ماما  يراکادف 
. تسا هدشن  دراو  هباحص  زا  کی  چیه  يارب  هدش ، دراو  لوبق  لباق  حیحص و  لیاضف  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  هزادنا  نآ  تفگیم : لبنح 

«6»
بلاط یبا  نب  یلع  اب  سک  چیه  « 7 « ؛» دحأ هب  ساقی  بلاط ال  یبأ  نبا  نإ  : » تفگیم ومه 

______________________________

ص 90 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
198 صص 201 - ج 13 ، هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)

هبطخ 131 هغالبلا ، جهن  (. 3)
هیلع یلع  ماما  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  توعد  هک  دراد  هراشا  نتم  نیا  رد  یفاکـسا  . 70 صـص 69 - هنزاوملا ، رایعملا و  (. 4)
لقاع غلاب و  دارفا  مالـسا  هب  زاـین  ههرب ، نآ  رد  مالـسا  هک  دراد  دـیکأت  يو  دراد . يو  يرکف  غولب  زا  ناـشن  مالـسا ، شریذـپ  يارب  مالّـسلا 

هدزیـس رد  دارفا  زا  يرایـسب  اّما  تسا ، هدزناپ  غولب  نس  رثکا  دـح  هک  دریذـپیم  وا  دـشاب . هدرک  توعد  یلفط  زا  ترـضح  دـیابن  تشاد و 
نآ هرابرد  دـید ، ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زامن  ماما  یتقو  هک  تسا  نیا  تنـس  لها  عبانم  رد  توعد  تیاور  دـنوشیم . غلاب  یگلاـس 

. یلع ای  هللا  نید  اذه  دومرف : ترضح  درک . لاؤس 
املسم حبصأ  مث  هرظنأف  ۀلیللا ، هیف  رکفتأ  یتح  ینرظنأ  تفگ : خساپ  رد  ماما  دریذپب . ار  مالـسا  ات  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  سپس 

مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  زور  نآ  حبـص  داد و  تلهم  يو  هب  ترـضح  مشیدنیب . نآ  هرابرد  بشما  ات  هد  تلهم  نم  هب  ةرکفلا ؛ ۀـّیورلا و  دـعب 
ص 112 ج 1 ، فارشالا ، باسنا  کن : زین  و  دش . ناملسم 

ص 198 فارشالا ، هیبنتلا و  (. 5)
ص 319 هلبانحلا ج 1 ، تاقبط  ص 160 ؛ يزوج ، نبا  لبنح ، نب  دمحا  بقانم  (. 6)

163 صص 163 - لبنح ، نب  دمحا  بقانم  (. 7)
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ص:49  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. تسین هسیاقم  لباق 

ّیلع نم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلل  ناک  و  دـحأل ، تسیل  ۀـلخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  نم  ّیلعل  ناک  : » تفگیم يردـخ  دیعـس  وبا 
«1 «. » موی لک  مهیلع  لخدی  ناک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  نأ  یلع  نم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  ۀلخد  تناکف  هریغ  دحأل  تسیل  ۀلخد 

یلع دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  روط ، نیمه  تشادـن . وا  زج  یـسک  هک  تشاد  يدـش  تفر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دزن  یلع 
. دشیم دراو  اهنآ  رب  زور  ره  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دش  تفر و  دوبن . وا  زج  یسک  يارب  هک  تشاد  يدش  تفر و 

هب تبسن  ار  وت  تیعقوم  « 2 «. » دحأ هل  دعی  يذـلا ال  ناکملاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  نم  تنأ   » و تفگ : ماما  هب  زین  تباث  نب  دـیز 
. درادن سک  چیه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

. درکیم يرادفرط  نامثع  زا  هناتخسرس  هک  تفگیم  ار  نخس  نیا  ینامز  دیز 
ترضح نآ  هب  ار  تفرعم  نانچ  نآ  باحصا  رگید  هک  دسانـشب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نانچ  ماما  هک  دوب  هدش  ببـس  نیمه 

ملاع هدـیزگرب  نانز  زا  هک  ار  همطاف  شرتخد  هک  دوب  نآ  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ياـنتعا  دـهاوش  زا  یکی  « 3 . » دنتشادن
. دروآرد ترضح  نآ  دقع  هب  دوب ،

ترـضح نآ  تفر ، يراگتـساوخ  هب  ماما  هک  ینامز  دوب . هدرکن  لوبق  ترـضح  دندوب و  هتفر  يراگتـساوخ  هب  رمع  رکب و  وبأ  نآ  زا  شیپ 
ادـیپ ياهناخ  ات  تساوخ  وا  زا  ترـضح  درک ، جاودزا  همطاف  اب  ماما  هک  ینامز  تسوت . نآ  زا  همطاف  « 4 ، » لاّجدب تسل  دومرف : تفریذپ و 

. دنک
ۀثراح تشذگ  اب  راک  نیا  دنشاب . وا  دزن  ات  تساوخ  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  جاودزا  زا  سپ  تفای . رود  ياهناخ  ترـضح 

ار یلع  تیعقوم  دیهاوخیم  رگا  تفگیم : رمع  نب  هللا  دـبع  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  « 5 . » دش ماجنا  شاهناخ  يراذـگاو  نامعن و  نب 
نایرج رد  « 6 . » دینک هاگن  ترضح  نآ  هناخ  هب  تبسن  ار  وا  هناخ  تیعقوم  دینادب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن 

______________________________

نبا یلاما  ص 33 ؛ ج 38 ، قشمد ، خیرات  زا : یقرواپ  رد  ص 98 و  ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 140 ؛ ج 10 ، قازرلا ، دبع  فنصملا ، (. 1)
سلجم 27 موس  ثیدح  ص 33 ، خیشلا ،

ص 165 ج 2 ، حوتفلا ، (. 2)
ص 642 ج 6 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  کن : (. 3)

هدناوخ و لوا  تروص  هب  دعـس  نبا  تسل .»  » و تسل » : » دـناوخ ناوتیم  تروص  ود  هب  ار  نخـس  نیا  ص 22 . ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  (. 4)
. دوب هداد  یلع  ار  همطاف  هدعو  البق  ینعی  متسین . لاجد  نم  هک  تسا  هدرک  ریسفت 

؟ تسیچ ربمایپ  نخس  يانعم  نیاربانب  تسا . هدوبن  هدعو  تبحص  چیه  هک  دهدیم  ناشن  يراگتساوخ  تایاور  رد  یشواک 
ص 22 ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  (. 5)

180 صص 181 - ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 6)
ص:50  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دیزگرب دوخ  ردارب »  » ناونع هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ناناملسم ، نایم  تّوخا  دقع  يرارقرب 
وگزاب ار  ترـضح  نآ  نانخـس  رترود  ياهلـصاف  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دناوخیم ، هبطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینامز 

مدرم « 3 . » تشادن ار  يو  اب  نتفگ  نخس  تأرج  ماما  زج  یـسک  دشیم ، نیگمـشخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هاگنآ  و  « 2 . » درکیم
اهیلع همطاف  نانز  زا  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  هشیاع  زا  نایّنس  « 4 . » دندادیم رارق  ناشلئاسم  لح  رد  دوخ  هطساو  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
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هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  « 5 . » دندوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  صاخشا  نیرتبوبحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادرم  زا  و  مالّـسلا ،
راب ره  « 6 . » تسناد یسوم  اب  نوراه  تبـسن  نوچمه  دوخ  اب  ار  ناشیا  تبـسن  تلزنم ، ثیدح  ینعی  ثیداحا ؛ نیرتتسرد  زا  یکی  رد  هلآ 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوش ، مازعا  اهراک  حالصا  يارب  یسک  ات  تشاد  نآ  هب  زاین  دمآیم و  شیپ  یلکـشم  هک 
؟ دینکیم لقن  ثیدح  هباحص  رگید  زا  شیب  امش  هک  تسا  هنوگچ  هک ، دندیسرپ  ماما  زا  « 7 . » داتسرفیم ار 

: داد خساپ  ماما  « 8 « » ینأدتبا تتکس  اذإ  ینأبنأ و  هتلأس  اذإ  تنک  ّینأل  : » دومرف ترضح  نآ 
دوخ ترـضح  نآ  مدـشیم  تکاس  نم  هک  ینامز  تخومآیم و  ملع  نم  هب  مدرکیم ، لاؤس  ترـضح  نآ  زا  نم  هک  ینامز  هک  نیا  يارب 

. درکیم نخس  زاغآ 
خساپ مدرک و  لاؤس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نآ  هرابرد  هک  نآ  زج  مدروخن  رب  یلوهجم  هتکن  هب  نم  دومرفیم : ترـضح  نآ 

ار يزیچ  هاگچیه  مدرک و  ظفح  ار  نآ  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هچ  ره  دومرفیم : و  « 9 . » متشاد هگن  مرطاخ  رد  ار  نآ 
لوسر نم و  « 11 «، » دضعلا عارذلا و  ونصلا و  نم  ونصلاک  هللا  لوسر  نم  انأ  و  : » تشون ياهمان  رد  ماما  « 10 . » مدرکن شومارف 

______________________________

ج 1، راربالا ، عیبر  ص 14 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، 82 ؛ صص 62 ، ج 12 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، ص 170 ؛ ج 13 ، يذمرت ، حیحص  (. 1)
ص 145 ج 2 ، ص 270 ، ج 1 ، فارشالا ، باسنا  ص 807 ؛

ص 732 ج 3 ، راربالا ، عیبر  (. 2)
ص 130 ج 3 ، كردتسملا ، ص 107 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)

58 صص 56 - ج 1 ، هیرادالا ، بیتارتلا  (. 4)
ص 218 ناجرج ، خیرات  ص 378 ؛ ج 1 ، باعیتسالا ، (. 5)

. درادن دیدرت  ثیدح  نیا  رد  سک  چیه  دش ، هراشا  نتم  رد  هک  روطنامه  (. 6)
73 صص 75 - ج 38 ، راونالا ، راحب  443 ؛ صص 444 - ج 1 ، هیرادالا ، بیتارتلا  ص 435 ؛ ج 7 ، يربکلا ، تاقبط  (. 7)

ص 98 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 8)
هبطخ 208 هغالبلا ، جهن  (. 9)

ص 121 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 10)
همان 45 هغالبلا ، جهن  (. 11)

ص:51  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. هتسب وزاب  هب  جنرآ  نوچ  هتسر و  تخرد  کی  زا  میخاش  ود  نوچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 

مل ینإ  دومرفیم : و  « 1 . » مدوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ورهلابند  دوریم ، شردام  لاـبند  هک  يرتش  دازون  نوچمه  نم  دومرفیم : ماـما 
، تئارب مالعا  هلأـسم  رد  « 2 . » مدرکن تفلاخم  راـهظا  لوسر  ادـخ و  ربارب  رد  ياهظحل  یتح  نم  ّطـق ، ۀـعاس  هلوسر  یلع  ـال  هللا و  یلع  ّدرأ 
، ترـضح نآ  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دشاب . وت  زا  هک  یـسک  ای  ینک  غالبا  مدرم  هب  تدوخ  دیاب  ار  مایپ  نیا  دومرف : دوخ  لوسر  هب  دنوادخ 

«3 . » دناوخب ربکا  جح  زور  رد  ات  داد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  مایپ  دنادرگزاب و  هار  همین  زا  ار  رکب  وبا 
«4 . » دراد ییابیز  تالمج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  دوخ  یکیدزن  هرابرد  هعصاق ، هبطخ  رد  ماما 

مهاگآ نم  هک  نآ  رگم  دماین  دورف  ياهیآ  دنگوس  ادخ  هب  دومرفیم : هک  دوب  کیدزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  نانچ  نآ  ماما 
نآ فیرش  ریما و  ّیلع  هک  نآ  زج  داتسرفن  دورف  ار  ياهروس  دنوادخ  تفگیم : سابع  نبا  « 5 . » تسا هدش  لزان  اجک  رد  هچ و  هرابرد  هک 

. دوب
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«6 . » دومرفن يزیچ  یکین  هب  زج  یلع  هرابرد  اما  درک ، شنزرس  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  باحصا  دنوادخ 
لوسر هک  تسا  هدشن  تیاور  رگم  تفگیم : دشاب ، منهج  تشهب و  هدننک  میسقت  ّیلع  هک  نیا  زا  یناسک  یتفگش  هرابرد  لبنح  نب  دمحا 

رد شیاج  نمؤم  هک  اجنآ  زا  تفگ : يرآ . دنتفگ : قفانم ؟ الإ  کضغبی  نمؤم و ال  الإ  کبحی  ال  دومرف : ّیلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
«7 . » تسا منهج  تشهب و  هدننک  میسقت  مالّسلا  هیلع  یلع  نیاربانب  شتآ ، رد  شهاگیاج  قفانم  تسا و  تشهب 

تعباـتم اـم  زا  ناـشرفن  ود  دــندوب ، هاـگآ  میتـسنادیم ، ّیلع  هراـبرد  اـم  هـچنآ  زا  مـهفن ، مدرم  نـیا  رگا  تـفگیم : زیزعلا  دــبع  نـب  رمع 
دیدحلا یبا  نبا  « 9 . » دیوگب امش  يارب  ناتربمایپ  رارسا  زا  ات  تسین  یسک  دورب ، امش  نایم  زا  یلع  رگا  تفگیم : ناملس  « 8 . » دندرکیمن

______________________________

ص 355 هغالبلا ، جهن  فینصت  (. 1)
هبطخ 195 هغالبلا ، جهن  (. 2)

155 صص 123 ، ج 2 ، ص 382 ، ج 1 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
هبطخ 192 هغالبلا ، جهن  (. 4)

ص 99 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 5)
ص 64 ج 1 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 264 ؛ ج 11 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 298 ؛ ج 1 ، ۀباحصلا ، ۀفرعم  (. 6)

ص 320 ج 1 ، هلبانحلا ، تاقبط  (. 7)
ص 499 ج 1 ، راربالا ، عیبر  (. 8)

ص 183 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 9)
ص:52  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ینامز « 1 . » دندرکن يرای  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رفعج ، یلع و  شنادنزرف  بلاط و  وبا  هزادنا  هب  سک  چـیه  دـیوگیم : یتسرد  هب 
تحار ار  یلع  : » دومرف راب  هس  ترـضح  نآ  درک ، تیاکـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ماما ، زا  ياهلأـسم  رطاـخ  هب  یـسک  هک 

«2 .« » نمؤم لک  ّیلو  وه  هنم و  انأ  یّنم و  اّیلع  ّنإف  دیراذگب ،
رد دناسر . لتق  هب  ار  ناکرـشم  زا  نت  یـس  هب  کیدزن  ردـب  رد  « 3 . » داد تاجن  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناـج  ترجه  بش  رد  ماـما 

کی داد . تاجن  ار  ترضح  نآ  ناج  دنام و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رانک  رد  دنتخیرگ ، گنج  هنحـص  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دحا ،
سنا نج و  تداـبع  زا  رترب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  فرط  زا  دـمآ ، دورف  دو  دـبع  نب  ورمع  رب  هـک  قدـنخ ، رد  یلع  ریـشمش  هـبرض 
«5 . » دوب مالسا  هاپس  رادمچرپ  اهگنج  رتشیب  رد  ترضح  نآ  « 4 . » دوش هدناشک  تمیزه  هب  نمشد  ات  دش  ببس  تبرض  نیا  دش . هتسناد 

یّلص ادخ  لوسر  دوخ  مالک  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  تشادن . ار  ماما  شناد  یسک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  نایم  رد  ههبـشیب 
هیلع ناـنمؤم  ریما  ناـیرفعج 52  همئا ، یـسایس  يرکف و  تاـیح  تسا . هداد  یهاوـگ  نآ  رب  زین  خـیرات  هدـمآ و  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هـّللا 

48 ص :  هلآ .....  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  مالسلا 
هیلع ماما  دوخ  نخس  تسا . بلطم  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  اهباب ، ّیلع  ملعلا و  ۀنیدم  انأ  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نخـس  ن 

بیسم نب  دیعـس  لوق  هب  هک  دوب  ییاعدا  نیا  دوب . ماما  رترب  شناد  رگناشن  « 6 ، » ینودقفت نأ  لبق  ینولس  هک : نیا  هب  ربنم  يالاب  رد  مالّـسلا 
ار ّتنس  وضو و  مدرم  هب  ات  دومرف  فظوم  ار  ماما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  « 7 . » درکن حرطم  ار  نآ  ماما  زج  هباحص  زا  سک  چیه 
، تشگیمزاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز  ناـمه  هب  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع  همطاـف و  هب  تبـسن  شینمـشد  هک  هشیاـع  « 8 . » دـهد میلعت 

فورعم نیعبات  زا  ءاطع  « 9 ، » هنّسلاب سانلا  ملعأ  یلع  تفگیم :
______________________________
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ص 174 ج 7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  (. 1)
، یسلایط دنسم  ش 3796 ؛ يذمرت ، حیحص  ص 437 ، ج 4 ، دمحا ، دنـسم  زا : نآ  یقرواپ  رد  و  ص 80 ، ۀباحـصلا ، راثآ  یف  یلامالا  (. 2)
، ریبکلا مجعملا  ص 110 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، ص 294 ؛ ج 6 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 65 ؛ یئاسن ، ننس  مالّسلا ، هیلع  یلع  صئاصخ  ش 829 ؛

ص 322 ج 4 ، باعیتسالا ، کن : و  ص 128 ؛ ج 18 ،
ص 260 ج 1 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)

ص 7 ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 95 ؛ لودلا ، رصتخم  خیرات  (. 4)
514 صص 515 - ج 2 ، ۀباحصلا ، ةایح  94 ؛ ص 91 ، ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 5)

هبطخ 189 هغالبلا ، جهن  (. 6)
ص 143 ج 3 ، نیعم ، نب  ییحی  خیرات  (. 7)

ص 52 ج 4 ، يربکلا ، تاقبط  (. 8)
ص 255 ج 2 ، يراخب ، ریبکلا ، خیرات  (. 9)

ص:53  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ار ماما  زین ، زیزعلا  دـبع  نب  رمع  « 1 . » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  نایم  زا  درف  نیرتهیقف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگیم :

«2 . » دناوخ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  نیرتدهاز 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما 

هتشاد و دوجو  نارجاهم  نایم  رد  فلتخم  یسایس  نایرج  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تایح  رد  هک  دشاب  تسرد  نخـس  نیا  رگا 
هدوبن یبوخ  تابـسانم  نامز  نامه  زا  نیخیـش  ماما و  نایم  هک  تفریذـپ  دـیاب  دـناهدرکیم ، شالت  تفالخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  یناـسک 
دوجو دهد  ناشن  رگیدکی  اب  ار  اهنیا  تقافر  هک  زین  ياهرطاخ  چیه  اما  هدشن ، هدید  دشاب  نانیا  عازن  دهاش  هک  يزیچ  هریس  رابخا  رد  تسا .

، هتـشاد دوجو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ناـمز  ناـمه  زا  شدوخ  فارتـعا  هب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـب  هشیاـع  ياهینمـشد  درادـن .
ربمایپ نانز  همه  درک ، تلحر  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هک  ینامز  دناهتفگ ، دوش . یقلت  یلع  لآ  اب  رکب  یبا  لآ  فالتخا  رب  يدـهاش  دـناوتیم 
يزیچ مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  یتح  دماین و  دز و  یـضیرم  هب  ار  دوخ  هشیاع  اما  دندرک ، تکرـش  مشاه  ینب  يازع  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

تیناقح تابثا  رد  ماما  رارصا  و  رکب ، وبأ  تفالخ  زا  سپ  هلـصافالب  دوب ، هچ  ره  « 3 . » دوب هدرک  رورـس  راهظا  هشیاع  ایوگ  هک  دندرک  لقن 
. دش نانآ  طباور  رد  یتالکشم  زورب  ببس  تفالخ ، هب  تبسن  دوخ 

ار فالتخا  « 4 ، » ترـضح نآ  هزانج  رب  نیخیـش  روضح  يارب  هزاجا  مدع  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  رهق  تلاح  ماما و  هناخ  هب  هلمح 
تعیب هک  روطنامه  ماما ، هک  تشاد  راـظتنا  تموکح  تفر . یـصخش  یگدـنز  غارـس  هب  هدـش و  ریگهشوگ  ماـما  سپ  نآ  زا  درک . رتقیمع 

. دگنجب نادترم  زا  ناشنافلاخم  اب  نانآ  تردق  ياههیاپ  میکحت  يارب  تسد  هب  ریـشمش  درادرب و  زین  دوخ  تیناقح  ياعدا  زا  تسد  هدرک ،
تـسایس نیا  درکیم . ریقحت  مدرم  ناگدـید  رد  ار  وا  دـیاب  تموکح  هک  دوب  یعیبط  یعـضوم ، نینچ  اـب  درک . در  ار  تساوخرد  نیا  ماـما 

. دماجنیب ترضح  نآ  رتشیب  ياوزنا  هب  تسناوتیم 
______________________________

ص 107 مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  مامالا  لتقم  (. 1)
ص 107 نامه ، (. 2)

ص 198 ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
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صص 996- ءافولا ، ءافو  ص 250 ؛ فارشالا ، هیبنتلا و  29 ؛ صص 30 - ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  ص 162 ؛ ج 3 ، كردتسملا ، کن : (. 4)
1000 ، 995

ص:54  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
و یمحر ، اوعطق  مّهنإـف   » مهاوخیم يراـی  دـنک  کـمک  ار  شیرق  هک  نآ  شیرق و  رب  وـت  زا  نم  ایادـخ ! دوـمرف : شیرق  هب  نیرفن  رد  ماـما 
رد دـندرک و  درخ  ارم  يالاو  تبتر  دـندیرب و  ارم  یـشیوخ  دـنویپ  ناـنآ  « 1 « » یلوه ارمأ  یتعزاـنم  یلع  اوـعمجأ  و  یتـلزنم ، میظع  اورّغص 
زج يراکددم  یعفادم و  هن  تسا  يرای  ارم  هن  مدید  متـسیرگن و  دیامرفیم : همادا  رد  ماما  دنتخادرپ . زیتس  هب  نم  اب  دوب  نم  قح  هک  يزیچ 

«2 .« » مدیشوپ مشچ  هدیلخ  هدید  رد  مغ  راخ  سپ  منارب ، ناشگرم  ماک  هب  مدمآ  غیرد  هک  مناسک ،
وا یناگدنز  نوچ  دیامرفیم : يروش  هب  هراشا  اب  زین  هیقشقش  هبطخ  رد  ماما  تسا . ماما  ریقحت  رد  افلخ  تسایـس  هب  تراشا  ماما  نخـس  نیا 
رد ارم  هک  متـشاد  مک  هچ  نیتسخن  زا  نم  ییاروش ! هچ  ار  ادخ  دروآ . رد  نانآ  هلمج  رد  ارم  و  درک ، دزمان  ار  یهورگ  دمآ ، رـس  هب  رمع ) )

«3 . » دنتشاد نانیا  فص  رد  دنتشادنپن و  وا  هیاپ 
. دـندرک ریقحت  ار  ماـما  مه  عمج  نیا  رد  هزاـت  دوب . هدننکـش  ماـما  يارب  ناـمثع ، ریبز و  هحلط و  نوچ  یناـسک  راـنک  رد  ماـما  نتفرگ  رارق 

تبسن ماما  هب  یتفص  نایم ، نیا  رد  درک . یتفص  هب  مهتم  ار  نانآ  زا  کی  ره  دیزگرب ، ار  رفن  شش  هک  ینامز  رد  رمع  هک  تسا  نآ  بیجع 
و « 5  » هیواعم اهدعب  تسا . یخوش  درف  « 4 « » ۀباعد هیف   » هک درک  مهتم  ار  ماما  رمع  هدننکدرخ . لاح  نیع  رد  دوب و  هیاپیب  هزادنایب  هک  داد 

نیا هدرک و  در  تدـشب  ار  صاع  نب  ورمع  ماهتا  ماما  « 6 . » هباعلت هیف  دـنتفگیم : ماما  هرابرد  رمع ، نخـس  نیمه  ساسا  رب  صاع  نب  ورمع 
«7 . » دوب رمع  نخس  در  لصا  رد 

. دنامب یقاب  هتخانشان  ترضح  نآ  ات  دش  ببس  هنیدم ، ياوزنا  رد  ماما  یگدنز 
ماش قارع و  رد  اما  دوب . انـشآ  ياهرهچ  هباحـص ، یمیدـق  ياههرهچ  نایم  رد  مه  نآ  هنیدـم ، رد  اهنت  ماما  تشذـگیم و  تعرـس  هب  نامز 

یخرب اهنت  تخانشیمن . ار  ماما  یسک 
______________________________

ص 309 ج 1 ، تاراغلا ، هبطخ 172 ؛ هغالبلا ، جهن  (. 1)
: کن و  دراد ؛ یتافاضا  اجنیا  رد  هک  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  دروم  ود  رد  هبطخ  نیا  هبطخ 217 . هغالبلا ، جهن  (. 2)

ص 204 تاراغلا ، ص 155 ؛ ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  زا : اجنامه  یقرواپ  رد  و  ص 123 ، لمجلا ،
هبطخ 3. هغالبلا ، جهن  (. 3)

ص 103 لودلا ، رصتخم  خیرات  (. 4)
ص 25 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 5)

ص 183 ج 3 ، هسناؤملا ، عاتمالا و  (. 6)
ص 88 ج 2 ، ةداعسلا ، جهن  151 ؛ ، 145 ص 127 ، ج 2 ، فارشالا ، باسنا  هبطخ 84 ؛ هغالبلا ، جهن  (. 7)

ص:55  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: دیوگیم هللا  دبع  نب  بدنج  دنتـشاد . ییانـشآ  يو  اب  دندوب ، هدـید  ار  ترـضح  نآ  نمی  هب  ماما  ههامدـنچ  رفـس  نامز  زا  هک  ینمی  لیابق 

مدرم زا  هک  یخـساپ  نیرتهب  مدرکیم . لقن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  مدرم  يارب  اجنآ  رد  متفر ، قارع  هب  نامثع  اب  تعیب  زا  سپ  ینامز 
، بلاـطم نیا  متفگیم : نم  دـشاب . هتـشاد  تیارب  یعفن  هک  نک  رکف  يزیچ  هب  راذـگب ، يراـنک  هب  ار  اـهفرح  نیا  هک ، دوـب  نـیا  مدینـشیم 

«1 . » تفریم تساخیمرب و  فرط  اما  تسا ، دنمدوس  ام  يود  ره  يارب  هک  تسا  ییاهزیچ 
اریز دوب ؛ يروش  لیکـشت  نامثع  هرود  رد  فالتخا  لماوع  زا  یکی  هک  تسا  هدوب  نیا  نامیلـس  نب  دمحم  لیلحت  دـیدحلا ، یبا  نبا  لقن  هب 
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درکیم کمک  وا  هب  مه  زین ، ریبز  دوبیم . تفالخ  راظتنا  رد  هک  دوب  یناسک  زا  هحلط  دنتـشاد . تفالخ  سوه  يروش  ياضعا  زا  کـی  ره 
ار وا  نیخیـش  هک  دوب  نیا  زین  شلیلد  دوب . مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیما  زا  شیب  تفالخ  هب  نانآ  دیما  دـیدیم . تموکح  قیال  ار  دوخ  مه  و 

. دوب هدش  شومارف  وا  تهج  نیمه  هب  دندوب . هدرک  دروخ  مدرم  نایم  رد  ار  وا  تمرح  هدرک و  طقاس  مدرم  مشچ  زا 
ار وا  هک  دوب  هدـمآ  رد  ییادـیپ  هب  یلـسن  دـندوب و  هدرم  دنتخانـشیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز  رد  ار  وا  لیاضف  هک  یناسک  رتشیب 

ردپ وا و  رتخد  رسمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يومع  رسپ  هک  دوب  هدنام  نیمه  اهنت  وا  تاراختفا  زا  دنتسنادیم . ناناملسم  ریاس  دننامه 
. یقاب تسا . وا  هاگداون 

ار ریبز  هحلط و  هزادـنا  نیمه  هب  شیرق  دوبن . ناـنچ  سک  چـیه  هب  هک  دـیزرویم  وا  هب  یـضغب  ناـنچ  زین  شیرق  دوب . هدـش  شومارف  روـما 
«2 . » تشادن دوجو  اهنآ  هب  تبسن  هنیک  دوجو  يارب  یلیلد  اریز  تشادیم ؛ تسود 

ههبج نآ  تیناقح  رایعم  ههبج  کی  رد  ار  رامع  روضح  ات  دـندوب  رظتنم  نیفـص ، رد  مدرم  هک  هتکن  نیا  هب  هراـشا  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ار  یلع  دوخ  اما  دنریذپیم  لطاب  قح و  كالم  ناونع  هب  ار  رامع  هک  تسا  مدرم  نیا  زا  بجعت  دیوگیم : دننادب 

نمؤم و الإ  کّبحی  ال  دومرف : زین  هدومرف و  شاهرابرد  ار  تیالو  ثیدح  هلآ  و 
______________________________

ص 58 ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 1)
تردـپ هب  شیرق  هزادـنا  نیا  ارچ  هک : دـش  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  زا  ص 28 . ج 9 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  (. 2)

ص 340 ج 1 ، ردلا ، رثن  راعلا . مهرخآ  مزلأ  رانلا و  مهلّوأ  دروأ  ّهنأل  دومرف : ترضح  دنتشاد . هنیک  تدج ) )
ص:56  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

شومارف وا ، لیاضف  ندناشوپ  رد  زاغآ  نامه  زا  شیرق  یمامت  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  لیلد  دـنهدیمن . رارق  رایعم  قفانم ، الإ  کضغبی  ال 
ضغب للع  زا  یبلاج  لیلحت  دیدحلا  یبا  نبا  « 1 . » دندیشوک مدرم  ياههنیـس  زا  وا  يالاو  تبترم  فذح  وا و  صیاصخ  وحم  وا ، دای  ندرک 

«2 . » تسا هداد  تسد  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  تبسن  شیرق 
غلاب و هک  تشادیم  يرسپ  دنزرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رگا  امش ، داقتعا  هب  دسرپیم : مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یـسک  راب  کی 

برع دنتـشکیم . ار  وا  دادیم ، ماجنا  مدرکیم  نم  هچنآ  زج  رگا  داد : خساپ  ماما  درپسیم ؟ وا  هب  ار  دوخ  تموکح  برع  ایآ  دوب ، دیـشر 
نامه زا  اهنآ  دـیزرویم ...  تداسح  دوب ، هدرک  تیاـنع  وا  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن  دوب و  رفنتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  راـک  زا 

ياهلیسو ار  وا  مان  شیرق  هک  دوبن  رگا  دننک . جراخ  وا  تیب  لها  تسد  زا  ترضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  ار  راک  ات  دندیشوک  ترضح  نامز 
دادترا هب  و  دیتسرپیمن ، ار  ادخ  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  زور  کی  یتح  دـیدیم ، دوخ  یقرت  نابدرن  هداد و  رارق  شیوخ  هطلـس  يارب 

نید دوش و  زیزع  مالسا  ات  دش  ثعاب  نیا  يرادان . زا  سپ  تورث  یگنسرگ و  زا  سپ  يریس  دش ، زاغآ  تاحوتف  دعب  یکدنا  دییارگیم ... 
رکف و هب  ار  تاحوتف  نیا  نآ  زا  دـعب  دـشیمن . ناـنچ  نینچ و  دوبن  قح  رگا  لاـح  ره  هب  هک  ارچ  دریگ ، ياـج  ناـنآ  زا  يرایـسب  بولق  رد 

: دندرب مدرم  دای  زا  ار  يرگید  هدع  هدرک و  گرزب  ار  ياهدع  نایم  رد  دنداد . تبسن  تالو  ارما و  ریبدت 
تام و  اهیف ، امب  باقحألا  نونسلا و  تضم  و  برش ، انیلع و  رهدلا  لکأ  یتح  هتیص ، هتوص و  عطقنا  هران و  تبخ  هرکذ و  لمخ  نمم  اّنکف  »

دـییارگ و یـشوماخ  هب  شرون  هدـش ، هدرپس  یـشومارف  هب  شداـی  هک  میدوب  یناـسک  زا  اـم  فرعی » ـال  نمم  ریثک  أـشن  فرعی و  نمم  ریثـک 
دـندرم و هدـش  هتخانـش  ياههرهچ  زا  يرایـسب  تشذـگ ، لاونم  نیمه  هب  اهلاس  دـیعلب . ار  ام  هنامز  ییوگ  هک  نانچ  نآ  دـش ، عطق  شدایرف 

ارم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دینادیم  دنکب . تسناوتیم  هچ  رسپ  دنزرف  طیارش  نیا  رد  دندمآ . رب  دندوب  هتخانـشان  هک  یناسک 
«3 . » درکیم نینچ  تحیصن  داهج و  يارب  هکلب  درکیمن . کیدزن  دوخ  هب  یشیوخ  رطاخ  هب 

______________________________
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ص 18 ج 8 ، نامه ، (. 1)
299 ص 300 - ج 13 ، نامه ، (. 2)
298 ص 299 - ج 20 ، نامه ، (. 3)

ص:57  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
یفرعم يارب  یتصرف  ره  زا  ات  دیشوکیم  تفالخ ، هرود  رد  ترضح  نآ  هک  دوب  ناناملسم  هعماج  رد  ماما  یشومارف  نیمه  لیلد  هب  تسرد 

«1 . » دیوگب نخس  مدرم  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  مالسا  يارب  شیاهشالت  دوخ و 
هک تسا  هدمآ  تسد  هب  يدایز  تارطاخ  رمع  اب  دروخرب  رد  تسا . هدنامن  یقاب  ياهرطاخ  ایوگ  هدوب و  درس  رایـسب  رکب  وبأ  اب  ماما  طباور 
زا رمع  میاهدروآ . ار  اـهنآ  زا  یخرب  نیـشیپ  ياـهثحب  رد  هک  تساـهینزیار  یخرب  هـب  خـساپ  زین  رمع و  هـب  ماـما  ییاـضق  ياـهکمک  اتدـمع 

ار ماما  ياهرظن  راهظا  لمحت  وا  دوبن ، نینچ  نامثع  اما  درکیم . تاعارم  زین  ماـما  لاـمتحا  هب  هدرک و  يراددوخ  ماـما  هب  يرهاـظ  شاـخرپ 
. دشاب هتـشاد  ار  ماما  ياوه  ات  تساوخ  نامثع  زا  سابع  « 2 « ؟ یتسین مکح  نب  ناورم  زا  رتهب  نم  دزن  وت  تفگ : ماما  هب  راب  کـی  تشادـن و 

ماما هتبلا  « 3 . » دوب دـهاوخن  وا  زا  رتزیزع  نم  دزن  یـسک  دـهاوخب ، شدوـخ  یلع  رگا  هک  تسا  نیا  وـت  اـب  نم  فرح  نیلوا  تفگ : ناـمثع 
زا رتکیدزن و  یتهج  زا  نامثع ، اب  ماما  طباور  لیلد  نیمه  هب  دنک . یـشوپمشچ  تافارحنا  زا  يو  اب  تقافر  نامثع و  رطاخ  هب  دوبن  رـضاح 

مکح يراصنا  نز  عفن  هب  هکنآ  زا  سپ  تشاد ، یعازن  مشاه  ینب  نانز  زا  یکی  اب  راصنا  زا  ینز  هک  راـب  کـی  « 4 . » دش رتدنت  رگید  تهج 
: تفگ وا  هب  نامثع  دش ،

«5 .! » تسا یلع  تیومع  رسپ  يأر  نیا 
ندـش هجاوم  زا  ار  دوخ  اوزنا  هب  ندرب  هانپ  اب  ات  دیـشوک  تسخن  ياهلاس  رد  هژیوب  ماما ، دوب . يراوشد  راک  ماما  يارب  تموکح  اب  تفلاخم 
ناینج هک  دیسر  ربخ  مود ، ای  لوا  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  ناهگان  درکن و  تعیب  وا  دوب . یبوخ  هبرجت  هدابع  نب  دعس  درادزاب . تموکح  اب 

«6 . » تسا هدوب  یسایس  وا  لتق  هک  دنراد  هراشا  رداصم  زا  یخرب  هک  میدرک  هراشا  دوخ  ياج  رد  دنتشک . ار  وا 
: مدیسرپ دیز ) یبا  نب  ییحی   ) بیقن رفعج  وبا  زا  نم  دیوگیم : دیدحلا  یبا  نبا 

______________________________

314 صص 222 ، ج 2 ، ةداعسلا ، جهن  کن : لاثم  ناونع  هب  (. 1)
ص 342 ج 2 ، بهذلا ، جورم  (. 2)

ص 14 ج 5 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
1045 صص 1046 - ج 3 ، هرونملا ، ۀنیدملا  خیرات  (. 4)

ص 204 ج 2 ، لامعلا ، زنک  بختنم  ص 967 ؛ ج 3 ، هرونملا ، ۀنیدملا  خیرات  (. 5)
ص 62 ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  کن : (. 6)

ص:58  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
همه نآ  دوجو  اب  دنام و  هدنز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  ینالوط  تدم  نیا  رد  هنوگچ  هک  تسا  یلع  زا  نم  یتفگش 

: تفگ نم  هب  رفعج  وبا  درب . ردب  ملاس  ناج  شیرق ، ياههنیک 
. دوب هدش  هتشک  دوب ، هدیرخن  اوزنا  جنک  هب  هدرکن و  کچوک  هزادنا  نآ  هب  ات  ار  دوخ  وا  رگا 

، درپس یـشومارف  هب  ار  ریـشمش  و  دش ، جراخ  دوخ  لوا  ّيز  نآ  زا  و  درک ، لوغـشم  نآرق  زامن و  تدابع و  هب  درب و  اهدای  زا  ار  دوخ  وا  اما 
نامز نامکاح  تعاطا  هب  هک  اجنآ  زا  و  تسا . اههوک  رد  بهار  ای  هتخادرپ و  نیمز  رد  ریس  هب  هدرک ، هبوت  هک  ياهدننک  کتف  نوچ  ییوگ 
مادقا هب  سپـس  وا  دندوب . هدـناسر  لتق  هب  ار  وا  دوب  هدرکن  نینچ  رگا  دـندرک ، اهر  ار  وا  درک ، کچوک  نانآ  ربارب  رد  ار  دوخ  و  تخادرپ ،
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نآ زا  سرت  هرود ، نیا  رد  ماما  فرط  زا  یـسایس  شالت  مدع  هک  دوب  رواب  نیا  رب  زین  قاطلا  نمؤم  « 1 . » دنکیم هراشا  ماما  لتق  يارب  دلاخ 
«2 . » دنشکب دعس ) دننامه   ) ار وا  ناینج  ادابم  هک  تسا  هدوب 

، تسخن هلحرم  نامه  رد  ترـضح  نآ  دـنکن . شالت  دوخ  هتفر  تسد  زا  قح  يارب  بسانم  ياهتـصرف  زا  ماما  هک  دوبن  انعم  نادـب  نیا  هتبلا 
ياههناخ هب  هتفرگ و  ار  دوخ  نادـنزرف  نز و  تسد  تسخن ، ياهزور  ناـمه  رد  هوـالع  هب  « 3 . » درک يراددوخ  تعیب  زا  یهام  دـنچ  يارب 

: دومرف ماما  تسا . تفالخ  رب  صیرح  هک  دندرک  مهتم  ار  وا  هک  دوب  يدح  رد  رارـصا  نیا  دبایزاب . ار  هتفر  تسد  زا  قح  ات  تفریم  راصنا 
: تفگ یکی 

.- دیرتدنمزآ امش  دنگوس  ادخ  هب  هن ، متفگ : يدنمزآ ! رایسب  راک  نیا  رب  وت  بلاط ! وبا  رسپ 
نآ هب  ندیـسر  زا  ارم  و  دـیراذگیمن ، امـش  و  متـساوخ ، دوـب  مـنآ  زا  هـک  یقح  نـم  مرتـصوصخم . نادـب  نـم  رترود و  ادـخ - لوـسر  هـب 

«4 . » دیرادیمزاب
فرعی نآرقلا و  أرقی  نم  انیف  ناک  امأ  مکنم ، رمألا  اذـهب  قحأ  تیبلا  لهأ  انإ  شیرق ! رـشعم  ای  : » دنتـشاد ناوارف  ار  لالدتـسا  نیا  ریظن  ماـما 

هب فراع  نآرق ، يراق  ام  نایم  رد  ایآ  میتسین . رتراوازس  امـش  زا  رما  نیا  هب  تیب  لها  ام  اما  نایـشیرق ! نیا  « 5 « ؟» قحلا نیدب  نیدی  ۀّنسلا و 
؟ تسین قح  نید  هب  نیدتم  تنس و 

______________________________

302 ص 301 - ج 13 ، نامه ، (. 1)
ص 62 ج 17 ، نامه ، (. 2)

ص 325 ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 585 ؛ ج 1 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
ص 308 ج 1 ، تاراغلا ، هبطخ 172 ؛ هغالبلا ، جهن  (. 4)

ص 307 ج 1 ، تاراغلا ، (. 5)
ص:59  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رب دـهدب . تسد  هب  نیخیـش  زا  ار  دوخ  یبایزرا  ات  دوبن  دازآ  ینامز  چـیه  رد  ماما  تفگ : دـیاب  هفیلخ ، هس  تفالخ  زا  ماما  یبایزرا  هراـبرد 
رد وا  هاپـس  هک  دوـب  نیا  رما  نیا  لـیلد  تشاد . ار  نآ  ندرک  وگزاـب  تصرف  تشاد ، داـقتعا  نآ  هب  هک  هچنآ  ره  ناـمثع ، هب  تبـسن  سکع 

اهنآ هرابرد  نتفگ  نخـس  رد  نانآ  عمج  رد  تسناوتیمن  ماما  دندوب و  هتفریذپ  ار  نیخیـش  يدودـحم ، هدـع  زج  هک  دـندوب  یناسک  هفوک ،
ربارب رد  دـنامزاب و  نخـس  همادا  زا  هلـصافالب  تخادرپ و  دوخ  ياهجنر  زا  یـشخب  نایب  هب  دـمآ ، تسدـب  یتصرف  هک  راب  کی  دـشاب . دازآ 

«1 . » دیشک رس  هک  دوب  مغ  هلعش  يدینش  هچنآ  سابع ! نبا  هن  ترده ،» ۀقشقش  کلت  : » دومرف تبحص  همادا  هب  سابع  نبا  رارصا 
نبا دشن . تفالخ  لوبق  يارب  فوع  نب  نمحرلا  دبع  طرش  نتفریذپ  هب  رـضاح  تفالخ ، ياروش  نامز  رد  تشاد ، ماما  هک  یطایتحا  همه  اب 

داهتجا هب  اهنت  دومرف : ماما  اما  دنک ، راذگاو  وا  هب  ار  تفالخ  تسا  رضاح  دنک  لمع  نیخیش  هریس  هب  ات  دریذپب  ماما  رگا  درک : طرش  فوع 
فالخ رب  يدایز  ياهتمسق  رد  ماما  داقتعا  هب  هک  دوب  نیخیـش  هریـس  شور و  هب  تبـسن  ماما  زا  يراکـشآ  در  نیا  درک . دهاوخ  لمع  دوخ 
يروما رد  رکب ، وبأ  زا  زین  ار  دوخ  تعاطا  ماما  دوب . هتفرگ  تروص  تسرداـن  يداـهتجا  هیاـپ  رب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هریس 
دهدیم ناشن  فلتخم  لئاسم  اب  ماما  دروخرب  شور  زین  و  تفالخ ، هرود  رد  ماما  نانخس  « 2 . » تسا هدرکیم  تعاطا  ادخ  زا  وا  هک  هتسناد 

. تسا هدیدنسپیمن  ار  هتشذگ  ياههویش  ماما  هک 
هک یتشادنپ  و  دنتـشون : وا  خساپ  رد  ماما  يدرک ! یغب  اهنآ  رب  هدرب  دسح  نیـشیپ  يافلخ  رب  وت  هک  تشون  ماما  هب  ياهمان  رد  هیواعم  اهدـعب 

؟ تسا تساوخزاـب  ياـج  هچ  ار  وت  تسا - تسار  تنخـس  و  تسا - نینچ  رگا  متـساخرب . ناـنآ  نیک  هب  متـساوخ و  ار  اـفلخ  همه  دـب  نم 
. منک تعیب  ات  دندناریم  هدرک  راهم  ینیب  يرتش  نوچ  ارم  یتفگ  و  دنتساوخ ...  شزوپ  وت  زا  ات  دیاین  وت  رب  یتیانج 
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اوسر ار  دوخ  يزاساوسر ، و  يدوتس ، ینک ، شهوکن  یتساوخ  هک  ادخ  هب 
______________________________

ص 274 ج 1 ، ردلا ، رثن  هبطخ 3 ؛ هغالبلا ، جهن  (. 1)
ص 307 ج 1 ، تاراغلا ، (. 2)

ص:60  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. نامگیب دوخ  نید  رد  دشاب و  مولظم  هک  ناصقن  هچ  ار  ناملسم  يدومن .

«1 . » مهاوخیمن شزوپ  متفرگیم ، هدرخ  اهتعدب  یخرب  رطاخ  هب  نامثع  رب  هک  نیا  زا  و  رانک ... ؟ هب  یلدود  زا  راوتسا و  شنیقی 
، نامثع ای  رمع  ماما و  نایم  یگداوناخ  تاطابترا  یخرب  نتـشاد  هب  ناوتیمن  اروش ، رد  ماما  دروخرب  هژیوب  ماما ، حیرـص  تاداقتنا  دوجو  اب 

یلیلد دراد  رگید  یخرب  اب  سایق  رد  افلخ  زا  یخرب  زا  ماما  هک  ییاهدـیجمت  یتح  درک . دانتـسا  نانآ  تموکح  یتسرد  هب  ماما  داقتعا  يارب 
زین مالـسا  تحلـصم  هب  و  درادـن ، ار  بزح  نیا  اب  نداتفا  رد  ییاناوت  تفایرد  ماما  هک  ینامز  تسین . ماما  يوس  زا  اهنآ  یلوصا  شریذـپ  رب 

هب هک  ار  وا  نتفریذـپ  رکب و  وبأ  اـب  دوخ  تعیب  دروـم  نیدـنچ  رد  ماـما  تفرگ . شیپ  رد  هحلاـصم  هار  دـنک ، زاـغآ  ار  ياهزراـبم  اـت  تسین 
هیجوت رد  ماما  « 2 . » درکیم هیجوت  ناناملـسم  نایم  تدحو  ظفح  ترورـض و  ساسا  رب  دـندوب ، هتفریذـپ  وا  زین  راصنا  رجاهم و  حالطـصا 

و « 3 . » لیئارسا ینب  نیب  تقّرف  لوقت  نأ  تیشخ  ّینإ  تفگ : هک  درک  دانتسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ربارب  رد  نوراه  نخس  نیا  هب  دوخ  توکس 
«4 . » مهنع هّللا  زواجت  مهل ، هتکرت  دق  ذوخأملا و  وه  یقح  ّنأ  تفرع  لب  دومرفیم : هفیقس  هب  تبسن 

، دنتفریذپیمن دنتسنادیم  تفالخ  هب  تسخن  يافلخ  ینعی  نارگید  زا  رتراوازس  ار  دوخ  تیب  لها  هک  زین  ار  نیمه  تنس  لها  هتـشذگ ، رد 
هک یلاح  رد  درک  تعیب  رکب  وبأ  اب  تدحو  رطاخ  هب  افرص  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنراد  لوبق  تنـس  لها  نشور  اتبـسن  ياهحانج  نونکا  اما 

«5 . » تسنادیم تفالخ  هب  قحا  ار  دوخ 
يوحن هب  يرگید  اب  دـنناوتیمن  هک  دنتـسنادیم  افلخ  مه  ماما و  مه  هک  تسا  نآ  ناشن  هعماج ، نآ  رد  ماما  هناـیوزنم  یگدـنز  يور  ره  هب 

طباور يرارقرب  یتح  و  دجـسم ، رد  دـش  تفر و  لاح  نیع  رد  دـشاب . تفالخ  رما  رد  هژیوب  وا  هاگدـید  دـییأت  يانعم  هب  هک  دـننک  دروخرب 
جاودزا نیا  دوب . لومعم  يرما  موثلک ، ما  اب  رمع  جاودزا  ریظن  یگداوناخ 

______________________________

. تسا هدمآ  ماما  خساپ  هیواعم و  همان  لماک  نتم  اجنیا  رد   86 ص 91 - نیفص ، ۀعقو  همان 28 ؛ هغالبلا ، جهن  (. 1)
110 صص 111 - تاراغلا ، ص 281 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  کن : (. 2)

ص 109 عنقملا ، کن : هیآ 94 ؛ هط ، (. 3)
ص 91 نیفص ، ۀعقو  کن : (. 4)

ص 224 ج 8 ، رانملا ، ریسفت  (. 5)
ص:61  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

سیمع تنب  ءامـسا  ینعی  رکب ، وبأ  رـسمه  ماما  هک  نیا  امک  تفریذپ . ار  نآ  هیلوا  تفلاخم  دوجو  اب  ماما  تفرگ و  تروص  رمع  رارـصا  هب 
. درک تیبرت  شیوخ  هناخ  رد  ار  دمحم  ینعی  رکب ، وبأ  دنزرف  هدروآ و  رد  دوخ  دقع  هب  وا  تشذگرد  زا  سپ  ار 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  اب  مدرم  تعیب 

زج هتـشادن و  يراـج  روـما  رد  یـسایس  لاـعف  تکراـشم  تسخن ، هفیلخ  هس  تفـالخ  هرود  رد  ماـما  هک  درادـن  دوـجو  يدـیدرت  نیرتـمک 
هتـشادن تسایـس  هنحـص  رد  يدـج  روضح  هدوب ، راک  رد  یـسایس  لئاسم  رد  نآ  زا  رتدودـحم  و  ییاضق ، روما  یخرب  رد  هک  ییاـهتروشم 
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يربهر رود  ار  ود  هک  تفگ  ناوت  هتـشادن و  یتیوضع  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  افلخ ، یتموکح  بیکرت  عومجم  رد  رگید ، ترابع  هب  تسا .
شیرق و نافلاخم  هبلغ  يانعم  هب  يدایز ، دودـح  ات  نامثع ، زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  يزوریپ  تسا . هدوب  رادهدـهع  ار  فلاخم  بزح 

یموب مدرم  راصنا و  یهارمه  یلدـمه و  زا  ایناث  يرـصم و  نارجاهم  یقارع و  لـیابق  تیاـمح  زا  ـالوا  ناـفلاخم  نیا  دوب . يوما  دـض  طـخ 
یـشخب اهنیا  دندمآیم . باسح  هب  هورگ  نیا  وزج  دوب ، رـسای  نب  رامع  نانآ  سأر  رد  هک  زین  نیرجاهم  زا  يدادعت  دندوب . دنمهرهب  هنیدـم 

هب شـصاخ  هجوت  و  نانآ ، هب  نامثع  یهجوتیب  لیلد  هب  شیرق ، دوخ  زا  یهورگ  نانیا ، رانک  رد  دـندادیم . لیکـشت  ار  نامثع  نافلاخم  زا 
رـصم تموکح  زا  هک  زین  صاـع  نب  ورمع  دـندوب . هشیاـع  ریبز و  و  هحلط ، هورگ ، نیا  سأر  رد  دنتـشاد . رارق  ناـفلاخم  راـنک  رد  ناـیوما ،

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تنـس  زا  نامثع  هک  دندوب  نآ  یعدـم  نانیا  همه  هتبلا  درکیم . تیلاعف  نامثع  دـض  رب  دوب  هدـش  لوزعم 
لدـع و تیاعر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هریـس  هب  تشگزاـب  شروش ، نآ  یلک  يریگتهج  بیترت ، نیدـب  تسا . هتفرگ  هلـصاف 

. دوب مدرم  قح  رد  فاحجا  ملظ و  مدع  فاصنا و 
هدـننک لقتنم  نافلاخم و  يوگنخـس  یترابع  هب  هورگ و  ود  هطـساو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نامثع ، دـض  رب  مدرم  تاضارتعا  زاغآ  نامه  زا 

هب دوخ  هچرگ  ترضح  نآ  درک . ظفح  ار  يور  هنایم  دوخ ، هنایارگیجنایم  شقن  نیا  رد  لاح  نیا  اب  دوب . نامثع  هب  مدرم  تاضارتعا 
ص:62  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نتفرگ اب  هدرک ، تیاعر  زین  ار  ناـمثع  قوقح  دوب  یجناـیم  هک  یطیارـش  رد  اـما  « 1 ، » درکیم ضارتعا  نامثع  تسیاـشان  لاـمعا  زا  یخرب 
رس مالّسلا  هیلع  یلع  دوش و  هتشک  نامثع  یتقو  هک  دوب  یعیبط  هتبلا  درکیم . مارآ  ار  نافلاخم  ناضرتعم ، طیارـش  تیاعر  رد  يو ، زا  دهعت 

دادـخر نیا  رد  یـشقن  ماما  هک  یلاـح  رد  دـننک ؛ مهتم  هراـب  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  شیرق ، ياـهحانج  زا  یخرب  هیما و  ینب  دـیآ ، راـک 
دندوب مهتم  یتح  هدوب و  ناضرتعم  وزج  دندمآ  رد  ترـضح  نآ  کیدزن  نارای  تروص  هب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  نیا ، دوجو  اب  تشادـن .

هنوگ نامه  دندوب و  نامثع  دض  یگمه  دـندرک ، حرطم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یناسک  دناهتـشاد . شقن  نامثع  لتق  رد  میقتـسم  هک 
هفیلخ اب  تیدـض  رد  زاغآ ، رد  ار  دوخ  یـسایس  تیلاعف  نیرتمهم  هک  تسا  نایفوک  نایم  رد  عیـشت  يریگجـضن  زاغآ  نیا  دـش ، هراـشا  هک 

. دناهتشاد یلک  تیاضر  ییوگ  رمع  رکب و  وبأ  هب  تبسن  نانآ  دنداد . لکش  مکاح 
زورب هزاجا  هک  دوب  يوق  هزادنا  نآ  دندوب  هفوک  ءارق  زین  و  هباحص ، زا  يرایسب  راصنا ، زا  لکـشتم  هک  ماما  رادفرط  حانج  توق  يور  ره  هب 

. دادن ریبز  هحلط و  هب  روهظ  و 
زا شیپ  هک  نامثع  لتق  يایاضق  هرابرد  بیـسم  نب  دیعـس  ینالوط  تیاور  همادا  رد  « 2 . » دشن زین  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  يدای  روط  نیمه 

راهظا هدروآ و  موجه  وا  هناخ  تمـس  هب  مدرم  یمامت  دمآ و  دوخ  لزنم  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  میدرک ، لقن  نیا 
ماما دنک . زارد  نانآ  يوسب  تعیب  يارب  ار  دوخ  تسد  ات  دنتـساوخیم  ترـضح  نآ  زا  نانآ  تسا ، هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دندرکیم 

نآ زا  سپ  دوشیم . هفیلخ  دننک  هفیلخ  اهنآ  هک  ار  یـسک  ره  تسا . ردـب » باحـصا   » نآ زا  تعیب  تسین ، امـش  هب  طوبرم  تعیب  هک  دومرف 
«3 . » دندش ترضح  نآ  اب  تعیب  راتساوخ  دندمآ و  مالّسلا  هیلع  یلع  دزن  دندوب  هدنز  هک  ردب  لها  یمامت 

. درک يراددوخ  تفالخ  نتفریذپ  زا  ماما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هباحص  رارصا  ربارب  رد 
دزن باحصا  یعمج  نامثع ، ندش  هتشک  زا  سپ  تسا : هدروآ  هیفنح  نب  دمحم  زا  يربط 

______________________________

هیلع یلع  يارب  نامثع  هک  دیسر  ییاجب  راک  مدوب و  نامثع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  دنت  یظفل  هعزانم  دهاش  دیوگیم : بیـسم  نب  دیعـس  (. 1)
ش 112. ص 132 ، فارشالا ج 4 ، باسنا  کن : مداد ؛ هحلاصم  ار  نانآ  نم  درک و  دنلب  هنایزات  مالّسلا 

هتشادن ریخا  ياههنتف  نامثع و  لتق  رد  یتسد  نوچ  تسا  رتیلوا  تفالخ  هب  سک  همه  زا  وا  هک  تفگیم  تیمکح  رادوریگ  رد  دعس  (. 2)
ص 344 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  کن : تسا ؛
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ش 1419 ، 559 صص 560 - عبارلا ، ءزجلا  فارشالا ، باسنا  (. 3)
ص:63  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ات تسا  نآ  زا  رتهب  مشاب  امش  ریزو  نم  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  میسانشیمن ؛ ار  یسک  تفالخ ، هب  وت  زا  رتازـس  ام  دنتفگ : دندمآ و  مردپ 
رد دیاب  دشاب و  دناوتیمن  افخ  رد  وا  تعیب  هک  تفگ  ترـضح  نآ  « 1 . » میریذپیمن يزیچ  وت ، اب  تعیب  زج  دنتفگ : نانآ  مشاب . امـش  ریما 
هب راصنا  نیرجاهم و  تفر  دجـسم  هب  یتقو  « 2 . » دیآ شیپ  یلکشم  دجـسم  رد  ادابم  متـشاد  نآ  سرت  دیوگیم : سابع  نبا  دشاب . دجـسم 

مالّسلا هیلع  یلع  غارـس  هب  اهراب  نامثع ، ندش  هتـشک  زا  سپ  مدرم ، هک  هدش  لقن  زین  يدباع  ریـشب  وبا  زا  دندرک . تعیب  وا  اب  هدمآ  دجـسم 
ار نآ  تهارک  اب  هتشادن و  تفالخ  هب  يزاین  دومرف : تفر و  ربنم  رب  ترضح  نآ  دندرک . تفالخ  نتفریذپ  هب  راداو  ار  وا  هرخالاب  ات  دندمآ 

. تفریذپ دهاوخ  ار  نانآ  رب  تموکح  دننک ، یهارمه  يو  اب  الماک  مدرم  هک  نیا  شریذپ  دهعت  اب  اهنت  هتفریذپ و 
. دنتشاد روضح  زین  ریبز  هحلط و  مدرم ، نیا  عمج  رد  هک  هدمآ  تایاور  نیا  رد 

ات تفگ : درک و  يراددوخ  تعیب  زا  صاقو  یبا  نب  دعس  درک . تعیب  هک  دوب  يدرف  نیتسخن  هحلط  دندمآ  درگ  دجـسم  رد  همه  هک  ینامز 
ریبز هحلط و  هک  هراب  نیا  رد  یتیاور  درک . يراددوخ  تعیب  زا  زین  رمع  نب  هّللا  دـبع  درک . دـهاوخن  تعیب  وا  دـننکن  تعیب  مدرم  همه  یتقو 
هفیلخ دوخ  ات  تساوخ  نانآ  زا  ماما  تسین . گنهامه  راگزاس و  رگید  ياهلقن  اب  هک  هدمآ  يربط  رد  دندرک  تعیب  کلام  ریشمش  سرت  زا 
ییاج قیرط ، نیا  زا  ات  دندش  یـضار  ماما  اب  تعیب  هب  دنتخانـشیمن ، دوخ  يارب  ياهنیمز  چـیه  هک  اهنآ  اما  دـنک . تعیب  نانآ  اب  وا  دنـشاب و 

رد ار  یـسک  هک  تسا  هدوب  نیمه  روز ، تعیب  زا  نانآ  دوصقم  هک  دـش  مولعم  اهنآ  يدـعب  نانخـس  زا  اضق  زا  دـننک . اپ  تسد و  دوخ  يارب 
تعیب ثحب  رد  نیا  زا  لبق  تسا . هتـشاد  یناوارف  ناراداوه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  یلاح  رد  دـنک ، تعیب  اـهنآ  اـب  اـت  دناهتـشادن  هنیدـم 

هک ناورم  زا  لمج ، نایـشروش  هلئاغ  زا  دـعب  هک  هنوگنامه  دریگب ، تعیب  روز  هب  یـسک  زا  هک  دوبن  نآ  لها  ماما  الوصا  هک  میدرک  هراـشا 
«3 . » تفرگن تعیب  درک ، دهاوخ  تعیب  دشاب  روز  رگا  اهنت  تفگیم :

______________________________

ص 219 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  کن : ص 429 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 1)
يومع ای  ردپ و  هک  یناسک  ای  دنیوگب  ینخس  دجسم  رد  ناهیفس  زا  یخرب  هک  مدیسرت  نم  تفگ : سابع  نبا  هدمآ : یفاکـسا  لقن  رد  (. 2)

ص 50 هنزاوملا ، رایعملا و  دننک ؛ ضارتعا  دناهداد  تسد  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يزاغم  رد  ار  شیوخ 
ص 263 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)

ص:64  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: دیوگیم هیفنح  نب  دمحم  تفریذپن . ماما  اما ، دنک ؛ راذگاو  نانآ  هب  ار  هفوک  هرصب و  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  تعیب ، زا  سپ  هلـصافالب 

نب ۀملـسم  کلام ، نب  بعک  تباث ، نب  ناسح  زا  دـندوب  ترابع  نافلاخم  دـندرک . تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  رفن  دـنچ  زج  راصنا  یگمه  »
نب هّللا  دبع  هب  ناوتیم  يراصنا ، ریغ  نافلاخم  زا  دـندمآیم . رامـش  هب  هینامثع »  » زا هک  رگید  رفن  دـنچ  ینت  هملـسم و  نب  دـمحم  دـّلخم و 

ام هک  اجنآ  ات  دیوگیم : يربط  دندوب . نامثع  تفالخ  تمعن  ناخ  نادنمهرهب  زا  همه  هک  درک  هراشا  دیز  نب  ۀماسا  و  تباث ، نب  دـیز  رمع ،
دای نینچ  نانآ  زا  هک  یناسک  زا  یخرب  هک  تسا  لمتحم  نیاربانب  « 1 . » درکن فلخت  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  راصنا  زا  يدحا  مینادیم 

يارب لصا  رد  هکنآ  هن  دندرکن ، تکرش  ناورهن  نیفص و  لمج ، رد  اهدعب  هک  دنشاب  یناسک  دندرکن ، تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  هدش 
هدنز نامز  نآ  ات  هک  ردـب  رد  ناگدـننک  تکرـش  یمامت  يرکب ، راید  تیاور  هب  « 2 . » دنـشاب هدرکن  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  زین  تفالخ 

رد هک  یناسک  زا  رفن  دصتـشه  دادعت  ام  تفگیم : هک  هدـش  لقن  يزبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  « 3 . » دندرک تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  دندوب ،
«4 . » دندش هتشک  دوب ، هلمج  نآ  زا  رامع  هک  نامرفن ، هس  تصش و  هک  میدرک  تکرش  نیفص  رد  میدوب  رضاح  ناوضر  تعیب 

هتفرگن و مارآ  نآ  رب  اهبلق  هک  منیبیم  تتـشتم  نانچ  نآ  ار  راک  نم  دومرف : درک و  يراددوخ  تعیب  زا  زاغآ  رد  ماـما  مثعا ، نبا  تیاور  هب 
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هک تفگ  هحلط  اـما  دوـش ! تعیب  وا  اـب  هفیلخ  ناوـنع  هب  اـت  تساوـخ  وا  زا  تفر و  هحلط  دزن  مدرم  اـب  هاـگنآ  دـنرادن . تاـبث  نآ  رب  اـهلقع 
وا لیم  فـالخ  رب  يراـک  هک  دـندرپس  دـهعت  ود  ره  دـش و  حرطم  زین  ریبز  اـب  نخـس  نیمه  ریظن  تسین . یـسک  تفـالخ  رب  وت  زا  رتراوازس 

«5 . » دنوشن بکترم 
______________________________

هفوک و تموکح  تساوخرد  هراـبرد  و  ص 434 . کن : هحلط  اب  ماما  مـالک  هراـبرد  431 و  ص 427 - ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  کن : (. 1)
ص 218 ج 2 ، فارشألا ، باسنا  کن : ریبز  هحلط و  طسوت  هرصب 

لوا زین  یکی  هک  شیرق  زا  رفن  هس  زج  دـندرک  تعیب  مدرم  همه  دـسیونیم : یبوـقعی  دـمآ ؛ دـهاوخ  هیرظن  نیا  رب  يدـهاوش  همادا  رد  (. 2)
178 صص 179 - ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  کن : درک . تعیب  دعب  اما  دومن  تفلاخم 

102 صص 110 - لمجلا ، کن : راصنا  نیرجاهم و  تعیب  هرابرد  ص 261 . ج 2 ، سیمخلا ، خیرات  (. 3)
ص 196 طایخ ، نب  ۀفیلخ  خیرات  (. 4)

. دوب رادروخرب  زین  هشیاع  تیامح  زا  هحلط  نوچ  یسک  دندنارورپیم و  رس  رد  تفالخ  ياوه  هتبلا  ود  نیا  (. 5)
دونشخ دناهدرک ، تعیب  هحلط  اب  مدرم  هک  دینـش  هار  رد  دمآیم . هنیدم  هب  دوب و  هکم  رد  نامثع  لتق  هماگنه  رد  هشیاع  دیوگیم : يرذالب 

ج فارشالا ، باسنا  داد ؛ رس  نامثع  یهاوخنوخ  داد  تشگزاب و  هکم  هب  اجنامه  زا  هدش  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  دینـش  یتقو  اما  تشگ ؛
ص 218. ، 2

ص:65  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
مدرم يارب  دجـسم  رد  راصنا  ناگدنیامن  هک  نیا  دیوگیم و  نخـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  يارب  نتفرگ  تعیب  رد  راصنا  شقن  زا  مثعا  نبا 

میهاوخ ام  دییوگب  هچ  ره  دیتسه و  هّللا » راصنا   » امش هک  دنتفگ  مدرم  دنتفگ . نخس  دندوب ، يرصم  یقارع و  نارجاهم  نانآ  زا  یـشخب  هک 
مدرم زور ، نآ  دـندرک . دـییأت  ار  وا  دوخ  ياهدایرف  اب  زین  مدرم  و  دـندومن . یفرعم  تفـالخ  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  زین  ناـنآ  تفریذـپ .

نانآ متسه ؛ امش  عبات  زین  نم  دینیزگرب ، ار  یـسک  دوخ ، رما  يارب  دومرف : دمآ و  دجـسم  هب  ماما  زور ، نآ  يادرف  دندرک . كرت  ار  دجـسم 
ریبز هاگنآ  دـنتفرگ ! دـب  لاف  هب  ار  نیا  درک . تعیب  دوب  قالچ  شتـسد  هک  هحلط  زاـغآ ، رد  میتسه . دوخ  زورید  میمـصت  ناـمه  رب  دـنتفگ :

«1 . » درک تعیب  دوب ، رضاح  هنیدم  رد  هک  یلاوم  مجع و  برع و  زا  سک  نآ  ره  راصنا و  نیرجاهم و  وا  زا  دعب  درک و  تعیب 
هعماج ماما  هک  دوب  نآ  هلأسم  نیتسخن  تسا . يزیچ  ره  زا  رتایوگ  ماما  نانخـس  تفریمن ، مدرم  اب  تعیب  راب  ریز  ماما  ارچ  هک  هراـب  نیا  رد 

«2 . » دروآ رد  ارجا  هب  نآ  رد  ار  دوخ  تایونم  اهرایعم و  هدرک و  يربهر  ار  نآ  دناوتب  وا  هک  تسنادیم  نآ  زا  رتدساف  ار  دوجوم 
وا زا  هک  درک  ساسحا  ماما  هک  ینآ  زا  سپ  درک . يربهر  ار  هعماج  تمالـس ، هب  ناوتیمن  اههنتف ، نیا  ناـیم  رد  هک  دوب  نیا  ماـما  ساـسحا 
رد نت  تساوخ  وا  هچنآ  هب  دـننک و  لـماک  يوریپ  يو  زا  هک  دریگب  ار  دـهعت  نیا  مدرم  زا  اـت  تساوخ  دوخ  راـکنا  اـب  دنتـسین ، رادربتسد 

ینامز درک و  نشور  تسا ، راوشد  رایـسب  ههبـش »  » و هنتف »  » رد ندرک  راک  هک  ار  ماما  روصت  نیا  يدعب ، ياهدادـخر  ثداوح و  « 3 . » دنهد
«4 . » مدشیمن لخاد  نآ  رد  لوا  زا  دریگیم  الاب  دح  نیا  هب  راک  هک  میتسنادیم  رگا  دومرف : ماما 

مدمآ وت  اب  مدهع  رطاخ  هب  تفگ : میرم  وبا  دیـسرپ . هفوک  هب  ار  شندمآ  لیلد  وا  زا  دـید . هفوک  رد  میرم  وبا  مان  اب  ار  یـصخش  ماما  ینامز 
يور نامدرم  نیرتثیبخ  هب  يالتبم  اما  ماهداتـسیا  دوخ  دـهع  رب  نم  دومرف : ماما  درک . مهاوخ  هچ  هچ و  میاـیب  راـک  رـس  رب  رگا  یتفگ  هک 

«5 . » دنرادیمن شوگ  نم  نخس  هب  چیه  هک  ماهدش  نیمز 
______________________________

243 صص 245 - ج 2 ، حوتفلا ، (. 1)
هبطخ 92 هغالبلا ، جهن  (. 2)
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يربطلا ج 4 ص 428 خیرات  (. 3)
ص 112 تاراغلا ، کن : ص 213 و  ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 4)

( نیگزس پاچ   ) 4 صص 5 - ینادمه ، هیقف  نبا  نادلبلا ، رابخا  (. 5)
ص:66  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ماما ياهیراوشد 

. دوب وا  ربارب  رد  اهیراوشد  تالکشم و  زا  یهوک  دش ، تفالخ  رادهدهع  ماما  هک  ینامز 
رد درکیم . ریوصت  کیرات  هریت و  ار  هدنیآ  دوب ، هدمآ  دیدپ  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  یسایس  هتفشآ  عاضوا  همیمـض  هب  اهیراوشد ، نیا  همه 

يارب مینادـب  دـیاب  شیپاشیپ  تخادرپ . میهاوخ  تشاد  ور  شیپ  رد  ماما  هک  ییاهلح  هار  هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  تالکـشم  رب  يرورم  اجنیا 
، نآ زا  لبق  ینامز  دوب . حرطم  تالکشم  نیا  تشاد ، تیساسح  عورف  لوصا و  تیاعر  هب  تبـسن  سک  ره  زا  شیب  هک  ماما  نوچ  یـصخش 

اههار نآ  زا  يرایـسب  هک  دوب  هدـش  نشور  نونکا  اـما  دوب . هدوشگ  ار  یهار  تاـحوتف ، هعـسوت  فدـه  هب  اـهنت  تقوم و  روـط  هب  هفیلخ  ره 
سپ نونکا  دوب . هداد  رارق  یلیابق  لوصا  رب  ار  انب  ناوید ، میظنت  رد  رمع  هنومن ، ناونع  هب  دوب . هداد  ناشن  ار  بلطم  نیا  نامز  هدوب و  ههاریب 

، دـشاب رتمظنم  ثحب  هک  نآ  يارب  اجنیا  رد  دوب . هدرک  راکـشآ  ار  دوخ  نآ  یـسایس  یتح  یعامتجا و  یفنم  تاعبت  راثآ و  لاـس  هدزناـپ  زا 
: مینکیم حرطم  دعب  دنچ  رد  ار  ماما  ياهیراوشد 

یمالـسا قباوس  ساسا  رب  ار  ناوید  رمع  هک  دـش  هراشا  شیپ  ثحابم  رد  دوب . يداصتقا  تلادـع  تیاعر  لکـشم  ماما  لکـشم  نیتسخن  - 1
. داد رارق  یلیابق  بیکرت  دارفا و 

لذب و وا  تشاد . همادا  زین  نامثع  نامز  رد  تیعـضو  نیمه  دنتفرگیم . يرتشیب  مهـس  دـندوب  هدروآ  مالـسا  رتدوز  هک  هباحـص  زا  یناسک 
هب طوبرم  لاوما  نیا  همه  دوش . رتـشیب  هعماـج  ریقف  ینغ و  هقبط  ناـیم  هلـصاف  اـت  دـش  ببـس  رما  نیا  درک و  زاـغآ  زین  ار  دوخ  ییاهـششخب 
هک ینامز  دوب . مدرم  یمامت  هب  قلعتم  هدـش و  هتفرگ  هنارـس  تروص  هب  زین  هحوتفم و  ياـهنیمز  زا  هک  دوب  ياهیزج  جارخ و  میاـنغ ، سمخ 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نآ  راک  نیا  يارب  ماما  لیلد  درک . حرطم  يواست  تروص  هب  ار  لاوما  نیا  میسقت  دمآ ، راک  رـس  رب  ماما 
. تسا هدرکیم  نینچ  هلآ  و 

ینإ و   ) درک دهاوخ  لمع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هریس  هب  اهنت  وا  هک  هتکن  نیا  هب  هراشا  اب  دوخ ، تسخن  ینارنخس  نامه  رد  ماما 
يونعم يرترب  نارگید ، رب  ار  راصنا  رجاهم و  لضف  هدرک و  هراشا  دوخ  یلام  تسایس  هب  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  مکّیبن  جهنم  یلع  مکلماح 

ص:67  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ناملـسم دریذپب و  ار  لوسر  ادخ و  توعد  هک  سک  ره  ایند ، نیا  رد  اما  تسادخ . دزن  نآ  شاداپ  هدوب و  ظوفحم  دنوادخ  دزن  هک  دـناوخ 

ادخ ناگدنب  امـش  دوزفا : ماما  دش . دهاوخ  ارجا  امـش  رب  مالـسا  دودح  دنمهرهب و  قوقح  یمامت  زا  دراذـگب ، زامن  ناناملـسم  هلبق  هب  هدـش 
دزن ناراکزیهرپ  تشاد . دهاوخن  يرترب  یسک  رب  یسک  دش و  دهاوخ  میسقت  امـش  نایم  يواست  هب  هک  تسا  دنوادخ  لام  زین  لام  دیتسه و 

«1 . » انقوقح بلاط  یبا  نب  یلع  انمرح  دیوگب : یسک  ادرف  دابم  دومرف : دوخ  تسایس  رب  دیکأت  اب  ماما  دنراد . ار  شاداپ  نیرتهب  ادخ 
فینح نب  لهـس  اجنامه  دهدب . وا  هب  رانید  هس  دمآ  سک  ره  داد : روتـسد  عفار  یبا  نب  هللا  دـیبع  هب  زور  نآ  يادرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
يرترب يرگید  رب  ار  یسک  ام  تفرگ و  دنهاوخ  رانید  هس  همه  دومرف : ماما  مدرک . دازآ  ار  وا  زورید  هک  هدوب  نم  مالغ  صخش  نیا  تفگ :

هارمه هبقع  نب  دیلو  زور  نآ  يادرف  دندماین . شیوخ  مهس  نتفرگ  يارب  ریبز  هحلط و  زین  هیما و  ینب  زا  ناگهبخن  زا  یهورگ  داد . میهاوخن 
دزن ناورم  ردپ  ریقحت  اجنآ و  رد  صاع  نب  دیعـس  ردپ  لتق  دـحا و  رد  یلع  طسوت  شردـپ  لتق  هب  هراشا  اب  دـمآ و  ماما  دزن  رگید  يرامش 

صاصق زین  نامثع  نالتاق  هوالع  هب  دوشن . هتفرگ  سپزاب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  لاوما  زا  هچنآ  لقاال  اـت  تساوخ  ماـما  زا  رگید  روما  ناـمثع و 
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. دندرک زاغآ  ار  تفلاخم  همزمز  هدرک و  راکشآ  ار  شیوخ  قافن  نانآ  درک و  در  ار  وا  ياهتساوخرد  ماما  دنوش .
ربنم زا  ماما  درک . دای  ادـخ  باتک  دوجوم ، لاوما  میـسقت  يارب  ار  دوخ  يانبم  مشخ  رـس  زا  دـناوخ و  هبطخ  ماـما  رگید  راـب  زور  نآ  يادرف 
الوا هک  دوب  نآ  رفن  ود  نیا  یلصا  نخس  تسـشن . ریبز  هحلط و  رانک  رد  دجـسم  هشوگ  رد  زامن ، تعکر  ود  ندناوخ  زا  دعب  و  دمآ ، نییاپ 

«. مسقلا یف  باطخلا  نب  رمع  کفالخ  : » ایناث ینکیمن و  تروشم  ام  اب  اهراک  رد 
. يداد دناهدیشکن  مالسا  يارب  یتمحز  هک  نارگید  دننامه  ار  ام  مهس  وت  تسا . میسقت  رد  رمع  شور  اب  وت  تفلاخم  هدمع ، لاکشا 

امش اب  دوب  هدماین  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  رد  يزیچ  رگا  هتبلا  تسین ، تروشم  ياج  هدمآ ، ادخ  باتک  رد  یمکح  یتقو  ات  دومرف  ماما 
، درکیم لمع  هنوگ  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدوب  دـهاش  ام  همه  هیوسلاـب ، میـسقت  دروم  رد  درک . مهاوخ  تروشم 

نانچ
______________________________

36 صص 37 - ج 7 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 1)
ص:68  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

دراو وا ! يارب  هار  نیا  رد  ام  تسام ؟ شاداپ  نیا  تفگ ، ریبز  اجنامه  تفگ ، ریبز  اجنامه  « 1 . » دهدیم روتسد  ار  نیمه  زین  ادخ  باتک  هک 
لابند هب  دیدحلا  یبا  نبا  « 2 . » میدوب اهنآ  زا  رترب  ام  هک  دهدیم  رارق  ام  زا  رترب  ار  یناسک  زورما  وا  و  دش ، هتـشک  نامثع  ات  میدـش  لمع ] ]
شور نامه  زین  رکب  وبأ  هک  یلاح  رد  تسا ، هتـسناد  ماما  اب  باحـصا  تفلاـخم  لکـشم  یلـصا  ببـس  رمع ، شور  هب  ار  مدرم  تداـع  نآ ،

رمع تنـس  هتـشاد و  ضارتعا  وا  شور  هب  هک  یباحـصا  ربارب  رد  ماما  درکن . تفلاخم  وا  اب  یـسک  تشاد و  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
ای تسالوا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  زا  يوریپ  ایآ  « 3 « » رمع ۀّنس  مأ  عاّبتالاب  یلوأ  هللا  لوسر  ۀّنـسف  أ  : » دومرف دندرکیم ، دانتـسا 

. رمع تنس  زا  يوریپ 
زا فارشا  ات  دنتساوخ  وا  زا  هتفر و  ماما  دزن  ترضح  دوخ  باحصا  زا  یناسک  ات  دش  ببس  شور ، نیا  هب  تبسن  تفلاخم  راک  ندش  يدج 

تسد هب  متس  اب  ار  يزوریپ  ات  دییوگیم  نم  هب  ایآ  دومرف : تفریذپن و  ار  نانآ  نخـس  اما  دهد . حیجرت  مجع  یلاوم و  رب  ار  شیرق  برع و 
هیواعم يوس  هب  دندرک و  كرت  ار  تردپ  يور  نآ  زا  مدرم  تشون : مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ياهمان  نمـض  سابع  نبا  اهدعب  « 4 . » مروآ

ار دوخ  تفلاخم  لیلد  تحارـص  هب  یناسک  « 5 . » دنتـشادن ار  رما  نیا  لمحت  نانآ  درکیم و  میـسقت  ناشنایم  يواست  هب  ار  لاوما  هک  دـنتفر 
«6 . » تسا هدرکن  ار  نانآ  لاح  تیاعر  لاوما  میسقت  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دنتسنادیم  نیمه 

«7 «. » ۀّیعرلا یف  لدع  ۀیوّسلاب و  مّسق  : » هک دوب  نیمه  تفای  ترهش  نآ  هب  هک  ماما  ياهیگژیو  زا  یکی  يور  ره  هب 
. دوـب ربرب  یمور و  یطبن ، یناریا ، برع ، فـلتخم  ياـهداژن  طـالتخا  تاـحوتف ، تاـعبت  زا  یکی  هـک  مـیدرک  هراـشا  يرگید  ياـج  رد  - 2

دصق هب  ای  ترجاهم  اب  نانیا  زا  يرایسب 
______________________________

صص ج 1 ، ةداعـسلا ، جهن  ص 384 ؛ ج 1 ، مالـسالا ، مئاعد  111 ؛ صـص 114 - هنزاوملا ، رایعملا و  37 ؛ صص 42 - ج 7 ، ناـمه ، (. 1)
ش 551 یفاکلا ، ۀضور  ش 5 ، ص 91 ، سلجم 44 ، خیشلا ، نبا  یلاما  لوقعلا ص 125 ؛ فحت  زا : اجنامه  200 و  ، 415

37 صص 42 - ج 7 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)
ص 229 ج 1 ، ةداعسلا ، جهن  ص 384 ؛ ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  (. 3)

ص 318 ج 1 ، ردلا ، رثن  ص 75 ؛ ج 1 ، تاراغلا ، (. 4)
ص 149 ج 4 ، حوتفلا ، ص 23 ؛ ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 5)

197 صص 203 - ج 2 ، هغابصلا ، جهب  (. 6)
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ص 113 ج 2 ، ۀباحصلا ، ةایح  کن : و  ص 227 ؛ هنزاوملا ، رایعملا و  (. 7)
ص:69  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

فلتخم قطانم  زا  هتفرگ و  قلعت  یبرع  لیابق  هب  هک  دندوب  یگنج  ناریـسا  زین  يدایز  ناسک  دندوب . هتفر  ای  هدش  هدرب  رگید  طاقن  هب  گنج 
. دندشیم هدروآ  زاجح  قارع و  ماش ، هب 

هب طوبرم  يوحن  هب  زین  نونکا  هدوب و  یبرع  هفیاط  نیا  هب  قلعتم  ریسا  نیا  هک  دوب  انعم  نادب  نیا  دندیمانیم . یلاوم »  » ار هدش  دازآ  ناریـسا 
ياـهیراوشد زا  یکی  دـندوب . رادروخرب  يرتـمک  قوقح  زا  هدوب و  رتنییاـپ  بارعا  زا  یلاوم  هقبط  هک  دوب  یعیبـط  دوـشیم . هفیاـط  ناـمه 

ار برع  يرترب  هعماج  دمآ ، راک  رس  رب  ماما  هک  ینامز  هک  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  دنک . دروخرب  هلأسم  نیا  اب  هنوگچ  هک  دوب  نیا  تموکح 
رب یلیلد  چـیه  ینید  رظن  زا  هک  دوب  ماـما  هناهاوختلادـع  هیحور  يارب  یمهم  لکـشم  رما  نیا  دوـب . هدرک  ضرف  یملـسم  لـصا  یلاوـم  رب 

. تشاد يراکشآ  لیالد  ناناملسم ، همه  يواست  سکع  رب  هکلب  دیدیمن ، روبزم  توافت  یتسرد 
، دوب هتشاذگ  فلتخم  ياهداژن  نایم  یتوافت  بیترت  نیدب  و  « 1 ، » دننک دازآ  لاملا  تیب  زا  ار  برع  ناگدرب  ات  دوب  هتفگ  رمع  هک  یلاح  رد 
رقف و راهظا  دندمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دزن  نز  ود  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دوبن . نانآ  نایم  یقرف  نیرتکچوک  نتـشاذگ  هب  رـضاح  ماما 

نانآ رب  ات  داتسرف  رازاب  هب  ار  يدرم  هاگنآ  مینک . کمک  امش  هب  امـش ، نخـس  یتسرد  تروص  رد  ات  تسام  رب  دومرف : ماما  دندرک . يرادان 
یلاح رد  متـسه  برع  نم  تفگ : هدوشگ  ضارتعا  هب  بل  نز  ود  زا  یکی  دهدب . مهرد  دـص  اهنآ  زا  کی  ره  هب  هدـیرخ و  اذـغ  نهاریپ و 

رد مدرک ، لمأت  بوخ  نآ  رد  مدـناوخ و  نآرق  نم  داد : خـساپ  ماما  دوش ؟ راتفر  ناـسکی  اـم  اـب  دـیاب  ار  هچ  تسا ، یلاوم  زا  رگید  نز  هک 
«2 . » دنشاب هدش  هداد  يرترب  قاحسا  نادنزرف  رب  لیعامسا  نادنزرف  ياهشپ  لاب  هزادنا  هب  یتح  هک  مدیدن  اجنآ 

نونکا دـندازآ ...  همه  ادـخ  ناگدـنب  زینک ، هن  دروآ و  ایند  هب  مالغ  هن  مدآ  ترـضح  دومرف : تشاد  ار  یلام  میـسقت  دـصق  ماما  هک  ینامز 
تیاعر « 3 . » درک مهاوخ  میسقت  يواسم  هنوگ  هب  ار  نآ  تشاذگ و  مهاوخن  یقرف  هایس  دیفس و  نایم  نم  تسا و  نم  دزن  یلام 

______________________________

ص 342 ج 3 ، يربکلا ، تاقبط  (. 1)
؛) راحب و  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ۀعیـشلا ، لیاسو  زا  یقرواپ  رد  و   ) تاراغلا ص 70 ص 141 ؛ ج 2 ، فارـشالا ، باسنا  (. 2)

ص 183 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات 
ص 189 ج 1 ، ةداعسلا ، جهن  (. 3)

ص:70  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
شیاطع نتفرگ  يارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  رهاوخ  یناه  ما  دشاب . لمحت  لباق  بارعا  يارب  هک  دوبن  يرما  مجع ، برع و  نایم  رد  يواست 

. داد مهرد  تسیب  زین  وا  هب  ترـضح  نآ  دـمآ و  ماـما  دزن  زین  یناـه  ما  یمجع  زینک  داد . وا  هب  مهرد  تسیب  ترـضح  نآ  دـمآ و  ماـما  دزن 
، نارق رد  وا  هک  دوب  نیمه  وا  ربارب  رد  ماما  خساپ  تفر . ماما  دزن  ضارتعا  اب  هدش و  نیگمـشخ  دـش ، رادربخ  رما  نیا  زا  یناه  ما  هک  ینامز 

«1 . » تسا هدیدن  مجع  رب  ار  برع  يرترب 
دوسألا و نیب  نیوس  ـال  : » داد و دـهاوخن  یـسک  هب  ار  یلاـم  تهجیب  هک  تفگ  راـصنا  نارجاـهم و  هب  باـطخ  زین  يرگید  ياـج  رد  ماـما 

ثعشا نوچ  ینابصعتم  ضارتعا  ببس  مجع  یلاوم و  اب  ماما  هنالداع  دروخرب  « 2 . » درک مهاوخ  راتفر  يواست  هب  دیفس  هایس و  نایم  رمحألا »
دوخ وت  دناهتفای و  هبلغ  ام  رب  يور  دیفـس  یلاوم  نیا  ءارمحلا ، کیلع  انتبّلغ  دز : دایرف  ثعـشا  دوب ، ربنم  يور  ماما  هک  ینامز  دش . سیق  نب 
هیلع یلع  تسا . تلزنم  هیاپ و  هچ  ار  برع  هک  دش  دهاوخ  مولعم  زورما  تفگ : ناحوص  نبا  دش و  نیگمشخ  نخـس  نیا  زا  یلع  ینیبیم .

هک یلاـح  رد  درادیم  روذـعم  دـنتلغیم  دوخ  رتـسب  رب  زورمین  اـت  هک  مادناربتـس  مدرم  نیا  هب  نداد  رفیک  زا  ارم  یـسک  هچ  تفگ : مالّـسلا 
. مدرگ ناراکمتس  زا  منک و  درط  ار  نانآ  هک  ییوگیم  ارم  دننکیم ؟ یهت  ولهپ  دوخ  رتسب  زا  يرادهدنزبش  يارب  یموق 
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امش اهنآ  مسق  ادخ  هب  تفگیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  زا  هک  دیرفایب  ار  نارادناج  دینایور و  ار  هناد  هک  یسک  هب  دنگوس 
«3 . » دنیآرد نید  هب  ات  دیدزیم  زاغآ  رد  ار  ناشیا  امش  هک  نانچمه  دیدرگزاب  نید  هب  ات  دز  دنهاوخ  ار  اهبرع ) )

«4 . » درکیم يرود  دوب و  رازیب  نانآ  زا  رمع  یلو  دوب  نابرهم  نانآ  هب  دیزرویم و  هقالع  یلاوم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یبض  هریغم 
. تسا یهلا  یناسنا و  تفارش  رد  يداژن  لئاسم  ریثأت  یفن  رد  هک  تسا  يرعش  ماما  راعشا  هلمج  زا 

______________________________

ص 212 ج 1 ، نامه ، (. 1)
ص 93 ج 11 ، كردتسملا ، ص 106 ؛ ج 41 ، راونالا ، راحب  ص 151 و  صاصتخالا ، زا :  212 صص 213 - ج 1 ، نامه ، (. 2)

ص 124 ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 484 ، ج 3 ، دیبع ، وبا  ثیدحلا ، بیرغ  186 ؛ صص 187 - تاراغلا ، (. 3)
( یسراف همجرت   ) ص 187 تاراغلا ، (. 4)

بسحلا یلع  الاکتا  يوقتلا  كرتت  الفهنیدب  الإ  ناسنإلا  ام  كرمعل  ص:71   ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
دیابن وت  و  تسین ، وا  نید  هب  زج  ناسنا  شزرا  هک  دنگوس  وت  ناج  هب  بهل  ابأ  فیرشلا  كرشلا  نجه  دق  وسراف  ناملس  مالـسالا  عفر  دقف 

. درک ریقحت  كرش  ار  بهل  وبا  هک  یلاح  رد  دیشخب  يرترب  ار  یسراف  ناملس  مالـسا  يزاس . اهر  ار  یهلا  ياوقت  بسن  بسح و  رب  هیکت  اب 
«1»

ار نامثع  ییارگتعدب ، ناونع  تحت  باحـصا  هک  دوب  يزیچ  نامه  ینید و  تافارحنا  تشاد ، رارق  ماما  هار  رـس  رب  هک  يرتمهم  لکـشم  - 3
. دندوب هدرک  مهتم  نآ  هب 

ياهیهاگآ هئارا  تهج  رد  یمادقا  هتـشادن و  نید  زا  یتسرد  یهاگآ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دوب  نآ  رگید  مهم  لکـشم  اهتعدـب ، زا  يادـج 
: میزادرپیم دش  ریگرد  اهنآ  اب  ماما  هک  تافیرحت  نیا  ینیع  ياههنومن  زا  یخرب  رکذ  هب  اجنیا  رد  دوب . هتفرگن  تروص  نانآ  هب  یبهذم 

و تنـس ، نآرق و  دوجو  اب  افلخ ، زا  یخرب  هباحـص و  زا  یناسک  هک  تسا  نیا  میاهدرک  هراشا  نادب  زین  نیا  زا  شیپ  هک  لئاسم  نیا  زا  یکی 
رد يرتشیب  لیالد  اب  رتنـشور و  تنـس ، هب  يانتعا  مدـع  نایم ، نیا  رد  دـندرکیم . حرطم  ار  یماـکحا  ییارگتحلـصم ،»  » ساـسا رب  اـفرص 

هدرک زاربا  هراب  نیا  رد  لدتعم  ینس  کی  هک  دشاب  یترابع  نیرتنـشور  بیقن  رفعج  وبا  ترابع  دیاش  تسا . هدمآ  یخیرات  یثیدح و  ذخآم 
: دیوگیم وا  تسا .

یتحلصم لیلدب  نیا  دندرک و  كرت  ار  هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تاملک   ] صوصن زا  يرایـسب  هچراپکی ، دحتم و  روط  هب  هباحص 
«2 . » مهبولق ۀفلؤم  مهس  یبرقلا و  يوذ  مهس  ریظن  دندادیم ، صیخشت  اهنآ  كرت  رد  هک  دوب 

يارب هک  نیا  هب  هراشا  اب  ترضح  نآ  تسا . هداد  ناشن  تنس  هب  ار  دوخ  دهعت  هتخادرپ و  شرگن  نیا  دقن  هب  یلـصفم  هبطخ  نمـض  رد  ماما 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  : » دـیامرفیم هدرمـش  تسرد  ار  همه  يأر  وا  هدـمآ و  مکاح  دزن  نانآ  هدـش و  زاربا  یفلتخم  ءارآ  هلأسم  کی  لـح 
ادخ نامرف  نانآ  دنور و  رگیدکی  فالخ  هب  تسا  هتفگ  ادـخ  ایآ  تسا . یکی  ناشباتک  و  تسا ، یکی  ناشربمایپ  تسا ، یکی  اهنآ  يادـخ 

تفلاخم زا  ار  نانآ  ای  دناهدرب ؟ ار 
______________________________

ص 46 ج 10 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 1)
90 صص 82 - ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  کن : (. 2)

ص:72  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ای هتـساوخ ؟ يرای  ناشیا  زا  نآ  نتخاس  لماک  رد  ادـخ  و  صقان ، تسا  ینید  داتـسرف  ادـخ  هچنآ  ای  دـناهدرک ؟ وا  یناـمرفان  هدومرف و  یهن 

هدوب و مامت  هداتـسرف  ادخ  هک  ینید  ای  دنیوپیم ؟ نانآ  هک  یهار  زا  دشاب  دونـشخ  دیاب  ادخ  دـنیوگب و  دـنراد  قح  دـنیوا و  کیرـش  نانآ 
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«« 1 . » ار يزیچ  باتک  رد  میتشاذگن  ورف  دیامرفیم : ادخ  هک  نآ  لاح  تسا ؟ هدرک  یهاتوک  نآ ، ندناسر  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
اج رادرک  ياریذپ  هن  دنریگیم و  ار  يربمایپ  هن  هک : نیا  دننکیم و  یتفگش  راهظا  فلتخم  ياههتسد  تاهابتـشا  زا  يرگید  هبطخ  رد  ماما 

تسا نآ  رکنم  دندنسرخ و  نادب  دنسانش و  هک  تسا  يزیچ  ناشدزن  فورعم  دنوریم . اهتوهش  هار  هب  دننکیم و  راک  اهتهبش  هب  دننیشن ... 
نانآ زا  کی  ره  ییوگ  دنراد . هیکت  شیوخ  يأر  هب  تامهم  ندوشگ  رد  دـننکیم و  اکتا  دوخ  هب  اهنت  تالکـشم  رد  دندنـسپن . ار  نآ  هک 

. هدرب راک  هب  ار  اهتلیسو  نیرتمکحم  هدز و  گنچ  اهزیواتـسد  نیرتراوتـسا  هب  هک  دنیب  نانچ  دهدیم  هک  یمکح  رد  هک  تسا  شیوخ  ماما 
«2»

ار شیوخ  هژیو  عیرـشت  دوخ  يارب  روما ، زا  یخرب  رد  ات  دنتـشاد  قح  نانآ  موس ، مود و  هفیلخ  رواـب  هب  هک  نیا  دوب  بلاـج  ناـیم  رد  هچنآ 
( دناوخ مامت  ینم  رد  ار  شزامن  دوخ ، زا  لبق  يافلخ  یتح  ربمایپ و  فالخ  رب  نامثع ، هک  نآ  لثم   ) دنراذگب رانک  ار  تنس  دنشاب و  هتـشاد 
: تفگ گرم ، نیح  رد  رمع  دوخ  دـنتفریذپ . یطخت  لباق  ریغ  یعرـش  تنـس  تروص  هب  ار  اـفلخ  لاـمعا  لاـعفا و  رورم ، هب  ناناملـسم  اـما ،

«3 (. » رکب وبأ   ) تنس مه  ندرک  نیشناج  تسا و  ربمایپ )!  ) تنس ندرکن  نیعم  نیشناج 
هب ار  تفـالخ  هک  دوب  هدرک  طرـش  نمحرلا  دـبع  وا  گرم  زا  دـعب  تسا . هدـشیم  بوسحم  تنـس »  » زین رکب  وبأ  لـمع  وا  رظن  زا  نیارباـنب 

زامن اب  دروخرب  اهتعدب ، نیا  اب  ماما  دروخرب  حضاو  ياههنومن  زا  یکی  دنکیم . لمع  نیخیـش  تنـس  ربمایپ و  تنـس  هب  هک  دراپـسب  یـسک 
هفوک رد  ماما  هک  ینامز  درک . رارقرب  ار  نآ  بوخ - تعدب  شدوخ  لوق  هب  هچرگ  تسا - تعدب  هک  نیا  نتفریذپ  اب  رمع  هک  دوب  حـیوارت 

نآ زا  هدمآ  ماما  دزن  یناسک  دوب ،
______________________________

هبطخ 18 هغالبلا ، جهن  (. 1)
هبطخ 88 نامه ، (. 2)

ص 342 ج 3 ، يربکلا ، تاقبط  (. 3)
ص:73  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ماگنه بش  دومرف . یهن  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  دنک . نیعم  یماما  ناضمر ، هام  رد  نانآ  حیوارت  زامن  يارب  ات  دنتـساوخ  ترـضح 
. دش دنلب  نانآ  هاناضمر  او  دایرف 

. دناهدش تحاران  امش  نخس  زا  هداتفا و  هجض  هب  مدرم  تفگ : دمآ و  ماما  دزن  روعا  ثراح 
نآ رگناشن  لقن  نیا  « 1 . » دننیزگرب تعامج  تماما  هب  دنهاوخیم  ار  سک  ره  دننکب و  دـنهاوخیم  يراک  ره  ات  نک  ناشاهر  دومرف : ماما 

. دناهدرکیم يوریپ  وا  زا  هنوگچ  هتشاد و  راک  رس و  یموق  هچ  اب  ماما  هک  تسا 
يدـیأ یف  اریـسأ  ناک  نیدـلا  اذـه  ّنإف  : » دومرف نارادـنید  يرادایند  هرابرد  حـلاص ، دارفا  باختنا  هب  هراشا  اـب  کـلام ، هب  ياهماـن  رد  ماـما 

ار اـیند  نید ، ماـن  هب  دـندناریم و  سوه  هب  نآ  رد  هدوب ، ریـسا  رارـشا  تسد  رد  نید  نیا  ایندـلا ،» هب  بلطت  يوهلاـب و  هیف  لـمعی  رارـشألا ،
«2 . » دندروخیم

. دـش يریگولج  ثیدـح  تباتک  لقن و  زا  هک  دوب  نیا  دـش ، يرگید  تافارحنا  داـجیا  ببـس  یلوصا  روط  هب  هک  یمهم  تاـفارحنا  زا  یکی 
هک هنوگنامه  یمادقا ، نینچ  « 3 . » تسا هدز  یمالـسا  گنهرف  رب  يریذپانناربج  هبرـض  رما  نیا  هک  تسا  هدرک  هراشا  هتکن  هب  اضر  دیـشر 

. تسا هدوب  تنس  هب  يانتعایب  لیلد  هب  میدرک ، هراشا  نآ  هب  يرگید  ياج  رد 
، دوب تایآ  لوزن  نأش  ریسفت و  نآ  هارمه  هدروآ و  مهارف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  ینآرق  هب  يانتعایب  نآرق و  يروآعمج  هب  افلخ  مادقا 

. دوب هدرک  طبض  تبث و  ار  اهنآ  ماما  هک  هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نانخس  تاملک و  هب  یهجوتیب  زا  يرگید  ناشن 
مدرم نایم  رد  يرکف  جک  ههبـش و  خوسر  ار ، یلـصا  لماع  ناناملـسم ، نایم  یلخاد  ياهگنج  شیادیپ  تلع  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
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يور نآ  زا  ام  زورما  لیوأتلا » ۀهبشلا و  جاجوعالا و  غیزلا و  نم  هیف  لخد  ام  یلع  مالسإلا  یف  انناوخإ  لتاقن  انحبصأ  امنإ  اّنکل  و  : » دنتـسناد
دیکأت ههبش  موهفم  رب  ماما  « 4 . » تسا هدش  دراو  مالسا  رد  لیوأت  ههبش و  یجک ، فارحنا ، هک  میاهدش  گنج  دراو  نامناملـسم  ناردارب  اب 

ياج رد  ترضح  نآ  دنتشاد . یصاخ 
______________________________

ص ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  ص 193 ؛ ج 5 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 38 ؛ ج 96 ، راحب ، زا : نآ  یقرواپ  رد  و  ص 146 ، رئارسلا ، تافرطتسم  (. 1)
175

همان 53 هغالبلا ، جهن  (. 2)
ص 288 ج 6 ، رانملا ، (. 3)

هبطخ 123 هغالبلا ، جهن  (. 4)
ص:74  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دنام ار  قح  نوچ  دناهدیمان ، ههبش  ار  ههبش  دندومرف ، يرگید 
نید هب  هدش و  هعماج  رد  ینید  ياهشزرا  اهنامرآ و  فیعـضت  ببـس  مدرم ، دیدش  ییارگهافر  دوب . یعامتجا  داسف  ماما ، رگید  لکـشم  - 4

زین وا  يایاعر  رد  هیحور  نیمه  دـیطلغ ، دـیدش  ییارگهافر  هب  موس  هفیلخ  هک  یناـمز  دـشیمن . هداد  ینادـنچ  ياـهب  رهاـظ  تروص  هب  زج 
. درک لکشم  راتفرگ  ینید  تهج  زا  ار  هعماج  جیردت  هب  هدش و  رهاظ 

، دوخ ياههبطخ  زا  یکی  نمـض  رد  ماما  دـناسرب . یقالخا  لداعت  هب  ار  دوخ  دـناوتیمن  یگداس  هب  دـش ، داسف  هنتف و  راتفرگ  هک  ياهعماـج 
هک تسا  هدـش  زور  نآ  دـننامه  امـش  زورما  تیعـضو  دـیامرفیم : ترـضح  نآ  دـنکیم . یفرعم  یلهاـج  هعماـج  دـننامه  ار  دوخ  هعماـج 

هعماج نیا  دنتفگ ، نخـس  نآ  لوحت  موزل  هعماج و  نآ  رد  اهـشزرا  ینوگرگد  هب  اجنامه ، رد  ماما  « 2 . » درک ثوعبم  ار  شلوسر  دـنوادخ 
. دنوش هدرب  شیپ  دناهدنام ، سپاو  هک  نانآ  هدش و  هدنادرگزاب  دناهداتفا  شیپ  هک  نانآ  دوش ، لابرغ  دیاب 

دنویپ زا  یپ  دیتشگزاب و  ینیـشنهیداب  يوخ  هب  تعیرـش - زا  نتخومآ  بدا  و  ترجه - زا  سپ  امـش  هک  دینادب  دومرف : رگید  ياج  رد  ماما 
دنویپ هتشر  امش  هک  دینادب  دیسانشیمن ...  ار  نآ  ناشن  زج  نامیا  زا  دیرادن و  یگتسب  نآ  مان  هب  زج  مالسا  اب  دیدش . هتـسد  هتـسد  یتسود 

«3 . » دیتسین راک  هب  ار  نآ  ماکحا  دیتسکش و  ار  نآ  دودح  دیتسسگ و  ار  مالسا  اب 
لیلک و قدصلا  نع  ناسللا  لیلق و  قحلاب  هیف  لئاقلا  نامز  یف  مکنأ  هللا  مکمحر  اوملعا  و  دومرف : نامز  داسف  هرابرد  يرگید  ياج  رد  ماما 

قذامم مهئراق  قفانم و  مهملاع  مثآ و  مهبئاش  مراع و  مهاتف  ناهدالا ، یلع  نوحلطـصم  نایـصعلا ، یلع  نوفکتعم  هلهأ  لیلذ . قحلل  مزـاللا 
تسا كدنا  قح  هدنیوگ  هک  دیربیم  رس  هب  ینامز  رد  امش  دزرمایب ! ناتیادخ  دینادب  مهریقف . مهینغ  لوعی  مهریبک و ال  مهریغـص  مظعی  ال 

. راتفریذپ ار  رگیدکی  اب  شزاس  و  راتفرگ . ینامرفان  هب  مدرم  دنراوخ و  دناقح  اب  هک  نانآ  ناوتان . تسار  نتفگ  رد  نابز  و  نآ ، رد 
ناشدرخ هن  وجدوس ، ناشیراق  ورود ، ناشملاع  راکهنگ . ناشریپ  وخدب و  ناشناوج 

______________________________

هبطخ 38 نامه ، (. 1)
هبطخ 16 نامه ، (. 2)

هبطخ 192 نامه ، (. 3)
ص:75  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دهد کمک  ار  دنمتسم  ناشرگناوت  هن  دهن و  تمرح  ار  دنملاس 
روط نیمه  دوب . هعماـج  رد  داـسف  هنتف و  نیرتـگرزب  دوخ  یمالـسا ، تسایـس  هصرع  رد  فرحنم  روزم و  یـصخش  ناونع  هب  هیواـعم  روهظ 
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ندومیپ لایخ  هب  هاگ  دوخ و  ندوب  لطاب  هب  ملع  اب  هاگ  هک  دندوب  يدساف  تانایرج  اهنیا  هفوک . رد  جراوخ  زین  هرـصب و  رد  ینامثع  نایرج 
یهار نیا  زج  مدید  متسیرگن و  راک  نیا  يور  تشپ و  دومرفیم : هک  دیدیم  نانچ  ار  هیواعم  هنتف  ماما  دنتسب . ناور  قح  رب  ار  هار  قح ، هار 

«2 . » موش رفاک  تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هچنآ  هب  ای  مریگ  شیپ  ار  نانآ  اب  گنج  هک  تسین 

ماما یلوصا  تسایس  حالصا ،

هجوت دـیاب  نآ  رب  نوزفا  دوب . تنـس  نید و  هب  دـنبیاپ  يدرف  وا  هک  دوب  نآ  رما  نیا  لیلد  تسنادیم . حالـصا  ار  دوخ  یلـصا  تلاـسر  ماـما 
نآ دـیما  دـندوب و  هدـناسر  لتق  هب  داسف  لیلد  هب  ار  نیـشیپ  هفیلخ  هک  دوب  هدـش  هدروآ  راک  رـس  رب  یناسک  طـسوت  اـساسا  ماـما  هک  تشاد 
هب نانآ  درکیور  یلـصا  لیالد  زا  یکی  ماما ، تیـصخش  اب  هورگ  نیا  فده  بسانت  دزادرپب . اهیبارخ  حالـصا  هب  دـیدج  هفیلخ  هک  دنتـشاد 
مه دوب و  افلخ  يارب  یتبثم  نئوپ  اعبط  دادیم و  شرتسگ  ار  مالـسا  مه  راک  نیا  دوب . تاـحوتف  هعـسوت  نیـشیپ  ياـفلخ  تسایـس  دوب . ماـما 

. درکیم رانید  مهرد و  زا  هتشابنا  ار  مدرم  بیج 
. درکیم ناذفنتم  فارشا و  زا  يرایسب  اب  ورردور  ار  وا  هدوب و  راوشد  رایـسب  راک  نیا  دنک . ناربج  ار  هرود  نیا  ياهیبارخ  دیاب  ماما  نونکا 

. دوب تمسق  ود  تامادقا ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ادتبا  تشاد . میهاوخ  ماما  یحالصا  تامادقا  رب  يرورم  اجنیا  رد 
مکاح قوقح  تیاعر  هب  رضاح  هک  یناسک  اب  مه  نآ  دوب ، گنج  قیرط  زا  نآ  رگید  شخب  اما  مارآ . یعامتجا  تامادقا  نابز و  اب  یـشخب 

. مزادرپیم تسخن  تمسق  زا  ییاههنومن  هب  اجنیا  رد  دندوب . هتشادرب  نایصع  هب  رس  هدشن و  هعماج  عورشم 
، دوب هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  تخس  ار  ماما  هک  هعماج  یقالخا  تالکشم  زا  یکی 

______________________________

ص 96 ج 1 ، راربالا ، عیبر  هبطخ 233 ؛ نامه ، (. 1)
هبطخ 54 هغالبلا ، جهن  (. 2)

ص:76  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
لمج گنج  تفگ ، ناوت  هک  دوب  هدرک  دوخیب  دوخ  زا  ار  ناـنآ  ناـنچ  رما  نیا  دوب . حـتاف  بارعا  یهاوخ  نوزف  یبلط و  هاـفر  ییارگاـیند ،

ات دش  ممـصم  ماما ، یطیارـش  نینچ  رد  دهدب . نارگید  زا  شیب  لاملا  تیب  زا  ار  ریبز  هحلط و  مهـس  دشن  رـضاح  ماما  هک  دوب  نآ  لوصحم 
هب ییاههمان  یط  وا  ساـیق ، نیمه  هب  دـهد . زیهرپ  ییارگاـیند  زا  ار  مدرم  هتفگ و  نخـس  لیـصفت  هب  هراـب  نیا  رد  دوخ ، ياـههبطخ  یط  رد 

هرابرد ماما  تاملک  رگا  درکیم . یهن  دوب  هدش  یعیبط  رایسب  نامثع  هرود  رد  هک  نیگنر  ياههرفس  رـس  نتـسشن  زا  ار  نانآ  شیوخ  لامع 
«1 . » دش دهاوخ  لصفم  یباتک  دیآ  مهارف  اجکی  ایند  تمذم 

هئارا تسا . هتـشاد  یـصاخ  رارـصا  هراب  نیا  رد  ماما  هک  دـهدیم  ناشن  هدرتسگ  مجح  نیا  هدوب و  تاملک  لیبق  نیا  زا  ولمم  هغـالبلا  جـهن 
هب ار  دوخ  بطاخم  مدرم  تحارـص  هب  اما  اههبطخ  زا  یخرب  رد  مینیبیم . ماـمه  هبطخ  هب  فورعم  هبطخ  رد  ار  اوقتاـب  ناـسنا  هنومن  يوگلا 

ترخآ زا  شیب  ایند  هتفرگ . ار  نآ  ياج  هدـنبیرف  ياـهوزرآ  تسا و  هتفر  امـش  ياـهلد  زا  گرم  داـی  دـنکیم : شنزرـس  یبلط  اـیند  لـیلد 
«2 . » هدرب ناتدای  زا  ار  ناهج  نآ  ناهج ، نیا  هدیدرگ و  ناتکلام 

يایحا هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  ندرک  حرطم  اب  اـت  دیـشوک  هداد و  رارق  دوخ  یحالـصا  تامادـقا  سأر  رد  ار  نید  نییبت  ماـما 
هعماج حالـصا  يارب  دوخ  ياهتیلاعف  حرـش  رد  ترـضح  نآ  دنک . تیاده  حالـصا  تمـس  هب  ار  هعماج  نید ، هدش  شومارف  عورف  لوصا و 

: دیامرفیم
مارحلا و لالحلا و  دودـح  یلع  مکتفقو  ناـمیإلا و  ۀـیار  مکیف  تزکر  رغـصالا و  لـقثلا  مکیف  كرتأ  ربکـألا و  لـقثلاب  مکیف  لـمعأ  مل  «أ 

امش نایم  رد  ار  نآرق  مکح  ایآ  یسفن ،» نم  قالخألا  مئارک  مکتیرأ  یلعف و  یلوق و  نم  فورعملا  مکتـشرف  یلدع و  نم  ۀیفاعلا  مکتـسبلأ 
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تیار متـشاذگن . امـش  يارب  دـننیزگ  نارهوگ  هک  ار  ربمایپ  نادـناخ  و  دـننید - هار  غارچ  نم  زا  سپ  هک  ار - مدـنزرف  ود  متـشادن و  يراج 
زا ادج . ناتیارب  ار  مارح  لالح و  ياهزرم  مدرک و  اج  رب  امش  نایم  ار  نامیا 

______________________________

. تسا هدروآ  دعب  هب  ص 41  راربالا ج 1 ، عیبر  رد  يرشخمز  ار  اهنآ  زا  يرامش  (. 1)
هبطخ 113 هغالبلا ، جهن  (. 2)

ص:77  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
قالخا هک  مداد  ناشن  دوخ  يوخ  اب  مدرتسگ و  امـش  نایم  ار  فورعم  شیوخ  رادرک  راتفگ و  اب  مدرک و  ناتنت  رب  تیفاع  سابل  دوخ  لدـع 

«1 . » تسیچ هدیزگ 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  تنـس  هب  ماما  يرادافو  نیا  دراد . لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هب  لمع  هب  هراشا  دّکؤم  روط  هب  دوخ  نانخـس  رد  ماما 
هکلب فارحنا  راکشآ  مئالع  زا  یکی  ار  تنـس  زا  یطخت  وا  لصا  رد  تسا . ترـضح  نآ  یحالـصا  ياهتـسایس  رد  یمهم  هتکن  هلآ  هیلع و 

هب دومرف : ترـضح  دـندرک  تیاکـش  ماما  تروشم  مدـع  زا  ریبز  هحلط و  تسخن ، ياهزور  نامه  رد  هک  ینامز  دـنادیم . تافارحنا  أـشنم 
نوچ دیتشاذگ . ماهدهع  هب  ار  هفیظو  نآ  دـیتشاداو و  نآ  هب  ارم  امـش  نکیل  هن ، یتجاح  تموکح  هب  دوبن و  یتبغر  تفالخ  هب  ارم  هک  ادـخ 

يوریپ نآ  زا  متسیرگن و  هدومرف  رما  نادب  ندرک  مکح  هب  ار  ام  هدومن و  ررقم  ام  يارب  هچنآ  ادخ و  باتک  هب  دیـسر ، نم  هب  تموکح  راک 
امش زج  امش و  زا  هراب  نیا  رد  ات  متـشادن  يزاین  متفر . نآیب  یپ  رب  تسا و  هداهن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یتنـس  هب  و  مدرک .

هرابرد مه ، اب  جح  هرمع و  هب  ندش  مرحم  ای  جح و  مایا  رد  هرمع  هب  ندـش  مرحم  هرابرد  نامثع  اب  دوخ  يریگرد  رد  ماما  « 2 . » مهاوخ رظن 
هب نم  سانلا ،» نم  دحأل  ملس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀّنـس  عدأل  تنک  ام  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تنـس  تیاعر 

. دش ضیرم  دناوخیم ، مامت  ار  شزامن  ینم  رد  نامثع  هک  ییاهلاس  زا  لاس  کی  « 3 . » منکیمن اهر  ار  ترضح  نآ  تنس  سک  چیه  رطاخ 

. دناوخ دهاوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچمه  دناوخب  زامن  وا  رگا  دومرف : ماما  دـناوخب . زامن  وا  ياج  هب  ات  تساوخ  ماما  زا  اجنآ  رد 
. مناوخیم زامن  نم  هک  روطنامه  ریخ ، تفگ : نامثع 

امش نایم  رد  هریس  نیا  هب  هک  تسه  یـسک  هچ  موش  بیاغ  امـش  نایم  زا  نم  رگا  دومرفیم ، دوخ  ماما  « 4 . » درک در  ار  وا  تساوخرد  ماما 
«5 « ؟ دنک لمع 

هیلع یلع  ماما  رـس  تشپ  دوب ) هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک   ) نیـصح نب  نارمع  هارمه  دیوگیم : هللا  دبع  نب  فرطم 
دمحم ةالـص  ینرّکذ  دقل  و  دّمحم ، ةالـص  یّلـص  دقل  تفگ : تفرگ و  ار  نم  تسد  نارمع  زامن ، نایاپ  زا  سپ  مدـناوخیم . زامن  مالّـسلا 

زامن دننامه  وا  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلص 
______________________________

هبطخ 87 نامه ، (. 1)
هبطخ 205 نامه ، (. 2)

1043 ص 1044 - ج 3 ، هرونملا ، ۀنیدملا  خیرات  (. 3)
ص 50 ۀباحصلا ، راثآ  یف  یلامالا  (. 4)

ص 124 ج 10 ، قازرلا ، دبع  فنصملا ، (. 5)
ص:78  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ودب رد  هک  زین  يرعشا  یـسوم  وبا  « 1 . » تخادـنا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زامن  دای  هب  ارم  وا  دـناوخ . زامن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
اب مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ ،» هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  ةالـص  بلاط  یبا  نب  یلع  انرکذ  : » تفگ دناوخ  زامن  ماما  رـس  تشپ  هفوک ، هب  ماما  دورو 
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. دوب مهم  رایسب  ماما  یحالصا  ياهتـسایس  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هریـس  يایحا  « 2 . » تخادـنا ربمایپ  زامن  دای  هب  ار  ام  دوخ  زاـمن 
مل المع و  لمعی  مل  ایلع  ّنأ  ول  : » تفگیم ماما  هدنزاس  تامادقا  هرابرد  رامع  دـندرکیم . كرد  ار  تقیقح  نیا  زین  ماما  صلاخ  باحـصا 
رد ریبکت  ود  ندرک  هدنز  زج  يراک  چیه  یلع  رگا  امیظع .» الضف  کلذب  باصأ  دق  ناکل  دوجسلا ، دنع  نیتریبکتلا  ایحأ  هنأ  الا  ائیش  عنصی 

«3 . » تسا هتفای  تسد  یگرزب  لضف  هب  راک ، نیمه  رطاخ  هب  دشاب ، هدرکن  هدجس  زا  رس  ندرک  دنلب  تقو 
دنـسیونب ار  ملع  ات  دنتـسه  لیام  هک  یناسک  دومرف : مالعا  ربنم  زارف  رب  نامثع ، رمع و  يوس  زا  ثیدح ، تباتک  مدع  تسایـس  ربارب  رد  ماما 

. دنروآ مهارف  یملق  ذغاک و 
«4 . » تشونیم درکیم  لقن  ترضح  ار  هچنآ  درک و  مهارف  ار  نتشون  لیاسو  روعا  ثراح 

هجوت « 5 . » دنسیونب ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ثیدح  ات  دومرفیم  هیصوت  شنادنزرف  هب  زین  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  نآ  زا  دعب 
. تشونیم ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  دوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  میراد 

«6 . » دندومرفیم لقن  نایعیش  يارب  ثیدح  یلع » باتک   » زا بترم  هدوب و  تیب  لها  تسد  رد  ترضح  نآ  رتافد  ترضح  نآ  زا  سپ 
يدوهی صـصق  مدرم  يارب  دجـسم  رد  ات  دنتفای  هزاجا  ناناوخهصق  ثیدح ، تباتک  زا  يریگولج  رانک  رد  مود ، هفیلخ  نامز  رد  هک  میدید 

یناوخهصق هدیدپ  اب  ثیدح ، تباتک  جاور  رانک  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دننک . لقن  یحیسم  نانابهر  نیشیپ و  يایبنا  هرابرد  ار 
______________________________

ص 180 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 201 ج 10 ، ص 66 ، ج 9 ، ریدغلا ، ص 33 ؛ ج 4 ، يراخب ، ریبکلا ، خیرات  (. 2)

( دنه پاچ   ) ص 204 ج 1 : هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، ص 179 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
تاقبط ص 259 ؛ ج 2 ، هیرادالا ، بیتارتلا  ص 357 ؛ ج 8 ، دادغب ، خیرات  294 ؛ صص 226 ، ج 3 ، راربالا ، عیبر  ص 90 ؛ ملعلا ، دییقت  (. 4)

ص 116 ج 6 ، يربکلا ،
ص 156 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 5)

« لوسرلا بیتاکم   » باتک رد  یطوسبم  قیقحت  یجنایم  يدمحا  داتسا  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  ءالماب  یلع  باتک   » عوضوم هرابرد  (. 6)
. دناهدومرف جارختسا  دناهدرک  لقن  ثیدح  مالّسلا  هیلع  یلع  باتک  زا  نیموصعم  همئا  هک  ار  يدراوم  هداد و  ماجنا 

ص:79  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هک تسا  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  دوب . فلاخم  نایدوهی  راثآ  لقن  اـب  لـصا  رد  ماـما  درک . یهن  تدـش  هب  یناوخهصق  زا  هدرک  دروخرب 
زا ایروا  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هصق  هک  یـسک  هرابرد  ترـضح  نآ  « 1 . » دربـب نیب  زا  دراد  یباـتک  ناینیـشیپ  زا  سک  ره  دومرف :

«2 . » دز مهاوخ  دح  ار  وا  دنک ، لقن  ار  نآ  یسک  رگا  دومرف : هدرک و  دروخرب  دوب ، هدرک  لقن  يدوهی  عبانم 
، دمآ هرـصب  هب  ترـضح  نآ  هک  ینامز  تسا . هدـش  هداد  انز  دـمع و  لتق  تبـسن  دواد ، ترـضح  هب  نیغورد  تیاکح  نیا  رد  هک  مینادیم 

داجس ماما  « 4 . » دندرک یهن  یناوخهصق  زا  زین  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح ، نآ  زا  دعب  « 3 . » دندرک نوریب  دجـسم  زا  ار  ناناوخهصق 
«5 . » تفریذپ زین  وا  دندرک و  یهن  راک  نیا  زا  دندوب  ناوخ  هصق  ینامز  هک  ار  يرصب  نسح  زین  مالّسلا  هیلع 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  امش  نم  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  مکیبن  جهنم  یلع  مکلماح  ینإ  و  : » دومرف شیاههبطخ  نیتسخن  زا  یکی  رد  ماما 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  قالخا  تیصخش و  فیصوت  ات  هدش  ببس  هک  یلیالد  زا  یکی  « 6 . » درک مهاوخ  هدایپ  امش  نایم  رد  ار  هلآ  و 

نآ شور  شنم و  وریپ  همه  زا  شیب  ماما  هک  تسا  نیمه  دشاب ، یخیرات  نوتم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  نابز  زا  باحصا  همه  زا  شیب  هلآ 
هب تاملک  نیرتاویش  اب  اهدعب  هدرپس و  دوخ  نهذ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تاکرح  یمامت  زاغآ ، زا  لیلد  نیمه  هب  دوب . ترـضح 

«7 . » تخادرپ ترضح  نآ  تیصخش  فیصوت 
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مدرم هب  ار  هار  ّجوعا ،» اذا  نیدـلا  مهل  ماقأ  لیبسلا و  مهارأ  : » تفگ دوب  هدرک  لاؤس  ماما  هراـبرد  وا  زا  هک  یـسک  خـساپ  رد  يرـصب  نسح 
یتسایس اب  قباطم  اقیقد  هدیجنس و  رایسب  نسح ، نخس  نیا  « 8 . » درک تسار  ار  نآ  دوب ، هدییارگ  یجک  هب  نید  هک  ینامز  دنایامن و 

______________________________

ص 72 ج 1 ، هلضف ، ملعلا و  نایب  عماج  (. 1)
ص 472 ج 8 ، نایبلا ، عمجم  (. 2)

، ردلا رثن  کن : و  ص 312 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، ص 486 ؛ ج 2 ، بیذهتلا ، ص 515 ؛ ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 302 ؛ ج 2 ، بولقلا ، توق  (. 3)
ص 89 ج 1 ، ناهبصا ، رابخا  ص 312 ؛ ج 1 ،

227 صص 228 - ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 4)
، مالسا خیرات  رد  ناناوخهصق  یعامتجا  ینید و  شقن  رد  یـشهوژپ  کن : ناماما  ریاس  عضاوم  هرابرد  ص 70 . ج 1 ، نایعالا ، تایفو  (. 5)

1370 مق ، ، 111 صص 117 -
ص 36 ج 7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  (. 6)

رد ار  يرگید  عبانم  ام  تسا . هدمآ  اجنآ  رد  هک  يرداصم  74 و  صص 79 - ج 1 ، ةداعسلا ، جهن  رد : دینیبب  ار  نآ  لصفم  هنومن  کی  (. 7)
. میدروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یخیرات  شقن  ثحب : لیذ  باتک ، تسخن  دلج 

ص 83 ج 12 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، (. 8)
ص:80  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

: دورس نینچ  ماما  هب  باطخ  يرگید  رعاش  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  تفالخ  نارود  رد  ماما  هک  تسا 
نید ماوق  یلع  نیدـلا ، ّرز  یلع  تفگیم : ماـما  فیـصوت  رد  رذ  وبا  « 1  » اناسحإ هیف  انع  کبر  كازجاهبتـشم  ناک  ام  اـننید  نم  تحـضوأ 
دعب هرصب ، لها  اب  دوخ  دروخرب  هرابرد  تشاد . رارصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هریس  اب  دوخ  هریـس  قیبطت  رد  دوخ  ماما  « 2 . » تسا
یکی ماما  « 3 . » مدرک دروخرب  هرصب  لها  اب  هکم ، مدرم  اب  دروخرب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هریـس  دننامه  نم  دومرف : لمج  گنج  زا 

«. 4 . » تسا هدرک  دای  تنس  يایحا  ار  ماما »  » فیاظو زا 
ادخ ناگدنب  نیرترورش  هک  روط  نامه  دشوکیم ، تنس  يایحا  راک  رد  هک  دنادیم  یلداع  ماما  ار  دنوادخ  هدنب  نیرتهب  يرگید  ياج  رد 
هلمج زا  هتشاد و  يدج  زیهرپ  تعدب  موهفم  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  یلک  روط  هب  « 5 . » دربیم نیب  زا  ار  تنس  هک  دنادیم  یملاظ  ماما  ار 
كرش یکی  دنکیم  حرطم  دوخ  تیصو  ناونع  هب  ار  هتکن  ود  ماما  « 6 . » تفر دهاوخ  نایم  زا  یتنس  یتعدب  ره  شیادیپ  هارمه  دیامرفیم ،
يایرد رد  هک  دنادیم  یناسک  ار  ناقفانم  ترـضح  نآ  « 7 . » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  ندرکن  عیاض  يرگید : ادخ و  هب  ندیزرون 

ننس هللا و  ننس  نوبحی  هک : دنادیم  یناسک  زین  ار  دنوادخ  يایلوا  « 8 . » دناهتشاذگ رانک  ار  اهتنس  هتفرگ و  راکب  ار  اهتعدب  هدرک ، روغ  هنتف 
رئاظن تالمج و  نیا  « 10 . » ۀعدب عدتبم  ۀعرش و  عبّتم  دنادیم : هتسد  ود  ار  مدرم  ماما  « 9 . » دننکیم ایحا  ار  لوسر  ادخ و  ياهتنس  هلوسر ،
یناسک ربارب  رد  تسرد  عضوم ، نیا  دهدیم . ناشن  تعدب  زا  زیهرپ  تنس و  زا  يوریپ  هنیمز  رد  ار  ماما  يوق  تینهذ  هغالبلا ، جهن  رد  اهنآ 

. تسا یبوخ  تعدب  تسا  تعدب  مه  رگا  دنتفگیم : دشیم  ضارتعا  اهنآ  هب  یتقو  هدرک و  داجیا  ار  ییاهتعدب  يدراوم  رد  لقاال  هک  دوب 
هللا و  دومرفیم : دوخ  دوبن و  هنهادم  هب  رضاح  یتروص  چیه  هب  نید  رما  رد  ماما 

______________________________

ص 245 ج 38 ، راونالا ، راحب  ص 207 ؛ يداهلا ، مامالا  دنسم  338 ؛ صص 342 - لوقعلا ، فحت  ص 496 ؛ ضقن ، (. 1)
ص 108 ج 2 ، ثیدحلا ، بیرغ  یف  قئافلا  (. 2)

ص 273 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
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هبطخ 105 هغالبلا ، جهن  (. 4)
هبطخ 164. نامه ، (. 5)
هبطخ 145. نامه ، (. 6)
هبطخ 149 نامه ، (. 7)
هبطخ 154 نامه ، (. 8)
هبطخ 192 نامه ، (. 9)

هبطخ 176 نامه ، (. 10)
ص:81  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ماما دزن  دـح  يارب  ار  دـسا  ینب  زا  یـصخش  راب  کی  « 1 . » مدرکن هنهادـم  منید  راـک  رد  زگره  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  ینید ، یف  تنهدأ  ـال 
دـشاب نم  رایتخا  رد  هک  ار  يزیچ  نم  زا  امـش  دومرف : ترـضح  نآ  دنک . رظنفرـص  دـح  يارجا  زا  ات  دنتـساوخ  ماما  زا  دـسا  ینب  دـندروآ .

زا راک  نیا  دومرف : درک و  يراج  صخش  نآ  رب  ار  دح  ماما  دندمآ . نوریب  یضار  نانآ  داد . مهاوخ  امـش  هب  هک  نآ  زج  تساوخ  دیهاوخن 
«2 . » مهد امش  هب  ار  نآ  هک  دوبن  نم  رایتخا  رد  هدوب و  ادخ  نآ 

ار هچنآ  مدـنار و  امـش  رب  دـنداد  ناشیاهتما  هب  ناربمایپ  هک  ار  ییاهزردـنا  نم  مدرم ! يا  دومرف : تما  تیادـه  رد  دوخ  شقن  هراـبرد  ماـما 
، درادزاب ناتینامرفان  زا  هک  ینانخس - اب - و  دیتفریذپن ، مدرک  بدا  تظعوم - هنایزات - اب  ار  امش  مدناسر ، دندناسر ، دوخ  زا  سپ  هب  ایصوا 

داشرا تسار  هار  هب  ار  امـش  دیامیپب و  ار  تسرد  هار  امـش  اب  ات  دیراد  عقوت  ار  نم  زج  یماما  ایآ  ادخ ! هب  ار  امـش  دـیتشگن . مهارف  مدـناوخ 
غارچ نآ  زا  دراذـگ  ياپ  یکیرات  هب  هک  نآ  یکیرات ؛ رد  مغارچ  دـننامه  امـش  نایم  نم  انامه  دومرفیم : دوخ  هراـبرد  اـضیا  و  « 3 « ؟ دنک

«4 . » درادرب دوس  دیوج و  ینشور 
تاکرح و یمامت  ات  دیشوکیم  یتح  هک  تشاد  رارصا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تنس  قیقد  يارجا  رد  نانچ  نآ  ماما ، يور  ره  هب 
رد دوخ  اما  دهدیم  بوخ  ياذغ  مدرم  هب  دجسم  رد  ارچ  هک  دش  ضارتعا  ماما  هب  یتقو  دشاب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هیبش  شتانکس 

نودـب نان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هناخ  رد  مدـیدن  زگره  دـنگوس ، ادـخ  هب  داد : خـساپ  هیرگ  اب  ماما  دروخیم ، سوبـس  اب  ناـن  هناـخ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـشاب  ییاذـغ  نامه  زین  شیاذـغ  دیـشوکیم  ماما  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  يانعم  « 5 . » دشاب سوبس 

. تسا هتشاد 

[ لمج گنج   ] نانکشنامیپ ربارب  رد  ماما 

هب نکشنامیپ  یهورگ  کیرحت  اب  ناناملسم  نایم  یلخاد  گنج  نیتسخن  يرجه ، لاس 36  رد  ماما  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  هام  دنچ  اهنت 
هک نآ  تسخن  دوب . بلطم  دنچ  نانکشنامیپ  کسمتسم  دش . اپرب  لاس  نامه  یناثلا  يدامج  رد  هشیاع ، ریبز و  هحلط ، يربهر 

______________________________

ص 537 ج 2 ، ةداعسلا ، جهن  (. 1)
ص 530 ج 1 ، راربالا ، عیبر  (. 2)

هبطخ 182 هغالبلا ، جهن  (. 3)
هبطخ 187 نامه ، (. 4)

ص 187 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 5)
ص:82  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
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یبوشآ رب  ار  مهس  نیرتشیب  هک  دندوب  یناسک  زا  ریبز  هشیاع و  هحلط ، هک  دشیم  حرطم  یلاح  رد  رما  نیا  تسا . هدش  هتشک  مولظم  نامثع 
ماقتنا راکب  تسد  شیوخ  راک  ناربج  يارب  نونکا  هدرک و  هبوت  هک  دـنتفگ  مامت  ییوررپ  اب  ناـنآ  دنتـشاد . دـش  ناـمثع  لـتق  هب  یهتنم  هک 

. دنتشادن ربخ  ارجام  تیعقاو  زا  هک  دوب  یناملسم  ياههدوت  قیمحت  يارب  رما ، نیا  ندرک  حرطم  عطق  روط  هب  دناهدش ! مولظم  هفیلخ  نوخ 
نانآ رظن  رد  لقاال  ماما ، تموکح  هدوبن و  تسرد  تعیب  نآ  نیارباـنب ، دـناهدرک ، تعیب  راـبجا  هب  هنیدـم ، رد  ناـنآ  هک  دوب  نآ  رگید  هتکن 

حرطم هک  یلح  هار  دنرادن . هفیلخ  زا  تعاطا  هب  تبـسن  يرابجا - اهنآ  لوق  هب  تعیب  نآ  لیلد  هب  يدـهعت - هک  روط  نامه  تسین ، عورـشم 
شیوخ هفیظو  ریبز  هحلط و  زا  هشیاع  هک  ینامز  ددرگزاب . اروش »  » ینعی دش  حرطم  رمع  تایح  نایاپ  رد  هچنآ  هب  راک  هک ، دوب  نیا  دندرک 

یتیعـضو ینعی  ددرگزاب  ناناملـسم  نایم  ياروش  هب  تفالخ  راک  دیاب  هدش و  هتـشک  مولظم  نامثع  وگب  مدرم  هب  وت  دنتفگ : وا  هب  دیـسرپ  ار 
«1 . » درک داجیا  دوخ  زا  سپ  يارب  رمع  هک 

هحلط ات  دوب  هدش  ببـس  اروش  نیا  دوجو  دوب . نانآ  تفالخ  يارب  يدیما  هنزور  دندوب ، نآ  رد  زین  ریبز  هحلط و  هک  اروش  نآ  ندش  حرطم 
مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  هب  لمج ، گنج  هحوبحب  رد  ریبز  دـنراد . لماک  تیلها  تفالخ  يارب  هک  دـننک  نامگ  صاقو ، دعـس  یتح  ریبز و  و 

«2 . » مینادیمن دوخ  زا  شیب  تفالخ  يارب  ار  وت  تیلها  ام  هک  تفگ 
جح ماجنا  يارب  هشیاع  تفرگ ، جوا  نامثع  دض  رب  تفلاخم  هک  ینامز  دوب . میت  ینب  هب  تفالخ  تشگزاب  هب  دنمهقالع  هشیاع  نایم  نیا  رد 

يوس هب  هدـش و  لاحشوخ  رایـسب  هشیاع  تسا . هدـمآ  يو  ياج  هب  هحلط  هدـش و  هتـشک  نامثع  هک  دینـش  اجنآ  رد  دوب . هدـش  هکم  مزاع 
هب اجنامه  زا  ربخ  نیا  ندینش  اب  يو  دناهدرک . تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  هک  دینش  اجنآ  رد  دمآ . فرس  هقطنم  ات  داتفا و  هار  هب  هنیدم 

تیمولظم دایرف  تشگزاب و  هکم 
______________________________

اههد زا  ار  دوخ  باتک  وا ، هک  تسا  دیفم  خیـش  لمجلا »  » باتک لمج ، گنج  هرابرد  هدـمع  عبنم  ص 223 . ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
هرهب هدـش ، فیلأـت  نآ  زا  شیپ  هک  يرگید  راـثآ  زین  باـتک و  نیا  زا  اـم  تسا . هدرک  مهارف  هتـشاد  سرتـسد  رد  ناـمز  نآ  رد  هـک  یعبنم 

. میاهدرب
ص 255 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص:83  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » داد رس  ار  نامثع 

. دنکیم يربارب  مالّسلا  هیلع  یلع  رمع  مامت  هب  نامثع  بش  کی  تفگ : دندرک  تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  هک  دینش  هشیاع  هک  ینامز 
تـسکش زا  دعب  هشیاع ، « 3 ! » تشاذگ نمحرلا » دـبع   » دـندوب هدروآ  وا  دزن  هک  ار  یکدوک  مان  هشیاع  دـش ، دیهـش  ماما  هک  زین  اهدـعب  « 2»

«4 . » تسین دیشاب  نآ  رد  مشاه  ینب  امش  هک  يرهش  زا  رتضوغبم  نم  يارب  يرهش  چیه  تفگ : سابع  نبا  هب  لمج 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  يوزاب  ریز  رفن  ود  تفگیم : تایح ، رخآ  ياهزور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ندمآ  ربخ  لقن  رد  هشیاع  اهدعب 
هیلع یلع  رگید ، درم  زا  شدوصقم  دـیوگیم : ربخ  يوار  رگید ! يدرم  زین  یکی  دوب و  سابع  نب  مثق  اهنآ  زا  یکی  دـندوب . هتفرگ  ار  هلآ  و 

وا دزن  ناـنز  نیرتزیزع  یلع و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دزن  نادرم  نیرتزیزع  هک  درکیم  فارتعا  هاـگ  وا  هتبلا  « 5 . » تسا هدوب  مالّسلا 
هک دوب  يراک  تفگ : دـنکفا و  شتروص  رب  ار  شرامخ  هبل  يدرک ، نینچ  ارچ  سپ  هک  دـش  لاؤس  يو  زا  یتقو  دوب . مالّـسلا  اهیلع  همطاـف 
زین اهدعب  « 7 . » تسا هدروآ  ماما  هب  تبسن  هشیاع  ضغب  تلع  رد  رگید  یلـصف  دوخ ، لمجلا  باتک  ینایاپ  تمـسق  رد  دیفم  خیـش  « 6 ! » دش

: تفگ درک و  تفلاخم  هشیاع  دننک ، نفد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یکیدزن  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دنتساوخ  هک 
هشیاع هینک  للع  هرابرد  یتاحیـضوت  زین  نیما  دمحا  « 8 . » مرادن تسود  ار  وا  نم  هک  دینک  نفد  ماهناخ  رد  ار  یـسک  دیهاوخیم  امـش  ارچ 

«9 . » تسا هداد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  تبسن 
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هرـصب مدرم  رگا  دنتفگ : يو  هب  اهنآ  « 10 . » دباییمن ناماس  هشیاع  نودب  اهنآ  راک  هک  دـنتفایرد  یتسرد  هب  دـندمآ و  هکم  هب  ریبز  هحلط و 
دنهاوخ دحتم  وت  اب  یگمه  دننیبب ، ار  وت 

______________________________

ص 215 ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 91 ؛ ج 5 ، 217 ؛ صص 218 - ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 91 ج 5 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص 341 ج 32 ، راونالا ، راحب  ص 356 ؛ ج 4 ، یفاشلا ، زا : اجنامه  یقرواپ  رد  و  ص 160 ، لمجلا ، (. 3)
ص 21 ج 4 ، ردلا ، رثن  ص 337 ؛ ج 2 ، حوتفلا ، (. 4)

38 صص 34 ، ج 6 ، دمحا ، دنسم  (. 5)
ص 821 ج 1 ، راربالا ، عیبر  (. 6)

425 صص 434 - نامه ، (. 7)
ص 438 نامه ، (. 8)

38 صص 39 - ج 4 ، مالسالا ، رهظ  (. 9)
ص 451 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 10)

ص:84  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ات تفریذـپ  هشیاع  تفرگ ، تروص  هک  يددـعتم  تارکاذـم  اب  « 2 . » مدرم نایم  رد  مدرم  نیرتعاـطم  دومرف : هشیاـع  هراـبرد  ماـما  « 1 . » دش
ات دوب  هتساوخ  وا  زا  هشیاع  هک  تسا  بلاج  دنک . عنم  رفس  نیا  زا  ار  هشیاع  ات  درک  یناوارف  شـشوک  هملـس  ما  دورب . هرـصب  هب  نانآ  هارمه 

يارب وت  ایآ  تسا ، هدامآ  ریشمش  رازه  دص  هرصب  رد  تسا : هتفگ  نم  هب  رماع  نب  هللا  دبع  تفگ : هملس  ما  هب  وا  دورب . هرـصب  هب  نانآ  هارمه 
؟ ییآیم ام  هارمه  راک  نیا  حالصا 

يردق هملـس  ما  يدیمانیم ؟ لثعن  ار  وا  هک  يدوبن  وت  ایآ  يدوب . يو  دض  رب  دارفا  نیرتدیدش  دوخ  وت  نامثع ! نوخ  يارب  تفگ : هملـس  ما 
زا دنکن . تفلاخم  دناهدرک  تعیب  وا  اب  راصنا  رجاهم و  هک  یسک  اب  ات  تساوخ  وا  زا  تفگ و  يو  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  لیاضف  زا 
رد مد  هک  ریبز  نب  هللا  دبع  ۀنمؤم .» نمؤم و  ّلک  ّیلو  یلع  : » دومرف ترضح  هک  درک  هراشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نخـس  نیا  هب  هلمج 

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ار  نیا  هدینش و  ار  نآ  وت  هلاخ  اما  تفگ : هملس  ما  میدینشن . ترضح  نآ  زا  ینخس  نینچ  ام  تفگ : دوب ، هداتـسیا 
هک دوب  نآ  هشیاع  نخس  « 3 . » تسا هدینـش  ار  يزیچ  نینچ  هک  درک  دییأت  هشیاع  یتامم .» یتایح و  یف  مکیلع  یتفیلخ  ّیلع  : » دومرف هلآ  و 

تسا هشیاع  يأر  وا  يأر  تفگ : هصفح  دنک . دوخ  هارمه  ار  هصفح  ات  دیشوک  وا  دنزیم ! مادقا  نیا  هب  تسد  ناناملسم  راک  حالصا  يارب 
«4 . » تشادزاب لمج  باحصا  اب  یهارمه  زا  ار  وا  رمع  نب  هللا  دبع  اما  دوش ، هرصب  مزع  ات  دش  ممصم  بیترت  نیدب  و 

هب اهنآ  نتفر  هک  دوب  راکشآ  دوب و  هیواعم  رایتخا  رد  زین  ماش  دندرگزاب . دنتسناوتیمن  نایـشروش  دوب و  مشاه  ینب  رایتخا  رد  هنیدم  نونکا 
كرتشم فده  رگید  يوس  زا  دش . دنهاوخ  وا  تسد  تلآ  اهنت  نانآ  تسا و  عاطم  اجنآ  رد  هیواعم  اریز  « 5 ، » تسین ناشدوس  هب  چیه  ماش 

هب درک . نوریب  ماما  تفالخ  هطلـس  زا  ار  قارع  دـیاب  تسا  هیواعم  رایتخا  رد  ماش  هک  نونکا  دوب . ماما  تفالخ  زا  يریگولج  هیواعم  اب  اـهنآ 
. دنداتفا هار  هب  هرصب  يوس  هب  لیلد  نیمه 

______________________________

ص 144 لاوطلا ، رابخا  (. 1)
ص 238 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)
282 صص 283 - ج 2 ، حوتفلا ، (. 3)
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صص 284 ج 2 ، حوتفلا ، ص 451 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 4)
ص 221 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 5)

ص:85  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دنک بذـج  نایـشروش  تمـس  هب  ار  مدرم  ات  دیـشوک  دراد ، ناناملـسم  رب  يردام  قح  تسا و  نینمؤملا » ما   » هک نآ  هب  هراشا  اب  هشیاع 

توعد ار  يو  دمآ و  وا  دزن  هشیاع  تشاد ، يریگهرانک  دـصق  دزا  هفیاط  ربهر  روس ، نب  بعک  دـندمآ ، رد  هرـصب  هب  نایـشروش  هک  ینامز 
يارب هشیاـع  ماـن  يور  ره  هب  « 2 . » دـنکن تباجا  ار  شردام  نخـس  دـناوتیمن  تفگ ، تشاد ، يریگهرانک  رب  رارـصا  ادـتبا  رد  هک  وا  درک .

. دوب رثؤم  رایسب  مدرم  بذج 
ادخ لوسر  دزن  یتلزنم  هچ  وا  هک  دینادیم  تسا . هدرک  امش  هارمه  زین  ار  هشیاع  دنوادخ  تفگ : هرـصب  رد  دوخ  هبطخ  رد  زین  هحلط  اهدعب 

. تسا هتشاد  مالسا  رد  یهاگیاج  هچ  وا  ردپ  هک  دینادیم  هتشاد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
: تفگ زین  يریگرد  عورـش  تقو  رد  هـحلط  « 3 . » درک دـنهاوخ  عافد  نایـشروش  زا  دـندرک  مالعا  هک  دوب  هشیاع  رطاخ  هب  اهنت  هرـصب  مدرم 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رـسمه  امـش  هارمه  تسا ، ربمایپ  مع  رـسپ  وا  هک  دییوگن  دزیرب . ار  ناناملـسم  نوخ  ات  تسا  هدمآ  یلع  مدرم ،

«4 . » دوب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  مدرم  نیرتینتشادتسود  شردپ  هک  یسک  تسا  قیدص  رکب  وبأ  رتخد  هلآ و 
ندمآ ات  هک  دندرک  اضما  هرصب  رد  ماما  مکاح  فینح  نب  نامثع  اب  يدادرارق  دنتفای ، طلست  هرـصب  زا  یـشخب  رب  نایـشروش  هک  نآ  زا  سپ 

نیا دوجو  اب  دـشاب . فینح  نب  نامثع  تسد  رد  دجـسم  لاملا و  تیب  هرامالا ، راد  هک  نآ  هب  طورـشم  دـننک ، ربص  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
یلاح رد  هنابش ، دنتـسکش و  ار  نامیپ  دننک  تمواقم  شربارب  رد  دنناوتن  نانآ  دسرب و  هار  زا  ماما  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  نایـشروش  دادرارق ،
سرت زا  اهنت  دندیـشارت و  ار  وا  تروص  رـس و  نانآ  دـندرک . ریگتـسد  ار  وا  هتخیر  دجـسم  هب  دوب  اشع  زامن  لوغـشم  فینح  نب  نامثع  هک 

رهش زا  و  « 5  » هدرک رظنفرص  يو  نتشک  زا  دوب  هدمآ  وس  نیا  هب  هتشاذگ و  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  وا  ماما  هک  فینح  نب  لهـس  وا  ردارب 
زین و  « 7  » رفن هاجنپ  دودح  نتشک  زا  سپ  نایشروش  « 6 . » داتفا هیرگ  هب  دید ، تیعضو  نیا  رد  ار  وا  ماما  هک  ینامز  دندرک . شنوریب 

______________________________

15 ص 16 - ج 4 : ردلا ، رثن  (. 1)
ص 322 لمجلا ، ص 144 ؛ لاوطلا ، رابخا  (. 2)

ص 304 لمجلا ، (. 3)
ص 329 نامه ، (. 4)

ص 284 لمجلا ، (. 5)
ص 285 نامه ، (. 6)

ص 208 فراعملا ، (. 7)
ص:86  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دنتخادرپ نآ  تراغ  هب  لاملا ، تیب  نانابهاگن  نتشک 
زا يدایز  رامش  هارمه  هتشاذگ و  شیوخ  ياج  رب  ار  فینح  نب  لهس  ترضح  نآ  دیسر ، ماما  هب  هنیدم  رد  نایشروش  نتفر  ربخ  هک  ینامز 

قارع يوس  هب  تعرس  هب  « 1  » هدش هتسناد  رفن  رازه  راهچ  اهنآ  دادعت  یلقن  رد  هک  هنیدم  مدرم  ریاس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا 
لمج رد  دنتشاد ، روضح  ناوضر  تعیب  رد  هک  یناسک  زا  رفن  دص  راهچ  راصنا و  زا  رفن  دصتشه  ریبج ، نب  دیعـس  لقن  هب  انب  درک . تکرح 

«2 . » دندوب مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هارمه 
زا ررکم  ياهمایپ  لاسرا  اب  هرـصب ، هب  دورو  زا  سپ  زور  هس  اذـل  دوبن . گـنج  نیا  ییاـپ  رب  هب  لـیام  يور  چـیه  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما 
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«3 . » دینشن نانآ  زا  یتبثم  خساپ  اما  دندرگزاب ، تعاط »  » و تعامج »  » هب ات  تساوخ  نایشروش 
، تفگ نخس  هشیاع  اب  یتقو  تفگ ، نخس  ریبز  هحلط و  اب  وا  داتسرف . هرصب  يوس  هب  ياهمان  هارمه  ار  ناحوص  نب  ۀعـصعص  ترـضح ، نآ 
هب وا  داتـسرف . هرـصب  هب  ار  سابع  نب  هللا  دـبع  ماما ، تشگزاب  زا  سپ  دراد . رـش  ییاپ  رب  دـصق  رگید ، رفن  ود  زا  شیب  وا  هک  درک  ساـسحا 

. دوب مرس  يالاب  ریشمش  تفگ : هحلط  يدرکن ، تعیب  وت  رگم  تفگ : هحلط 
هک دوبن  رگم  تفگ : ساـبع  نبا  تفگ . نخـس  ناـمثع  نوخ  زا  هحلط  يدرک . تعیب  راـیتخا  هب  هک  مدوب  رظاـن  دوخ  نم  تفگ : ساـبع  نبا 
زا دمآ و  وت  غارس  مالّسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دنک . هدافتسا  نیریش  بآ  زا  يدادن  هزاجا  وت  دروخیم و  بآ  دوخ  هناخ  هاچ  زا  زور  هد  نامثع 

دوخ يزوریپ  هب  نانچ  هشیاع  تفگ . نخـس  زین  هحلط  هشیاع و  اب  سابع  نبا  نآ  زا  سپ  دـنک . هدافتـسا  بآ  زا  یهد  هزاجا  اـت  تساوخ  وت 
رد هک  يرطخ  زا  ار  نانآ  دیـشوک  دوخ  مکحم  ياهلالدتـسا  اب  ساـبع  نبا  دادـن . ناـشن  دوخ  زا  یفاـطعنا  نیرتکچوک  هک  تشاد  ناـنیمطا 

«4 . » دنتفریذپن اما  دهد  زیهرپ  تسا  ناشراظتنا 
امسر هدرک و  يریگولج  شباحصا  طسوت  گنج  ندرک  زاغآ  زا  ترـضح  نآ  دریگن . تروص  گنج  هک  دوب  نیا  ماما  رارـصا  يور  ره  هب 

ات داد  سابع  نبا  تسد  هب  ینآرق  ماما  رهظ ، زا  شیپ  گنج ، زور  رد  یتح  « 5 . » درادن گنج  عورش  قح  یسک  هک  درک  مالعا 
______________________________

ص 184 طایخ ، نب  ۀفیلخ  خیرات  (. 1)
ص 184 طایخ ، نب  ۀفیلخ  خیرات  (. 2)

ص 147 لاوطلا ، رابخا  (. 3)
314 صص 318 - لمجلا ، (. 4)

ص 36 لمجلا ، ۀعقو  (. 5)
ص:87  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هزاجا یتح  هشیاع  اما  تفگ ، نخـس  ریبز  هحلط و  اـب  ساـبع  نبا  دـیوگب ؛ نخـس  اـهنآ  اـب  نآرق  هب  ناـنآ  توعد  اـب  هتفر ، ریبز  هحلط و  دزن 
هدـشن رود  اهنآ  زا  زونه  نم  دـیوگیم : سابع  نبا  دوب . دـهاوخن  مکاح  ریـشمش  زج  وا  ام و  نیب  وگب : تبحاـص  هب  تفگ : دادـن و  تبحص 

«1 . » دمآ ام  يوس  هب  ناراب  لثم  نانآ  ياهریت  هک  مدوب 
نآ رب  یهرز  هک  تفرگ  رارق  یجدوه  رد  رتش ، رب  راوس  هشیاع ، يوس  نآ  رد  دـش . هدامآ  ماما  رکـشل  « 2  » یلوالا يدامج  مهد  زور  حبص 
هب ینآرق  زاغآ  رد  ماما  تفگیم . نخـس  نامثع  تیمولظم  زا  بترم  تخادرپ و  ینارنخـس  هب  دش و  رـضاح  نادیم  رد  وا  دـندوب . هدـناشوپ 

نایشروش دهد . زیهرپ  تتشت  هقرفت و  زا  هدناوخ  ارف  نآرق  هب  ار  نایـشروش  هتفر  نادیم  نایم  هب  ات  داد  سیقلا  دبع  هلیبق  دارفا  زا  یکی  تسد 
کمک باحـصا  تخادنا ، شدنزرف  هزانج  يور  ار  دوخ  دوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  ناوج  نیا  ردام  دندناسر . تداهـش  هب  هدز و  ریت  اب  ار  وا 

هب درم ، نآ  تداهش  اب  دشابن ، گنج  رگزاغآ  شهاپـس  دوب  هداد  روتـسد  نامز  نآ  ات  هک  ماما  « 3 . » دندروآ ماما  دزن  ار  وا  هزانج  ات  دـندرک 
«4 . » درک رداص  ار  نمشد  يوس  هب  تکرح  روتسد  هیفنح  نب  دمحم 

راسفا دنتـساوخ  هک  تسد  داتفه  زا  شیب  هدـش  هتفگ  هک  دوب  هشیاع  رتش  فارطا  رد  گنج  نیرتشیب  تفای . همادا  بش  اـت  رهظ  زا  يریگرد 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يراک  هیبش  تشادرب و  كاخ  یتشم  مدرم  قیمحت  يارب  دیـشوک  هشیاع  دـش . عطق  دـنریگب  ار  وا  رتش 

ناطیّشلا نکل  تیمر و  ذإ  تیمر  ام  و  : » دندومرف وا  هب  باطخ  ماما  هوجولا ! تهاش  تفگ : دیشاپ و  ماما  هاپس  تمس  هب  ار  كاخ  دوب ، هدرک 
رب يریت  تسنادیمن ، نامثع  لتاق  ار  هحلط  زج  یسک  هک  مکح  نب  ناورم  تشاذگ  تسکش  هب  يور  یـشروش  هاپـس  هک  ینامز  « 5 «. » یمر

گنج هک  ینامز  دیوگیم : طایخ  نبا  هک  تسا  بلاج  « 6 . » دناسر لتق  هب  ار  يو  هدز و  وا 
______________________________
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336 صص 339 - لمجلا ، (. 1)
ماما همان  خیرات  ص 238 ؛ فارـشالا ، باسنا  کن : تسا . هدوب  ۀیناثلا  يدامج  مهد  زور  رد  گنج  يرذالب ، لقن  هب  ص 336 ؛ نامه ، (. 2)

ص 399 لمجلا ، کن : تسا . یلوالا  يدامج  دنداد ، نانآ  هب  ار  لمج  باحصا  رب  يزوریپ  حتف و  ربخ  هک  هفوک  مدرم  هب 
241 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 537 ؛ ج 7 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، 339 ؛ صص 340 - نامه ، (. 3)

240 صص 241 - ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 4)
ص 257 ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 348 ؛ لمجلا ، (. 5)

246 ص 247 - ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 6)
ص:88  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دوب هحلط  هتشک ، نیتسخن  دش ، زاغآ 
هک نانچ  درکیم ، راختفا  هلأسم  نیا  هب  اهدعب  وا  تسا . هدوب  هدـمآ  گنج  نیا  هب  هحلط  نتـشک  يارب  ناورم  اساسا  هک  تسا  نآ  ناشن  نیا 

دز و ادص  گنج  نادیم  رد  زین  ار  هحلط  ماما ، هک  تسا  هدش  هتفگ  « 2 . » دوب هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  يارب  ار  تیاکح  نیا  دوخ 
هحلط هاداع ؟ نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  دومرف : نم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  يراد  دای  دمحم ! وبا  يا  دومرف : وا  هب 

«3 . » مدرکیمن جورخ  مدوب  هدروآ  رطاخ  هب  رگا  هللا ، رفغتسا  تفگ :
ربمایپ نخس  ماما  دروم  کی  رد  دشیمن . نادیم  كرت  هب  رضاح  ماما  نانخس  دوجو  اب  هدنام و  هاپس  رد  هللا  دبع  شدنزرف  رارصا  هب  زین  ریبز 

قیدصت ار  ربخ  نیا  ریبز  درک . دهاوخ  یغب  وت  رب  ریبز ، ینعی  وت  همع  دنزرف  دومرف : ترضح  نآ  هک  دروآ  وا  دای  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دنراد رظن  فالتخا  هدرک  كرت  ار  نادیم  نامیشپ ، ای  « 5  » هدرک رارف  يریگرد  هنحص  زا  ریبز  يور  ره  هب  هک  نیا  رد  عبانم  « 4 . » درک

نآ هتفرگ و  ار  رتش  فارطا  ماما  باحصا  زا  يرامش  درک . رداص  ار  رتش  نتشک  روتسد  دید ، لمج  فارطا  رد  ار  نایرصب  تمواقم  هک  ماما 
: دزیم دایرف  هدوب و  گنج  لوغشم  هکرعم  رد  دوخ  هک  مدیدیم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  جدوه  لخاد  زا  تفگیم : هشیاع  اهدعب  دنتـشک . ار 

هشیاع هک  نآ  ینتفگ  هتکن  کی  « 7 . » داد رارق  شنزرس  دروم  ءاریقـش » ای   » باطخ اب  ار  هشیاع  هدمآ و  جدوه  دزن  ماما  « 6 . » لمجلا لمجلا ،
: دیسرپ دوب ، هتفرگ  ار  جدوه  راسفا  هک  یـسک  زا  راب  کی  درکیم . اشامت  ار  نوریب  دندوب ، هدرک  تسرد  هک  یخاروس  زا  جدوه ، لخاد  زا 
: هتفگ داد ، ناشن  وا  هب  ار  ماما  یتقو  دهد . ناشن  وا  هب  ار  يو  ات  تساوخ  وا  زا  هشیاع  يرآ . داد : خـساپ  وا  تسا . تیعمج  نایم  رد  یلع  ایآ 

رتش راسفا  دینش ، نینچ  هک  درم  نآ  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تفگ : تسیک ؟ تدوصقم  دیسرپ : درم  نآ  تسا ! هیبش  شردارب  هب  ردقچ 
______________________________

ص 185 طایخ ، نب  ۀفیلخ  خیرات  (. 1)
ص 383 لمجلا ، (. 2)

ص 204 ج 11 ، قشمد ، رصتخم  خیرات  ص 42 ؛ یبالغلا ، لمجلا ، ۀعقو  (. 3)
ص 147 لاوطلا ، رابخا  ص 255 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 4)

. دیسر لتق  هب  هک  دوب  هنیدم  مزاع  هدرک  اهر  ار  نادیم  هاپس  تسکش  زا  سپ  ریبز  هک  تسا  نآ  فنخم  وبا  ریبعت  (. 5)
. تسین يرگید  زیچ  زیرگ  زج  نخس  نیا  يانعم  ص 254 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا 

ص 379 لمجلا ، (. 6)
ص 369 نامه ، (. 7)

ص:89  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » تسویپ ماما  هاپس  هب  هدرک و  اهر  ار 
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هب رکب  یبا  نب  دـمحم  شردارب  هارمه  هدروآ و  رد  دوب ، هدـنام  تکرحیب  ياهدرم  نوچمه  جدوه  رد  هک  ار  هشیاـع  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ 
«2 . » داتسرف هنیدم  هب  يرصب  درم  نز و  يرامش  هارمه  وا  نآ  زا  سپ  دنک . كرت  ار  هرصب  نآ  زا  دعب  زور  دنچ  ات  دنداتسرف  هرصب 

«3 . » درکیم تمادن  راهظا  هدش و  نامیشپ  دوخ  مادقا  نیا  زا  اهراب  اهراب و  هشیاع  اهدعب 
«4 . » دشیم سیخ  شرامخ  هک  درکیم  هیرگ  ردق  نآ  دناوخیم  ار  َّنُِکتُوُیب » ِیف  َنْرَق  َو   » هیآ یتقو 

وا رب  منهج  تفگ : هشیاع  ییوگیم ؟ هچ  هتشک  ار  شکچوک  دنزرف  هک  ینز  هرابرد  تفگ : دش و  دراو  هشیاع  رب  ینز  دیوگیم : هبیتق  نبا 
؟ ییوگیم هچ  هشیاع ) ینعی   ) هدـناسر لتق  هب  ار  شگرزب  نادـنزرف  زا  نت  رازه  تسیب  هک  ینز  هراـبرد  تفگ : نز  نآ  تسا . هدـش  بجاو 

رانک رد  هن  و   ) نانز ریاس  رانک  رد  ارم  ماهدـیرفآ ، اههثداح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دـعب  نم  تفگ : گرم  تقو  رد  هشیاع  دوخ  « 5»
هد هک  دوب  نآ  زا  رتـهب  نم  يارب  لـمج ، رد  نم  ندرکن  تکرـش  تفگیم : هشیاـع  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یلقن  رد  « 6 . » دـینک نفد  ربمایپ )

«7 . » مشاب هتشاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  رسپ  دنزرف 
یتح ماما  دـنربن . نیب  زا  ار  یحورجم  دنـشکن و  وا  دـش  میلـست  سک  ره  دـننکن . بیقعت  ار  یـسک  ات  داد  روتـسد  ماما  گنج  ناـیاپ  زا  سپ 

روبجم تعیب  رب  ار  وا  هک  نآ  رگم  درک  دـهاوخن  تعیب  تفگ : ناورم  هظحل  نآ  رد  درک . دازآ  ار  ناـمثع  نادـنزرف  ناورم و  نوچ  یناـسک 
«8 . » دنکیم ضقن  ار  تعیب  دوهج  نوچمه  دنک  تعیب  رگا  یتح  دومرف : ماما  دننک .

ات هک  یمدرم  يارب  رما  نیا  دـندادن . ار  مدرم  یـصخش  لاوما  نتـشادرب  هزاجا  هدربیم ، هرهب  نآ  زا  ندـیگنج  رد  نمـشد  هچنآ  زج  هب  ماـما 
نخس نیا  اب  ماما  و  دش ، ضارتعا  ماما  هب  هراب  نیا  رد  دوب . روآتفگش  دنتفرگیم ، یناوارف  میانغ  ياهناحتاف ، گنج  ره  زا  سپ  نونک ،

______________________________

ص 440 ج 2 ، یلاوعلا ، موجنلا  طمس  (. 1)
ص 249 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص 265 ج 2 ، نامه ، (. 3)
ص 266 ج 2 ، نامه ، (. 4)

ص 202 ج 1 ، رابخالا ، نویع  (. 5)
ص 74 ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  (. 6)

ص 6 ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  ص 241 ؛ ج 2 ، حوتفلا ، (. 7)
( یقرواپ نتم و   ) ص 263 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 8)

ص:90  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ناهذا يارب  لکشم  نیا  لاح ، نیا  اب  درک . هدنمرش  ار  نانآ  دوب ، دهاوخ  امش  زا  کی  مادک  مهس  هشیاع  دشاب ، لاوما  میـسقت  هب  انب  رگا  هک 

«. 1 ! » هن نانآ  لاوما  نتشادرب  اما  دشاب ، اور  یموق  نوخ  نتخیر  تسا ، نکمم  هنوگچ  هک  دنام  برع  هداس 
رد هک  دنتـسه  یمدرم  نیتسخن  هک  هرـصب  نکـشنامیپ  مدرم  شنزرـس  هب  دمآ و  رد  عماج  دجـسم  هب  لمج ، هلئاغ  ندـش  مامت  زا  سپ  ماما 
دنچ نمض  ماما  « 2 . » دندیمان ناویح ) ناوریپ  نز و  هاپـس  « ) ۀمیهبلا عابتأ  ةارملا و  دنج   » ار اهنآ  ماما  دـنتخادرپ . دناهداتـسیا  دوخ  ماما  ربارب 

ناـیم رد  ار  نآ  دـنداد و  ار  لاـملا  تـیب  ندرک  زاـب  روتـسد  هاـگنآ  « 3 . » دنتـشون هفوک  هنیدـم و  ياهرهـش  هب  ار  هرـصب  يارجاـم  ربخ  هماـن 
: دنتفگ لاملا  تیب  لاوما  ندید  اب  هک  ریبز  هحلط و  فالخ  رب  ماما  راب  نیا  دندرک . میـسقت  دندوب  رفن  رازه  هدزاود  دناهتفگ  هک  ناشباحـصا 

«4 . » دیهد بیرف  ار  نم  زج  دیفس ، درز و  ياهالط  يا  دومرف : تسا ، لوسر  ادخ و  هدعو  نامه  نیا 
ناونع هب  ساـبع  نب  هللا  دـبع  بصن  زا  سپ  « 5 ، » يرجه لاس 36  بجر  ای 16  هبنـشود 12  زور  رد  هدنام و  هرـصب  رد  يدـنچ  نآ  زا  سپ 

«6 . » تسا هدش  دای  بجر  هام  مهدزاود  هبنشود  زور  رد  هفوک ، هب  ترضح  نآ  دورو  دش . هفوک  مزاع  هرصب ، مکاح 
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زج یهار  اما  دوب  راوشد  ماما  يارب  هنیدـم  كرت  دـندش . رقتـسم  اجنآ  رد  هتفر و  هفوک  هب  ماـما  نانکـشنامیپ ، شروش  ندـناشنورف  زا  سپ 
یهاوخ نطو  ساسحا  تسادق و  همه  نآ  اب  ار  هکم  رهـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  دننام  تسرد  دوبن . هفوک  رد  ندنام 

اب ییورایور  لمحت  ییاناوت  زاجح ، هک  دوب  نآ  رارقتـسا  نیا  یلـصا  لیلد  دـش . رقتـسم  هنیدـم  رد  درک و  كرت  ار  نآ  نآ ، هب  تبـسن  دوخ 
. دتسیاب ماش  هاپس  ربارب  رد  تسناوتیمن  هنیدم  كدنا  تیعمج  نآ  رب  نوزفا  تشادن . ار  ماش  ای  قارع 

______________________________

ص 151 لاوطلا ، رابخا  (. 1)
ص 308 ج 1 ، راربالا ، عیبر  ص 407 ؛ لمجلا ، ص 151 ؛ لاوطلا ، رابخا  (. 2)

395 ص 399 - لمجلا ، (. 3)
401 صص 402 - نامه ، (. 4)

هظرق هب  حتف  ربخ  يارب  ماما  همان  هک  تسا  ینتفگ  ص 273 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 152  لاوطلا ، رابخا  ص 374 ؛ ج 2 ، حوتفلا ، (. 5)
ص 404 لمجلا ، کن : تسا . هدش  هتشون  لاس  نیمه  بجر  رد  هفوک ، مکاح  بعک  نب 

ص 153 لاوطلا ، رابخا  (. 6)
ص:91  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نیفص رد  نارگمتس  اب  گنج 

ات دنتساوخ  ترضح  زا  یتقو  دوب . هدش  لیدبت  یفارشا  يرصق  هب  اهلاس ، یط  رد  روبزم ، رصق  تفرن . مکاح  رصق  هب  هفوک ، هب  دورو  رد  ماما 
، هدعج هناخ  هب  نآ ، زا  سپ  و  دش ، نکاس  نآ  رد  تقوم  روط  هب  تفر و  هفوک  دجسم  هبحر  هب  هاگنآ  هن ، ناموب  رصق  دومرف : دورب ، رصق  هب 

ناـمز نیا  رد  « 2 . » دـندرک ماـما  زا  یناـیاش  لابقتـسا  هرـصب ، رد  زوریپ  یمدرم  ناونع  هب  هفوک ، مدرم  « 1 . » تفر یناـه  ما  شرهاوخ  دـنزرف 
. دوب ماش  هلأسم  ماما ، هلأسم  نیرتمهم 

ار ینامکاح  ناریا ، قارع و  فلتخم  قطاـنم  يارب  هفوک  رد  ماـما  و  « 3  » دـندوب هدرک  تعیب  ماما  اب  دالب  رگید  تاـماش ، زجب  ناـمز ، نیا  رد 
. دش هداتسرف  تاناع ) تیه و  دمآ ، راجنس ، اراد ، نیبیصن ، لصوم ، لماش   ) هریزج هب  رتشا  کلام  « 4 . » دومن مازعا  هدرک و  صخشم 

تموکح هیواعم  فرط  زا  سیق  نب  كاحـض  يوس  نآ  رد  هدوب و  کـیدزن  ماـش  هب  اریز  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  تیـساسح  زا  هقطنم  نیا 
تحت هک  هریزج  زا  یقطانم  هب  دندوب  هتخیرگ  هرصب  هفوک و  زا  هک  هینامثع »  » زا یناسک  و  « 5  » دندوب بهذم  ینامثع  هریزج  هقطنم  تشاد .
هریزج هب  رتشا  هک  ینامز  اسیقرق . و  اهر ، هّقر ، ياهرهش  زا  دوب  ترابع  كاحض  هطلـس  تحت  قطانم  « 6 . » دندوب هدرب  هانپ  دوب  هیواعم  هطلس 
هقطنم نیا  تسناوت  وا  تفرگ . تروص  كاحض  هاپس  اب  یتخس  يریگرد  هلمج  نیا  یط  رد  تخات . نارح  هب  هدروآ و  مهارف  یهاپس  تفر ،

«7 . » دروآ رد  دوخ  هطلس  تحت  ار 
ینابیتشپ يارب  ار  نانآ  هدرک و  نشور  فلتخم  لئاسم  هب  تبـسن  ار  مدرم  ناهذا  ات  دیـشوک  هفوک ، رد  دورو  زاغآ  رد  ماما  هک  تسا  ینتفگ 

رد دوخ  زا  تیامح  يارب  ار  اهنآ  هتفگ و  نخس  فارشا  ناگرزب و  اب  ترضح  نآ  دزاس . هدامآ  يدعب  تالوحت  رد  دوخ  زا 
______________________________

نیفص ۀعقو  شزرا  اب  باتک  نیفـص  هعقاو  هرابرد  رثا  نیرتعماج  هک  تسا  ینتفگ  ص 349 . ج 2 ، حوتفلا ، 5 ؛ صص 3 ، نیفص ، ۀعقو  (. 1)
یعبانم تسا . هدرک  صیخلت  ار  نآ  هدرب و  هرهب  باتک  نیا  زا  هدمع  روط  هب  نیفص ، رابخا  رد  مثعا  نبا  تسا . يافوتم 212  محازم  نب  رصن 

. دناهدرک لقن  ار  یبلاطم  فنخم  وبا  زا  اتدمع  قرفتم  رابخا  زج  يرذالب ، يربط و  نوچ 
ص 347 ج 2 ، حوتفلا ، (. 2)
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ص 212 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
12 صص 13 - نیفص ، ۀعقو  (. 4)

ص 350 ج 2 ، حوتفلا ، (. 5)
ص 297 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 6)

ص 167 لاوطلا ، رابخا  ص 13 ؛ نیفص ، ۀعقو  ص 350 ؛ ج 2 ، حوتفلا ، (. 7)
ص:92  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. تخاسیم هدامآ  هیواعم  ربارب 
بذج نودب  تسناوتیمن  ماما  دنتـشاد و  تردق  رهـش  مکاح  زا  شیب  لیابق  ياسؤر  دوب . فارـشا  نیمه  هطلـس  تحت  قارع  نامز ، نآ  رد 
كرد هک  یمدرم  يارب  رما ، نیا  دربن . شیپ  مدرم  ترواشم  نودب  ار  راک  ات  دوب  نآ  ماما  شور  لاح  نیع  رد  دهد . ناماس  ار  اهراک  نانیا ،

ار وا  هتشون و  هیواعم  هب  ياهمان  ات  دراد  دصق  دومرف  هک  ماما  خساپ  رد  مدرم  درکیم . داجیا  يراکمه  يارب  يرتشیب  قوش  دنتشاد ، یـسایس 
ربمایپ زا  ام  تعاطا  دـننامه  وت  زا  ام  تعاطا  مینکیم . تعاطا  وت  زا  ام  یهد  ماـجنا  هچ  ره  امـش  دـنتفگ : دـنک ، دوخ  زا  تعاـطا  هب  توعد 

«1 . » تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
هک دنتشون  هیواعم  هب  ياهمان ، نمض  ماما  دنک . عناق  نیملسم  ماما  زا  تعاطا  هب  ار  وا  ات  دیـشوک  هیواعم  هب  ياهمان  نداتـسرف  اب  هفوک  زا  ماما 

، دعب اما  : » دنتشون همان  نیا  رد  ماما  دریذپب . ار  نآ  دیاب  وا  درادن و  یلکشم  چیه  تسا  هدوب  نامز  نآ  ات  هک  ییاهرایعم  ساسا  رب  وا  تفالخ 
رمع رکب و  وبأ  اب  هک  ناشک  نامه  هچ  تسا ، یمازلا  يراد ، تماقا  ماش  رد  هک  زین  وت  يارب  دناهدرک  نم  اب  هنیدـم  رد  مدرم  هک  یتعیب  انامه 

ار رـضاح  درف  چـیه  ور  نیا  زا  دـناهدرک ، تعیب  نم  اب  دوب ، هدـش  تعیب  ناشیا  اب  هک  یـشور  هیاپ و  نامه  رب  دـندوب و  هدرک  تعیب  نامثع  و 
نارجاهم و قح  طقف  يروش  درامـش . دودرم  ار  نآ  هک  تسین  یهار  ار  بیاغ  درف  چـیه  دـنک و  تعیب  راـیتخا  هک  نآ  رگم  تسین  ياهراـچ 

نامه نیا  دندناوخ ، ماما  ار  وا  دـندرک و  قافتا  يدرم  يربهر  رب  دـش و  لیکـشت  راصنا  نارجاهم و  زا  ییاروش  هک  یماگنه  تسا و  راصنا 
تدـض رب  ادـخ  زا  مگنجب و  وت  اب  نم  یهد ) همادا  یـشکرس  هب  و   ) يزاـس ـالب  راـچد  ار  دوخ  رگا  « ... 2  » تسادـخ ياضر  دروم  شنیزگ 

همکاحم هب  نانآ  اب  سپس  يآرد و  دنیامیپیم  ناناملسم  هک  یهار  نادب  تسخن  ياهتفگ ، رایـسب  نخـس  نامثع  نالتاق  هرابرد  مریگ . يرای 
وت هک  نادب  و  مراداو ...  ادخ  باتک  رب  ار  نانآ  وت و  ات  يآ  نم  دزن 

______________________________

ص 352 ج 2 ، حوتفلا ، (. 1)
زا دشاب ، هتشک  ار  نامثع  یلع  رگا  یتح  تفگ : لیبحرـش  هب  ماش  رد  دنتفگیم  ماشلا » لها  هقفا   » ار وا  هک  يدزا  منغ  نب  نمحرلا  دبع  (. 2)

ص 45 نیفص ، ۀعقو  کن : تساهناملسم . هفیلخ  زاب  دنتسه ، مدرم » رب  ماّکح   » نانآ هدرک و  تعیب  وا  اب  راصنا  نیرجاهم و  هک  نآ 
ص:93  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 .« » دنتسین اروش  رد  تکرش  تفالخ و  راوازس  هدش  دازآ  ناریسا  یتسه و  اقلط  رامش  رد 
، ددـنویپب ناناملـسم  تعامج  هب  هتـشادرب و  تسد  يزیگناهنتف  زا  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  هیواعم  هب  ماـما  هماـن  هللا  دـبع  نب  ریرج  هک  یناـمز 

رمع هفیلخ  نم  تفگ : هسدقملا » ضرالا   » ناونع هب  ماش  نیمزرس  زا  شیاتس  نمـض  وا  دنوش . عمج  دجـسم  رد  ات  تساوخ  مدرم  زا  هیواعم 
هچ ناـمثع  نوـخ  هراـبرد  امـش  تسا . هدـش  هتـشک  موـلظم  هک  متـسه  ناـمثع  نوـخ  ّیلو  نم  متـسه . امـش  رب  ناـمثع  هفیلخ  باـطخ و  نب 

. دوب ماما  هب  هیواعم  خساپ  نیا  دندرک . مالعا  نامثع  نوخ  ماقتنا  رد  وا  زا  ار  دوخ  تیامح  مدرم  همه  دییوگیم ؟
«2 . » تسا هدوب  هدش  بوصنم  ماش  رب  رمع  فرط  زا  وا  هک  نآ  دوب  رتبلاج  همه  زا  هیواعم  نانخس  نیا  رد  هچنآ 

دـهد و رارق  نم  يارب  ار  رـصم  ماـش و  هک  سیونب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تفگ : دوب ، هدـمآ  ماـما  فرط  زا  هک  هللا  دـبع  نب  ریرج  هب  هیواـعم 
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هفیلخ ناوـنع  هب  ار  وا  مراذـگیماو و  وا  هب  ار  راـک  نم  تروـص  نیا  رد  دراذـگن . نم  هدـهع  رب  ار  یـسک  تـعیب  تشذـگرد ، هـک  یناـمز 
. مسانشیم

نینچ نم  مدرکن ، لوبق  نم  درک و  ار  داهنـشیپ  نیا  نم  هب  هنیدـم  رد  هریغم  داد : خـساپ  ترـضح  نآ  تشوـن و  ماـما  هب  ار  بلطم  نیا  ریرج 
ناونع هب  ار  ناگدـننک  هارمگ  هک  دـید  دـهاوخن  ياهنوگ  هب  ارم  دـنوادخ  ادـضع ،» نیلـضملا  ذـّختأ  یناریل  هّللا  نکی  مل   » هک دوـب  مهاوـخن 

«3 . » منک هدافتسا  دوخ  يوزاب 
زا سپ  هک  تشون  ماما  هب  دوخ  همان  رد  هیواعم  تشاد . رب  رد  ار  یمهم  تاکن  هک  دـش  لدـب  در و  ماما  هیواعم و  نایم  زین  يرگید  ياههمان 

نایصع نآ  ام  و  يدرک . یشکندرگ  همه  اب  يدرب و  کشر  ناشیا  همه  رب  وت   » هک دندمآ  راک  رس  يافلخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
هک میدـیدیم )  ) میتفایرد و افلخ  اب ) تعیب   ) زا وت  ریخأت  رد  يدیـشکیم و  رب  لد  زا  هک  ییاههآ  راجنهان و  راتفگ  دولآمشخ و  هاگن  رد  ار 
زا همادا  رد  هیواعم  يدرکیم ». تعیب  ناشیا  اب  هارکا  اب  ات  يدـشیم  هدـناشک  ربج ) رهق و  هب   ) ینیب رد  هقلح  یلحف  نویه  ندـناشک  ناـس  هب 

رد شیادص  وا  دش و  هتشک  وا  هناخ  رانک  رد  هک  نیا  تفگ و  نخس  نامثع  اب  ماما  ینمشد 
______________________________

ص 157 لاوطلا ، رابخا  کن : و  374 ؛ صص 375 - ج 2 ، حوتفلا ، ص 29 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 1)
ص 380 ج 2 ، حوتفلا ، (. 2)

ص 392 ج 2 ، حوتفلا ، ص 52 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 3)
ص:94  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

تعیب وا  اب  ات  دراپـسب  وا  هب  ار  نامثع  نالتاق  دیوگیم  تسار  رگا  مه  نونکا  دریگب . ار  وا  لتق  يولج  تسناوتیم  تساوخیم  رگا  دماین و 
. دنک

: هک دندش  روآدای  درک ، بوکرـس  ار  شنانمـشد  هدرک و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  بیـصن  دنوادخ  هک  يزوریپ  زا  دای  اب  خساپ  رد  ماما 
لوسر هب  هک  میدوب  یناسک  نیتسخن  تیب  لها  ام  دوزفا : ماما  دـندوب ». يو  دوخ  نادـناخ  نامه  وا  دـض  رب  کیرحت  رد  مدرم  نیرتراـشفاپ  »

راب دننک و  رب  ار  ام  هشیر  : » دنتـساوخ دنتـشاد و  ار  نامربمایپ  نتـشک  دصق  وا  موق  هک  یلاح  رد  میدروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
هب ار  سرت  میب و  دنتشادزاب و  لالز  ياهعرج  ندیشون  اراوگ و  یکاروخ  زا  ار  ام  دندرک و  ام  اب  اوران  ياهراک  دنهن و  ناملد  رب  ار  اههودنا 

گنج شتآ  دندرک و  ریزگان  راومهان  تخس و  يراسهوک  رب  نتفر  هب  ار  ام  دنتشامگ و  ناسوساج  نانابهدید و  ام  رب  دنتـشاد و  ینازرا  ام 
نامتـسد هب  تسد  دننکن و  شورفودیرخ  يرـسمه و  دنماشاین و  دنروخن و  ام  اب  هک  دنتـشون  ینامیپ  دوخ  نایم  دنتخورفا و  رب  ام  دض  رب  ار 

.« دنشکب ار  وا  ات  میراپس  ناشیا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  نآ  رگم  دنهدن  نامناما  دنیاسن و 
افلخ و رب  نم  ندرب  کشر  زا  وت  : » دوزفا هدرک  لمحت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز  ياهگنج  رد  هک  یتامحز  زا  دای  اـب  همادا  رد  ماـما 
و دشاب . هدوب  نانچ  زگره  رگا  ادخ  رب  هانپ  یـشکندرگ ؛ هرابرد  اما  یتفگ . نخـس  ناشیا  دض  رب  نم  یـشکندرگ  اهنآ و  اب  تعیب  زا  مریخأت 

نیا لیلد  همادا ، رد  ماما  مهاوخیمن ». شزوپ  یـسک  زا  دروم  نیا  رد  نم  نانآ ؛ راک  زا  يدـنیاشوخان  ناشیا و  اب  تقفاوم  رد  نم  ریخأت  اـما 
هتفگ نخس  هتشادن  نامثع  نوخ  رد  یتسد  هک  هراب  نیا  رد  زین  نآ  زا  سپ  تسا . هداد  حرـش  هدوب  تفالخ  هب  تبـسن  وا  تیناقح  هک  ار  رما 
هکلب دشاب ، رکب  وبا  نآ  زا  تفالخ  دهدن  هزاجا  ات  تساوخ  ماما  زا  هک  هدرک  دای  هفیقـس  تانایرج  رد  نایفـس  وبا  نخـس  زا  هوالع  هب  تسا .

: دوزفا ماما  دنک . تعیب  يو  اب  وا  ات  دراذگب 
همان نیا  « 1 .« » متـشاد میب  ناناملـسم  نایم  رد  هقرفت  داجیا  زا  نم  دندوب و  کیدزن  رفک  راگزور  هب  مدرم  اریز  مدرک ، عانتما  راک  نیا  زا  نم 

هیواعم و يارب  ییاههمان  زین  نیا  زا  دعب  ماما  تسا . تفالخ  يارب  دوخ  تیناقح  هرابرد  ماما  رظن  افلخ و  اب  ماما  دروخرب  زا  یمهم  دنس 
______________________________
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ص 73؛ ج 15 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  277 ؛ صص 282 - ج 2 ، فارـشالا ، باسنا  86 ؛ صص 91 - نیفـص ، ۀعقو  (. 1)
ص 185. ج 4 ، ةداعسلا ، جهن   474 صص 475 - ج 2 ، حوتفلا ،

ص:95  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » درادزاب دنوریم ، هک  یلطاب  هار  زا  ار  نانآ  ات  دیشوک  هتشاگن و  صاع  نب  ورمع 

.« نیقراملا نیطساقلا و  نیثکانلا و  لاتقب  ترما   » هک دوب  هدرک  رارکت  ار  نخـس  نیا  اهراب  ترـضح  نآ  دش . هیواعم  اب  داهج  رب  ممـصم  ماما 
ارف دـندوب ، راصنا  نارجاهم و  زا  هک  شباحـصا  ناگتـسجرب  ترـضح  نآ  دباتـشب . نانآ  اب  داهج  هب  ماـما  اـت  دوب  نیطـساق  تبون  نونکا  « 2»
نیا هک  تفگ  صاقو ، یبا  نب  دعـس  هدازردارب  هبتع  نب  مشاه  دـننک . نایب  ماـش  هب  نتفر  هراـبرد  ار  ناـشرظن  اـت  تساوخ  اـهنآ  زا  دـناوخ و 

. دنتسه نامثع  نوخ  یعدم  غورد  هب  هورگ 
تکرح رتدوز  زور  کی  رگا  هک  درک  رارـصا  زین  رامع  مینک . تکرح  اهنآ  یبوکرـس  يارب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  ام  دـنیایند و  بلاـط  ناـنآ 

: تفگ يرعش  رد  وا  تسا . رتهب  مینک 
مور كرت و  اب  داهج  زا  وا  يارب  نانیا ، اب  داهج  تفگ : زین  دعس  نب  سیق  « 3  » یلع عابتأ  سانلا  ریخف  اوریسیبنلا  ءادعأ  بازحألا  یلإ  اوریس 

. تسا رتبجاو 
: تفگ تساخرب و  ضارتعا  هب  رفن  کی  نایم  نآ  رد  درک . مالعا  ماما  زا  تعاطا  یهارمه و  يارب  ار  راـصنا  یگداـمآ  زین  فینح  نب  لـهس 
هب عورـش  مدرم  يدرب ! هرـصب  رد  نامناردارب  نتـشک  يارب  زورید  هک  روط  نامه  ینک ، مازعا  یماش  ناردارب  نتـشک  يارب  ار  ام  یهاوخیم 

رتشا کـلام  نآ  زا  سپ  « 4 . » دـش هتـشک  تیعمج  بوـشآ  رد  رازاـب  رد  وا و  لاـبند  هب  زین  تیعمج  تخیرگ و  درم  نآ  دـندرک . وا  خـیبوت 
بـسانم يردق  هب  نامز  نیا  رد  هفوک  ّوج  « 5 . » دنتسه وت  نایعیش  زا  مدرم ، نیا  همه  دنکن ، تحاران  ار  امش  نئاخ  یقـش  نیا  نخـس  تفگ :

عضوم اهنآ ، زا  یناسک  هک  دوب  گنن  لیابق  زا  يرایـسب  يارب  تشادن . ار  یفلاخم  هاگدید  راهظا  یتح  ای  تفلاخم و  تأرج  یـسک  هک  دوب 
رارق راشف  تحت  ار  يو  يردق  هب  وا  هفیاط  دارفا  دوب . عیبر  نب  ۀلظنح  درک ، حرطم  ار  هاگدید  نیا  هک  يدارفا  هلمج  زا  دنشاب . هتـشاد  لازتعا 

«6 . » درکن تکرش  گنج  رد  ایوگ  هچرگ  تخیرگ ، هیواعم  فرط  هب  هنابش  هک  دنداد 
امک دندوب ، ملاس  ياهزادنا  ات  هک  يدارفا  يارب  یتح  دیدرت  کش و  لاح ، نیا  اب 

______________________________

477 صص 480 - ج 2 ، حوتفلا ، 110 ؛ صص 111 - نیفص ، ۀعقو  (. 1)
ص 460 ج 2 ، حوتفلا ، (. 2)

ص 460 ج 2 ، حوتفلا ، ص 101 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 3)
. درک تخادرپ  لاملا  تیب  زا  ار  وا  هید  ماما  ص 164 . لاوطلا ، رابخا  ص 362 ؛ ج 2 ، حوتفلا ، ص 293 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 4)

92 صص 96 - نیفص ، ۀعقو  (. 5)
ص 444 ج 2 ، حوتفلا ، 99 ؛ صص 98 - نامه ، (. 6)

ص:96  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ماش هاپـس  اب  تیالو  دنویپ  عطق  رد  هک  یهار  هک  دهد  تداهـش  وا  يارب  امـسر  ات  تساوخ  ماما  زا  فوع ، نب  بیبز  وبا  تشاد . دوجو  شیب 

داد و یهاوگ  شیارب  زین  رامع  نآ  زا  سپ  داد . تداهش  بلطم  نیا  رب  ماما  تسا . قح  هار  دنهدیم ، اهنآ  اب  ینمـشد  هب  ار  نآ  ياج  هتفر و 
«1 . » دش نئمطم  شیوخ  هار  هب  دهاش ، ود  نیا  دانتسا  هب  وا 

اما مییآیم  امش  هارمه  ام  دنتفگ : دندمآ و  ماما  دزن  دوب - لاملا  تیب  لوئسم  هفوک  رد  ینامز  هک  دوعسم - نب  هللا  دبع  باحصا  زا  یهورگ 
. تفریذپ ار  ناش  يأر  ماما  دنکیم . یغب  هدوب و  لطاب  رب  یسک  هچ  مینیبب  ات  تسا  ور  نآ  زا  نیا  دوب . دهاوخ  ادج  ام  هاگرکشل 
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اهزرم زا  یکی  هب  ار  اهنآ  اـت  دنتـساوخ  ماـما  زا  گـنج ، نیا  زا  دـیدرت  راـهظا  اـب  میثخ ، نب  عیبر  يربهر  هب  يرفن ، دـص  راـهچ  هورگ  کـی 
، ماما تسد  زا  اهنآ  دوب و  دونـشخ  اهنآ  تسد  زا  ماما  هن  هک  زین  ار  هلهاب  هفیاـط  دارفا  ماـما  داتـسرف . ير  زرم  هب  ار  ناـنآ  زین  ماـما  دتـسرفب .

«2 . » داتسرف ملید  زرم  هب  هدرک  تخادرپ  ار  ناشیاطع 
هک تسا  یتابرض  رطاخ  هب  وت  اب  نانیا  ینمشد  تفگ : ترضح  نآ  هب  باطخ  ماما ، عضوم  دییأت  نمـض  ینانخـس  رد  زین  لیدب ، نب  هللا  دبع 
هک یلاـح  رد  دـنکیم  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  هیواـعم  هنوـگچ  تفگ : مدرم  هب  باـطخ  سپـس  وا  ياهدرک . دراو  اـهنآ  رب  نیا  زا  شیپ 

«3 « ؟ دناهدش هتشک  هکرعم  کی  رد  هبتع  شدج  و  دیلو ، شیئاد  هلظنح ، شردارب 
هب اهنآ  دهاوخیمن  دومرف : تساوخ و  ار  نانآ  ماما  دـندرکیم . نایماش  هب  نعل  تئارب و  راهظا  هداتفا  هار  قمح  نب  ورمع  يدـع و  نب  رجح 

، قمح نب  ورمع  دوش . رارقرب  افص  حلص و  هدرک و  يریگولج  يزیرنوخ  زا  ات  دنهاوخب  ادخ  زا  راک ، نیا  ياجب  دنوش . هتخانش  ماّتش  ناّعل و 
ما نبا  تسد  هب  هک  ینامز  ات  ورمع  « 4 . » دندرک اعد  يو  قح  رد  زین  ترضح  نآ  هدرک و  دیکأت  ماما  هب  تبسن  لاح  ره  رد  دوخ  یتسود  رب 

. دوب یقاب  دوخ  نامیپ  رس  رب  دیسر ، تداهش  هب  هریزج  رد  هیواعم  مکاح  مکحلا 
يوس زا  دمهفیمن و  يزیچ  روز  نابز  زج  هیواعم  دش  نئمطم  ماما  هک  نآ  زا  سپ 

______________________________

101 نیفص 101 - ۀعقو  (. 1)
. تسا يرتشمرپ  دابآ و  شرازم  دهشم  رد  نونکا  هک  تسا  عیبر  هجاوخ  نامه  نیا  ایوگ  ص 165  لاوطلا ، رابخا  ص 115 ؛ نامه ، (. 2)

ص 447 ج 2 ، حوتفلا ، ص 102 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 3)
ص 165 لاوطلا ، رابخا  447 ؛ صص 448 - ج 2 ، حوتفلا ، ص 103 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 4)

ص:97  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هیلع نسح  ماما  يو ، زا  سپ  دـناوخ . ارف  داهج  هب  ار  مدرم  یمومع  ياهبطخ  رد  دنتـسه ، ماش  اب  گنج  رد  يو  عفادـم  هفوک  ناگرزب  رگید 

: دومرف نآ  نمض  تخادرپ و  ینارنخس  هب  مالّسلا 
هک دـینکن ، اهر  ار  ییوجراکیپ  هیحور  و  تسا ، هدـش  هدامآ  کنیا  وا  اریز  دـیوش ؛ جیـسب  شهاپـس ، هیواعم و  دوخ ، نمـشد  اـب  دربن  يارب  »

، نآ زا  سپ  تسا ». تسکش ) زا   ) يریگولج يرایمه و  نماض  نانس  غیت و  نالوج ) اب   ) يدرمیاپ دلـسگب و  ار  اهلد  دنویپ  هتـشر  نآ ، كرت 
هرصب مدرم  ات  تشون  همان  سابع  نبا  هب  ماما  « 1 . » تخیگنا رب  نایماش  دض  رب  گنج  هب  ار  مدرم  ینانخس  نمض  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

. دنک توعد  یهارمه  هب  زین  ار 
هرـصب رد  دوخ  ياـجب  ار  یلئد  دوسـالا  وبا  ساـبع ، نبا  دـندمآ . هفوک  هب  ساـبع  نبا  هارمه  ماـما ، توـعد  زا  سپ  هرـصب  مدرم  زا  يرایـسب 

نینچ زین  وا  دوش و  قحلم  ماما  هب  هتـشامگ و  ناهفـصا  رد  دوخ  ياجب  ار  یـسک  ات  تشون  همان  میلـس  نب  فنخم  هب  ترـضح  نآ  تشامگ .
. درک

ار هیواعم  رما ، نیا  دننک . عامتجا  دوب ، هفوک  یماظن  هاگودرا  هک  هلیخن ، رد  نایوجگنج  ات  دنداد  روتـسد  ماما  دش . ماش  اب  دربن  هدامآ  هفوک 
مدرم دندرکیم ، هیرگ  نآ  نوماریپ  خیش  رازه  داتفه  هک  یلاح  رد  و  هتسب ، نیزآ  نامثع ، نینوخ  سابل  اب  ار  هفوک  ربنم  ات  تشاد  نآ  رب  زین 

ات هدش و  زاغآ  لاس 37  مود  هام  زا  نیفـص  گنج  محازم ، نب  رـصن  شرازگ  ساسا  رب  « 2 . » دـنک هدامآ  قارع  هاپـس  اب  هلباقم  يارب  ار  ماش 
. تسا هتفای  همادا  دعب  لاس  رفص 

دوبع قالتاب  نایم  زا  هک  زین  ار  شرفگنس  هار  هدش و  رقتسم  هقطنم  رد  نانآ  هک  دندش  هجوتم  دندیسر ، ماش  هاپس  هب  قارع ، هاپـس  هک  ینامز 
رقتـسم اـجنآ  رد  هعیرـش  هب  ناـیقارع  دـش  تفر و  زا  يریگولج  يارب  ار  یناراوـس  نازادـناریت و  اـهنآ  دـناهتفرگ . دوـخ  راـیتخا  رد  درکیم 

. دناهدرک
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«3 . » تسا هدوب  رفن  رازه  تسیب  دصکی و  رب  غلاب  ماش  هاپس  رامش  هک  تسا  هدش  هتفگ 
«4 . » دندش هدوزفا  نآ  هب  نئادم  مدرم  زا  يدادعت  زین  هار  رد  هک  هدوب  رفن  رازه  داتشه  رب  غلاب  هفوک  زا  جورخ  نامز  زین  ماما  هاپس 

______________________________

114 صص 115 - نیفص ، ۀعقو  (. 1)
ص 127 نیفص ، ۀعقو  (. 2)

ص 439 ج 2 ، حوتفلا ، (. 3)
166 صص 167 - لاوطلا ، رابخا  (. 4)

ص:98  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نایماش يارب  بآ  زا  هدافتسا  زا  عنام  ات  داد  روتسد  ماما  دش و  طلسم  بآ  رب  قارع  هاپس  « 1 ، » کلام تداشر  اب  و  هدش ، داجیا  يریگرد  رد 

هچ هک  دوبن  نشور  هک  دوب  ياهمان  نآ  رـس  رب  هتفرگ و  تروص  ماما  هاپـس  يوس  هب  يریت  نداتـسرف  اب  هک   ) يربخ راشتنا  اب  هیواعم  دـنوشن .
ندش اجباج  اب  هک  ماما  درک . اجباج  ار  قارع  هاپس  ماما ، رایتخا  تحت  هقطنم  نتفرگ  بآ  ریز  رب  رئاد  تسود )! کی  دیاش  هداتسرف و  یـسک 

. دوش طلسم  بآ  رب  اددجم  تسناوت  ددجم  یگنج  اب  اهنت  قارع  هاپس  دش و  نایقارع  يأر  بولغم  اما  دوب ، فلاخم  هاپس 
کلام نایم  هدوب ! هبنشراهچ  هدش  هتفگ  هک  رفص  هام  زور  نیتسخن  رد  انعم ، مامت  هب  نیفص  گنج  دش و  مامت  مارح  هام  مرحم ، نتـشذگ  اب 

«. مکوءدبی یتح  موقلا  اولتاقت  ال  : » درکیم شرافـس  دوخ ، ياهورین  همه  هب  ماما  گنج ، زاغآ  بش  رد  « 2 . » دش زاغآ  هملسم  نب  بیبح  و 
. دیگنجن اهنآ  اب  دناهدرکن ، عورش  هک  ینامز  ات  « 3»

شهاپـس هب  ماما  تاشرافـس  دراذـگب . یقاب  قح  هب  نایماش  تشگزاب  يارب  یتصرف  هظحل  نیرخآ  اـت  هک  دوب  نآ  زین  اـجنیا  رد  ماـما  فدـه 
ار ناشیا  نوچ  دـیراد و  مامت  یتجح  ادـخ  دـمح  هب  امـش  هچ  دـیزادرپن ، ناشیا  اب  گنج  هب  امـش  دـناهدرکن  گنج  هب  زاغآ  اـت  : » دوب نینچ 
، دـیداد تسکـش  ار  نمـشد  دـیدیگنج و  رگا  و  تسا . نانآ  دـض  رب  امـش و  دوس  هب  رگید  یتجح  نیا  دـننک  گنج  هب  زاغآ  ات  دـیراذگاو 

نمشد موق  هاگرارق  هب  رگا  و  دینکن . هلثم  ار  ياهتشک  دیزاسن و  هنهرب  ار  یتروع  دینکن و  شک  مامت  ار  یحورجم  دیشکن و  ار  ياهدنزیرگ 
رب دـشاب  هاگرکـشل  رد  هچنآ  زج  ار  ناـشیا  لاوما  زا  يزیچ  دـیوشن و  دراو  ياهناـخ  هب  نم  ناـمرف  هب  زج  دـیردم و  ار  ياهدرپ  دـیدمآ ، رد 

؛ دنزاس مانشد  لومشم  ار  امـش  ناکین  ناهدنامرف و  دنهد و  مانـشد  امـش  سومان  هب  هچرگ  دیناسرن ، يدنزگ  رازآ و  ینز  چیه  هب  دیریگن و 
دندوب یکرـشم  نانز  نانآ  هک  نامز  نآ  ص )»  » ربمایپ نامز   ) میدوب رومأم  ام  دنناوتان و  فیعـض و  درخ  تایناسفن و  رظن  زا  نانز ، نآ  اریز 

«4 .« » مینک يراددوخ  ناشیا  هب  ندناسر  رازآ  زا  زین 
هب فرط  ود  دش و  زاغآ  « 5  » رفص هام  لوا  هبنشراهچ  زور  رد  گنج  يور  ره  هب 

______________________________

ص 13 ج 3 ، حوتفلا ، (. 1)
ص 303 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 214 ؛ نامه ، (. 2)

44 صص 45 - ج 3 ، حوتفلا ، (. 3)
203 صص 204 - نیفص ، ۀعقو  (. 4)

ار رفص  هام  مهدزاود  ص 323 ) ج 2 ، باسنا ،  ) يرذالب تسا ، هدمآ  خیرات  نیا  عبنم  دنچ  رد  هک  نیا  مغر  یلع  (. 5)
ص:99  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

تـسخن زور  تسا . هدوب  رادهدـهع  ار  مدـقم  طخ  يربهر  ماما  ناهدـنامرف  زا  یکی  زور  ره  ایوگ  دـنتخادرپ . رگیدـکی  اب  گنج  هب  تّدـش 
ار یهدـنامرف  ساـبع ، نب  هللا  دـبع  مجنپ  زور  هیفنح و  دـمحم  مراـهچ  زور  رـسای ، نب  راـمع  موـس  زور  هبتع ، نب  مشاـه  مود  زور  کـلام ،
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دوخ تداشر  تمه و  اب  تعرس  هب  اما  تسکش  قارع  پچ  حانج  نآ  نمض  تفای و  تدش  گنج  يدعب ، هبنش  جنپ  « 1 . » دناهدوب رادهدهع 
«2 . » دش ناربج  تسکش  نیا  کلام  ماما و 

«3 . » دناوخیم ارف  يرادیاپ  هب  ار  نانآ  اههبطخ  اهاعد و  ندناوخ  اب  بترم  تشاد و  روضح  هاپس  نایم  رد  دوخ  ماما 
اما دنک ، توعد  نآرق  تیمکح  هب  ار  نانآ  هتفر  ماش  هاپـس  يوس  هب  ات  داد  شنایهاپـس  زا  یکی  تسد  هب  ینآرق  يریگرد ، هحوبحب  رد  ماما 

. دشاب وا  نآ  زا  تموکح  دندش ، زوریپ  مادک  ره  دننک ، هزرابم  رگیدکی  اب  ات  تساوخ  هیواعم  زا  ماما  « 4 . » دنتشک ار  وا  ماش  هاپس 
زا هدافتـسا  دوخ و  تروع  ندرک  راکـشآ  اب  ورمع  هک  دـش  وربور  ورمع  اب  زین  راـب  کـی  « 5 . » دشن داهنـشیپ  نیا  شریذپ  هب  رـضاح  هیواعم 
زا يرایـسب  گنج  نیا  رد  « 7 . » تسا هدـمآ  شیپ  زین  ةاـطرا  نب  رـسب  يارب  هلأـسم  نیمه  ریظن  « 6 . » دزیرگب هکرعم  زا  تسناوت  ماـما  ياـیح 

گرزب یتلزنم  هک  تسا  یمان  فراع  « 8 ، » ینرق سیوا  نیفص  يادهش  زا  یکی  دندیسر . تداهش  هب  رسای  رامع  ریظن  ماما  هتسجرب  نایهاپس 
«9 . » تسا هداد  تسد  هب  يو  هرابرد  یحرش  نیفص ، رد  يو  تداهش  ربخ  نمض  رد  مثعا ، نبا  دراد . هتشاد و  ناناملسم  نایم  رد 

رد هک  دوب  ماما  نارای  نیرتراکادـف  زا  دوب ، هداد  تسد  زا  تاحوتف  رد  ار  دوخ  مشچ  کی  هک  لاـقرملا ، مشاـه  هب  فورعم  هبتع  نب  مشاـه 
ردارب وا  دیسر . تداهش  هب  نیفص 

______________________________

مهدـفه هبنـش  راهچ  رد  تیمکح  همان  رارق  هک  نآ  رب  ریاد  رـصن  ربخ  هب  هجوت  اب  اما  تسین ، راگزاس  خـیرات  نیا  اب  هک  تسا  هتـسناد  هعمج 
. دوشیم تسرد  هدوب  هعمج  رفص  هام  مهدزاود  هک  نیا  هب  يرذالب  لقن  هدش  هتشون  رفص 

303 صص 305 - ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
305 صص 306 - ج 2 ، نامه ، (. 2)
230 صص 232 - نیفص ، ۀعقو  (. 3)

ص 244 نیفص ، ۀعقو  (. 4)
ص 176 لاوطلا ، رابخا  ص 274 ؛ نامه ، (. 5)

ص 177 لاوطلا ، رابخا  ص 330 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 407 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 6)
173 صص 174 - ج 3 ، حوتفلا ، (. 7)

مرتحم ححـصم  تسا . هدروآ  دـیدرت  اب  ار  سیوا  تداهـش  ربخ  يرذالب  ص 320 . ج 2 ، فارـشالا ، باسنا  ص 324 ؛ نیفـص ، ۀعقو  (. 8)
. تسا هدرک  دای   320 تاحفص 322 - رد  دناهدروآ  ار  دیدرت  لباق  ریغ  ربخ  نیا  هک  ار  يددعتم  عبانم 

451 صص 460 - ج 2 ، حوتفلا ، (. 9)
ص:100  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دیسر تداهش  هب  ات  داتـسیا  ماما  رانک  رد  لماک  نانیمطا  اب  دوب ، نیدعاق  رامـش  رد  هک  وا  عضوم  فالخ  رب  و  هدوب ، صاقو  دعـس  هداز 
وا یهاوگ  ترضح  نآ  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  همیزخ  دیسر ، تداهـش  هب  نیفـص  رد  هک  ماما  نارای  رگید  زا 

. دوب روهشم  نیتداهشلا » وذ   » هب لیلد  نیمه  هب  و  تفریذپ ، یهاوگ  ود  ياج  هب  ار 
، تدـم نیا  مامت  رد  تفای . همادا  بش  همین  ات  دـش و  زاغآ  حبـص  زامن  زا  هک  دـش  تخـس  نانچ  دربن  گنج ، ياهزور  نیرخآ  زا  یکی  رد 

رهظ ات  دش و  زاغآ  بش  نآ  همین  زا  گنج  اددجم  دناهدیمان . ریرهلا » ۀلیل   » ار بش  نیا  دوب . لوغشم  هاپـس  ضیرحت  کیرحت و  راک  هب  رتشا 
. تسا هدنامن  نمشد  زا  سفن  کی  زج  دومرف : ياهبطخ  نمض  ماما  تشاد . همادا  ادرف 

هلیح هب  تسد  دنـشاب  هتـشاد  ینادنچ  دیما  ماش  هاپـس  هب  دنناوتیمن  هک  دندرک  ساسحا  دـندیدیم و  هدـش  مامت  ار  راک  هک  ورمع  هیواعم و 
هورگ يا  هک  دوب  دنلب  دایرف  تفر . نایماش  ياههزین  رـس  رب  نآرق  دصناپ  « 2 ، » تشاد همادا  نآ  رهظ  ات  گنج  هک  ریرهلا ، ۀلیل  يادرف  دـندز .
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«3 « ؟ دتسیا رد  نایسراپ  ناکرت و  نایمور و  ربارب  رد  یسک  هچ  ادرف  دیوش ، دوبان  امش  رگا  دیشیدنیب ، دوخ  نارتخد  نانز و  هب  برع !
اهنآ اب  گنج  قح  ام  تسا و  هتفریذپ  ار  نآرق  تیمکح  نمشد  هک  دوش  هدینش  ادن  نیا  قارع  هاپس  نایم  رد  مک  مک  ات  دش  ببس  مادقا  نیا 

مادـقا تفگیم : هعـصعص  تسین . يزیچ  بیرف  زج  راک ، نیا  هک  دـندرک  مـالعا  داتـسیا و  نخـس  نیا  ربارب  رد  تدـش  هب  ماـما  میرادـن . ار 
«4 . » تسا يدوبان  لاح  رد  برع  هک  نیا  هدرک و  دای  نارتخد  نانز و  زا  ریرهلا ، ۀلیل  رد  سیق  نب  ثعـشا  دینـش  هک  دوب  ینآ  زا  دعب  هیواعم 

. دوب ثعشا  نیمه  گنج ، رارمتسا  يارب  زین  ماما  يدج  فلاخم  نیتسخن 
هک دنتسه  مدرم  نیا  هکلب  تسین  هدنامرف  رگید  هک  درک  ساسحا  ماما  درک . راوشد  تخـس  ار  راک  ماما  هاپـس  نایم  رد  فالتخا  نتفرگ  الاب 

نتفریذپ يارب  دارفا  نیرتراوازس  نم  دومرف : تساخرب و  ماما  لاح  نیا  اب  دناهدش . ریما  يو  رب  هتسب و  ار  وا  ناتسد 
______________________________

346 صص 356 - کن : هلمج  زا  تسا . هدمآ  نیفص  ۀعقو  رد  يو  لصفم  رابخا  (. 1)
ص 323 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص 478 نیفص ، ۀعقو  (. 3)
ص 481 نامه ، (. 4)

ص:101  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
اهنآ اب  یکچوک  زا  مسانشیم . امش  زا  رتهب  ار  اهنآ  نم  دنتسین ، نآرق  نید و  باحصا  شباحـصا  هیواعم و  اما  متـسه  ادخ  باتک  تیمکح 

زا دننک ، باطخ  نینمؤملا » ریما   » ار ترـضح  نآ  هک  نآ  نودب  هدمآ  ماما  دزن  قارع  هاپـس  زا  رفن  رازه  تسیب  دودـح  هظحل  نیا  رد  ماهدوب .
رد جراوخ  کلـس  رد  اـهنآ  زا  يرامـش  دنتـشاد و  شوـخلد  نآرق  ندـناوخ  هب  هک  ءاّرق  هفیاـط  دریذـپب . ار  نآرق  تیمکح  اـت  دنتـساوخ  وا 

، گنج نافلاخم  دمآ . گنج  لوغـشم  هیواعم  هاگرکـشل  کیدزن  مدقم  طخ  رد  رتشا  نامز ، نیا  رد  « 1 . » دندوب دارفا  نیا  نایم  رد  دـندمآ ،
. داتسرف وا  لابند  هب  ار  یناه  نب  دیزی  ماما  ددرگرب . رتشا  دهد  روتسد  ات  دنتساوخ  ماما  زا 

میهاوخ ار  وت  ددرگنزاـب  رتشا  رگا  ياهتـشاداو . گـنج  همادا  هب  ار  وا  وت  دـنتفگ : ناـفلاخم  تسین . تشگزاـب  تقو  نونکا  داد : ماـغیپ  رتشا 
نآرق لها  وت  مینادیم  ام  هک  نیا  دیق  اب  هیواعم  هب  ياهمان  نمـض  ماما  دـش . فقوتم  گنج  تشگزاب و  رتشا  ات  دـش  ببـس  ربخ  نیا  تشک .

«2 . » دش روآدای  ار  نآرق  تیمکح  نتفریذپ  یتسین ،
درف اـم و  يوـس  زا  رفن  کـی  تسا  رتـهب  تفگ : وا  درک . لاؤـس  نآرق  مکح  يارجا  یگنوـگچ  هراـبرد  يو  زا  تـفر و  هیواـعم  دزن  ثعـشا 

زا یعمج  نآ  زا  سپ  درک . لقتنم  ماما  هب  ار  رظن  نیا  وا  دننک . رظن  راهظا  هراب  نیا  رد  نآرق  مکح  هراب  رد  دننیشنب و  امـش  يوس  زا  يرگید 
لها نآ  زا  سپ  دننک . ایحا  هدرک  ایحا  نآرق  ار  هچنآ  هک  دندش  قفتم  دندناوخ و  نآرق  یتدم  دـندمآ ، هاپـس  ود  نایم  رد  قارع  ماش و  ءاّرق 

. دندیزگرب ار  صاع  نب  ورمع  ماش ،
. دندرک داهنشیپ  ار  يرعشا  یسوم  وبا  دندمآ ، رد  جراوخ  هورگ  رد  ادعب  هک  یناسک  زا  رگید  يرامش  ثعشا و 

نبا ماما ، داهنـشیپ  دندرک . رارـصا  هراب  نیا  رد  اهنآ  اما  دشن ، يو  لوبق  هب  رـضاح  لمج  گنج  رد  يو  اب  یـسوم  وبا  تفلاخم  لیلد  هب  ماما 
: دنتفگ اهنآ  اما  دوب ، رتشا  ای  سابع و 

هللا ال ال و  . ) دشاب ینمی  دیاب  رگید  فرط  تساهيرـضم ، زا  صاع  نب  ورمع  اریز  دـشاب ؛ دـیابن  زین  سابع  نبا  دراد . گنج  هب  هدـیقع  رتشا 
اهدعب « 4 . » دینکب دیهاوخیم  يراک  ره  دومرف : دید و  درومیب  ار  رارصا  ماما  « 3 (. » ۀعاسلا موقت  یتح  نایرضم  اهیف  مکحی 

______________________________

ص 489 نیفص ، ۀعقو  (. 1)
490 ص 494 - نامه ، (. 2)
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ص 163 ج 3 ، حوتفلا ، کن : درک . داجیا  لکشم  ینمی  يرضم و  تباقر  نیفص  گنج  رد  هنافسأتم  (. 3)
499 صص 500 - نیفص ، ۀعقو  (. 4)

ص:102  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دوب کیدزن  يزوریپ  دندرکیم  يروبص  گنج  رب  هک  دندوب  ینارای  نامز  نآ  رگا  تفگیم : سابع  نبا 

دوب هدمآ  قارع ، ماش و  مدرم  يوس  زا  رفن  ود  نیا  باختنا  هب  هراشا  اب  همانرارق  نیا  رد  دوش . هتـشون  ياهمان  رارق  ات  دـش  رارق  بیترت  نیدـب 
دنوادخ هک  یهجو  نیرتگرزب  نیرتراوتسا و  هب  ود  نآ  هک  طرش  نیا  هب  : » دنهدب رظن  دناهدرک  فالتخا  اهنیا  هچنآ  هرابرد  ات  تسا  رارق  هک 

ارف ار  نآرق  دـناهدش  لیـسگ  نادـب  هک  یتیرومأم  رد  هک  دنـشاب  یهلا  نامیپ  دـهع و  هب  مزتلم  هتفرگ  نامیپ  دوخ  ناگدـیرفآ  زا  کـی  ره  زا 
عماج تنـس  رادـم  هب  ار  راک  دـنتفاین  نآرق  رد  رگا  و  دـننکن . زواجت  هدـش  هتـشاگن  نآرق  رد  هچنآ  زا  دوخ  يرواد  رد  دـنراد و  دوخ  يور 

هب دنور و  شیوخ  ياوه  لابند  هب  رما  نیا  رد  دـننک و  هیکت  فالخ  هب  دـیابن  يور  چـیه  هب  دـننادرگرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ 
يرگید صخـش  دناوتب  روبزم  فرط  ياورنامرف  يرواد ، زا  شیپ  ود ، نیا  زا  یکی  گرم  تروص  رد  ات  دش ، رارق  نینچمه  دنتفا ». رد  ههبش 

. دنک باختنا  ار 
هدمآ همادا  رد  دننک . باختنا  وا  ياجب  ار  يرگید  رگداد  صخش  هیحان  نامه  مدرم  دنتـشذگ ، رد  اورنامرف  ود  زا  یکی  رگا  هلـصاف  نیا  رد 

هب تسد  دـمع ، هب  دـنراین و  نآرق ) صن  ربارب   ) يداهتجا دوخ  زا  دـنراد و  یعرم  ار  یهلا  ناـمیپ  دـهع و  هک  تسا  بجاو  نارواد  رب  : » دوب
نینچ رگا  و  دنرذگن . رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  تنس  نآرق و  مکح  زا  شیوخ  يرواد  رد  دنتفین و  رد  ههبش  هب  دنیاشگن و  روج 

.« دریذپن دنشاب  هتفرگ  ندرگ  رب  ود  نآ  هک  ار  ياهمذ  دهع و  دهدن و  رد  نانآ  يرواد  هب  نت  تما  دننکن ،
مـسوم ات  يور  ره  هب  ات  دوب  رارق  و  ناضمر ) ات  رفـص  هام  زا  هام ، تشه  ینعی   ) لوکوم ناضمر  هام  ناـیاپ  هب  تیمکح  خـیرات  هماـنرارق ، رد 

ناناملـسم دـندرکن ، يرواد  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  ساسا  رب  مسوم ، نایاپ  ات  رگا  : » دـبای همتاـخ  هلأـسم  جـح 
وبا  ) هبنش راهچ  رد  روبزم  نامیپ  دشابن ». هورگ  ود  زا  کی  چیه  نایم  یطرش  و  دننامب ، یقاب  گنج  تلاح  رب  دناهدوب ، زاغآ  زا  هک  نانچمه 

لاس 37 رفص  هام  مهدفه  « 2 ( » هعمج زور  فنخم :
______________________________

ص 337 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 338 کن : و  ص 337 ؛ ج 2 ، نامه ، (. 2)

ص:103  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دش هتشون  يرجه 

هیواعم هک  دمآ  نینمؤملا » ریما   » ریبعت هارمه  ماما  مان  لوا  هلهو  رد  دوب . هدش  هداد  رارق  هیواعم  ماما و  يارب  يواسم  قوقح  همانرارق ، نیا  رد 
ییاج هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  نانوچ  یتنس  هللا : ناحبس  دومرف : ماما  دوش ، فذح  ناونع  نیا  ات  درک  رارصا  ثعشا  تفرن . راب  ریز 

«2 . » دوش فذح  هللا » لوسر   » ناونع هیبیدح ، همانحلص  رد  ات  درک  رارصا  نیکرشم  هدنیامن  ورمع  نب  لیهس  هک 
رد يدارفا  دیدرگ . جراوخ  نایرج  زاسهنیمز  هک  تساخرب  یبوشآ  ماما ، باحصا  زا  یهورگ  نایم  رد  اما  دش ، هتـشون  همانرارق  يور  ره  هب 

لمحت ار  میکحت  نایرج  ماما ، رطاخ  هب  دندوب ، ترضح  نایعیـش  زا  یتسرد  هب  هک  یناسک  هک  نیا  زج  دندرک ، تفلاخم  همانرارق  اب  اجنامه 
موش یـضار  نم  یتقو  دومرف : ماما  تسین ، یـضار  همانرارق  نیا  زا  کلام  هک  دـنداد  ربخ  ماما  هب  یتقو  دوب . کـلام  اـهنآ  هلمج  زا  دـندرک .
نایم رد  مرادن ، ینامگ  نینچ  وا  هب  نم  هتفرگ ، هلـصاف  نم  زا  وا  دییوگیم  هک  نیا  زا  مدش . یـضار  نم  و  دش ، دـهاوخ  یـضار  مه  کلام 

«3 . » تسین دشیدنیب  شنمشد  هرابرد  نینچ  نیا  هک  وا  نوچ  رفن  کی  یتح  نت و  ود  امش 
اب ماـما  دوب و  دـنلب  ياهناـخ  ره  زا  يراز  هیرگ و  يادـص  هفوـک ، رد  « 4 . » تشگزاـب هفوک  هب  هاپـس  هارمه  هب  لاس 37  لوـالا  عیبر  رد  ماـما 
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اب زین  تیمکح  هجین  داتسرف . میکحت  لحم  يوس  هب  ار  یسوم  وبا  ماجنارس  ماما  دادیم . تیلست  ار  اهنآ  نانآ ، ناگتشک  تداهـش  رب  یهاوگ 
هیواعم شنانخس  رد  دوب  انب  هک  زین  ورمع  درک و  لزع  تفالخ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ادتبا  یـسوم  وبا  هک  دش  نینچ  صاع  نب  ورمع  هلیح 

. درک تیبثت  ار  وا  نآ  ياجب  دنک ، لزع  ار 
______________________________

334 صص 335 - ج 2 ، فارشالا ، باسنا  کن : و  504 ؛ صص 570 - نیفص ، ۀعقو  194 ؛ صص 196 - لاوطلا ، رابخا  (. 1)
ص 189 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ص 508 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 2)

ص 336 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  کن : و  ص 521 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 3)
ص 337 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 4)

ص:104  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

جراوخ اب  گنج 

وا ربارب  رد  نایهاپـس ، زا  یهورگ  دـناوخیم ، هاپـس  فلتخم  ياههورگ  يارب  ار  میکحت  همان  رارق  سیق  نب  ثعـشا  هک  نامز  ناـمه  تسرد 
تیمکح زا  دـنلب  راعـش  اـب  میمت ، ینب  بسار و  ینب  دارم ، ینب  زا  يدارفا  محازم  نـب  رـصن  شرازگ  هـب  « 1 «. » هّلل ّالإ  مکح  ال  : » دـندز داـیرف 

ةورع رگید : یلقن  رد  و   ) هّیدا نب  ورمع  نافلاخم ، نایم  رد  تسا . دنوادخ  راوازـس  اهنت  تیمکح  دـنتفگ : هدرک و  رفنت  زاربا  نید  رد  لاجر 
: درک هلمح  ثعشا  هب  « 2 ( » ریدج نب 

هدع رگم  دندوب  یضار  مدرم  همه  هک  نیا  راهظا  ماما و  دزن  ثعـشا  ندمآ  زا  دعب  یکدنا  دمآ . دورف  ثعـشا  بسا  رب  یمارآ  هب  وا  ریـشمش 
ار هیواعم  فیلکت  دـنوادخ  تسیچ ؟ ام  ناگتـشک  فیلکت  سپ  دوب : نیا  نانآ  لاؤس  دـش . رتدـنلب  الا هللا ، مکح  ياهدایرف ال  اهنآ ، زا  یمک 

. تسین ماش  هاپس  بوکرس  زج  يزیچ  ادخ  مکح  هدرک و  نشور 
زا ییادـج  هب  ار  اـهنآ  رگید ، یهورگ  دـندوب و  تیمکح  فلاـخم  یهورگ  هدـش  میـسقت  هورگ  ود  هـب  مدرم  نیفـص ، زا  تشگزاـب  هار  رد 

«4  » هفوک یگنـسرفمین  رد  ءارورح ، هقطنم  هب  هدـش و  ادـج  هاپـس  زا  یتعاـمج  مک  مک  هفوـک ، یکیدزن  رد  « 3 . » دـندرکیم مهتم  تعامج 
. دندیمان هیرورح  ار  نانآ  اهدعب ، لیلد  نیمه  هب  دنتفر .

نب هللا  دبع  یعجشا ، لفون  نب  ةورف  یسبعلا ، یفوأ  نب  حیرـش  یمیمت ، ریهز  نب  صوقرح  زا : دندوب  ترابع  جراوخ  ياهرهچ  نیرتهتـسجرب 
نآ زا  دندمآ و  ماما  دزن  دـش  دراو  هفوک  هب  ماما  هک  نآ  زا  سپ  نانیا  یبسار . بهو  نب  هللا  دـبع  يدـسأ و  نانـس  نب  ةزمح  یملـس ، ةرجش 

«5 . » مینک ضقن  ار  نآ  میناوتیمن  هک  میاهتفریذـپ  ار  يزیچ  اـم  دومرف : ماـما  دتـسرفن . تیمکح  يارب  ار  یـسوم  وبا  اـت  دنتـساوخ  ترـضح 
رکب دننامه  يودب  لیابق  زا  اعون  اهنآ  سکع  رب  دوبن . اهنآ  نایم  رد  یـسک  قارع ، ریهاشم  زا  دـیآیم ، رب  دارفا  نیا  یماسا  زا  هک  هنوگنامه 

«6 . » دندوب میمت  ینب  لئاو و  نب 
ار دوخ  شیارگ  نیا  اهنآ  دنتـشادن . یتشادرب  ياهلیبق  ارف  يرما  ناونع  هب  تسایـس ، تماما و  زا  الوصا  هک  دندوب  ینایودـب  زا  جراوخ  رتشیب 

زا هنافرحنم  یتشادرب  بلاق  رد 
______________________________

ص 196 لاوطلا ، رابخا  (. 1)
ص 339 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)
ص 342 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)

صص 191 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 4)
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ص 359 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 5)
ص 350 ج 2 ، نامه ، (. 6)

ص:105  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دوب دوعسم  نب  هللا  دبع  باحصا  زا  هک  دوب  ینابیش  بوقرع  نب  سیرتع  جراوخ ، هلمج  زا  دندادیم . ناشن  الا هللا  مکح  راعش ال 

« نید  » راک رد  لاـجر »  » اـت تسا  هداد  تیاـضر  ماـما  هنوگچ  هک  دوب  نیا  اـهنآ  تسخن  لاؤس  دـندرک . حرطم  ار  مهم  هلأـسم  دـنچ  جراوخ 
هب اـهنآ  لاکـشا  دوش ؟ فذـح  نینمؤملا » ریما   » ینعی وا  یتفـالخ  بقل  اـت  دـش  یـضار  ماـما ، ارچ  هک  دوب  نیا  مود  لاؤس  دـننک ؟ تیمکح 

ماما ارچ  هک  دوب  نیا  اهنآ  رگید  لاؤس  « 2 . » تسا هدرک  عیاض  ار  تیاصو » ، » دوخ مادقا  نیا  اب  ماما ، هک  دوب  نیا  هدروآ  یبوقعی  هک  يریبعت 
«3 . » دوبن لالح  اهنآ  لاوما  نتفرگ  اما  دوب  اور  اهنآ  نتشک  هنوگچ  دادن ؟ ار  میانغ  میسقت  هزاجا  نیثکان  رب  يزوریپ  زا  دعب 

زا نم  دومرف : زین  تیمکح  هرابرد  درک . هیبیدـح  حلـص  رد  هللا » لوسر   » ناونع فذـح  هب  دانتـسا  نینمؤملا » ریما   » بقل فذـح  هرابرد  ماما 
هب دندرک ، مکح  ادخ  باتک  هب  اهنآ  رگا  هک  مدرک  طرـش  مداد ، نت  نآ  هب  مدرم  رابجا  هب  هک  زین  دعب  مدوب ، فلاخم  تیمکح  نیا  اب  زاغآ 

همادا رب  ریاد  ار  دوخ  میمـصت  ماما  هوالع  هب  ار . لاجر  تیمکح  هن  میاهتفریذپ  ار  نآرق  تیمکح  ام  لصا  رد  اریز  مشاب ؛ دـنبیاپ  اهنآ  مکح 
ماما نیعبات  عمج  هب  دـندوب ، هتـسویپ  جراوخ  هب  هک  یناسک  زا  يرایـسب  بیترت  نیدـب  درک . مالعا  جارخ  يروآعمج  زا  سپ  ماش  اب  گـنج 

«4 . » دنتسویپ
نیا دنتساخرب . تفلاخم  هب  تیمکح  اب  الا هللا » مکح  ال   » هب دانتـسا  اب  نانآ  دندوب . ناوارف  دندوب ، دنبیاپ  دوخ  هدیقع  رب  هک  یناسک  زونه  اما 

. دندرکیم یطارفا  ياهتشادرب  ضعبب » هضعب  نآرقلا  برض   » اب هدرک و  کسمت  رهاوظ  هب  هک  دوب  جراوخ  ياهیگژیو  زا 
نخـس نیا  لطابلا » اهب  داری  قح  ۀملک  : » دومرف دنداد ، رـس  ار  راعـش  نیمه  دـندرک و  ضارتعا  يو  هب  دجـسم  رد  هک  یهورگ  ربارب  رد  ماما 

لاح هب  ار  اهنآ  ام  دـندنام  تکاس  رگا  دومرف : دوخ  یجراخ  نافلاخم  اـب  دروخرب  رد  ماـما  دوشیم . نآ  زا  یلطاـب  تشادرب  هک  تسا  یقح 
هب اهنآ  اب  دـندرک ، جورخ  ام  رب  رگا  تفگ ، میهاوخ  نخـس  اهنآ  اب  ربارب ، رد  ام  دـنتفگ ، نخـس  دـندرک و  تاـغیلبت  رگا  میراذـگیم ، دوخ 

هظحل نیا  رد  تخادرپ . میهاوخ  گنج 
______________________________

104 ص :  جراوخ .....  اب  گنج  نایرفعج 105  همئا ، یسایس  يرکف و  تایح  ص 363  ج 2 ، نامه ، (. 1)
ص 192 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 2)

ص 360 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
ص 349 ج 2 ، نامه ، (. 4)

ص:106  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
مـشخ هب  تسا و  یتسـس  نیا  میربیم ، هاـنپ  وت  هب  میهد  تلذ  هب  نت  دوـخ  نید  رد  هک  نیا  زا  ایادـخ ! تفگ : تساـخرب و  جراوـخ  زا  یکی 

«1 . » دش دهاوخ  رجنم  دنوادخ 
رد جراوخ  دنادرگزاب . دـندوب ، هدـیزگرب  هک  يریـسم  زا  ار ، جراوخ  زا  ياهدـع  تسناوتن  ترـضح ، نآ  باحـصا  ماما و  ررکم  ياهتبحص 

یسایس و تیعـضو  « 2 ، » دوخ يربهر  هب  یبسار  بهو  نب  هللا  دـبع  باـختنا  اـب  هدرک و  عاـمتجا  نیـصح  نب  دـیز  لزنم  رد  لاس 37  لاوش 
زا سپ  تسا . هدوب  هدـش  مازعا  تیمکح  يارب  یـسوم  وبا  هک  دوب  یناـضمر  زا  دـعب  يریگمیمـصت  نیا  دندیـشخب . ناـماس  ار  دوخ  یماـظن 

همان دوخ  يرصب  نارکفمه  هب  اجنآ  زا  نانآ  دندمآ . رد  نئادم  هب  ات  دنتفرگ  میمصت  هتـسنادن  زیاج  ار  هفوک  رد  ندنام  یقاب  اهنآ  تیمکح ،
حالـص مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  نایعیـش  دوجو  لیلد  هب  ار  نئادـم  هب  نتفر  اـهنآ  زا  یخرب  دـندرک . توعد  دوخ  يوس  هب  زین  ار  اـهنآ  هتـشون 

«3 . » دندیزگرب ار  ناورهن  هتسنادن و 
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اب گنج  يارب  ات  دنتساوخ  مدرم  زا  هدرک و  مالعا  تیمکح  هجیتن  اب  ار  دوخ  تفلاخم  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  تیمکح ، هجیتن  مالعا  زا  سپ 
هب نم  هدوب و  نآرق  فالخ  رب  مکح  ود  نیا  راک  دومرف : ناـنآ  هب  داتـسرف و  جراوخ  یپ  رد  ماـما  « 4 . » دننک عامتجا  هاگرکشل  رد  نیطـساق 
زا سپ  مینیزگرب . ماما  ناونع  هب  ار  وت  اـت  تسین  اور  اـم  رب  دـنتفگ : اـهنآ  « 5 . » دـینک یهارمه  ار  ام  زین  امـش  متـسه ، تکرح  رد  ماش  يوس 

«6 . » دنتفر اممد  ات  اهابد و  هب  نآ  زا  سپ  یهاش و  هیرق  هب  اجنآ  زا  هدرک  تکرح  رابنا  رهش  تمس  هب  قارع  هاپس  هلیخن ، رد  مدرم  عامتجا 
ار شرظن  هللا  دبع  زا  دندروخرب . ترا  نب  باّبخ  دـنزرف  هللا  دـبع  هب  دوخ  ریـسم  رد  دـندوب ، هدرک  عامتجا  ناورهن  رد  نامز  نیا  هک  جراوخ 

. دندرک لاؤس  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هرابرد 
رد جراوخ  هک  دناهتفگ  دندناسر . لتق  هب  دوب  رادراب  هک  ار  وا  رسمه  هللا و  دبع  اهنآ  تسا . نیملـسملا  ماما  نینمؤملا و  ریما  یلع ، تفگ : وا 

نیا « 7 . » دنتشکیم ار  وا  دوبن  قفاوم  اهنآ  اب  رگا  دندرکیم . لاؤس  تیمکح  هرابرد  ار  وا  يأر  دندروخیم ، رب  یسک  ره  هب  هار  لوط 
______________________________

ص 352 ج 2 ، نامه ، (. 1)
ص 364 ج 2 ، نامه ، (. 2)

203 صص 204 - لاوطلا ، رابخا  (. 3)
ص 143 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  زا : نامه  یقرواپ  رد  و  ص 366 ، ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 4)

ص 206 لاوطلا ، رابخا  (. 5)
ص 367 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 6)

ص 206 لاوطلا ، رابخا  (. 7)
ص:107  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دریگب اهنآ  اب  هلباقم  هب  میمصت  ماما  ات  دش  ببس  تکرح 
. دراذـگب اهنت  یناراکتیانج  نینچ  اب  دنتـسه  نآ  رد  ناکدوک  نانز و  اهنت  هک  یلاح  رد  ار  هفوک  تسناوتیمن  ماما  هک  دوب  نآ  رما  نیا  لیلد 

دبع درک . تعامج  هب  تشگزاب  هب  توعد  ار  اهنآ  جراوخ  هب  ياهمان  نمـض  ترـضح  نآ  دش . ناورهن  مزاع  اجنآ  زا  هتفر و  نئادـم  ات  ماما 
هبوت موزل  نید و  رد  ماما  کش  هرابرد  ار  شیپ  نخس  نامه  دوب ، هداد  خر  نامز  نآ  ات  هچنآ  هب  هراشا  نمـض  ماما ، خساپ  رد  بهو ، نب  هللا 

هب هیواعم  اب  گنج  يارب  ات  دنتـساوخ  نانآ  زا  هتفرگ و  رارق  اـهنآ  ربارب  رد  يراـصنا  بویا  وبا  دعـس و  نب  سیق  دـش . روآداـی  ترـضح  نآ 
رمع نانوچ  یسک  هک  دنتسه  یهارمه  هب  رضاح  یتقو  اهنت  دنریذپیمن . ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  تماما  هک  دنتفگ  جراوخ  دندنویپب . نانآ 

«2 . » دشاب هتشاد  تسد  رد  ار  اهنآ  يربهر 
رد تسارآ . جراوخ  ربارب  رد  دوب ، رفن  رازه  هدراهچ  لماش  هک  ار  شیوخ  هاپس  دنتسین ، ریذپمیلست  میلست  نانیا  هک  تفایرد  ماما  هک  ینامز 

«3 . » دیزگ تماقا  هرکسد  نیجیندنب و  رد  دش و  ادج  جراوخ  زا  رفن  دصناپ  اب  لفون  نب  ةورف  هظحل ، نیا 
یقاب بهو  نب  هللا  دبع  رانک  رد  هدایپ  دصناپ  رازه و  هراوس و  دصتـشه  رازه و  اهنت  هک  نآ  ات  دندش  ادـج  جـیردت  هب  اهنآ  زا  يرگید  رامش 
رایسب تعرـس  اب  اهنآ  دندرک . زاغآ  ار  گنج  جراوخ  « 5 . » دنـشابن گنج  رگزاغآ  ات  تساوخ  دوخ  باحـصا  زا  ماما  زین  راب  نیا  « 4 . » دنام

نایرارف زج  هک  یناسک  زا  رفن  دص  راهچ  « 6 . » دندش هتشک  رفن  هد  زا  رتمک  ماما ، هاپس  زا  دندش . هتشک  ناشناربهر  هدش و  لحمضم  يدایز 
«7 . » داد خر  لاس 38  رفص  مهن  رد  يریگرد  نیا  دندش . هداد  لیوحت  ناشیاههداوناخ  هب  دندوب  هداتفا  نادیم  رد 

______________________________

368 ص 362 ، ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 207 لاوطلا ، رابخا  370 ؛ صص 370 - ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)
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ص 210 لاوطلا ، رابخا  (. 3)
ص 371 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 4)

ص 210 لاوطلا ، رابخا  (. 5)
. دوب هداد  وا  ندوـب  یتـشهب  هب  تداهـش  راـب  ود  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دوـب  يراـصنا  هریوـن  نب  دـیزی  اـهنآ ، زا  یکی  (. 6)
ص 29) ج 2 ،  ) دــیدحلا یبا  نـبا  و  ص 127 ) ج 4 ،  ) مثعا نـبا  ار  گـنج  نـیا  يادهـش  یماـسا  تـسرهف  ص 348 .) ج 6 ، هباـصالا ، )

(. یقرواپ ، ) ص 374 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  رد : دیرگنب  ادهش  یماسا  اب  ار  اهنآ  ياهلقن  دناهدروآ .
هدش غراف  جراوخ  اب  گنج  زا  ماما  هک  ینامز  هک ، تسا  هدمآ  ص 277 ) ج 3 ،  ) حوتف رد  . 374 صص 375 - ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 7)

. دوب هدنام  ناضمر  هام  زا  زور  هدفه  دمآ ، رد  هفوک  هب 
ص:108  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نانخـس هدرک و  یگتـسخ  زاربا  مدرم ، اما  دنوش . ماش  مزاع  نیطـساق ، اب  گنج  يارب  ات  تساوخ  مدرم  زا  ماما  دـش ، مامت  گنج  هک  ینامز 
هب زین  ماما  مرجال  « 1 . » دندنام ماما  اب  رفن  دصیـس  اهنت  هتفر و  هفوک  هب  مدرم  اجنآ  رد  ددرگزاب . هلیخن  هب  ماما  ات  دش  ببـس  سیق  نب  ثعـشا 

خساپ یسک  اما  درکیم ، توعد  نایماش  دض  رب  داهج  هب  ار  مدرم  دوخ  نانخس  اب  يدنچ  زا  ره  ترـضح ، نآ  سپ  نیا  زا  تشگزاب . هفوک 
ررکم نانآ  ییافویب  زا  تخادرپ و  هفوک  مدرم  شنزرـس  هب  ینالوط ، ياههبطخ  نمـض  ماـما  رخآ ، اـت  هک  تساـجنیا  رد  دادیمن . دـعاسم 

. تفگ نخس 

اهشالت نیرخآ 

هک یناسک  رامـش  اما ، دنک ، جیـسب  ماش  اب  ددـجم  گنج  يارب  ار  قارع  مدرم  ات  دیـشوک  ماما  ناورهن ، زا  سپ  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه 
دعاسم خـساپ  رتمک  اما  دـننک ، شیهارمه  ات  دنتـساوخ  مدرم  زا  دوخ ، ياههبطخ  نمـض  ماما  دوب . كدـنا  دـندوب  ماـما  یهارمه  هب  رـضاح 

مناوخیم نوچ  و  دنربیمن ، نامرف  منکیم  رما  نوچ  هک  ماهدش  یناسک  راتفرگ  : » دـندومرف ياهبطخ  رد  ترـضح  نآ  دـندرکیم . تفایرد 
، دراد ناتمهارف  هک  وک  ینید  دـیرادیمن ؟ رب  یماگ  ادـخ  نید  يراـی  يارب  ارچ  و  دـیراظتنا ؟ رد  هچ  يارب  ناـسکان ! يا  دـنهدیمن . خـساپ 

راک نایاپ  هک  هاگنآ  ات  دیربیم ، ار  منامرف  هن  دیونشیم  منخس  هن  میوجیم ، يرای  مهاوخیم و  دایرف  درآ ؟ بضغ  هب  ار  امش  ات  وک  یتریغ 
، درادزاب نتفر  زا  ار  امش  دیسر . ناوت  دوصقم  هب  امـش  يرای  اب  هن  دیـشک و  ناوتب  امـش  اب  ار  یماقتنا  هن  راکـشآ . نآ  یتشز  ددرگ و  رادیدپ 

«2 .« » دیتسشن شیوخ  ياج  رب  دیتسکش و  ولگ  رد  هلان 
رد ناهن ، نانآ  زا  ناشاهدرخ  ناـیع ، ناـشاهنت  گـنهامهان . ناـشیرپ و  ياـهلد  اـب  گـنراگنر ، مدرم  يا  : » دومرف رگید  ياهبطخ  رد  ماـما 

يرای هب  هک  تاهیه  نارغ . ریش  گناب  زا  ناگلاغزب  نوچ  دیمریم  قح  زا  امش  و  نابرهم ، ياهیاد  نوچمه  منارورپیم ، ار  امش  قح  تخانش 
رد هک  ار  یجک  و  مییادزب ، تلادع  هرهچ  زا  ار  یکیرات  امش 

______________________________

ص 379 ج 2 ، نامه ، (. 1)
هبطخ 39 نامه ، (. 2)

ص:109  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 .« » میامن تسار  هتفای  هار  قح  هار 

ورف دیبای ، تصرف  رگا  دـیهدیمن . خـساپ  ناتمناوخب ، رگا  و  دـیربیمن ، نامرف  منک  رما  رگا  هک  یمدرم  يا  : » دومرف رگید  ياهبطخ  رد  ماما 
رد راوشد  يراک  هب  راچان  رگا  دینکیم و  شنزرـس  دنیآ ، مهارف  یماما  رب  مدرم  رگا  دیناوتان . تسـس و  دـنزیتسب ، امـش  اب  رگا  دـینامیم و 
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ناتگرم دیزیتسیمن . ناتقح  نتفرگ  يارب  دیزیخیمن و  رب  يرای  يارب  ارچ  دیربیم ؟ هچ  راظتنا  مدرم ! ّتیمحیب  دیهنیم . سپ  ياپ  دـیوش ،
هک یلاح  دزادنایم ، ییادـج  امـش  نم و  نایم  دـمآ ، دـهاوخ  متقو  رـس  هب  و  دـیایب ، نم  گرم  رگا  ادـخ  هب  داب . امـش  رب  يراوخ  ای  دـسر ،
هک تسین  ینید  دیتسه ؟ یمدرم  هچ  امـش  یتسار  مرادـن . يروای  ییوگ  هک  تسا  نانچ  ندوب  امـش  اب  و  مرادیمن ، شوخ  ار  ناتینیـشنمه 

؟ درآ ناتمهارف 
هک نآ  یب  دـنوریم ، وا  یپ  نانآ  دـناوخیم و  ار  تسپ  ياهاپورـسي  هیواـعم ، هک  تسین  تفگـش  دراداو ؟ ناـتراک  رب  اـت  دـیرادن  یتریغ 

هرهب مهد و  ناتيرای  ات  مناوخیم  رادنید - مدرم - هدنام  دیراگدای و  ار  مالسا  هک  ار  رامش  نم  و  دناسر ، ییاطع  ای  دهد ، یکمک  ناشیدب 
 ... دینزیم نماد  ارم  تفلاخم  شتآ  دینکارپیم و  نم  درگ  زا  امش  منادرگ و  ررقم  اطع  زا 

«2 .« » دیآ متقو  رس  هب  هک  تسا  گرم  دیاب ، ارم  مراد و  تسود  زیچ  ره  زا  رتشیب  هچنآ 
روبزم تالمج  دـناهدرک . داریا  مدرم  هب  باطخ  يرجه  ياهلاس 39 و 40  یط  رد  هک  تسا  ماما  ناوارف  نانخـس  زا  ياهنومن  نانخـس ، نیا 

، دوب هیحان  نآ  مدرم  یتسـس  رظان  هتـشاد و  یهاگآ  قارع  عاضوا  زا  عطق  روط  هب  هک  هیواعم  تسا . نیطـساق  ربارب  رد  ماما  خسار  مزع  ناشن 
يارب ار  هار  هدرک و  فیعـضت  ار  ماما  تردق  قارع ، یتح  برعلا و  ةریزج  رد  ماما  هطلـس  تحت  فلتخم  یحاون  هب  زواجت  اب  ات  دش  ممـصم 
یناسک دناسرتیم و  ار  قارع  مدرم  اهجارات ، لتق و  نیا  درک : نایب  نینچ  تالمح  نیا  زا  ار  دوخ  فده  هیواعم  دنک . مهارف  قارع  ندوشگ 

ارف ام  دزن  هب  دنکانمیب  اهـشکاشک  زا  هک  ار  نانآ  و  دنادرگیم . یلد  دوخ  راک  رد  دنراد ، ییادج  هب  میمـصت  ای  دـننافلاخم ، هرمز  رد  هک  ار 
ره رد  هتفاییم و  ماجنا  يدنچ  زا  ره  هدشیم ، هدیمان  تاراغ »  » احالطصا هک  تالمح  نیا  « 3 . » دناوخیم

______________________________

هبطخ 131 نامه ، (. 1)
هبطخ 180 نامه ، (. 2)

( یسراف همجرت   ) ص 176 تاراغلا ، (. 3)
ص:110  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هک یباتک  رد  م 283 )  ) یعیش یفقث  قاحسا  وبا  ار  تاراغ  نیا  زا  یتسرهف  دناهدیسریم . تداهـش  هب  ترـضح  نآ  صلاخ  نایعیـش  هقطنم ،
. تسا هدروآ  هدنام ، ياج  رب  هناتخبشوخ  و  هدرک ، فیلأت  مان  نیمه  اب  موس ، نرق  رد 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تداهش 

كرابم هام  مهدزون  هاگحبـص  دـنک ، زاغآ  هیواعم  اب  ار  يدـیدج  گنج  هدرک و  تکرح  نیفـص  يوس  هب  ات  دـشیم  هدامآ  ماما  هک  ینامز 
تداهش هب  ناضمر  رد 21  دعب  زور  هس  هدش و  حورجم  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  اهناسنا ، نیرتیقـش  طسوت  يرجه  لاس 40  ناضمر 

. دیسر
اب هکم  رد  یمیمت ، ریکب  نب  ورمع  یمیمت و  هللا  دـبع  نب  كرب  مجلم ، نب  نمحرلا  دـبع  ياهمان  اب  جراوخ  زا  رفن  هس  دعـس ، نبا  لقن  هب  اـنب 

یجراخ ناتـسود  اب  هدمآ و  هفوک  هب  نمحرلا  دبع  دنـشکب . ار  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  ات  دنتـشاذگ  رارق  رگیدکی 
« يدع نب  ۀنجـش  تنب  ماطق   » مان اب  ار  ینز  اجنآ  رد  تفر . بابرلا » میت   » هفیاط زا  یهورگ  رادـید  هب  راب  کی  درکیم . دـیدزاب  دـید و  دوخ 

ماما لتق  و  رانید )!  ) رازه هس  ار  شیوخ  رهم  نز  درک . يراگتـساوخ  ار  وا  مجلم  نبا  دوب . هدش  هتـشک  ناورهن  رد  شردارب  ردـپ و  هک  دـید 
هدولآ رهز  هب  ار  شیوخ  ریـشمش  يدنچ  وا  « 1 . » تسا هدـمآ  هفوک  هب  نیمه  يارب  اضق  زا  هک  تفگ  مجلم  نبا  داد . رارق  مالّـسلا  هیلع  یلع 

هک هدش  هتفگ  دناسر . تداهـش  هب  ار  ماما  ندوب ، ریـشمش  یمـس  مخز و  ندوب  قیمع  لیلد  هب  هک  دز  ماما  رـس  رب  یتبرـض  نامه ، اب  هدرک و 
«2 . » تسا هدوب  سیق  نب  ثعشا  هناخ  رد  ار  بش  نآ  مجلم  نبا 
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«3 . » تسا هدش  عقاو  مجلم  نبا  هلمح  دروم  دجـسم ) نورد  رد   ) دجـسم يدورو  لخدم  رد  ماما  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  يددعتم  تایاور 
یخیرات دوجوم  عبانم  « 4 . » تفرگ رارق  هلمح  دروم  هک  دوب  زامن  يارب  مدرم  ندرک  رادیب  لاح  رد  ماما  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ياهلقن  رد 

دوجو يرگید  تایاور  ربارب  رد  دناهدرک . تسخن  لقن  هب  هراشا  رتشیب 
______________________________

35 صص 38 - ج 3 ، يربکلا ، تاقبط  (. 1)
ش 13 ص 36 ، نینمؤملا ، ریما  مامالا  لتقم  (. 2)

ش 12 ص 35 ؛ ش 4 ، ص 29 ، نامه ، (. 3)
ش 11 ، 33 ص 28 ، نامه ، (. 4)

ص:111  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ار حبص  زامن  ماما  هک  تسا  هدمآ  رامت  مثیم  زا  یلقن  رد  تسا . هدوب  زامن  لوغشم  ماما  هک  دنادیم  یتقو  ار  مجلم  نبا  هلمح  نامز  هک  دراد 

«1 . » دز ماما  رس  رب  یتبرض  ریشمش  اب  مجلم  نبا  دوب  هدناوخ  ءایبنا  هروس  زا  هیآ  هدزای  هک  یلاح  رد  هدرک و  زاغآ 
هدناوخیم و زامن  ترـضح  نا  ياجب  یهاگ  هدوب و  یناه  ما  دنزرف  هدـعج  نیا  هک  هریبه - نب  ةدـعج  ناگداون  زا  یکی  زا  يرگید  لقن  رد 
ار هبرـض  مجلم  نبا  یتقو  هک  تسا  هدش  هتفگ  داد - همادا  ار  زامن  هدمآ و  ولج  وا  ماما ، ندروخ  تبرـض  زا  سپ  هک  هدـمآ  اهلقن  یخرب  رد 

تیاور زین  يدنه  یقتم  « 3 . » دنکیم دییأت  ار  بلطم  نیمه  هک  هک  تسا  هدرک  لقن  یتیاور  زین  یسوط  خیـش  « 2 . » دوب زامن  رد  ماما  هک  دز 
لقن « 4 . » تشادرب هدجـس  زا  ار  شرـس  ماـما  هک  دروآ  دورف  ار  دوخ  تبرـض  یناـمز  مجلم  نبا  هک  تسا  هدـمآ  نآ  نمـض  هک  هدرک  لـقن 
نیا رد  دیوگیم : ربلا  دبع  نبا  دـنکیم . دـییأت  ار  بلطم  نیمه  زا  هدرک  تیاور  زین  « 6  » رکاسع نبا  ار  نامه  هک  « 5  » لبنح نبا  زا  يرگید 

، هدرک مامت  دوخ  ای  هدرک  دوخ  نیشناج  ار  یـسک  ماگنه  نآ  رد  ماما  هک  نیا  زین  نآ و  زا  لبق  ای  هدز  ار  تبرـض  زامن  رد  مجلم  نبا  ایآ  هک 
«7 . » دنک مامت  ار  زامن  ات  تشاذگ  دوخ  ياجب  ار  هریبه  نب  ةدعج  ترضح  نآ  هک  دننآ  رب  رتشیب  تسا . فالتخا 

بش نآ  هاگحبـص  هک  تسا  یبش  رد  ماما  یحور  صاخ  تیعـضو  زا  ناشن  هک  هدش  لقن  تنـس  لها  تیب و  لها  قیرط  زا  یناوارف  تایاور 
ربخ شیوخ  تداهش  زا  ار  ماما  یهاگآ  اراکشآ  هدرک  لقن  ایندلا  یبا  نبا  هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  هلمج  زا  دروخ . تبرض  ماما 

«9 . » مدش راگتسر  هبعک  يادخ  هب  هبعکلا » بر  تزف و  : » دز دایرف  دروخ  تبرض  ماما  هک  ینامز  « 8 . » دهدیم
______________________________

ش 5 ص 30 ، نامه ، (. 1)
ش 6 ص 30 ، نامه ، (. 2)

ش 18 ثلاثلا ، ءزجلا  یلامالا ، (. 3)
103 صص 104 - ۀباحصلا ، راثآ  یف  یلامالا  مود ؛) عبط  ، ) ص 170 ج 15 ، لامعلا ، زنک  (. 4)

ش 63 ص 38 ، لئاضفلا ، (. 5)
( مود عبط   ) ص 361 مالّسلا ج 3 ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ۀمجرت  (. 6)

ص 59 ج 3 ، هباصالا ) هیشاح  رد  ، ) باعیتسالا (. 7)
ربخ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دـناهدروآ ) ناوارف  نارگید  و   ) هدرک لقن  یتیاور  میعن  وبا  ش 12 ؛ ، 33 صص 34 - نامه ، (. 8)

295 صص 296 - ج 1 ، ۀباحصلا ، ۀفرعم  دوب . هداد  ترضح  نآ  هب  ار  يو  تداهش 
ص ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 160 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  زا : اجنامه  یقرواپ  رد  و  ش 20 ، ص 39 ، نامه ، (. 9)

ص:112  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
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ینید يایاصو  نآ ، زا  یـشخب  یلام و  لئاسم  هنیمز  رد  نآ  زا  ییاهتمـسق  تسا . هدرک  لقن  فلتخم  قیرط  زا  ار  ماما  تیـصو  ایندلا  یبا  نبا 
هب زامن  هماقا  نآرق ، هب  لمع  ناگیاسمه ، ماتیا ، محر ، هلـص  هلمج : زا  دـندرک  يدـنچ  لئاسم  هب  هیـصوت  ماـما ، تیـصو  نیا  رد  تسا . ماـما 

نیا رد  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناگدنب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  تاکز ، داهج ، هزور ، جح ، نید ، دومع  ناونع 
ْنَمَف  » هیآ هک  یلاح  رد  ناضمر ، مکی  تسیب و  بش  زاغآ  رد  دـندوب ، هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ لوغـشم  هک  یلاح  رد  ماما  هک  تسا  هدـمآ  لقن 

تداهـش زا  سپ  رگید ، یلقن  هب  انب  « 1 . » تفاتـش دوبعم  رادید  هب  دـناوخیم  ار  ُهَرَی » ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی 
اهدعب هک  ییاج   ) هفوک جراخ  هب  هنابـش  ار  ترـضح  نآ  تیب ، لها  زا  رفن  دنچ  ینت  رفعج و  نب  هللا  دـبع  هیفنح ، نب  دـمحم  نینـسح ، ماما ،
«2 . » دننکن شبن  ار  ماما  ربق  هیما ) ینب   ) نارگید ای  جراوخ  هک  دوب  نآ  يارب  راک  نیا  دندرک . نفد  یناهنپ  دندرب و  دش ) هدیمان  فجن 
ترـضح نآ  تداهـش  ربخ  نتفریذپ  زا  ماما ، تداهـش  ربخ  ندینـش  اب  نئادم  رد  تالغ  زا  یهورگ  هک  تسا  هدمآ  ماما  تداهـش  رابخا  رد 

دنچ تشاد . میهاوخ  اهنآ  هب  یتاراشا  يدعب ، ياهتمسق  رد  هک  دنتسه  هعیـش  نایم  رد  زیمآولغ  تارکفت  أشنم  هورگ  نیا  دندرک . يراددوخ 
أبـس نب  هللا  دـبع  ار  وا  هک  نادـمه  هلیبق  زا  ءادوسلا  نبا  ماـن  اـب  يدرف  روضح  زا  ناـشن  تسا ، هدروآ  هنیمز  نیا  رد  ایندـلا  یبا  نبا  هک  یلقن 

ناشن لـقن  ود  نیا  « 3 . » تسا هدرک  نئادـم  رد  ار  اـعدا  نیا  هک  هدـش  داـی  یئبسلا  بهو  نب  هللا  دـبع  زا  رگید  یلقن  رد  دراد . دـناهدیمانیم 
. دوش هعجارم  میدروآ  نامثع » نیفلاخم   » هب طوبرم  ثحب  رد  صخش  نیا  هچنآ  هب  تسا . هدوبن  صخشم  صخش  نیا  مان  یتح  هک  دهدیم 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ياهیگژیو 

، دوش كّربتم  اههنومن  نیا  زا  یخرب  رکذ  هب  ام  باتک  هک  نآ  يارب  اما ، تسین ، نکمم  اجنیا  رد  وگلا ، کی  ناونع  هب  ماما ، یگدنز  یسررب 
. مینکیم هراشا  هاتوک  دروم  دنچ  هب 

______________________________

499
45 صص 46 - نینمؤملا ، ریما  مامالا  لتقم  (. 1)

ش 68 ص 79 ، نامه ، (. 2)
ش 91 ص 96 ، ش 85 ، ص 92 ، نامه ، (. 3)

ص:113  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هدـید ادـخ  مکح  رب  يراوتـسا  تماقتـسا و  زا  ییاههنومن  هاگ  تسا . هلـضاف  هنیدـم  دـح  رد  ییوگلا  ماـما ، یعاـمتجا  یـسایس و  یگدـنز 

«1 . » دناهدرک هراشا  هتکن  نیا  هب  ياهمان  رد  ماما  دوخ  هک  نانچ  تسین ، نارگید  يارب  يوریپ  لباق  دسریم  رظن  هب  هک  دوشیم ،
سرد نآ  زا  دیاب  هشیمه  هک  هنوگ  نآ  تسا ، ییالاب  رایسب  يوگلا  دنشاب ، دنبیاپ  دنهاوخیم  هک  یناسک  يارب  یگدنز ، نیا  لیلد  نیمه  هب 

. تسا هدنام  یقاب  ینالوط  یهار  نآ  هب  ندیسر  يارب  زونه  تفرگ و 
ناسنا یگدنز  تسا ، هدش  هبرجت  یناسنا  تایح  لوط  رد  نونکات  هک  تسا  یگدـنز  ياهـشور  نیرتهب  زا  یکی  ماما ، هریـس  رگید  نخـس  هب 

نانآ رب  نیمز  رد  یهلا  هفیلخ  يانعم  هب  ناسنا ، مسا  نداـهن  هک  تسا  يدارفا  رداـن  رامـش  رد  یهلا و  ناـسنا  کـی  یعقاو  هنومن  هک  یلماـک 
لباقم رد  ار  نمـشد  هدناشک و  یتسود  دح  نیرتالاب  ات  وا  هب  تبـسن  ار  تسود  هک  تسا  باذج  هزادـنا  نآ  ات  یگدـنز  نیا  تسا ، راوازس 

طرفم و ّبحم  نالجر ، کیف  کلهی  دومرف : شاهرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یـسک  دربیم ، الاب  ینمـشد  هجرد  تیاـهن  اـت  نآ 
«2 ، » طرفم ضغبم 

نانچ لیلد  نامه  هب  تسود  هدـییارگ و  طارفا  هب  هراب  نیا  رد  هک  تسا  نیگمـشخ  يو  زا  نانچ  قح ، هار  رد  وا  تماقتـسا  لیلد  هب  نمـشد 
. دیارگیم طارفا  هب  هراب  نیا  رد  هاگ  هک  دزرویم  يو  هب  یقشع 
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دهاوخ زیمآولغ  تاشیارگ  راتفرگ  دنک ، تلفغ  یکدنا  رگا  دنکیم و  دوعـص  صلخم  هعیـش  کی  دـح  ات  دـیزرو ، تبحم  وا  هب  هک  یـسک 
نآ دنوادخ  هک  ياهعماج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اما ، دنهدب ، وا  هب  تیهولا  تبـسن  یـسک  تایح  هرود  رد  هک  تسا  هدـش  هدـید  رتمک  دـش .

. درک دروخرب  یتخس  هب  نآ  اب  ماما  هچرگ  تفرگ ، رارق  ییاهتبسن  نینچ  فده  دوب ، هدرک  دیکأت  هللا  لوسر  ندوب  رشب  رب  هزادنا 
دراد و زیچ  همه  هک  يدـهاز  تسا ، هدـناشوپ  ار  ترـضح  نآ  یگدـنز  رـس  ات  رـس  هک  تسا  يدـهز  ماما  یگدـنز  ياـههولج  نیرتمهم  زا 

هدروآ و نایم  هب  داهز  زا  نخس  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دزن  یهورگ  تسا . هدرک  ضارعا  اهنآ  همه  زا  اما  دشاب  هتشاد  دناوتیم 
______________________________

همان 45 هغالبلا ، جهن  (. 1)
. طرفم ضغبم  و  طرفم ...  بحم  نالجر ، ّیف  کلهی  دیامرفیم : زین  ماما  هدمآ و  رداصم  رد  ررکم  هک  تسا  یثیداحا  زا  ثیدـح  نیا  (. 2)

هبطخ 127 هغالبلا ، جهن 
ص:114  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

زیزعلا دبع  نب  رمع  دندرمـش ، رب  ار  رمع  رذ و  وبا  هلمج  زا  یناسک  نیرـضاح  زا  یـضعب  دـندرکیم ، وجوسرپ  صخـش  نیرتدـهاز  هرابرد 
«1 «. » مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  سانلا  دهزأ  : » هک تفگ 

شنهاریپ اهنت  زامن  تقو  رد  هک  دشیم  هاگ  « 2 . » درکیم دروخرب  ینابرهم  قفر و  اب  اهنآ  اب  هدرک و  عمج  شیوخ  فارطا  رد  ار  ءارقف  ماما 
. تسا هدرک  دای  شیوخ  هداس  یگدـنز  زا  هغالبلا  جـهن  رد  ررکم  ماما  « 3 . » دـناوخیم هبطخ  لاح  ناـمه  رد  دوب و  شنت  رب  دوب  سیخ  هک 

رثکأ اریخ و  رثکأ  قارعلا  اذه ؟ عنصت  قارعلا  ابأ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  دراد ، ياهداس  رایـسب  ياذغ  ماما  هک  دید  نارای  زا  یکی  هک  ینامز 
جهن رد  هک  دوب  یبلاطم  هب  لـمع  قادـصم  نیرتهب  دوخ  ماـما  ینکیم ؟ نینچ  تسا  نآ  رد  اـهماعط  نیرتهب  هک  قارع  رد  اـیآ  « 4  ... » اماعط

. دومرفیم مدرم  هب  ایند  هراب  رد  یمومع  ياههبطخ  رد  ای  فینح و  نب  نامثع  هب  ضارتعا  رد  هغالبلا 
. دروخیم اذـغ  دوخ ، هناخ  رد  دوخ  اما  درکیم ، ماـعطا  ار  مدرم  هفوک  دجـسم  هبحر  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـیوگیم : سیق  نب  دوسا 

ندروخ اذغ  دروخیم ، هداد ، مدرم  هب  هک  یماعط  زا  رتذـیذل  ياذـغ  دوخ ، لزنم  رد  یلع  متفگ : دوخ  شیپ  نم  تفگ : شباحـصا  زا  یکی 
، هضف دروایب . اذغ  اهنآ  يارب  ات  تساوخ  وا  زا  ترـضح  دمآ ، وا  یتقو  دز . ادص  ار  هضف  لزنم  رد  وا  مداتفا . هار  هب  وا  لابند  هب  هدرک  اهر  ار 

نینمؤملا ریما  هب  تشاد . دوجو  مدـنگ  سوبـس  نآ  رد  هک  یلاح  رد  درک ، دـیرت  نآ  رد  ار  نان  هدروآ و  یغود  فرظ  اب  هارمه  یناـن  هدرگ 
دنگوس ادخ  هب  دومرف : تسیرگیم  هک  یلاح  رد  ماما  دوب . رتهب  دنروایب  سوبـسیب  درآ  دـیدومرفیم  رگا  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع 

«5 . » دشاب سوبس  نودب  نان  ادخ  لوسر  هناخ  رد  هک  مدیدن  زگره 
. داد مرازآ  نآ ، یبآرپ  یـشرت و  هک  دوب  هداهن  یـشرت  غود  شیور  شیپ  مدش ، دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  رب  دـیوگیم : همقلع  نب  ۀـبقع 

؟ دینکیم لیم  غود  نیا  زا  ایآ  مدرک : ضرع 
نم سابل  زا  دروخیم و  رتدب  نیا  زا  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  بوبخلا ! ابا  يا  دومرف : ماما 

______________________________

ص 240 هنزاوملا ، رایعملا و  (. 1)
ص 240 نامه ، (. 2)
ص 241 نامه ، (. 3)
ص 249 نامه ، (. 4)

88 ، 87 صص 85 ، ج 1 ، تاراغلا ، کن : و  ص 187 ، ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 5)
ص:115  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
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هدولاف ماما  يارب  هک  یناـمز  « 1 . » موشن قحلم  وا  هب  مهدـن  ماجنا  هدادیم  ماجنا  وا  هک  ار  يراـک  رگا  مراد  نآ  میب  نم  دیـشوپیم . رتنشخ 
اهزیچ نیا  ندروخ  هک  دوبن  نآ  نخس  نیا  يانعم  « 2 . » مروخیمن هدروخن ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  يزیچ  زا  نم  دومرف : دندروآ ،

. تشاد تیمها  تهج  ره  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  ضحم  تیعبات  ماما ، يارب  هکلب  تسا  تسردان 
ار هملس  نب  ورمع  ماما ، دیوگیم : م 369 )  ) يراصنا خیـشلا  وبا  دیامنیم . بسانم  نآ ، تیمها  ظاحل  هب  تسد  نیا  زا  رگید  یتیاکح  لقن 

نصحت ناولح  رهـش  رد  وا  دنتفرگ . رارق  وا  هار  رـس  رب  جراوخ  هار  رد  دش ، هفوک )  ) مزاع ورمع  هک  ینامز  تشامگ . ناهفـصا  تموکح  هب 
، دندش رود  اجنآ  زا  جراوخ  یتقو  دوب . ایاده  جارخ و  وا  هارمه  هک  یلاح  رد  درک 

نآ رب  ار  ورمع  دراذـگب و  هفوک  دجـسم  هبحر  رد  ار  اـهنآ  اـت  داد  روتـسد  ماـما  دروآ . هفوک  هب  ار  ایادـه  و  تشاذـگ ، ناولح  رد  ار  جارخ 
. دنک میسقت  ناناملسم  نیب  ادعب  ار  نآ  ات  درامگ 

ماما رتخد  دزن  ار  اهنآ  زا  بلح  ود  زین  وا  تسرفب . نم  يارب  ياهدروآ  هک  یلـسع  زا  يردق  تفگ : داتـسرف و  ورمع  دزن  ار  یـسک  موثلک  ما 
. داتسرف

بلح ود  نآ  هراـبرد  دز و  ادـص  ار  ورمع  تسا . هدـش  مک  اـهنآ  بلح  ود  هک  درک  هدـهاشم  دـمآ ، دجـسم  هب  زاـمن  يارب  ماـما  هک  یناـمز 
نیا هیضق  هک  منادب  متساوخیم  دومرف : ماما  تشاذگ . اجنآ  رد  لسع  بلح  ود  تفر و  هاگنآ  تسا ، هدش  هچ  هک  سرپن  تفگ : وا  دیـسرپ .

. مداد وا  هب  بلح  ود  مه  نم  داتسرف و  نم  دزن  موثلک  ما  تفگ : وا  تسیچ ؟ بلح  ود 
یتقو دروایب . ار  بلح  ود  ات  داتـسرف  موثلک  ما  یپ  رد  هاگنآ  ینک ؟ میـسقت  مدرم  نیب  ار  ایادـه  نیا  ات  مدوب  هتفگ  وت  هب  نم  ایآ  دومرف : ماـما 

مهرد و هس  دودـح  يزیچ  دـننک ، نیعم  ار  هدـش  مک  تمـسق  تمیق  ات  داتـسرف  راـجت  یپ  رد  اـما  دوب . هدـش  مک  اـهنآ  رـس  زا  يردـق  دروآ 
«3 . » درک میسقت  ناناملسم  نیب  ار  اهلسع  نآ  زا  سپ  دهدب . ار  لوپ  نیا  نآ  داتسرف  موثلک  ما  یپ  رد  ماما  دش . ياهدروخ 

یسک نم  « 4 «، » ایندلا تنهأ  يذلا  انا  : » دومرف هک  ماما  دوخ  هلمج  تسا . هدـمآ  رگید  راثآ  تاراغلا و  رد  تسد ، نیا  زا  یناوارف  ياههنومن 
، مدرک راوخ  ار  ایند  هک  متسه 

______________________________

ص 85 ج 1 ، تاراغلا ، (. 1)
. تاحفص نامه  یقرواپ  کن : 88 و  صص 89 - نامه ، (. 2)

ص 72 ج 1 ، ناهبصا ، رابخا  کن : و  278 ؛ ص 279 - ج 1 ، ناهبصاب ، نیثدحملا  تاقبط  (. 3)
ص 310 ج 2 ، ۀباحصلا ، ةایح  (. 4)

ص:116  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دهدیم ناشن  ایند  اب  ار  ماما  دروخرب  شور 

ثیح ره  زا  ماما  میـسانشیم . یخیرات  نوتم  رد  ار  نآ  زا  یناوارف  ییاـههنومن  هک  تسا  نارازگراـک  اـب  دروخرب  ماـما  یگدـنز  رگید  دـعب 
. تسا هدرک  خیبوت  ار  نارازگراک  هک  تسا  هدنام  ترـضح  نآ  زا  يددعتم  ياههمان  هاتوک ، تدـم  نیمه  رد  هدوب و  شنارازگراک  بقارم 
. تشاد روضح  نیفـص  رد  هک  دوب  یناسک  زا  وا  دـمآ . هیواعم  دزن  ینادـمه ، هرامع  رتخد  هدوس  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  ناـمز  زا  دـعب 

. تفگ نخس  وا  اب  نیفص  هرابرد  يردق  هیواعم 
. دنک رانک  رب  راک  زا  دنکیم  ملظ  اهنآ  هب  هک  ار  ةاطرا  نب  رسب  ات  تساوخ  هیواعم  زا  يو 

يارب ینامز  تفگ : هدوس  دوب ؟ هچ  يارب  هدجس  نیا  هک  دیسرپ  هیواعم  تشادرب . رس  دعب  یتعاس  داتفا و  هدجـس  هب  هدوس  تفریذپن . هیواعم 
یتجاح هچ  دیـسرپ : زامن  زا  سپ  دوب . زامن  لوغـشم  مدـمآ . وا  دزن  دوب ، هدرک  بصن  ام  تاقدـص  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  نیا  هب  ضارتعا 

درم نآ  هب  لدع ، تیاعر  هب  توعد  نمض  نآ  رد  دروآ و  نوریب  شبیج  زا  یتسوپ  اجنامه  ماما  متفگ . درم  نآ  زا  ار  دوخ  تیاکش  يراد ؟
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مه نم  داد و  نم  هب  زین  ار  ذغاک  دریگب . لیوحت  ار  راک  ات  متسرفب  ار  یسک  ات  نک  لمع  نآ  ياوتحم  هب  دیسر ، تتـسد  هب  هک  همان  تشون ،
«1 . » دش لوزعم  وا  مدرپس و  درم  نآ  هب  ار  نآ 

______________________________

90 صص 92 - ج 3 ، حوتفلا ، (. 1)
ص:117  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما 

هراشا

ص:119  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ص 177 ج 3 ، راربالا ، عیبر  نینمؤملل » هلوسرل و  ةزعلا و  هللف  : » یلاعت هللا  لاق  ةّزع ، لب  ال  لاق : ۀمظع ،» کیف  : » یلع نب  نسحلل  لیق 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تیصخش 

شرازگ مود  لاس  اهلقن  یخرب  رد  هچرگ  « 1 ، » دندمآ ایند  هب  ترجه  موس  لاس  ناضمر  هام  همین  زور  ای  بش  رد  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
یخرب رد  مه  ترضح  نآ  تداهش  تسا . هدشن  شرازگ  نآ  زور  دلوت و  هام  رد  یفالتخا  هنوگچیه  دیآیمن . تسرد  رظن  هب  هک  « 2  » هدش

رخآ زور  رد  تلحر  هک  تسا  هدـمآ  یتخبون  ینیلک و  ربخ  رد  « 3 . » دوش صخشم  نآ  زور  هک  نآ  نودب  هدش  هتـسناد  رفـص  هام  رد  اهلقن ،
لاس لوالا  عیبر  یبوقعی  « 5 . » تسا هدرک  تیاور  رفص  متشه  تسیب و  رد  ار  تلحر  یلقن ، رد  یـسوط  خیـش  هک  نانچ  « 4 ، » هدوب رفص  هام 

، تداهش لاس  هک  نیا  هرابرد  « 6 . » تسا هدرک  شرازگ  لاس  ار 47  ماما  نس  هتسناد و  تداهش  لاس  هام و  ار   49
______________________________

ص 13 يدجملا ، ص 40 ؛ راکب ، نب  ریبز  شیرق  بسن  ص 141 ؛ ج 1 ، دادغب ، خیرات  ص 154 ؛ ۀیصولا ، تابثا  ص 205 ؛ داشرالا ، (. 1)
ردب گنج  زا  لبق  زور  هدزون  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـلوت  هک  هدـمآ  يربخ  رد  ص 39 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، ص 461 ؛ یفاـکلا ج 1 ، (. 2)

ص 13 يدجملا ، دوشیم . مود  لاس  اعبط  هک  هدوب 
ص 39 ج 6 ، بیذهتلا ، ص 211 ؛ داشرالا ، (. 3)

ص 42 ۀعیشلا ، قرف  ص 461 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 4)
ص 27 ۀعیشلا ، راسم  ص 732 ؛ دجهتملا ، حابصم  (. 5)

ص 225 یبوقعیلا ، خیرات  (. 6)
ص:120  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دناهدرک لقن  ار  « 3  » مکی هاجنپ و  و  « 2  » هاجنپ لاس  مه  یخرب  « 1 . » دنراد رظن  قافتا  عبانم  زا  يرایسب  تسا ، يرجه  لاس 49 
ياملع تنـس و  لها  ناملاع  زا  يدایز  هدـع  رابخا  نیا  نایوار  تسا . هدـش  لقن  یناوارف  تایاور  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  لـیاضف  هراـبرد 
هرابرد هنافـسأتم  اما  تسا ، هدش  يروآدرگ  ماما  نیا  لیاضف  اهنآ  رد  هک  تسا  هدش  هتـشاگن  يدایز  يراثآ  خـیرات  رذـگ  رد  « 4 . » دناهعیش

، رگید عطاقم  زا  يرایسب  دننامه  رتشیب ، هکلب  دوب ، هتفریذپ  تروص  يروخرد  شالت  رتمک  رخاوا  نیا  ات  ترـضح ، نآ  یگدنز  ياهدادخر 
هرابرد هدش  تیاور  لیاضف  زا  يرایسب  تسا . هدش  هتشابنا  مه  يور  رب  راوتـسا ، قیقد و  یبایزرا  يدج و  شهوژپ  نودب  هرود  نآ  ثداوح 

ینلع روط  هب  هتـشاد و  ردارب  ود  نیا  هب  تبـسن  يرفاو  هقـالع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  ماـمه ، ماـما  نآ 
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رب نتفر  الاب  زاب  اهنآ و  ندیـسوب  ربنم و  زا  ندمآ  نییاپ  دـننامه  تبحم ، زاربا  هوحن  تسا . هدرکیم  زاربا  نانآ  هب  تبـسن  ار  شیوخ  تبحم 
تقو رد  هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  نآ  رب  نوزفا  « 5 . » تسا هقالع  زاربا  راـهظا و  نیا  ندوب  رادتهج  هناـشن  ربنم ،

ار وا  نم  : » دومرفیم اـی  و  « 6 . » دـنناسرب نیبئاغ  هب  ار  هقالع  زاربا  نیا  نادـهاش ، هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  تبـسن  تبحم  راهظا 
«7 «. » مراد تسود  درادب  تسود  ار  وا  هک  یسک  زین  مرادیم و  تسود 

يارب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتیمها  رابتعا و  هناشن  ءاسک ، باحـصا  نایم  رد  وا  نتفرگ  رارق  و  هلهابم ،»  » رد وا  روضح 
تعیب وا  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هتـشاد و  روضح  ناوضر  تعیب  رد  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  تسا  بلاج  تسا . هدشیم  لئاق  وا 

رد « 8 . » تسا هدرک 
______________________________

ص 142 هبیتق ، نبا  فراعملا  ص 39 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، ص 461 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، هلمج : زا  (. 1)
ص 732 دجهتملا ، حابصم  ص 160 ؛ ۀیصولا ، تابثا  (. 2)

ص 140 ج 1 ، دادغب ، خیرات  ص 49 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  (. 3)
ۀمجرت  » يرگید و  تسا ، هدـمآ  يو  قشمد » خـیرات   » رد هک  رکاسع  نبا  زا  نسحلا » مامالا  ۀـمجرت  : » زا دـنترابع  راثآ  نیا  زا  هنومن  رد  (. 4)

. تسا هدمآ  وا  يربکلا » تاقبط   » رد هک  دعس  نبا  زا  نسحلا » مامالا 
ص 195 نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 24 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ، 119 صص 120 - راصبالا ، رون  (. 5)

ص 34 فارشالا ، بحب  فاحتالا  173 ؛ صص 147 ، ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسملا ، (. 6)
وه هتوبح و  نسحلا  اعـضاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوـسر  تیأر  ص 134 . دعـس ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 7)

. دقف مث  ائیش  ادحأ  تثّدح  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀمزع  ول ال  بئاغلا و  مکنم  دهاشلا  غّلبیل  هّبحیلف و  ینّبحأ  نم  لوقی :
44 صص 24 ، مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالل  ۀیسایسلا  ةایحلا  (. 8)

ص:121  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
انامه دـشیم ، مسجم  يدرم  رد  لقع  رگا  نسحلا ، ناکل  الجر  لقعلا  ناـک  ول  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتیاور 

دزن رد  وا  رابتعا  تیمها و  ناشن  «، 2  » نیثکان شروش  نایرج  رد  هفوک  مدرم  نتخیگنا  رب  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تردق  « 1 .« » دوب نسح 
. دشابیم رهش  نآ  مدرم 

مغر یلع  هتسناد و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  ار  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نادنزرف  ثیداحا ، نیمه  هب  هجوت  اب  ناناملـسم 
«3 . » دماین دوجوب  ناناملسم  يارب  يدیدرت  نیرتکچوک  سابع ، ینب  اهدعب  هیما و  ینب  راکنا 

قارع و مدرم  دومن ، یفرعم  مدرم  هب  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نوچ  هک ، دوـب  ـالاو  تیـصخش  نیمه  ياـنبم  رب 
ات دـیدرگ  یعـس  راـنک  هشوـگ و  رد  نیـضرغم  فرط  زا  لاـح ، نیا  اـب  دـندرک . تعیب  یمـسر  هفیلخ  ناوـنع  هب  وا  اـب  رگید  طاـقن  يرایـسب 
رد ار  وا  عضوم  هرخالاب  و  بلط ، ایند  رگید  فرط  زا  تسایـس و  ریبدت و  زا  هرهبیب  فرط  کی  ار  وا  دننک و  رادهشدـخ  ار  ماما  تیـصخش 

یبتجم ماما  چوپ ، رابخا  جیورت  لعج و  اب  ات  دشیم  ششوک  هنومن  ناونع  هب  دننک . یفرعم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  لباقم 
هب طوبرم  رابخا  رد  هک  مینیبیم  رگید  دروم  رد  « 4 . » تسا هدوب  قالط  جیوزت و  لاح  رد  امئاد  هک  دننک  یفرعم  یتیصخش  ار  مالّـسلا  هیلع 
هب وا  ینعی  دریگب . هرانک  تموکح  زا  تسا  هدش  رـضاح  هتـشاد  یلام  هبنج  هک  يدـهعت  دـنچ  اب  اهنت  ماما  هک  هدـش  ناونع  هنوگ  نیا  حـلص 

«5 . » تسا هدوب  هفوک  لاملا  تیب  رد  دوجوم  لاوما  زاوها  درجباراد ، جارخ  بحاصت  لابند 
میلست ار  نآ  اذل  دراد و  هگن  دوخ  يارب  ار  تفالخ  هک  هدیدیمن  یقح  نینچ  شیوخ  يارب  ماما  دننک  ناونع  ات  هدش  یعـس  رابخا  نیمه  رد 
تسوا قح  تفالخ  : » هک دومرف  حیرـصت  هتکن  نیا  رب  اهراب  ماما  دوخ  هک  ارچ  تسا . ماهتا  فرـص  نیا  هک  یتروص  رد  تسا . هدرک  هیواعم 
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ینب هیحان  زا  اتدمع  هک  تیـصخش - بیرخت  نیا  رانک  رد  تیالو  تماما و  نافلاخم  « 6 .« » دنکیم راذـگاو  هیواعم  هب  رابجا  يور  زا  اهنت  و 
هک يراشف  لیلد  هب  سابع 

______________________________

ص 68 ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  (. 1)
ص 49 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 2)

رارصا هیواعم  دهدیم  ناشن  هک  هدمآ  یتیاور  ص 550 ) ج 1 ،  ) همغلا فشک  رد  ص 27 . مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالل  ۀیسایسلا  ةایحلا  (. 3)
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادنزرف  هن  دنناوخب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  نادنزرف  ار  مالّسلا  هیلع  نینسح  ات  تشاد 

ص 34 فاحتالا ، (. 4)
. درک میهاوخ  یسررب  ار  هلأسم  نیا  همادا  رد  (. 5)

صص 30، ج 44 ، راونالا ، راحب  ص 58 ؛ ج 1 ، ناویحلا ، ةایح  ص 448 ؛ ج 3 ، هغابصلا ، جهب  ص 172 ؛ ج 2 ، یسوط ، خیش  یلامالا ، (. 6)
ص 34 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  56 ؛

ص:122  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
تیموکحم تابثا  نآ  دندربیم و  مالّـسلا  هیلع  ماما  عضوم  نیا  زا  زین  يرگید  هدافتـسا  هتفای - هعـسوت  دـندرکیم  دراو  اهنآ  رب  نسحلا  ینب 

متسین رضاح  کلم  رطاخ  هب  نم  : » تسا هدش  لقن  غورد  هب  ماما  لوق  زا  دوب . مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  شردارب  یتح  مالّسلا و  هیلع  یلع 
. دروخب تنس  لها  نابصعتم  راک  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهگنج  تیموکحم  يارب  تسناوتیم  نیا  « 1 «. » مگنجب هیواعم  اب 

نیا « 2 . » دراذـگب برح »  » ار يو  مسا  ات  دوب  نآ  رب  شردـپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـلوت  ماگنه  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  هنیمز  نیمه  رد 
هیلع نسح  ماما  هک  تسا  هدـمآ  اهلقن  یخرب  رد  تسا . هتـشادیم  تسود  یعیبط  روط  هب  ار  گنج  زاغآ  ناـمه  زا  ماـما  هک  دوب  اـنعم  نادـب 

: هک نیا  رگید  و  « 3 .« » دوب دنهاوخ  نم  رانک  رد  مگنجب  ای  منک  حلـص  رگا  تسا ، نم  تسد  رد  برع  تردـق  یمامت  : » تسا هتفگ  مالّـسلا 
تفالخ ياهلقن  نیا  یـسک  رگا  « 4 .« » دنتـشاد تسود  شردـپ  زا  رتشیب  ار  وا  یتح  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  رفن  رازه  لـهچ  اـی  رازه و  دـص  »

نیا هب  نت  رابجا  هب  هک  نآ  هن  هدرک  راذگاو  هیواعم  هب  ار  تموکح  هنادازآ  ماما  هک  درک  دهاوخ  روصت  یعیبط  روط  هب  دریذـپب ، ار  تقیقح 
. تسا نشور  الماک  رظن  ود  نیا  توافت  تسا . هداد  راک 

يروط هب  دناهتشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  ردارب  ود  دننک  تباث  دننآ  رب  دوخ  یخیرات  تایاور  رد  ناخروم ، زا  هتسد  نیا  هک ، نیا  رگید  هتکن 
. تسا هتشاد  يرگید  هاگدید  هتفریذپن و  ار  ردارب  عضوم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک 

یلاح رد  « 5 « » مالّسلا هیلع  یلع  زا  نیسح  تسا و  نم  زا  نسح  : » دومرف هک  دناهدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  يرگید  لقن  رد 
نیا لعج  زا  فده  نیسح .» نم  انا  یّنم و  نیسح  : » هک تسا  نیا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  ررکم  هک  یلئاضف  زا  یکی  هک 

یگناگود نیمه  هرابرد  دناهدوب . يزیرنوخ  لتق و  راتساوخ  ود  ره  هک  دنهد  دنویپ  نانچ  نیـسح  شدنزرف  اب  ار  یلع  هک  تسا  نآ  تیاور ،
هب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دناهدروآ  ردارب  ود  نیا  نایم 

______________________________

ص 195 نیطمسلا ، مظن  ررد  ص 139 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  (. 1)
ص 126 دعس ، نبا  مالّسلا  هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 2)

ص 139 یبقعلا ، رئاخذ  ص 167 ؛ نامه ، (. 3)
ص 35 فاحتالا ، ص 212 ؛ ج 4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  138 ؛ صص 139 - یبقعلا ، رئاخذ  ص 299 ؛ ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  (. 4)

ص 132 یبقعلا ، رئاخذ  (. 5)
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ص:123  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هیلع یلع  نب  نسح  هدـهاشم  اـب  هک  دـناهتفگ  زین  رکب  وبأ  لوق  زا  « 1 «. » نم يارب  وت  ناـبز  دوب و  وـت  يارب  نم  بلق  شاـک  : » تفگ شردارب 

«2 «. » یلعب اهیبش  سیل  یبنلاب - هیبش  یباب  : » تفگیم مالّسلا 
. تسا هدش  لعج  دش  هراشا  هک  یفدـه  نامه  يارب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  یلاح  رد  دـناهدرک  لقن  تلیـضف  ناونع  هب  نارخأتم  ار  بلاطم  نیا 
. دندوب ینامثع  تاشیارگ  رادفرط  هک  دیایب  یناسک  راکب  اروشاع ، مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  هرهچ  بیرخت  يارب  تسناوتیم  يریوصت  نینچ 
هدوب و فلاخم  شردـپ  اـب  ماـما  هک  تسا  نآ  ماـهتا  نیا  هصـالخ  تسا . یناـمثع  عضوم  نتـشاد  هدـش ، هدز  ماـما  هب  هک  یتاـماهتا  زا  یکی 

. تسا هتشادن  لوبق  ار  یلخاد  ياهگنج  رد  يزیرنوخ 
تردق نتشاد  تسد  رد  اب  ماما  هک  تسا  هدش  دومناو  غورد  هب  هتفرگ و  تروص  حلـص  موهفم  زا  تسردان  تشادرب  لیلد  هب  یماهتا  نینچ 

عیاش ییاج  اـت  ماـهتا  نیا  تسا . بذـک  ماـهتا  کـی  یبلطم  نینچ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـما  درک . راذـگاو  هیواـعم  هب  ار  تموکح  یفاـک ،
«3 . » تسا هدرک  نامثع  لتق  رد  تکرش  هب  مهتم  ار  شیوخ  ردپ  وا  دناهدرک  لقن  هک  هدیدرگ 

فده راک  نیا  زا  هدرک و  نامثع  لتق  رد  تکرش  هب  مهتم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  هیما  ینب  زج  هک  میدرک  هراشا  هتـشذگ  ثحابم  رد 
رد تکرش  هب  مهتم  ار  ترـضح  نآ  ماما ، دنزرف  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  درکیمن . مهتم  ار  ماما  یـسک  دنتـشاد ، یـسایس 

هداتـسرف نامثع  هناخ  رد  هب  نامثع  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  دنزرف  ماما  دناهتفگ : ناخروم  زا  یخرب  هک  تسا  بلاج  هنوگچ  دنک ؟ نامثع  لتق 
یناسک زا  دوخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نیا ، رب  نوزفا  دوب . نامثع  لتق  زا  يریگولج  فدـه  هب  « 4 ، » دـشاب تسرد  مه  رگا  هلأسم  نیا  دوب .

هب نانآ  ندروآ  هفوک و  مدرم  کیرحت  يارب  ماما  هدنیامن  يو  تشاد . یمهم  شقن  دوب  اهینامثع  دض  رب  اساسا  هک  لمج  گنج  رد  هک  دوب 
رد دوخ  ینارنخس  اب  ترضح  نآ  دوب . گنج  هنحص 

______________________________

145 صص 146 - رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 243 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 1)
ص 121 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 2)

، تسا هدرک  ضارتعا  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  نسح »  » هک تسا  هدمآ  یخیرات  تیاور  نیا  رد  ص 12 . ج 2 ، فارشالا ، باسنا  کن : (. 3)
. مالّسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هن  تسا ، يرصب » نسح  «، » نسح  » نیا اما  تسا ، تسرد  ربخ  لصا  ایوگ 

149 صص 150 - مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالل  هیسایسلا  ةایحلا  تسا : هدرک  دیدرت  هلأسم  نیا  رد  یضترم  رفعج  دیس  ام  داتسا  (. 4)
ص:124  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دناشکب اهینامثع  دض  رب  گنج  نادیم  هب  ار  رفن  رازه  هد  دودح  تسناوت  هفوک ، دجسم 
هیحان زا  تفگ : وا  هب  دـیعبت ، تقو  رد  رذ ، وبا  اب  عادو  ماگنه  رد  هدرک و  عافد  يو  زا  نامثع ، اـب  رذ  وبا  عازن  ناـیرج  رد  زین  نآ  زا  شیپ  وا 

 ... ینیبیم هک  هداد  خر  یلئاسم  وت  يارب  نانیا 
، نیفص گنج  هحوبحب  رد  « 2 . » تسا دونـشوخ  وت  زا  هک  یلاح  رد  ینک ، تاقالم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اـت  نک  هشیپ  ربص 

هتخیرگ هیواعم  يوس  هب  ؤلؤل  وبا  دـنزرف  نز و  نازمره و  لتق  لیلد  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  صاـصق  تسد  زا  هک  رمع - دـنزرف  هللا  دـیبع 
هیواعم هک  دوب  نآ  زا  سپ  درک . در  يدنت  اب  ار  وا  هتـساوخ  ماما  دناروشب . ردـپ  دـض  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ات  دیـشوک  هناهلبا  دوب -

«3 . » دشابیم شردپ  دنزرف  زین  وا  تفگ :
یف اودشتحاف  : » دومرف شنانخس  زا  یکی  رد  ترضح  نآ  تخیگنایم . رب  نیطساق  هاپس  دض  رب  ار  مدرم  نیفص  رد  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

شهاپس هیواعم و  ناتنمشد  اب  گنج  رد  « 4 «. » بولقلا طاین  عطقی  نالذخلا  نإف  اولذاخت  رـضح و ال  دق  هنإف  هدونج  ۀیواعم و  مکّودع  لاتق 
. دنکیم عطق  ار  بلق  بصع  یتسس  هچ  دینکن ، یتسس  دیوش و  دحتم 
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ادـخ لوسر  تلحر  زا  سپ  زا  ار  نانآ  تیمولظم  تیب و  لها  تیناقح  دنتـشون  هیواعم  هب  دوخ  تفالخ  زاغآ  رد  هک  زین  ياهمان  نمـض  ماما 
یلقن رد  تسا . هدوب  لحارم  همه  رد  ردـپ  روای  نیعم و  ماما  هک  نیا  رب  تسا  یعطاق  لیلد  اـهنیا  همه  دـندش . روآداـی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نامه رد  ایب ! نییاپ  نم  ردپ  ربنم  زا  یبأ ،» ربنم  نع  لزنا  : » دنتفگ وا  هب  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دوب ، ربنم  رس  رب  رکب  وبأ  ینامز  تسا : هدمآ 

«5 . » انم إلم  ریغ  نع  ءیشل  اذه  نإ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هظحل 
یلع ماما  عضوم  اب  ماما  عضوم  یگناگی  دهاش  دیـسر ، تفالخ  هب  هک  نآ  زا  سپ  هیواعم  اب  گنج  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  عطاق  عضوم 
نفد هزاجا  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نفد  تقو  رد  ناورم  هک  دوب  ياهزادنا  هب  نایوما  نادناخ  اب  ماما  تفلاخم  تدش  دشابیم . مالّسلا  هیلع 

ار وا 
______________________________

ص 63 ج 5 ، دیرفلا ، دقعلا  ص 15 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 1)
ص 301؛ ج 8 ، ریدغلا ، ص 253 ؛ ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  مالّسلا ص 113 ؛ هیلع  نسحلا  مامالل  هیـسایسلا  ةایحلا  (. 2)

ص 172 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات 
199 ص 186 : ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، ص 233 ؛ ج 5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 297 ؛ نیفص ، ۀعقو  (. 3)

ص 114 نیفص ، ۀعقو  (. 4)
دروخرب رد  ار  لقن  نیمه  ( 219  ) دعس نبا  ص 26 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 160 ؛ دعس ، نبا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 5)

. تسا هدروآ  رمع  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
ص:125  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رد مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  اما  دوش  نفد  عیقب  زا  جراخ  رد  نامثع  هنوگچ  : » تفگ هدادن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رانک  رد 
«1 « »؟ دوش نفد  مالّسلا  هیلع  ربمایپ  ربق  رانک 

هلأسم لیلد  هب  تشذـگ ، هک  هنوگنامه  اما  تسا . ینامثع  رکفت  اب  تیدـض  رد  یبتجم  ماما  عطاق  مکحم و  عضوم  رگناـشن  دراوم  نیا  همه 
. دناهتخادرپ ماما  عضوم  فیرحت  هب  هیواعم ، تموکح  نداد  ناشن  عورشم  يارب  حلص و 

تماما هلأسم  مالّسلا و  هیلع  یبتجم  ماما 

زا ار  نآ  هن  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ههامشـش  تفالخ  هب  یهجوتیب  تنـس ، بهذـم  رد  ینامثع  شرگن  هدـنامياجرب  راـثآ  زا 
تیمـسر هـب  نادـنچ  ار  تفـالخ  نـیا  اـهنآ  لـصا  رد  « 2 . » دـننکیم بوـسحم  یکوـلم  هرود  زا  هـن  دنـسانشیم و  نیدـشار  ياـفلخ  دـهع 

قرـش یحاون  قارع و  مدرم  همیمـض  هب  دـندوب ، هفوک  رد  هک  يراصنا  رجاهم و  هدـنامیقاب  هک  تسا  یلاح  رد  تیعـضو  نیا  دنـسانشیمن .
. دنتفریذپ نیملسم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  يو  زا  تیعبات  مالسا ،

لوق هب  هچرگ  دوب ، تفالخ  یعدم  ماش  رد  زین  هیواعم  هرود ، نیمه  رد  هدمآ و  دوجو  هب  ناناملسم  نایم  یقیمع  فاکش  هک  دوب  نشور  اما 
«3 . » دوب هارمه  وا  اب  رفن  کی  اهنت  راصنا  نایم  زا  يو ، دوخ 

دحاو نآ  رد  هک  بلطم  نیا  تفالخ ، خیرات  دهع  نیرخآ  ات  هکلب  دوبن  هدش  هتفریذپ  نامز  نآ  اهنت  هن  تفالخ  هیزجت  لصا  هک  دوب  راکشآ 
طیارش نیرتدب  قارع  دمآ ، راک  رس  رب  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  ینامز  رد  دشن . هتفریذپ  دشاب ، هتشاد  دوجو  مالـسا  ناهج  رد  هفیلخ  ود 

مدرم يارب  تیمکح  رد  هک  یتسکش  رب  هوالع  تشاد . ماش  اب  سایق  رد  ار 
______________________________

ص 142 یبقعلا ، رئاخذ  ص 44 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، ص 168 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 205 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  (. 1)

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


هدمآ راک  رس  هفوک  رد  نارضاح - تعیب  اب  هک  یسک  ناونع  هب  يو  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهش  زا  سپ  الومعم  خیرات ، بتک  رد  هتبلا  (. 2)
نسح ماما  تفالخ  هبساحم  اب  هک  تسا  هدید  خیرات  بتک  زا  یـضعب  رد  دیوگیم : يدوعـسم  یطویـس - يافلخلا  خیرات  کن : دوشیم  دای 

ار هبـساحم  نیا  افلخ ، زا  کی  ره  تفالخ  خیرات  رکذ  اب  دوخ  مه  دعب  دوشیم ؛ تسرد  ۀنـس » نوثالث  يدعب  ۀـفالخلا   » تیاور مالّـسلا  هیلع 
نرق لیاوا  ات  دنتسه  يدعب  تنـس  بهذم  ثعاب  یناب و  هک  ناینامثع  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ص 429 ؛ ج 2 ، بهذلا ، جورم  دهدیم . ناشن 

. دنتفریذپیمن زین  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  موس 
ص 170 ج 3 ، هسناؤملا ، عاتمالا و  کن : و  ص 109 ؛ ءارعشلا ، تاقبط  (. 3)

ص:126  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هدش هدنامرد  هتسخ و  مدرم  گنج ، هس  زا  سپ  هدرک و  فیعـضت  ادیدش  ار  قارع  ياهورین  زین  جراوخ  شروش  دوب ، هدمآ  تسد  هب  قارع 

. داد راک  نیا  هب  نت  یـسک  رتمک  دنوش ، جیـسب  ات  دش  هتـساوخ  مدرم  زا  ردق  هچ  ره  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدنز  ینایاپ  ياهزور  دندوب .
«1»

تمواقم کی  هب  تسد  نانآ  هک  تفریم  نآ  دـیما  ماش ، طلـست  زا  قارع  مدرم  دـیدش  ینارگن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  کنیا 
تعیب دنتـشادن . ماما  شریذپ  زج  ياهراچ  دش  هراشا  هک  روط  نامه  دندیزگیم و  رب  ار  یماما  تسیابیم  راک  نیا  يارب  نانآ  دننزب . يدج 
تعیب لابند  هب  درک . مهارف  ماـما  اـب  قارع  مدرم  تعیب  يارب  هنیمز  ندـش  مهارف  رد  ییازـسب  ریثأـت  زین  ساـبع  نب  هللا  دـبع  دعـس و  نب  سیق 

. دندرک تعیب  لمأت  يردق  اب  زین  زاجح  مدرم  قارع ،
رد دندرک . تعیب  وا  اب  لیلد  نیا  هب  هتشاد و  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تماما  هب  داقتعا  لصا  رد  هک  دندوب  زین  ینایعیش  مدرم ، هدوت  رانک  رد 

جنپ یط  رد  نانآ  دوب . مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  تلود  دییأت  نامثع و  شریذپ  مدع  يانعم  هب  عیشت  بلاغ  روط  هب  هفوک  یبهذم  شیارگ  لصا 
اب تفلاخم  دـندوب . رفنتم  ینامثع  شیارگ  زا  هدـش و  يأرلا  يولع  وا ، ناراـی  ماـما و  ریثأـت  تحت  دوب ، هتـشذگ  ماـما  تموکح  زا  هک  لاـس 
رد دوب : هتفگ  یلجب  هللا  دـبع  نب  ریرج  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  ات  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  رـصع  ناـمه  زا  رهـش  نیا  رد  يو  یماندـب  ناـمثع و 

«2 . » دنام دهاوخن  دنهدیم  مانشد  نامثع  هب  امسر  هک  يرهش 
؟ دننیزگرب دنتسناوتیم  ار  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زج  یسک  هچ  مدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  تداهش  اب 

رد زین  سابع  نب  هّللا  دـبع  نوچ  یـصخش  یتح  دـندوب و  هفوک  رد  هباحـص  زا  یناسک  نایـشیرق ، یتح  ای  راصنا و  نارجاهم و  نایم  رد  هتبلا 
. دشن هدرب  مان  رگید  درف  زا  دماین و  شیپ  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  باختنا  هرابرد  يدیدرت  نیرتکچوک  اما  دوب ، رـضاح  هفوک  رد  نامز  نیا 
زج ياهراچ  هک  دوب  لیلد  نادب  هکلب  « 3 «، » دنتشادیم تسود  شردپ  زا  شیب  ار  یلع  نب  نسح   » قارع مدرم  هک  دوبن  يور  نآ  زا  نیا  هتبلا 

وا هدوب و  هدامآ  نسح  ماما  يارب  طیارش  دنیوگب  هک  دنراد  نآ  دصق  یناسک  هک  دش  ناونع  نیا  يارب  رکذت  نیا  دنتشادن . راک  نیا 
______________________________

ص 67 ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  کن : (. 1)
ج 7 ص 282. قشمد ج 6 ص 30 ، خیرات  رصتخم  (. 2)

ص 171 رکاسع ، نبا  مالّسلا  هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
ص:127  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دهد همادا  هزرابم  هب  تسا  هتساوخن  دوخ 
نیـشناج ناونع  هب  ار  دوخ  دـنزرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  دوشیم  طوبرم  یعیـش  تماـما  هیرظن  هب  هک  اـجنآ  اـت 

ادـخ لوسر  زا  یتـیاور  هنیمز  نیا  رد  « 1 . » دـناهدرکن داـی  يدـهعتیالو  ناونع  هب  دـهاوش  نآ  زا  ناینـس  هچرگ  تسا ، هدرک  یفرعم  شیوخ 
«، 2 « » ادـعق وا  اـماق  ناـماما ، نیـسحلا  نسحلا و  : » هک تسا  نیا  نآ  و  تسا . هدـمآ  یناوارف  ذـخآم  رد  هک  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلص 
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دوجو یتاشرازگ  زین  یخیرات  رظن  زا  هراب ، نیا  رد  تسا . هدوب  صوصنم  ردارب  ود  نیا  تماما  هک  نیا  رب  تسا  ینشور  لیلد  روبزم  ثیدح 
. تسا مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تماما  هرابرد  یعیش  تماما  هیرظن  رب  يدهاش  هک  دراد 

تیماکداش یبایهر و  رب  دـنوادخ  تفگ : ماما  هب  باطخ  یّنـش  روعا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ناـمز  ناـمه  رد  محازم ، نب  رـصن  شرازگ  هب 
نسح و ینعی  نت - ود  نیا  نآ  زا  وـت  زا  سپ  يربـهر  يوـش ، هتـشک  رگا  ییاوـشیپ و  وـت  یتـسیرگن ...  رد  یهلا  روـن  وـترپ  هب  وـت  دـیازفیب ،

ناـیم رد  تنارـسپ ]  ] ود نیا  يزورمین و  نازورف  دیـشروخ  وـت  نسح ! اـبا  يا  رادـب : شوـگ  نادـب  ماهدورـس  يزیچ  زین  نم  تسا . نیـسح -
اب دیتسه  ینادرمکین  امـش  دنرگیدکی ، یپ  زا  و  هارمه ، هدید  شوگ و  نوچمه  نیـسپاو ، مد  ات  هوابون ، ود  نیا  وت و  دـننابات . هام  اههدـیدپ ،

کلهت ناف  : » تفگ ماما  هب  نیفـص  رد  زین  دوراج  نب  رذـنم  « 3 . » تسا هاتوک  نآ  تّزع  ناماد  زا  یمدآ  عون  تسد  هک  ـالاو  سب  یهاـگیاپ 
: تفگ يرعش  رد  وا  كدعب .» نم  انتمئأ  نیسحلا  نسحلا و  ناذهف 

رمقلا تایجادلا  یف  ناذه  وراهنلا  سمش  تنأ  نسح  ابا 
نآ نارای  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـمز  ناـمه  زا  هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیدـب  « 4  » رـصبلا دعب  عمـسلا  ۀلزنمبتامملا  یتح  ناذـه  تنأ و  و 

، مالّسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  زا  دعب  هک  مینادیم  دناهتسنادیم و  مالّسلا  هیلع  نینسح  نآ  زا  ار  يو  زا  سپ  يربهر  ترضح ،
______________________________

ص مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  لتقم  کن : درکن ؛ یفرعم  دوخ  يارب  نیـشناج  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  لقن  يربخ  ایندـلا  یبا  نبا  (. 1)
61

ص 220 داشرالا ، ص 159 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 403 ؛ ج 2 ، نایبلا ، عمجم  (. 2)
ص 34 ج 3 ، يربکلا ، تاقبط  ص 580 ؛) نیفص ، راکیپ   ) 424 صص 425 - نیفص ، ۀعقو  (. 3)

ص 147 ج 3 ، حوتفلا ، (. 4)
ص:128  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هدناوخ و ارف  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يوس  هب  ار  مدرم  زین  سابع  نب  هللا  دـبع  دناهداتـسرف . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یپ  رد  هفوک  نایعیش 
یتقو تشون : هیواعم  هب  دوخ  همان  رد  زین  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  « 1 . » دینک تعیب  وا  اب  تسامش ؛ ماما  ّیصو  امش و  ربمایپ  دنزرف  وا  تفگ :
لقن دوخ  خیاشم  زا  يرایـسب  لوق  زا  يدـع  نب  مثیه  « 2 . » درپـس نم  هب  دوخ  زا  دـعب  ار  رما »  » نیا تفرگ ، رارق  گرم  هناتـسآ  رد  مردـپ  هک 

«3 . » تسا هدوب  شردپ  یصو »  » یلع نب  نسح  دنتفگ  نانآ  هک  هدرک 
زا « 4 . » تسا هدیسر  تماما » تیاصو و   » هب ردپ  يوس  زا  وا  تفگ : ماما  يارب  تعیب  نتفرگ  تقو  رد  دوب  هرـصب  رد  هک  زین  یلئد  دوسالا  وبا 

«5 . » میتسه عیطم  ام  یتسه و  تردپ  یصو  هفیلخ و  وت  هک  دش  هتفگ  ماما  هب  زین  مدرم  يوس 
ینیـشناج هب  ار  يو  وا  هک  یـسک  ناونع  هب  ار  شدنزرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تفریذـپ  ار  هتکن  نیا  ناوتیم  عومجم ، رد  يور ، ره  هب 

«7 . » دناوخب ار  زامن  مالّسلا  هیلع  نسح  ات  داد  روتسد  تشاد  یتلاسک  ماما  هک  زین  ياهعمج  زور  رد  « 6 . » تسا هدرک  حرطم  دریذپیم  دوخ 
یعیش میهافم  هب  دیاب  دندمآ ، مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يوس  هب  دوخ  یبهذم  شیارگ  ساسا  رب  هفوک  یعیـش  مدرم  هک  رما  نیا  زا  رظنفرص 
نینچ هطوبرم  ذـخآم  یمامت  لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هبطخ  نیتسخن  تشاد . هجوت  هلحرم  نیا  رد  تماما ، ماقم  تیب و  لها  صاـخ 

، متسه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  دمحم  دنزرف  نسح  نم  دسانشیمن  یسک  ره  دسانـشیم ، هک  دسانـشیم  ارم  هک  یـسک  ره  تسا :
دنوادـخ هک  متـسه  یتیب  لها  زا  نم  متـسه ، نشور ، غارچ  اـب  و  وا ، نذا  هب  ادـخ ، يوس  هب  رگتوعد  دـنزرف  نم  مریذـن ؛ ریـشب و  دـنزرف  نم 

هک  ] هدرک بجاو  دوخ  باـتک  رد  ار  ناـنآ  یتـسود  دـنوادخ  هک  یناـسک  تسا ؛ هدرک  ریهطت  ار  ناـنآ  رود و  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپ  سجر و 
نادنواشیوخ نتشاد  تسود  زج  تلاسر ، نیا  رب  وگب : دومرف : دنوادخ 

______________________________
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(. هدماین یصو  هملک  هدمآ  ص 33  نییبلاطلا ، لتاقم  30 ؛ صص 31 - ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  رد  هک  ینتم  رد   ) ص 8 ج 2 ، داشرالا ، (. 1)
: هدمآ ص 24  ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  و  ص 36 ] نییبلاطلا ، لتاقم   ] یناهفصا نتم  رد   ) ص 151 ج 4 ، حوتفلا ، (. 2)

(. تسا راکشآ  صن  ود  توافت  هدعب ؛ نم  رمالا  نوملسملا  ّینال  و 
ص 474 ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  (. 3)

ص 116 ج 11 ، یناغالا ، (. 4)
ص 43 ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 5)

48 صص 49 - مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالل  ۀیسایسلا  ةایحلا  کن : (. 6)
ص 431 ج 2 ، بهذلا ، جورم  (. 7)

ص:129  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«2 . » تسا تیب  لـها  اـم  نتـشاد  تسود  ناـمه  کـین  راـک  سپ  مییازفایم » شاییوـکین  هـب  دـنک  یکین  راـک  هـک  ره  و  « » 1 [ » مهاوخیمن

: تفگ هک  هدروآ  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ياههبطخ  زا  یکی  زا  یتمسق  يدوعسم 
« نیلقث  » ود زا  یکی  رهاط و  ّبیط و  تیب  لها  اـم  میتسه ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  کـیدزن  ترتع  اـم  میراگتـسر ، هّللا  بزح  اـم 

هار نآ  رد  لطاب  يوس  چیه  زا  هک  تسادخ  باتک  نآ  يرگید  و  تشاذگ . یقاب  امش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  میتسه 
يزیچ رد  رگا  هک : تسا ، رمالا  یلوا  لوسر ، ادخ و  زا  تعاط  هب  قحلم  اریز  تسا ؛ بجاو  ام  تعاطا  هک  دینک  تعاطا  ام  زا  سپ  درادن ... 

ار نآ  دنتـسه ، ملع  طابنتـسا  لها  هک  نانآ  هنیآره  دوش  هدرب  رمالا  یلوا  لوسر و  دزن  رگا  و  دیرب ...  لوسر  ادخ و  دزن  ار  نآ  دیدرک  عازن 
«3 . » تسناد دنهاوخ 

ناریما ام  دیسرتب . ادخ  زا  ام  هرابرد  هفوک ! مدرم  يا  تفگیم : هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هبطخ  ياپ  دیوگیم : فاسی  نب  لاله 
تیبلا و لـهأ  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنإ  : » دومرف اـم  هراـبرد  دـنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لـها  اـم  میتسه . امـش  ناـنامهم  اـمش و 

. دش حورجم  طاباس  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هدوب  ینآ  زا  دعب  هبطخ  نیا  ایوگ  « 4 «. » اریهطت مکرهطی 
شیوخ قح  ار  تفالخ  هدـمآ ، نیـشیپ  يافلخ  اب  راصنا  نیرجاهم و  تعیب  هرابرد  هچنآ  مغر  یلع  ردـپ ، نوچمه  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
نیشیپ يافلخ  باختنا  زا  داقتنا  يواح  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  تاراهظا  زا  یخرب  ریظن  هیواعم ، هب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  همان  تسنادیم .

لالدتـسا نآ  نتفریذپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  یـشیوخ  هب  هفیقـس ، رد  شیرق  لالدتـسا  اب  هراشا  اب  همان ، نیا  رد  ماما  تسا .
يارب نانیا  داد ، ناشن  شیرق  اب  دروخرب  رد  برع  هک  یفاصنا  اما  میدرک  شیرق  رب  ار  لالدتـسا  نیمه  زین  ام  درادیم : راهظا  برع ، طـسوت 

ام دیامرفیم : ماما  سپس  دنتساخرب . ینمشد  هب  ام  اب  دنتشاد و  اور  ملظ  ام  رب  قافتا  هب  نانآ  دندادن ؛ ناشن  ام 
______________________________

هدش رکذ  لوا  تمـسق  هب  ياکتا  اب  هیآ  همادا  هدـماین و  ربخ  لصا  رد  هک  تسا  دانتـسا  دروم  هیآ  لوا  تمـسق  هدـمآ  هشورک  رد  هچنآ  (. 1)
. تسا

دعس نبا  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  31 ؛ صص 30 - ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ص 33 ؛ نیبلاطلا ، لتاقم  (. 2)
527 صص 526 - ج 3 ، ۀباحصلا ، ةایح  ص 28 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 167 ؛

(83 ءاسن /  ) ص 432 ج 2 ، بهذلا ، جورم  (. 3)
ص 167 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 4)

ص:130  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
چیه هک  یـسک  میاهدش  وت  راتفرگ  زورما  هک  نیا  ات  میدرکن  زاربا  يزیچ  میدرک و  لمحت  میتشاد  بازحا  ناقفانم و  زا  هک  یـسرت  ببـس  هب 
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ات تساوخ  وا  زا  ماما  هاگنآ  تسا . هدوب  وا  باتک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نمـشد  نیرتدـب  شردـپ  درادـن و  نید  رد  ياهقباس 
بیترت نیدب  تشون : هفیقـس  نایرج  اب  ماما  دروخرب  هب  تبـسن  خساپ  رد  هیواعم  دنک . تعیب  دـناهدرک ، تعیب  وا  اب  هک  مدرم ، رگید  اب  هارمه 

لضف و ام  نونکا  ار ؛ راصنا  نیرجاهم و  زا  ياحلص  هک  نانآ ، اهنت  هن  يراد ، رارق  ماهتا  دروم  ار  هدیبع  وبا  رمع و  رکب ، وبا  تحارـص ، هب  وت 
فالتخا زین  زورما  ار ؛ امش  هن  دننیزگرب  مالسا  ظفح  يارب  ار  نانآ  هک  دنداد  صیخشت  نینچ  نانآ  زور  نآ  مینکیمن . راکنا  ار  امـش  هقباس 

زا تیراداوه  وت ، يراد  تیعر  هک  متـسنادیم  رگا  تسادـخ . لوسر  تافو  زا  سپ  امـش  رکب و  وبأ  ناـیم  فـالتخا  ناـمه  وت ، نم و  ناـیم 
ینالوط یتموکح  نم  اما  مدرکیم ؛ تعیب  وت  اب  تسا  رتيوق  نم  زا  نمشد  اب  تدروخرب  لام و  ندروآ  مهارف  توق  بوخ ، تسایـس  تما ،

، مدوخ زا  سپ  ینک  نینچ  رگا  يریذپب ، ارم  تیمکاح  وت  هک  تسا  راوازس  مرتگرزب ، وت  زا  زین  یّنس  رظن  زا  مراد ، يرتشیب  هبرجت  ماهتـشاد ،
بلط هک  ار  قارع  ياـجک  ره  جارخ  دیـشخب و  مهاوخ  وت  هب  یناوارف  لاـم  قارع  لاـملا  تیب  زا  درک و  مهاوخ  راذـگاو  وت  هب  ار  تموـکح 

«1 . » تشاذگ مهاوخ  تارایتخا  رد  ینک 
دمحم نایم  هلدابتم  همان  رد  مالّـسلا ، هیلع  یلع  رکب و  وبأ  ياوعد  اب  شدنزرف ، مالّـسلا و  هیلع  یلع  اب  وا  يریگرد  تهابـش  هب  هیواعم  هراشا 

نیا رد  وا  درکیم ؛ عافد  تدـش  هب  نانآ  زا  تسنادیم و  رمع  رکب و  وبأ  فلخ  ار  دوخ  هیواـعم  « 2 . » تسا هدـمآ  زین  هیواعم  رکب و  یبا  نب 
رگا داد : خساپ  ماما  و  يدرک ؛ افلخ  رب  یغب »  » وت تشون : زین  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ربارب  رد  ینامز  تشاد . زین  یسایس  يریگهرهب  دصق  راک 
چیه زا  هراب  نیا  رد  هدرک و  داقتنا  نانآ  لامعا  زا  یخرب  زا  اما  هدرکن  یغب  وا  هوـالع ، هب  دـنک ؛ یهاوخ  رذـع  دـیابن  هیواـعم  زا  هدرک  نینچ 

، یهاوخ رذع  سک 
______________________________

صص نییبلاطلا ، لتاقم  153 ؛ صص 151 - ج 4 ، حوتفلا ، صیخلت ؛) اب   ) 36 صص 33 - ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  (. 1)
64 - 68

ادخ لوسر  یتقو  اما  میتخانشیم ، ار  یلع  يرترب  تردپ  نم و  تشون : رکب  یبا  نب  دمحم  هب  هیواعم  ص 31 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)
هک دندوب  یناسک  نیلوا  شقوراف  وت و  ردپ  هرما ،» یلع  هفلاخ  هّقح و  ّزتبا  نم  لوا  هقوراف  كوبا و  ناکف   » تشذـگرد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

13 صص 11 - ج 3 ، بهذلا ، جورم  دندرک . تفلاخم  وا  راک  اب  هتفرگ و  وا  قح 
ص:131  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » درک دهاوخن 
تقو رد  دعـس  نب  سیق  هدش  هتفگ  دننک . تعیب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  زاجح  قارع و  مدرم  ات  دـش  ببـس  یفلتخم  لماوع  يور ، ره  هب 
رترب اهنیا  دومرف : هتفریذپ و  ار  تنس  باتک و  اهنت  ماما  دنکیم ؛ تعیب  وا  اب  ناراکمتس  اب  داهج  لوسر و  تنس  ادخ ، باتک  رب  تفگ : تعیب 
هیلع یلع  زا  هک  تفگ  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  سابع  نبا  دـیوگیم : ینیادـم  « 2 . » دنتسه یطرـش  ره  زا 

يرگید رب  سک  چیه  دیراد  تهارک  رگا  دیآ و  نوریب  وا ] اب  تعیب  يارب   ] دیراد تسود  رگا  افلخ ] كرت  دق  و   ] هدنام یقاب  یـسک  مالّـسلا 
. درادن يدهعت ] ]

هرابرد ار  ریهطت  هیآ  ياهبطخ  نمض  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ماما  دندرک . تیاضر  مالعا  هدرک و  هیرگ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  مدرم 
تعیب نم  اب  رایتخا  هب  هکلب  هارکا  يور  زا  هن  امـش  دـندومرف : مدرم  هب  باطخ  ماما  اهدـعب  « 3 . » دندرک تعیب  وا  اب  مدرم  دـناوخ و  تیب  لها 

«4 . » دیدرک
تبسن وا  زا  رتقحم  رتینتشادتسود و  ار  یسک  دنتفگ ، نانآ  درک و  توعد  وا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  سابع  نبا  هک  هدمآ  یناهفـصا  لقن  رد 

«5 . » دندرک تعیب  وا  اب  سپس  دنسانشیمن ، تفالخ  هب 
نیا رد  دوب . نیمرح  لها  تعیب  تفالخ ، رما  رد  هدش  هتفریذپ  یـسایس  لصا  هک  نیا  نآ  تشاد و  هجوت  رگید  هلأسم  کی  هب  دـیاب  اجنیا  رد 
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لمج و رد  زین  تاحوتف و  رد  هباحص  زا  یمیظع  لسن  دوب ، هتشذگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  لاس  یـس  دودح  هک  نامز 
نیرجاهم و تعیب  هک  روکذـم  لصا  تروص  نیا  رد  دوب . هدـمآ  رد  تفالخ  تیزکرم  زا  زین  هنیدـم  هوـالع ، هب  دـندوب . هتـشذگ  رد  نیفص 
هک دوب  نآ  رگناشن  دوخ  نیا  هدمآ و  دوجو  هب  رما  نیا  رد  یلکشم  بیترت  نیدب  دش ؛ روبزم  لاکـشا  ود  اب  هجاوم  دوب ، هنیدم  نکاس  راصنا 

لـصا نیـشناج  ناونع  هب  هیواعم  طسوت  يدهعتیالو  لصا  لصا ، نیا  نتفر  نیب  زا  اب  هارمه  هک  دید  میهاوخ  تسا . ینوگرگد  هب  ور  عاضوا 
هیواعم دوب . هدنام  یقاب  دشاب  تفالخ  یعدم  دناوتب  هک  یسک  رتمک  زین  شیرق  نارس  زا  هک  دوزفا  دیاب  بلطم  نیدب  دیدرگ . حرطم  نیـشیپ 

نانآ زا  سرتب ! ادخ  زا  شیرق  هرابرد  نونکا  تشون : سابع  نبا  هب  ياهمان  رد 
______________________________

همان 28 هغالبلا ، جهن  (. 1)
ص 158 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  (. 2)

ص 28 کن : و  ص 22 ؛ ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
ص 156 ج 4 ، حوتفلا ، (. 4)

ص 31 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 5)
ص:132  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رمع نب  هّللا  دبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هک  زاجح  رد  رفن  ود  میتسه ، صاع  نب  ورمع  نم و  هک  ماش  رد  رفن  ود  هدنام : یقاب  نت  شـش  اهنت 
«1 . » دیتسه یلع  نب  نسح  وت و  هک  قارع  رد  رفن  ود  دنتسه و 

یتالکـشم قارع  مدرم  هک  نآ  زج  درک  نینچ  دـنک و  دامتعا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دـنزرف  هب  تسناوتیم  اـهنت  قارع  یطیارـش ، نینچ  رد 
اب گنج  رب  رارصا  هک  یناسک  ماما ، اب  تعیب  نایرج  رد  دنشاب . رادیاپ  تباث و  دندوب  هدرک  باختنا  هک  یهار  رد  دنتـسناوتیمن  هک  دنتـشاد 

تعیب هیواعم  اب  گنج  رـس  رب  ام  هک  هک  انعم  نیا  هب  دـنناجنگب . زین  ار  هیواعم  اب  گنج  تعیب ، طیارـش  رد  اـت  دـندوب  نآ  رب  دنتـشاد  هیواـعم 
دیگنج سک  ره  اب  هک  طرش  نیا  هب  دنکیم  تعیب  اهنآ  اب  دومرف : هدشن و  طرـش  نیا  شریذپ  هب  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  مینکیم .

نینچ هیاپ  رب  دـناوتیمن  هعماج  ماـما  هک  تسا  یعیبط  « 2 .« » دـننک دروخرب  تملاسم  اب  درک ، دروخرب  تملاـسم  هب  سک  ره  اـب  دـنگنجب و 
تـشادرب یخرب  هک  نانچ  ماما  نخـس  نیا  دـشاب . راـتخم  حلـص  گـنج و  نوچمه  یمهم  رما  رد  دـیاب  هکلب  دـنک . تعیب  یـسک  اـب  یطرش 

زا دوخ  ماما  هک  دـیآیمرب  نینچ  ماما  يدـعب  تامادـقا  زا  هچ  « 3 ، » تسا هتـشادن  گنج  دـصق  زاغآ  زا  ماما  هک  دوبن  اـنعم  نیا  هب  دـناهدرک 
هعماج ماما  ناونع  هب  دوخ  رادتقا  هزوح  ظفح  طرـش ، نیا  شریذپ  مدـع  زا  یلـصا  فدـه  تسا . هتـشاد  رارـصا  گنج  رب  هک  هدوب  یناسک 

. تسا هدوب 
زور رد  ماما  اب  تعیب  دیفم ، خیـش  هتـشون  هب  هعماج . يارب  ماما  هن  دناهدیزگرب  یماظن  هدنامرف  نانآ  هک  دوب  انعم  نیا  هب  اهنآ  طرـش  شریذـپ 

«4 . » تسا هدوب  ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  هعمج ،

هفوک مدرم  یسایس  یبهذم و  ياهتلصخ 

قارع میشاب . هتشاد  قارع  یمومع  تیعضو  هب  ياهراشا  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نارود  یـسایس  لئاسم  نایب  زاغآ  رد  ات  تسین  تبـسانمیب 
هک تسا  یمالسا  لیصا  ياهنیمزرس  زا  یکی 

______________________________

فارشالا ج 4 ص 105 ش 315. باسنا  ۀسایسلا ج 1 ص 133 ؛ ۀمامالا و  (. 1)
ص 29 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 158 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  154 ؛ صص 155 - دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 2)
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ص 29 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
ص 9 ج 2 ، داشرالا ، (. 4)

ص:133  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هاگن شیوخ  هنیـس  رد  ار  يرامـشیب  ياهدادـخر  مهم و  تالوحت  هتـشاد و  ینارمکح  مالـسا  ناهج  رب  اهنرق  يارب  تفالخ ، تایح  یط  رد 
ناهج رد  ار  يرتمهم  شقن  دادغب  ییادیپ  اب  اهدعب  دمآ و  دیدپ  نیقارع »  » ناونع هب  هفوک  هرصب و  رهش  ود  اب  قارع ، زاغآ ، رد  تسا . هتـشاد 

ات هرصب  تسا . هدنام  یقاب  دادغب  سیسأت  ات  لاس  دص  زونه  هک  تسا  ینامز  مییوگیم ، نخـس  نآ  زا  ام  هک  ییاهلاس  دش . رادهدهع  مالـسا 
رد دش . لیدـعت  يدودـح  ات  نآ  رد  هلزتعم »  » ذوفن تهج  هب  اهدـعب  هچرگ  « 1 . » دوب بهذم » ینامثع   » يرهـش لمج ، هعقاو  زا  سپ  اهتدـم 
زین اهدعب  تشاد و  همادا  هیما  ینب  تموکح  لوط  مامت  رد  ترهـش  نیا  دـشیم و  هتخانـش  هعیـش  زکارم  زا  یکی  هشیمه  هفوک ، رهـش  ربارب ،

فرط زا  و  تمالم ،»  » دروم فرط ، کی  زا  فلتخم ، عقاوم  رد  رهـش  نیا  همه ، نیا  اب  دـندوب . اجرباپ  دوخ  یعیـش  هدـیقع  رب  راید  نآ  مدرم 
نیا یگنوگچ  تسا . هدـش  ینوگاـنوگ  ياـهتواضق  رهـش ، نیا  مدرم  دروم  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا . هدوب  دـیجمت » فیرعت و   » دروم رگید 

: درک وجتسج  ناوتیم  هتکن  دنچ  رد  ار  هلأسم 
هدوب تیب  لها  زا  عافد  تهج  رد  اهنآ  عضوم  خیرات ، زا  یعطاقم  رد  دناهتـشاد : یتوافتم  عضاوم  فلتخم ، عطاقم  رد  رهـش  نیا  مدرم  فلا -

دـش قفوم  ماما  هک  دوب  مدرم  نیمه  يراکمه  اب  لمج  نایرج  رد  هک  نیا  امک  دـناهدرک ، تیوقت  ار  يولع  حاـنج  يریظنیب  تعاجـش  اـب  و 
ندش ریگنیمز  ببس  هدرک و  یتسـس  ترـضح  نآ  يرای  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  رخاوا  رد  تسرد  اما  دهد ، تسکـش  ار  نیثکان 
یلع نب  نسح  يرای  زا  مدرم  هدوت  اـما  « 2 ، » دندوب يرایـسب  نایعیـش  اهنآ  نایم  رد  هک  نیا  اب  اهدـعب  دـندروآ . مهارف  ار  لطاب  زوریپ  قح و 

هب اهنآ  زا  يدایز  هورگ  لاح  نیا  اب  دـیدرگ . رارکت  زین  لاس 61  مرحم  رد  قافتا  نیمه  دنتشاذگ . اهنت  ار  وا  هدرک و  یهاتوک  مالّـسلا  هیلع 
اب اهنآ  زا  یعمج  يراـکمه  دندیـسر . تداهـش  هب  نیباوت  ماـیق  ناـیرج  رد  اـهنآ  نیرتشیب  هدرک و  هبوت  شیوخ  تشز  رادرک  زا  نیباوت  ماـن 

عضوم زا  يرگید  هناشن  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  زا  ماقتنا  يارب  دیبع  یبا  نب  راتخم 
______________________________

رب ار  یلع  هک  دـناهدش  ادـیپ  یناسک  هرـصب  رد  هک  دینـش  مود  نرق  رد  هداتق  هک  هدـمآ  ربخ  نیا  رد  ص 527 . ج 1 ، دعج ، نبا  دنـسم  (. 1)
. دندوبن نینچ  رهش  نیا  یلاها  امش  زا  شیپ  مسق ، ادخ  هب  تفگ : وا  دنهدیم ، يرترب  نامثع 

. دندوب هتفریذپ  دنوادخ  بناج  زا  ماما  ناونع  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  نیا  هن  دندوب ، یسایس  نایعیش  بلغا  نایعیش ، نیا  (. 2)
ص:134  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هدش هتـسناد  نایولع  هب  تبـسن  نانآ  ییافویب  رب  ناشن  لاس 122 ه  رد  یلع  نب  دـیز  یهارمه  رد  نانآ  یهاـتوک  ربارب  رد  تساـهنآ . یعیش 
. تسا

راـکفا اـهنآ  زا  یهورگ  تسا . رهـش  نـیا  رد  فـلتخم  یبهذـم  یـسایس و  ياـههورگ  دوـجو  ضقاـنتم ، ياـهتواضق  نـیا  رگید  لـیلد  ب -
ناییادف زا  نایعیش ، ینعی  هورگ ، نیموس  دندوب ؛ ناتـسادمه  هیما  ینب  اب  شیب  مک و  فارـشا ،»  » ناونع اب  رگید  یهورگ  هتـشاد و  یجراخ » »

دسفم رصانع  دنوشب و  ناشحیحص  لامعا  رطاخ  هب  ار  اهدیجمت  نیرتهب  اهنآ ، نابوخ  ات  دش  ببس  هلأسم  نیا  دندوب . مالّـسلا  هیلع  تیب  لها 
. دنورب شیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رسپ  نتشک  ات  اهنآ ،

. دوب رثؤم  عیرس  ياهعضوم  رییغت  نیا  رب  زین  رهش  یلیابق  بیکرت  ج -
نیا دـنتفرگیم . میمـصت  روما  نیرتیعطقم  ندـید  اـب  هک  يروـط  هب  دوـب  هدرک  هنایوخدـنت  یحور  راـتفرگ  ار  اـهنآ  ياهلیبـق  ياهتیـساسح 
ینب هک  يزیچ  دمآیم ؛ باسح  هب  نایفوک  یگچراپکی  مدع  يارب  یلکـشم  دوخ  نیا  دوب و  اهنآ  ياهلیبق  عفانم  تهج  رد  اتدمع  اهمیمـصت 

. دنتفرگ هرهب  نآ  زا  اهراب  هیما 
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رگا ام  رظن  هب  دشابیم . مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تماما  هناتسآ  رد  قارع  مدرم  تیعضو  تخانش  میزادرپب ، نادب  دیابیم  اجنیا  رد  هچنآ 
. دش دهاوخ  كرد  رتهب  قارع  يدعب  تالوحت  دنوش  هتخانش  یبوخب  مدرم  نیا 

هیلع یلع  ماما  نایعیـش  لوا  هورگ  دنکیم : میـسقت  هتـسد  دنچ  هب  ار  مدرم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  باحـصا  هرابرد  یلیلحت  رد  دیفم  خـیش 
عمج وا  درگ  تشاد ، ار  ماش  اب  گنج  دصق  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نوچ  هدوب و  هیواعم  اب  هزرابم  ددص  رد  هک  جراوخ  مود  هورگ  مالّسلا 
هورگ دننک ، هچ  دنتـسنادیمن  دندوب و  ماوع  هک  یناسک  مراهچ  هورگ  دنتـشگیم ، میانغ  لابند  هب  هک  یناراکعمط  موس  هورگ  دندوب . هدش 

«1 . » دندوب دوخ  ياسؤر  عبات  اهنت  نید ، هب  هجوت  نودب  یگلیبق و  تیبصع  هزیگنا  هب  هک  اهنآ  مجنپ 
هک دوب  ياهقطنم  قارع  دوب . همه  زا  شیب  ناشدادعت  موس ، هورگ  نایم ، نیا  رد 

______________________________

ص 32؛ ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم ، 56 ؛ ص 46 ، ج 44 ، راونالا ، راـحب  ص 147 ؛ همهملا ، لوـصفلا  ص 10 ؛ ج 2 ، داـشرالا ، (. 1)
68 صص 69 - مالّسلا  هیلع  نسحلا  مامالا  حلص 

ص:135  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
مالّسلا هیلع  یلع  ماما  هک  يزور  زا  اما  دیدرگیم . نآ  بیـصن  يدایز  میانغ  اهدربن ، یمامت  رد  دمآیم و  باسح  هب  قرـش  تاحوتف  زکرم 

دیدج طیارـش  رد  « 1 . » دنتـسنادیم یلع  لآ  راـکبلط  ار  دوخ  لـیلد  نیمه  هب  دـندش و  یلخاد  ياـهگنج  ریگرد  اـهنآ  دـمآ ، هقطنم  نیا  هب 
و  ) درکیم رـشتنم  هیواعم  هک  یتاعیاش  اب  دـننک . زاغآ  ار  ياهزات  گـنج  ناورهن ، دربن  زا  سپ  هک  دـندیدیمن  نیا  رد  ار  شیوخ  تحلـصم 
ار دـیدرت  نیا  جراوخ  شیادـیپ  دوب . هتفای  شرتسگ  نایقارع  نایم  رد  دـیدرت  دزیم ،) نماد  قارع  رد  دوخ  ناسوساج  کمک  اب  ار  راک  نیا 

. دندوب هداد  تسد  زا  ار  تانایرج  تسرد  لیلحت  تردق  مدرم  زا  يرایسب  دیشخب و  ینوزف 
لاس دص  لوط  رد  ماکح  اب  دروخرب  رد  ار  دوخ  هیحور  قارع  مدرم  الوصا  هک ، تسا  نیا  تفگ  دیاب  قوف  بلاطم  زا  رظنفرـص  هک  یتقیقح 

دنـشاب و طلـسم  ربمایپ  هنیدم  رب  ات  دوب  هدش  ببـس  دندوب ، هدروآ  تسد  هب  ناریا  حـتف  ياهلاس  یط  رد  مدرم  نیا  هک  يرورغ  دـنداد . ناشن 
هلیح و لها  هک  ییاههرهچ  ور  زا  دـنک . علخ  ار  رظن  دروم  مکاح  ات  دنتـشادیم  نآ  رب  ار  رمع  یتح  دنتـساوخیم ، ار  یمکاح  لزع  هاـگره 

ریغ تیـصخش  کی  ناونع  هب  صاقو  یبا  نب  دعـس  كاپ و  ناسنا  کی  ناونع  هب  رـسای  نب  رامع  دندمآیم . رظن  هب  بولغم  دندوبن ، گنرین 
ار وا  رمع  هک  نانچ  نآ   ) دنمتردق رجاف  کی  ناونع  هب  ۀبعش  نب  ةریغم  اما  دنروایب . ماود  هفوک  رد  دنتـسناوتن  هک  دندوب  يدارفا  زا  یـسایس ،

. دنارب مکح  هفوک  رب  اهتدم  ات  تسناوت  درک ) فیصوت 
ربارب دنچ  مالـسا  ناهج  رد  نآ  شقن  تفای و  هعـسوت  هفوک  درک ، ترجه  رهـش  نیا  هب  هنیدـم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  ینامز  اهدـعب ،

وا زا  تیامح  هب  مدرم  ات  دش  ببس  مالـسا ، تایح  لوط  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياهیراکادف  هقباس  زین  یملع و  یقالخا و  هناوتـشپ  دش .
ات دش  بجوم  دیشخب و  ینوزف  ار  ماما  تسادق  وا ، هاپس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  ندش  همیمض  وا و  کیدزن  نارای  دنزیخرب .

ماما اب  هلباقم  يارب  ینید  ياهناهب  دـندش ، تیمکح  هلأسم  ریگرد  نیفـص  رد  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  اما  دـنوش . هریچ  وا  رب  دـنناوتن  اـهنآ  اهتدـم 
: دومرف ماما  هک  ییاج  ات  دندیشک ، رانک  ار  دوخ  یگتـسخ ، هناهب  هب  یلخاد  ظاحل  زا  جراوخ ، یبوکرـس  زا  سپ  دنتفای و  مالّـسلا  هیلع  یلع 

اهنآ رادربنامرف  و  هدیدمتس ، مدرم  هیحان  زا  یلاو  کی  ناونع  هب  وا 
______________________________

. دنکیم حیرصت  هلأسم  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  دید  دیهاوخ  اهدعب  (. 1)
ص:136  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » تسا هدش 
رب تسناوتیم  دادبتـسا  رابجا و  روز و  اب  هتبلا  دنک . حالـصا  ار  اهنآ  دناوتیمن  هک  درک  مالعا  مدرم ، رد  دـیدج  تیعـضو  شیادـیپ  اب  ماما 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


ار مدرم  هیحور  نیا  ینیریش ، رایسب  مالک  رد  دوخ  وا  دوبن . ياهویش  نینچ  زا  هدافتسا  ناهاوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  اما ، دنارب ، مکح  مدرم 
بیدأت ار  امش  یتسدبوچ  اب  دیـشخبن ، يدوس  اما  مداد ، رارق  شنزرـس  دروم  نآرق ، ظعاوم  اب  ار  امـش  نم  هفوک ! مدرم  يا  : » درک فیـصوت 
تیاعر مهزاب  مداد ، رارق  برـض  دروم  ار  امـش  دـننکیم ) ارجا  ار  دودـح  نآ  اـب  هک   ) قالـش هلیـسو  هب  دـیدشن ، میقتـسم  امـش  اـما  مدرک ،

««. 2  » مزادنایمن داسف  هب  ار  دوخ  امش  حالصا  يارب  نم  اما  تسا ، ریشمش  دنک ، حالصا  ار  امش  دناوتیم  هک  يزیچ  اهنت  دیدرکن .
هیلع یلع  نوچمه  یسک  رگا  هقطنم ، نیا  رد  دنکیم ، دییأت  ار  نآ  خیرات  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دندشیم . مار  ریشمش  اب  اهنت  قارع ، مدرم 

لیمحت اهنآ  رب  دنراد  تهارک  نآ  زا  مدرم  هک  ار  يزیچ  ناشدوخ ، ریبعت  هب  و   ) دنک هدافتسا  دادبتـسا  روز و  زا  دهاوخن  شدنزرف  مالّـسلا و 
. دشاب هتشاد  تیقفوم  دیما  دناوتیمن  دنکن )

نیدـب دـندرکیم . تموکح  نآ  رب  جاجح  ای  هللا و  دـیبع  شرـسپ  دایز ، نوچ  يدارفا  هک  تفرگیم  مارآ  ینامز  اهنت  قارع ، زین  نآ  زا  سپ 
زین وا  اما  درک . هرادا  ار  هقطنم  تسایس ، اب  يدنچ  زین  راتخم  دوب . هقطنم  نیا  یـسایس  ياهـشنت  ندرک  شکورف  بجوم  دادبتـسا  اهنت  هنوگ ،

. قارع هب  دسر  هچ  دنک ؛ هچراپکی  ار  هفوک  تسناوتن  دشاب ، هتشاد  يدادبتسا  دروخرب  تساوخیمن  هک  تهج  نیمه  هب 
. تسایوگ رایسب  مدرم ، نیا  تایحور  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوخ  تاریبعت 

طقـس ار  دوخ  هچب  تیاهن  رد  لـمح ، نارود  جـنر  درد و  لـمحت  زا  سپ  هک  دـنکیم  ياهلماـح  نز  هب  هیبشت  ار  اـهنآ  ماـما  هلمج  کـی  رد 
هدنکارپ رگید  يوس  زا  دنیآ  مه  درگ  وس  کی  زا  هاگره  هک  دنکیم  هیبشت  یتسرپرسیب  نارتش  هب  ار  اهنآ  رگید  راب  و  « 3 . » دنکیم

______________________________

هبطخ 199 هغالبلا ، جهن  (. 1)
«. یسفن داسفب  مکحالص  ایّرحتم  تنک  ام  و  : » ص 281 ج 1 ، داشرالا ، (. 2)

هبطخ 70 هغالبلا ، جهن  (. 3)
ص:137  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ار یناسنا  یقطنم و  ياههار  هب  دـنبیاپ  مه  نآ  بلط ، حالـصا  مارآ و  رادـمامز  یلاو و  کی  تسناوتیمن  اتعیبط  هیحور ، نیا  « 1 . » دنوشیم
اهنآ دـنوش ، دـحتم  ماش  هیلع  ات  دـنکیم  رارـصا  مدرم  نیا  هب  هچ  ره  راک ، رخاوا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسور  نیا  زا  دـنک  لمحت 

: دوشیم هدوشگ  اهنآ  يور  هب  ماما  تمالم  نابز  هک  تسا  تقو  نآ  دننکیمن ، یشالت  زین ، قارع  دوخ  زا  عافد  يارب  یتح 
ۀیواعم ّنأ  ابجع ، سیل  أ و  مکذحـشت ؟ ۀـیمح  امأ  مکعمجی ، نید  امأ  متنأ ، هللا  بجت ، مل  توعد  اذإ  عطت و  مل  ترما  اذإ  یتلا  ۀـقرفلا  اـهتیأ 

هنوضرت اضر  يرما  نم  مکیلإ  جرخی  هنأ ال  مالـسالا ، ۀکیرت  متنأ  مکوعدأ و  انأ  ءاطع و  ۀنوعم و ال  ریغ  یلع  هنوعبتیف  ماغطلا  ةافجلا  اوعدـی 
«2 . » توملا ّیلإ  قال  انأ  ام  ّبحا  نإ  هیلع و  نوعمتجتف  طخس  و ال 

هک تسین  ینید  ایآ  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دـینکیمن  تباجا  منکیم  توعد  یتقو  هدرکن و  تعاـطا  مهدیم  روتـسد  یتقو  هک  یهورگ  يا 
لوپ نودب  ار  لهاج  نادرگنایب  هیواعم ، هک  تسین  بجعت  ایآ  دنک ؟ کیرحت  ادخ  هب  ار  امش  هک  تسین  یتّیمح  ایآ  دشخب ؟ تدحو  ار  امش 

زا کیچـیه  هب  تبـسن  اما  دـیتسه  مالـسا  هدـنامیقاب  هک  یلاـح  رد  منکیم  توعد  ار  امـش  نم  دـننکیم و  تعباـتم  ار  وا  دـناوخیم و  ارف 
تاقالم مراد  تسود  هک  يزیچ  اهنت  دـییآیمن . مهارف  نم  مشخ  دروم  رما  چـیه  هیلع  دـیهدیمن و  تیاضر  نم  شخبتیاـضر  تاروتـسد 

. تسا گرم  منک ،
ماما هتبلا  دنکیم . گرم  يوزرآ  ماما  هک  ییاج  ات  دـنراد ، يدروخرب  نینچ  ناشخرد ، قباوس  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  مدرم  نیا 

نونکا هک  دوب  نیا  ماما  هویش  اما  دتسرفب ، گنج  هب  زورب  ای  هدرک و  بذج  ار  مدرم  هیواعم ، دننامه  یمالسا ، ریغ  ياههویـش  اب  تسناوتیم 
تـسین تماما »  » وا يربهر  دـنک ، نینچ  رگا  هک  ارچ  « 3  » درادناو دـنهاوخیمن  هک  يزیچ  رب  ار  اهنآ  دـنراد ، تسود  ار  ندـنام » ، » مدرم هک 
نب نسح  تفالخ  هناتسآ  رد  یمدرم ، نینچ  يور ، ره  هب  درکیم . راختفا  نادب  هیواعم  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  تسا . یهاشداپ »  » هکلب
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______________________________

« يرخأ بناج  نم  تقرفت  بناج  نم  تعمتجا  املک  اهتاعر  اهنع  باغ  لبالا  هابشا  ای   » ص 283 ج 1 ، داشرالا : (. 1)
ص 67 ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)

« نوهرکت ام  یلع  مکلمحأ  نأ  یل  سیل  ءاقبلا و  متببحا  دق  و  : » ج 11 و ص 29 نامه ، (. 3)
ص:138  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

زا تحارتسا  يارب  هک  ینامز  دـنریذپب و  قارع  زا  عافد  يارب  ار  ناشماما  نامرف  دـندشن  رـضاح  هک  یمدرم  دنتـشاد ، رارق  مالّـسلا  هیلع  یلع 
«1 . » دنتشگنزاب رگید  دنتفر  ناشیاههناخ  هب  ناورهن 

، ّتیمکح زا  لبق  اـت  هک  ماـش  مدرم  دوب . هدـش  شیپ  زا  رتيوق  ماـش  رد  زین  هیواـعم  عضوم  هداـهن و  ینوزف  هب  ور  تالکـشم  عطقم ، نیا  رد 
. تشادن ار  نیفص  گنج  ییاپ  رب  نامز  یگچراپکی  قارع ، ربارب ، رد  دنتسنادیم . نینمؤملا » ریما   » ار وا  نونکا  دندناوخیم ، ریما  ار  هیواعم 

یلع نب  نسح  نآ ، رب  نوزفا  دوب . هدرک  فیعـضت  تدـش  هب  ار  اهنآ  هیحور  « 2 ، » دنداد ناورهن  نیفص و  رد  نایقارع  هک  يدایز  ياههتـشک 
ماش هطلـس  زا  قارع ، لاـح  نیع  رد  دوب . هدرک  رتراوشد  ار  عاـضوا  لـئاسم  نیا  همه  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دـنزرف  زین  مالّـسلا  هیلع 
اهنآ رگید ، نخـس  هب  دـندوبن . زین  وا  تداهـش  هب  یـضار  اـما  دـندرکن ، يوریپ  دوـخ  ماـما  زا  اـهنآ  هک  تسا  تسرد  نیا  تـشاد . تـشحو 
سک چیه  دنتـشادن . مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دنزرف  اب  تعیب  زج  ياهراچ  لیلد ، نیمه  هب  دنریذپب و  قارع  رب  ار  هیواعم  هطلـس  دنتـساوخیمن 
مکاح قارع  رب  هیما  ینب  یعیبط ، روط  هب  يو ، ندوبن  ضرف  اب  تشادن و  ار  قارع  يربهر  هنیمز  طیارش ، نآ  رد  مالّسلا ، هیلع  نسح  ماما  زج 
رادافو دوخ  دـیدج  ماما  اب  شیوخ  دـهع  هب  دـنناوتب  لمع  رد  هک  تشادـن  هشیر  هزادـنا  نآ  اهیقارع  تساوخ  نیا  لاـح  نیع  رد  دـندشیم .
نیدـب دـنتفریذپ . هارکا ) اب  هچرگ   ) ار هیما  ینب  تموکح  اب  ار  ندـنام  باختنا ، زرم  رد  داتفا ، قافتا  هک  هنوگ  نامه  ماجنارـس  هکلب  دنـشاب ،

. تفر هنیدم  هب  راچان  هب  ماما  دوبن و  مدرم  نیا  رانک  رد  ماما  ندنام  يارب  ییاج  بیترت 

هیواعم ماما و  تامادقا  نیتسخن 

. میدرک هراشا  يو  خساپ  هیواعم و  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ياههمان  زا  یکی  هب  نیا  زا  شیپ 
هک تسین  یـسک  هیواعم  هک  تسنادیم  ماما  تفگ ، دیاب  تشادن . ینادنچ  رمث  « 3 ، » هدرک لقن  یناهفـصا  ار  اهنآ  نتم  هک  هلدابتم  ياههمان 

هک دوب  نآ  مهم  دوش ، اههمان  نیا  میلست 
______________________________

ص 418 ج 2 ، بهذلا ، جورم  ص 193 ؛ ج 2 ، نامه ، (. 1)
مدرم ناگتـسباو  ناشیوخ و  زا  دـندش ، هتـشک  گنج  نیا  رد  هک  جراوخ  زا  يرایـسب  اما  دوب ، مک  ماـما  نارادـفرط  ياههتـشک  هچرگ  (. 2)

. دندوب هفوک 
62 صص 68 - نییبلاطلا ، لتاقم  (. 3)

ص:139  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دهد ناشن  ناشدوخ  تیعورشم  دروم  رد  ار  فرط  ود  ياهلالدتسا  هدنام و  یقاب  خیرات  رد  دنس  کی  ناونع  هب  روبزم  ياههمان 

. دریگب يربخ  هرصب  هفوک و  عاضوا  زا  یناسوساج  نداتسرف  اب  ات  دیشوک  هیواعم 
یغب هتشون و  هیواعم  هب  ياههمان  سابع  نب  هللا  دبع  زین  ماما و  هراب  نیا  رد  « 1 . » دندیسر لتق  هب  یگمه  دندش و  ییاسانش  روبزم  ناسوساج 

: تفر دـهاوخ  وا  يوس  هب  ناناملـسم  هاپـس  هارمه  دوشن  میلـست  هیواعم  رگا  هک  دوب  نآ  ماما  نیرخآ  دـیدهت  دـندرک . دزـشوگ  يو  هب  ار  وا 
«2 .« » نیمکاحلا ریخ  وه  مکنیب و  اننیب و  هللا  مکحی  یتح  هللا  یلا  کتمکاحف  »
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دهاوخن مکاح  ریـشمش  زج  يزیچ  هیواعم  وا و  نیب  تشون : هیواعم  هب  ماما  دیـشخبن  ياهجیتن  هیواعم  ماما و  نایم  يراگنهمان  هک  نآ  زا  سپ 
مالّـسلا و هیلع  یلع  ماما  تداهـش  زا  یلاحشوخ  زاربا  اب  فلتخم  یحاون  رد  شیوخ  لامع  هب  ياهماـن  نمـض  هیواـعم  نآ  زا  سپ  « 3 . » دوب
هب  ) وا تسا . هدش  فالتخا  وا  نارای  نایم  هتخیر و  مهرد  هفوک  عاضوا  هک  داد  ربخ  تسا  هتفر  نایم  زا  تمحز  نودب  نانآ  نمـشد  هک  نیا 

همان یتقو  دناهدرک . ناما  تساوخرد  دوخ  نادـناخ  دوخ و  يارب  هتـشون  همان  نم  هب  هفوک  مدرم  ناربهر  فارـشا و  دوزفا : تسار ) ای  غورد 
. دمآ شیپ  جبنم  لپ  دوخ  هاپس  هارمه  هیواعم  تسا . هدیسر  ارف  ماقتنا  تقو  هک  دینک  تکرح  نم  يوس  هب  ناتهاپس  هارمه  دیسر  امش  هب  نم 

یعامتجا هفوک  رد  دـنوش . هدامآ  گنج  يارب  ات  داتـسرف  شلاـمع  مدرم و  یپ  رد  ار  يدـع  نب  رجح  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تقو  نیا  رد 
زا هچنآ  رب  ربص  اب  زج  امش  مدرم ! يا  : » دومرف نینچ  « 4 « » َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  اوُِربْصا  َو  : » هیآ توالت  اب  نانآ  عمج  رد  ماما  دـمآ و  مهارف 

يوس هب  یگمه  تسا . تکرح  رد  ام  يوس  هب  هیواعم  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دیـسر . دیهاوخن  دـیراد  تسود  هچنآ  هب  دـیراد  تهارک  نآ 
يدع تفگن . نخس  سک  چیه  دوب . نارگن  مدرم  یتسس  زا  ییوگ  هک  دوب  نانچ  وا  نخـس  دیوگیم : یناهفـصا  « 5 .« » دینک تکرح  هلیخن 

تباجا ار  ناتربمایپ  دنزرف  ناتماما و  توعد  ایآ  تسا ؟ یتشز  تیعضو  هچ  نیا  متسه . متاح  رسپ  نم  تفگ : دمآ و  رد  نخـس  هب  متاح  نب 
تعاطا مالعا  نمض  درک و  ماما  هب  يور  نآ  زا  سپ  دینکیمن ؟

______________________________

ص 9 ج 2 ، داشرالا ، ص 31  ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 62 ؛ نامه ، (. 1)
ص 66 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)

ص 26 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
46 لافنا ، (. 4)

ص 69 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 5)
ص:140  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

لقن هب  اـنب  دـندش . مزاـع  تشاد ، هدـهع  رب  تساـیر  متاـح  نب  ّيدـع  هک  ّیط  هلیبـق  دارفا  زا  يرامـش  يو  هارمه  هب  دـش . هلیخن  یهار  وا  زا 
نب داـیز  سیق و  نب  لـقعم  دعـس ، هـب  سیق  نآ  زا  سپ  « 1 . » دـندیچیپیمن رـس  يدـع  نامرف  زا  هک  دـندوب  وجگنج  رازه  ّیط  رد  یبوقعی ،

نمحرلا دـبع  رید  اـت  ماـما  هدـش و  مهارف  هلیخن  رد  نـت  رازه  هدزاود  دودـح  رد  یهاپـس  هـک  دوـب  هاـگنآ  هدرک و  داریا  ینانخـس  هعـصعص 
«2 . » تفر ناشهارمه 

ار نیطساق  اب  حلـص  لامتحا  نانآ  دوب . هدش  رادهشدخ  تیمکح ، يارجام  زا  سپ  زا  قارع ، مدرم  هیحور  هک  تشاد  هجوت  دیاب  يور  ره  هب 
نیا رد  داتفایم . هزرل  هب  ناشنت  دندرکیم  ساسحا  قارع  رب  ار  هیواعم  هطلـس  یتقو  لاح  نیع  رد  دـندوب . هدرک  يزاسهنیمز  دوخ  ناهذا  رد 
مزاع دوخ  ماـما  دنتـسویپ . ماـما  هب  یتیلقا  اـهنت  هدوب و  دـیدرت  کـش و  راـتفرگ  تخـس  یهورگ  هدز ، تلفغ  هب  ار  دوخ  یهورگ  رادوریگ ،

ینادـمه ثراـح  دـنک . قـیوشت  هلیخن  هب  نتفر  يارب  ار  مدرم  اـت  تشاذـگ  هفوـک  رد  ار  لـفون  نب  ةریغم  دوـخ  مع  رـسپ  هدـش و  هاگرکـشل 
دندوب یناسک  نانآ  نایم  رد  دندز . زابرس  نتفر  زا  يدایز  رامـش  اما  دنتفر ، هلیخن  هب  دنتـشاد  ار  ماما  هب  نتـسویپ  تین  هک  یناسک  دیوگیم :
جیـسب گنج  هب  نتفر  يارب  ار  مدرم  ات  تشگزاب  هفوک  هب  دوخ  ماما  لـقن ، نیمه  هیاـپ  رب  « 3 . » دندوب هداد  يراکمه  هدـعو  نآ  زا  شیپ  هک 

. دنک
مل و  « » 4 «، » ءامدـلا نقح  یلإ  لیمی  لاتقلا و  رثؤی  نسحلا ال  ناک  : » دـنیوگیم هک  تسا  نارگید  يرهز و  هتفگ  فالخ  رب  ماما  عضوم  نیا 

يارب ماما  نیا ، رب  نوزفا  تسا . هدوبن  گنج  هب  لیام  ماما  هک  انعم  نیا  هب  « 5 «، » هیأر یلع  هوبلغ  نکل  ادحأ و  لتاقی  نأ  نسحلا  ۀّین  یف  نکی 
يارب اهنآ  رد  یگدامآ  داجیا  اعبط  و  تفالخ ، يادتبا  نامه  رد  شیازفا  نیا  « 6 . » داد شیازفا  ار  نانآ  قوقح  دوخ  ياهورین  هیحور  تیوقت 

. دوب نایماش  اب  ییورایور 
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دوخ ياسؤر  زا  يوریپ  هب  یهورگ  تاغیلبت و  راشف  اـب  هک  دـندوب  یهورگ  ناـنیا  دوب . رفن  رازه  هدزاود  تفر  هلیخن  هب  هک  یتیعمج  عومجم 
هک نیا  اب  دندوب . هتفر  هاگرکشل  هب 

______________________________

ص 181 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 1)
70 صص 71 - نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)

ص 44 ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 3)
ص 196 صاوخلا ، ةرکذت  ص 158 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  (. 4)

ص 14 ج 8 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  (. 5)
ص 64 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 6)

ص:141  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
لهچ ماما  هاپس  رامش  هدش : هتفگ  دندوب . هتفر  هلیخن  هب  نت  رازه  لهچ  هک  دناهتفگ  یخرب  هدش ، حیرصت  یخیرات  رداصم  رتشیب  رد  مقر  نیا 
یمقر نینچ  « 1 . » دندش مازعا  مدقم  هاپـس  ناونع  هب  دعـس  نب  سیق  هارمه  نت  رازه  اجنآ  زا  هتفر و  نمحرلا » دبع  رید   » هب هک  هدوب  نت  رازه 

: اریز دشاب ؛ حیحص  دناوتیمن 
هبترم کی  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دوب ، هدادـن  دـعاسم  خـساپ  رفن  کی  یتح  توعد  يادـتبا  رد  هک  دراد  حیرـصت  یخیرات  تایاور  ـالوا 

هب ورین  يروآعمج  يارب  ات  دوبن  مزال  تشاد ، رادفرط  راداوه و  رادقم  نیا  ماما ، رگا  ایناث  دشاب ؟ هتفای  شیازفا  هزادـنا  نیا  هب  ات  نانآ  رامش 
. دنک راومه  دوخ  رب  تشاد ، دوجو  شهاپس  اب  وا  ییادج  رد  هک  يرطخ  هتفر و  نئادم 

هلمج زا  دناهدرک . لقن  ار  رفن  رازه  هدزاود  ددع  نامه  دناهدرک ، شرازگ  قیقد  تروص  هب  ار  مازعا  ربخ  هک  ناخروم  زا  یناوارف  رامش  اثلاث 
تسا یناسک  رامش  هرابرد  لوعجم  یتیاور  لوق  نیا  أشنم  يوق  لامتحا  هب  اعبار  « 2 . » تسا رکاسع  نبا  یناهفصا و  جرفلا  وبا  یبوقعی ، اهنآ 

رازه لهچ  لقن  نآ  رد  روبزم  ددع  دنورب ، ماش  هاپـس  هلباقم  هب  ات  دوب  رارق  دندوب و  هدرک  تعیب  وا  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تداهـش  ماگنه  هک 
هیلع یلع  نب  نسح  اب  يراکمه  هدامآ  دارفا  نیا  دـننک  نامگ  یناـسک  اـت  هدـش  ببـس  تیاور  نیا  « 4 ، » یـضعب هدیقع  هب  « 3 . » تسا هدمآ 

ررکم نانخس  دوجو  اب  هک  نآ  اسماخ  دراد . دوجو  رایسب  دیدرت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دادعت  نیا  تعیب  رد  هچ  رگا  دناهدوب ، مالّـسلا 
، هدـمآ رداصم  ریاس  و  هغالبلا ، جـهن  رد  هک  ماـش  اـب  گـنج  رد  یهارمه  مدـع  رطاـخ  هب  هفوک : مدرم  شنزرـس  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

ییاپ رب  مهم  لیلد  دـید ، میهاوخ  ادـعب  هک  هنوگ  نامه  اسداس  دنـشاب . هدرک  یهارمه  وا  دـنزرف  اـب  یتیعمج  نینچ  هک  درک  رواـب  ناوتیمن 
نینچ تسیابیمن  رفن  رازه  لهچ  دوجو  اب  هک  تسا  نشور  هدومرف و  حیرـصت  ررکم  ماما ، ار  بلطم  نیا  دوب . مدرم  يراکمه  مدع  حـلص ،

. دشاب هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  یتالمج 
، هابتشا هب  يرهز  تسا . هدوب  رادهدهع  سابع  نب  هللا  دیبع  ار  ماما  هاپس  یهدنامرف 

______________________________

ص 61 ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 153 ؛ ج 4 ، حوتفلا ، (. 1)
ص 167 رکاسع ، نبا  نسحلا ، مامالا  ۀمجرت  ص 214 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ص 71 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)

138 صص 139 - یبقعلا ، رئاخذ  (. 3)
ص 123 نیسای ، لآ  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  حلص  (. 4)

ص:142  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
سیق هللا ، دیبع  رارف  زا  سپ  هتبلا  « 2 . » دناهتسناد هدنامرف  ار  دعس  نب  سیق  زین  یناسک  « 1 . » تسا هتسناد  سابع  نب  هللا  دبع  ار  هاپس  هدنامرف 
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هدـمع لیالد  زا  « 3 . » دـشاب هتـشادن  دوجو  هدرک  باختنا  ار  هللا  دـیبع  ماما  هک  نیا  رد  يدـیدرت  اـیوگ  دـش . رادهدـهع  ار  هاپـس  یهدـنامرف 
يارب ار  دوخ  نادناخ  زا  يدرف  هک  دوب  نآ  تشاد  راک  نیا  يارب  هک  یـسناش  نیرتهب  دیدرت ، وج  نآ  رد  ماما  هک  دوب  نآ  هللا  دـیبع  باختنا 

زا یکی  ةاـطرا ، نب  رـسب  نآ ، زا  شیپ  يدـنچ  اریز  تشاد ؛ هیواـعم  هب  تبـسن  يدـیدش  هنیک  هللا ، دـیبع  نآ ، رب  نوزفا  دـنیزگرب . راـک  نـیا 
طایتحا ماما  لاح  نیع  رد  دیرب . رـس  ناشردام  نامـشچ  شیپ  رد  ار  هللا  دیبع  دنزرف  ود  درک ، زاجح  هب  هک  ياهلمح  رد  هیواعم ، ناهدـنامرف 

. سیق نب  دیعس  يرگید  دعس و  نب  سیق  یکی  دیزگرب . هللا  دیبع  يارب  نواعم  ود  دادن و  تسد  زا  ار 
، کـبناج نلا  درک : یحیاـصن  هللا  دـیبع  هب  ناـنآ  كرت  زا  شیپ  دـش . نئادـم  طاـباس  مزاـع  دوـخ  داتـسرف و  نمـشد  يوـسب  ار  ناـنآ  ماـما 

نم مهندا  ریگ . دوخ  تبحم  رتچ  ریز  ار  مدرم  کحانج ، مهل  شرفا  راد . هداشگ  ار  دوخ  يور  کـهجو ، طـسبا  نادرگ . مرن  ار  تدروخرب 
. نک تروشم  رفن  ود  نیا  اب  نیذه ، رواش  و  نک . کیدزن  دوخ  سلاجم  هب  ار  نانآ  کسلجم ،

يایاقب مدرم  نیا  هک  درک  شرافـس  يو  هب  ماما  نکم . زاغآ  ار  گنج  وت  دـننک ، عورـش  ار  گنج  هک  نآ  زا  لبق  کلتاقی ، یتح  هلتاقت  ـالف 
. دندوب مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دامتعا  دروم  هک  دنتسه  یناسک 

یپ رد  وا  ات  دنامب  اجنامه  هاگنآ  و  دتـسیاب . هیواعم  ربارب  رد  هدش و  نکـسم  یهار  اجنآ  زا  هتفر ، تارف  تمـس  هب  ات  دـندومرف  يو  هب  سپس 
«4 . » دسرب يو 

ات داتـسرف  رابنا  يوس  هب  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  یهدنامرف  هب  ار  یهاپـس  هیواعم  دیوگیم : يرونید  دش . نئادـم  طاباس  یهار  دوخ  ماما 
«5 . » دش نئادم  مزاع  دوخ  دید  نینچ  ار  عضو  هک  ماما  دنک . يورشیپ  نئادم  يوس  هب  اجنآ  زا 

يرذالب يرونید ، نوچ  یناخروم  تسا . ماما  هب  جراوخ  هلمح  دـناهدرک  شرازگ  ار  نآ  ناخروم  همه  داتفا و  قافتا  اجنآ  رد  هک  ياهثداح 
یتح و  یناهفصا - جرفلا  وبا  و 

______________________________

ص 168 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  کن : (. 1)
ص 176 رکاسع ، نبا  نسحلا ، مامالا  ۀمجرت  (. 2)

ص 34 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
ص 40 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 71 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  (. 4)

ص 216 لاوطلا ، رابخا  (. 5)
ص:143  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هب دادیم . حلـص  يوب  هک  تفگ  نخـس  ياهنوگ  هب  دوخ  نانخـس  رد  ماما  هک  دناهتفگ  هتفرگ - یناهفـصا  زا  ار  دوخ  رابخا  هک  دـیفم  خـیش 
نمشد هلمح  زا  يریگولج  يارب  هک  ماما  هنوگچ  تسین . راگزاس  عیاقو  رهاظ  اب  نخـس  نیا  دندرک . هلمح  وا  هنبوراب  رب  جراوخ  لیلد  نیمه 

اجنیا رد  دهدیم ؟ حلـص  يوب  هک  دروآیم  نابز  هب  ینانخـس  هدشن  زاغآ  يریگرد  زونه  لیلدیب و  هدمآ  اجنآ  هب  ورین  هیهت  ای  نئادـم و  هب 
هبعش نب  ةریغم  تشادیمن ، رب  يرگهلیح  زا  تسد  دروم  چیه  رد  هک  هیواعم  تسارجام . رگنشور  هک  هدرک  ظفح  ام  يارب  ار  یلقن  یبوقعی 
بل ریز  دندمآ ، نوریب  ماما  دزن  زا  یلاخ ) تسد   ) اهنآ یتقو  دنیوگب . نخس  ماما  اب  حلص  هرابرد  ات  داتـسرف  طاباس  هب  ار  رماع  نب  هللا  دبع  و 

ار هنتف  هدرک  ظفح  ار  مدرم  نوخ  ربمایپ  دـنزرف  هلیـسو  هب  ادـخ  دـنتفگیم : دنونـشب  مدرم  هک  ياهنوگ  هب  جراوخ ) کـیرحت  يارب  اـعبط  (و 
. دندرکن دیدرت  نانآ  ییوگتسار  رد  مدرم  هدش و  برطضم  هاپس  نخس  نیا  اب  دیازفایم : یبوقعی  تفریذپ . ار  حلص  درک و  مارآ  وا  هطساوب 

«1 . » دندرک تراغ  ار  وا  هنبوراب  هدرک  شروش  نسح  رب  هک  دوب  نآ  زا  سپ 
كرـشم تردـپ  دـننامه  زین  وت  هک  دایرف  نیا  اب  نانـس  نب  حارج  لاح  نیا  اب  دـندرک . رود  هکرعم  زا  هتفرگ  دوخ  نایم  رد  ار  ماـما  ناـیعیش 

- یفقث دوعـسم  نب  دعـس  طاباس ، ریما  هناخ  هب  زین  ماما  دندروآ . لتق  هب  ار  وا  هتخیر  حارج  رـس  رب  نایعیـش  دز . ماما  نار  رب  یتبرـض  ياهدش 
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نـشور یمهم  رایـسب  بلطم  نئادـم  شروش  هراب  رد  یبوقعی  ترابع  هب  هجوت  اـب  « 2 . » دـنام اجنآ  رد  هجلاعم  يارب  دـمآ و  راـتخم - يومع 
هبعـش نب  ةریغم  نوچ  یقـساف  درف  اهنآ  سأر  رد  يو و  ناهدـنامرف  هیواعم و  هئطوت  زا  هتـساخرب  زین  نئادـم  هثداـح  هک  نیا  نآ  و  دوشیم ،

. تسا هدوب 
تیبلا لهأ  مکنافیـض ، مکءارمأ و  اناف  انیف ، هللا  اوقتا  قارع ! مدرم  يا  دومرف : مدرم  يارب  ياهبطخ  نمـض  دـش ، حورجم  ماما  هک  نآ  زا  سپ 
نخـس ياپ  رد  سک  ره  هظحل  نآ  رد  دیوگیم : يوار  اریهطت . مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنإ  هللا : لاق  نیذلا 

«3 . » درکیم هیرگ  دوب ، ماما 
______________________________

ص 215 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 1)
ص 72 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)

ج 9، دئاوزلا ، عمجم  ش 2761 ؛ ص 96 ، ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا  170 ؛ ، 169 ص 167 ، دعس ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
ص 167

ص:144  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هتفرگ تروص  ماش  نارگ  تراغ  زواجت  زا  يریگولج  يارب  نئادم  ندرک  هدامآ  ای  ورین و  يروآدرگ  لیلد  هب  هک  هاپـس ، زا  ماما  ندـش  رود 

زا هدافتـسا  اب  هشیمه  لثم  هیواعم  دـنتفرگ . رارق  مه  ربارب  رد  نکـسم  هیبوبح  هیرق  رد  هاپـس  ود  دروآ . دوجو  هب  ار  یـصاخ  تالکـشم  دوب ،
ات داتسرف  شهاپـس  هللا و  دیبع  دزن  ار  هرمـس  نب  نمحرلا  دبع  غورد ، هب  وا  دمآ . رب  ماما  هاپـس  بیرف  ددص  رد  دوخ ، هنایارگهلیح  ياههویش 

«1 . » دنداد مانشد  هدرک و  بیذکت  ار  وا  مدرم  اما  تسا . هدرک  حلص  تساوخ  رد  نسح  دیوگب 
: داد ماغیپ  يو  هب  داتسرف و  سابع  نب  هللا  دیبع  یپ  رد  هنایفخم  روط  هب  نآ  زا  سپ 

يریگیم نونکا  ار  یمین  داد . مهاوخ  مهرد  نویلیم  کی  وت  هب  يوش ، قحلم  ام  هب  نونکا  مه  رگا  تسا . هدرک  حلـص  ياضاقت  ام  زا  نسح 
. میدش هفوک  لخاد  هک  یتقو  ار  یمین  و 

زا سپ  درازگ و  زامن  مدرم  اب  دعس  نب  سیق  دندوب . وا  ندمآ  رظتنم  حبـص  زامن  يارب  مدرم  هک  یلاح  رد  تسویپ  هیواعم  هب  هنابـش  هللا  دیبع 
هّللا دیبع  هب  ییوگدب  يانب  نآ  زا  سپ  دمآ . رد  تراسا  هب  درک و  ناکرشم  یهارمه  ردب  رد  هنوگچ  هک  تخادرپ  سابع  زا  ییوگدب  هب  نآ 

«2 . » دشکب ار  وا  نادنزرف  رسب  ات  داد  هزاجا  تخیرگ و  ةاطرا  نب  رسب  ربارب  زا  نمی ، رد  هنوگچ  هک  تشاذگ  ار 
ماما فرط  زا  ار  حلـص  تساوخرد  هلأسم  غورد  هب  هیواـعم  هک  دـیآیم  رب  نینچ  رگید ، راـبخا  زین  و  لوپ ، تخادرپ  رد  هیواـعم  دروخرب  زا 

. دزادرپب هللا  دـیبع  هب  مهرد  نویلیم  کی  دوش  رـضاح  هیواعم  هک  تشادـن  انعم  دوب  هتفریذـپ  ار  حلـص  ماما  رگا  لصا ، رد  دوب . هدرک  حرطم 
، هللا دیبع  نتفر  اب  دندنامیمن . هاپـس  رد  ياهظحل  تروص  نآ  رد  دـننیبب ، حلـص  هب  ار  ماما  لیامت  ات  دـندوب  دـصرتم  قارع  مدرم  زا  يرایـسب 

. دندنام یقاب  دعس  نب  سیق  رانک  رد  رفن  رازه  راهچ  اهنت  بیترت  نیدب  « 3 . » تسویپ هیواعم  هب  قارع  هاپس  موس  ود  بیرق 
يوـس هب  ار  ةاـطرا  نب  رـسب  نیارباـنب  تسا . هدـنامن  یقاـب  يزیچ  قارع ، هاپـس  زا  دادـعت  نیا  هللا و  دـیبع  ندـمآ  اـب  هک  درک  ناـمگ  هیواـعم 

مدرم داتسرف . قارع  رکشل  هدنامیقاب 
______________________________

ص 37 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 73 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)

ص 38 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
ص:145  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
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هب ار  اهنآ  هدـنام  ياج  رب  نارای  سیق و  زین  راب  نیا  درب . هلمح  يرکـشل  هارمه  تشگزاب و  رـسب  دـندش . روهلمح  اهنآ  يوس  هب  هدوب  هداـمآ 
بیرف شنید  رد  هک  تفگ  سیق  اما  دهد . بیرف  زین  ار  سیق  ات  دیـشوک  هیواعم  « 1 . » دندش هتـشک  يدادعت  يریگرد  رثا  رب  دندنار و  بقع 

ار تردپ  وت  موق  هنوگچ  نیبب  دوزفا : هیواعم  دناوخ . يدوهی  دنزرف  يدوهی  ار  وا  هتخادرپ  يو  ریقحت  هب  هیواعم  نآ  زا  سپ  دروخ . دـهاوخن 
: تشون وا  هب  دناوخ و  تب ) دنزرف  تب   ) نثو نب  نثو  ار  وا  يو ، خـساپ  رد  سیق  درم . هنابیرغ  ماش  ناروح  رد  هک  هنوگ  نآ  تشاذـگ ، اهنت 

لوسر ادـخ و  اب  هشیمه  وت  يدـش . جراخ  نآ  زا  تبغر  اب  هدرکن و  يراک  نآ  رد  هقرفت  داـجیا  زج  یتفریذـپ و  ار  مالـسا  هارکا  اـب  ادـتبا  زا 
يارب هیواعم  هک  دـنکیم  یتئیه  هب  هراشا  اهارجام  نیا  لـقن  زا  سپ  هزاـت  یناهفـصا  « 2 . » ياهدوب نیکرـشم  بازحا  زا  یبزح  ياهدـیگنج و 
. تسا هدوب  يو  بیرف  يارب  اهنت  هللا ، دیبع  اب  دروخرب  رد  هیواعم  مادقا  هک  تسا  نآ  ناشن  نیا  داتسرف . طاباس  هب  نسح  ماما  اب  تبحص 

هب یمایپ  ربخ ، نیا  ندینـش  لابند  هب  دوب . هدینـش  قارع  هاپـس  زا  رتدوز  ار  ماما  ندـش  حورجم  ربخ  دوخ  ناوارف  ناسوساج  نتـشاد  اب  هیواعم 
. تسا هدش  حورجم  طاباس  رد  وا  هدرک و  فالتخا  وا  رب  نسح  باحصا  تسا ، هدوهیب  وت  رارصا  هک  داتسرف  سیق 

لاـمتحا هدـید و  تروص  نیا  هب  ار  عـضو  هک  قارع  فارـشا  « 3 . » دوش ماـما  زا  یعطق  ربخ  رظتنم  هدرک  لـمأت  سیق  اـت  دـش  ببـس  رما  نیا 
هیواعم دزن  قارع  ناگرزب  دـیوگیم : يرذالب  دـندادیم . تعیب  مایپ  اـی  هدـش و  قحلم  هیواـعم  هب  بترم  دنتـسناد ، يوق  ار  هیواـعم  يزوریپ 
يرعاش اهدـعب  تسا . هعیبر  هلیبق  دارفا  یمامت  تعیب  ياـنعم  هب  وا  تعیب  تفگ : وا  دوب . رمعم  نب  دـلاخ  رفن ، نیلوا  دـندرکیم . تعیب  هدـمآ 

«4 . » يدیسریمن تراما  هب  وت  دوبن  وا  رگا  هچ  نک ، مارکا  رمعم  نب  دلاخ  هب  تفگ : هیواعم  هب  باطخ 
رـشتنم گنج  نادـیم  طاباس و  هفوک ، هقطنم  هس  رد  ار  اهنآ  دوخ  هک  دوب  یتاعیاش  زا  هدافتـسا  درب ، یفاک  هرهب  نآ  زا  هیواـعم  هک  یتساـیس 

هدرک حلص  تساوخرد  ناتماما  هک  دش  رشتنم  نینچ  گنج  نادیم  رد  تسا . هدش  مامت  راک  هک  دندرکیم  نامگ  نایفوک  درکیم .
______________________________

ص 38 ج 3 ، نامه ، (. 1)
39 صص 40 - ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 74 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)

ص 38 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
ص 39 ج 3 ، نامه ، (. 4)

ص:146  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زا تسا . هدرک  حلـص  زین  دعـس  نب  سیق  هک  دش  عیاش  یتح  هدیـسر و  ماما  هب  هاپـس  مظعا  شخب  هللا و  دیبع  نتفر  ربخ  زین  طاباس  رد  تسا .

هاگرکـشل هب  ار  یناسک  هیواعم  دیوگیم : وا  تسا . یبوقعی  هدـش ، هبناج  دـنچ  تاعیاش  نیا  هجوتم  تقد  هب  هک  یـسک  اهنت  ناخروم ، نایم 
اب نسح  دنیوگب  ات  داتسرفیم  سیق  رکشل  هب  ار  یناسک  رگید ، يوس  زا  تسا . هتفریذپ  ار  حلص  دعس  نب  سیق  هک  دیوگب  ات  داتسرفیم  ماما 

«1 . » تسا هدرک  حلص  هیواعم 
. دناهدرک طبض  یخیرات  رابخا  ناونع  هب  ار  تاعیاش  نیمه  ناخروم ، زا  یهورگ  هنافسأتم ،

یخیرات ربخ  ناونع  هب  دش  نئادم  طاباس  رد  مدرم  زا  یهورگ  شروش  هب  رجنم  هک  ار  هبعـش  نب  ةریغم  يرگهلیح  دعـس ، نب  دمحم  هلمج  زا 
«2 . » تفریذپ ماما  دوب ، هدرک  دهعت  هیواعم  هچ  ره  اجنامه ، هک  هدرک  طبض  نینچ  نیا 

نبا هتشون  هب  دنهد . لیوحت  وا  هب  هتسب  تسد  ار  نسح  دنرضاح  هک  دندوب  هتفگ  یتح  هتـسویپ و  هیواعم  هب  قارع  فارـشا  زا  یناوارف  هورگ 
مهارف ار  دوخ  باحصا  ناگرزب  ترـضح  تشون ، ماما  هب  ار  قارع  هاپـس  زا  يدایز  رامـش  نتفر  ربخ  ياهمان  نمـض  سیق ، هک  ینامز  مثعا ،

؟ منک هچ  تعامج  امش  اب  نم  قارع ! مدرم  يا  دومرف : هدروآ و 
. تسین بیجع  امـش  زا  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دناهتفر . هیواعم  دزن  امـش  ناگرزب  فارـشا و  هک  تسا  هتـشون  وا  تسا  دعـس  نب  سیق  همان  نیا 
اب گنج  هب  ار  امـش  مود  راب  يارب  دیدومن . ضارتعا  وا  رب  تفریذپ ، ار  نآ  هک  ینامز  دیدرک و  رابجا  تیمکح  رب  ار  مردـپ  نیفـص  رد  امش 
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ار امـش  تعیب  نم  دـیدرک ، تعیب  نم  اب  هارکا  نودـب  نآ  زا  سپ  دـش . وا  بیـصن  یهلا  تمارک  هک  نآ  ات  دـیدرک  یتسـس  دـناوخ ، هیواـعم 
اهنیمه قارع ! مدرم  يا  دیاهدرک . هچ  امـش  دینیبب  اما  تسا . هدوب  هچ  نم  دصق  هک  تسا  هاگآ  ادـخ  متـشاذگ ، هار  نیا  رد  مدـق  متفریذـپ و 

«3 . » دیهدم بیرف  منید  رد  ارم  تسا ، یفاک  نم  يارب 
. تسا هدروآ  هوتس  هب  ار  وا  مدرم  تسیاشان  راتفر  اما  هتشادن  گنج  رد  يدیدرت  نیرتکچوک  ماما  هک  دهدیم  ناشن  ماما  تاحیضوت 

______________________________

ص 215 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 1)
ص 169 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 2)

ص 39 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  رد  ماما  هدشفیرحت  نانخس  اب  ار  بلاطم  نیا  دینک  هسیاقم  ص 157 ؛ ج 4 ، حوتفلا ، (. 3)
ص:147  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

حلص تساوخرد  هیواعم و 

نیا تسا . هدرکن  حرطم  ار  حلص  تساوخ  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  نآ  دراد  تیمها  ماما  عضوم  ندرک  نشور  رد  هک  ياهتکن 
. دنک تموکح  زا  يریگهرانک  هب  یضار  ار  ماما  ات  تشاد  رارصا  اذل  دنک و  فرصت  ار  قارع  رسدرد  نودب  تساوخیم  هک  دوب  هیواعم 

ربخ ناونع  هب  ار  اهنآ  رابخا ، نایوار  زا  یناـسک  و  هدـشیم - رـشن  ناـمز  ناـمه  رد  هک  یتاـعیاش  عبت  هب  عباـنم ، زا  یخرب  رظن ، نیا  ربارب  رد 
لباقم رد  « 1 . » تسا هتـشاد  لیامت  نآ  هب  اعبط  هدرک و  حرطم  ار  حلـص  دوخ  ماما  هک  دـناهدرک  دومناو  نینچ  دـناهدرک -، شرازگ  یخیرات 
طاباس هب  ار  یهورگ  هیواعم  دـیوگیم : هک  تسا  یبوقعی  ربخ  دـهاش  نیتسخن  مینکیم . هراشا  اهنآ  هب  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  رظن ، نیا 

. تسا هدرک  در  ار  حلص  نآ ، رد  ماما  هک  تسا  یتاقالم  نامه  نیا  دنیوگب . نخس  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  حلص  هرابرد  ات  داتـسرف  نئادم 
«2»

گنج عضوم  رب  اهنآ  همه  رد  هک  تسا  ماما  تسخن  ياههمان  رگید  دـهاش  تسا . هدرک  در  ار  هیواعم  ياهتـساوخرد  نیلوا  ماـما ، نیارباـنب 
هیواعم هب  دومرف : زین  هیواعم  هداتسرف  هب  ماما  دش . دهاوخ  هجاوم  وا  هاپس  اب  دوشن  میلست  رگا  هک  تسا  هدش  دیدهت  اهنآ  رد  هدش و  يراشفاپ 

رگید دهاش  تسا . هدوب  گنج  عضوم  رب  ماما  عضوم  هک  تسا  نآ  رگناشن  اهنیا  همه  دوب . دهاوخن  مکاح  ریشمش  زج  وا  ام و  نایم  هک  وگب 
تفارش و چیه  هک  تسا  هتساوخ  ام  زا  ار  یحلص  هیواعم  هک  دندرک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  تحارص  هب  مدرم  اب  دوخ  ینارنخس  رد  ماما  هک  نآ 
ار وا  حلـص  ات  دـییوگب  دـیراد  تسود  ار  تایح  رگا  اـما  متـسه ، امـش  راـنک  رد  نم  دـیتسه  هداـمآ  گـنج  يارب  رگا  تسین . نآ  رد  یتزع 
وا هب  نایفوک  هدش و  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  مدرم  هک  تفایرد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  ینامز  دسیونیم : يزوج  نب  طبـس  « 3 . » میریذپب

: دیازفایم وا  دوب . هتفریذـپن  ار  نآ  ماما  اما  دوب ، هدرک  توعد  حلـص  هب  ار  وا  هیواعم  نآ ، زا  شیپ  تفای . لیامت  حلـص  هب  دـناهدرک ، تنایخ 
هرابرد هک  دوب  هیواعم  نیا 

______________________________

ص 205 ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 14 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  کن : (. 1)
ص 215 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 2)

ص 181؛ نیدـلا ، مالعا  ص 406 ؛ ج 3 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  178 ؛ صـص 179 - رکاسع ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀـمجرت  (. 3)
ص 199 صاوخلا ، ةرکذت  ص 21 ؛ ج 44 ، راونالا ، راحب 

ص:148  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«2 . » تشون همان  ماما  هب  حلص  هرابرد  هیواعم  هک : تسا  هتشون  زین  دیفم  خیش  « 1 . » دوب تخادرپ  هلسارم  هب  وا  اب  حلص 
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ناخروم زا  یناسک  ات  دـش  ببـس  درک ، رـشتنم  حلـص  هرابرد  هیواعم  هک  یتاعیاش  میاهتفگ ، زین  رگید  دراوم  رد  هک  روط  نامه  ام  داقتعا  هب 
ماما مدقم  هاپس  نایم  رد  ار  دوخ  ناسوساج  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  یشرازگ  رد  تسا . هدرک  داهنـشیپ  ار  حلـص  ماما ، دوخ  هک  دننک  راهظا 
رطخ هب  ار  دوـخ  ناـج  امـش  ارچ  تسا ، هدرک  حلـص  تساوـخرد  هیواـعم  هب  يراـگنهمان  اـب  نـسح  هـک  دـننک  عیاـش  اـهنآ  نـیب  اـت  داتـسرف 

هب اهدـعب  یتاعیاش ، نینچ  « 4 . » حلـصلا یف  ینلـسار  دـق  نسحلا  نإ  تشون : وا  هب  سابع  نب  هللا  دـیبع  بیرف  يارب  هیواـعم  « 3 « ؟ دیزادنایم
. تسا هدرک  نوگرگد  ار  تایعقاو  هدمآ و  رد  یخیرات  ياهلقن  تروص 

حلص شریذپ  لیالد 

يارب ات  دید  ترورض  اذل  دنک ، ادیپ  یسرتسد  دوب  هیواعم  اب  هنادنمتفارش  گنج  هک  یلصا  دصقم  هب  دناوتن  ماما  ات  دش  ببس  يدنچ  لیالد 
: لیالد نآ  زا  يدراوم  کنیا  دنک . يراددوخ  گنج ، زا  هجیتنیب  يزیرنوخ  زا  يریگولج  زین  مالسا و  لصا  ظفح 

دوش یعدم  دناوتیمن  سکچـیه  دوب . دـیدج  عضوم  يذاختا  يارب  ماما  مادـقا  لیالد  نیرتمهم  زا  ماما ، زا  تیامح  رد  مدرم  یتسـس  فلا :
زا یکی  طاباس  يارجام  دـنکیم . تباث  ار  هتکن  نیا  فالخ  الماک  وا  عضاوم  نانخـس و  تسا . هتـشادن  داقتعا  هیواعم  اب  گنج  هب  ماـما  هک 

مدرم هک  تفایرد  دیفم ، خیـش  لوق  هب  ماما  هک  دوب  اجنآ  رد  دوب . گنج  همادا  رد  مدرم  تیلباق  مدع  نتخاس  نشور  يارب  اههناشن  نیرتمهم 
هدیسر لتق  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تیامح  رد  ناورهن  نیفـص و  لمج ، ياهگنج  رد  مدرم ، نیا  زا  يدایز  رامـش  « 5 . » دناهدرک راوخ  ار  وا 

دوخ راث  هتـسناد و  تموکح  راکبلط  ار  دوخ  یتح  دندیدیمن و  دوخ  رد  ار  گنج  نیا  همادا  ناوت  رگید  اهگنج ، زا  هتـسخ  کنیا  دندوب و 
هاپس زا  یعمج  رارف  ربخ  یتقو  هک  تشذگ  دنتشاگنایم . دوخ  ناگتشک  نوخ  لوئسم  ار  ماما  اهنآ  دندیبلطیم . تیب  لها  زا  ار 

______________________________

ص 197 صاوخلا ، ةرکذت  (. 1)
ص 48 ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 2)

ص 42 ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
. نامه (. 4)

ص 13 ج 2 ، داشرالا ، (. 5)
ص:149  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

تیمکح هب  ار  راک  هدـیزرو و  تفلاخم  گنج ) همادا  رد   ) مردـپ اـب  امـش  : » دومرف درک و  مدرم  هب  ور  ترـضح  نآ  دیـسر ، ماـما  شوگ  هب 
. تفاتش شراگدرورپ  رادید  هب  هک  نیا  ات  دیدرک  ابا  امش  دناوخ و  ارف  گنج  همادا  هب  ار  امش  وا  دوبن ، قفاوم  مردپ  هک  یلاح  رد  دیدناشک 

مدرک راتفر  حلـص  هب  سک  ره  اب  دیگنجب و  زین  امـش  مدرک  دربن  سک  ره  اب  ات  دش  رارق  دیدرک و  تعیب  دـیدمآ و  نم  غارـس  هب  نآ  زا  سپ 
. تسا یفاک  میارب  نیمه  دناهدرک ، تعیب  وا  اب  دناهتفر و  هیواعم  يوس  هب  امش  فارشا  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  زورما  دینک . نینچ  زین  امش 

یگدـنکارپ یتقو  : » دـسیونیم مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  يریگهرانک  تلع  هراـبرد  ظـحاج  « 1 .« » دـیهدن بیرف  مناـج  نید و  دروـم  رد  ارم 
تشاد و شردـپ  اـب  مدرم  نیا  فلتخم  ياـهدروخرب  زا  هک  یتخانـش  اـب  دـید ، دوـخ  هاپـس  یگتخیرمهرد  هدرک و  هدـهاشم  ار  شباحـصا 

«2 «. » تفرگ هرانک  تموکح  زا  دننکیم ، راتفر  یگنر  یعون و  هب  زور  ره  هک  تسنادیم 
ول هللا  و  : » دومرفیم ماما  هکلب  دوبن ، اهنآ  يراکمه  مدع  لماش  اهنت  دامتعا ، مدـع  نیا  درک . دامتعا  ناوتیمن  مدرم  نیا  هب  هک  تفایرد  ماما 

تروص هب  هتفرگ  ارم  ندرگ  نانیا  موش ، ریگرد  هیواعم  اب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  «، 3 « » املس هیلإ  ینوعفدی  یتح  یقنعب  اوذخأل  هیواعم  تلتاق 
ینامدرم قارع  لها  بلغ ، الإ  ادـبأ  دـحأ  مهب  قثی  ـال  قارعلا ، لـهأ  تیأر  و  دومرف : يرگید  ياـج  رد  ماـما  دـنهدیم . لـیوحت  وا  هب  ریـسا 

. دنرادن تقفاوم  اههتساوخ ، رکف و  رد  يرگید  اب  مادک  چیه  اریز  دش ؛ دهاوخ  بولغم  دنک ، دامتعا  اهنآ  هب  سک  ره  هک  دنتسه 
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هتـشاد و لماک  يداحتا  هک  ماش  لها  اب  یگنج  ییاپ  رب  ناـکما  یمدرم ، نینچ  اـب  « 4 . » دنرادن يدج  دصق  چـیه  رـش ، هن  ریخ و  رد  هن  نانآ 
. تشادن دوجو  دنتشاد ، یصخشم  تین  فده و 

هب باـطخ  يرجه  و 40  ياهلاس 39  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  كاندرد  نانخـس  هب  یهاـگن  هدارا . دـقاف  بوبذـم و  هدـنکارپ ، یمدرم 
اب تسناوتیمن  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تشادن . دوجو  ماش  هب  قارع  يراذگاو  زج  یهار  هک  دنکیم  عناق  ار  یفـصنم  ره  هدش ، داریا  مدرم 

ةاطرا نب  رسب  اهنآ ، هدنامرف  هک  دنک  ینایماش  میلست  ار  شنایعیش  زا  يرامش  دوخ و  یلاخ ، تسد 
______________________________

ص 22 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 1)
نومأملا ج 3 ص 7. رصع  باتک  رد  هدش  پاچ  هیما  ینب  یف  ظحاج  ۀلاسر  (. 2)

ص 175 ج 16 ، مولعلا ، ملاوع  ص 20 ؛ ج 44 ، راونالا ، راحب  ص 205 ؛ يرولا ، مالعا  (. 3)
ص 405 ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 4)

ص:150  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زا كدـنا  يرامـش  اب  ماما  دوب  نکمم  نیا  تشاد . دوجو  تراـغ  لواـپچ و  زا  قارع  ظـفح  يارب  ياهناـهب  حلـص ، اـب  نونکا  دوب . راوخنوخ 

. دوب هدرک  داجیا  یمومسم  ياضف  نامثع ، نوخ  حرط  اب  هیواعم  دوبن . نشور  نادنچ  نآ  هجیتن  اما ، دسرب ، تداهش  هب  دتـسیاب و  شنایهاپس 
زا يراک  مالک  ذوفن  هقباس و  همه  نآ  اب  ماما ، وا  ربارب  رد  تشاد . رایتخا  رد  ار  رگید  طاـقن  زا  يرایـسب  رـصم و  نونکا  ماـش ، رب  هوـالع  وا 

تسا ياهرهچ  نیا  دشیم . ثول  زین  ماما  تداهش  یتیعـضو  نینچ  رد  تشادن ، ماش  ربارب  رد  قارع  ینوبز  زج  یلیلد  نیا  و  دوب ، هدربن  شیپ 
يزیرنوخ زا  ماما  هک  تسا  هدـش  هتفگ  اطخ  هب  هاگ  تسین . تاـبثا  رارـصا و  هب  يزاـین  نآ ، ییاسانـش  رد  دنـسانشیم و  هیواـعم  زا  همه  هک 

الماک مه  ار  ردـپ  هریـس  تشاد ، روضح  دربن  هنحـص  رد  دوخ  نیفـص ، لـمج و  گـنج  لوط  رد  وا  تسین ، تسرد  يزیچ  نینچ  دوب . رازیب 
. دشاب هتشادن  ینشور  یسایس  جیاتن  هک  دوب  یلصاحیب  يزیرنوخ  تفریذپیمن ، ماما  هچنآ  درکیم . دییأت 

روضح هب  طونم  يداع ، طیارـش  رد  گنج  ییاپ  رب  اساسا  هک  تسا  نآ  دنکیم ، نشور  ماما  دـید  زا  ار  حلـص  لیلد  هک  يرگید  هتکن  ب -
، درک ادج  رگیدکی  زا  دـیاب  ار  هتکن  ود  عقاو  رد  دـنک . راداو  گنج  رد  روضح  هب  ار  نانآ  دـناوتیم ، یـصاخ  دـح  رد  مکاح  هدوب و  مدرم 

رگا دنک ؟ زاغآ  ار  گنج  مدرم ، تیرثکا  راکشآ  تفلاخم  طیارـش  رد  یتح  تروص و  ره  هب  دناوتیم ، ناناملـسم  مکاح  ایآ  هک  نآ  یکی 
تحلـصم هب  يراک  نینچ  ایآ  دنک ، نینچ  دناوتب  مکاح  ضرف  هب  هک  نآ  مود  هتکن  یطیارـش ؟ هچ  رد  دهد ، ماجنا  دناوتیم  ار  يراک  نینچ 

؟ هن ای  تسا  ناناملسم 
ياهگنج یسررب  رد  هلأسم  نیا  ام  درکیم . تروشم  ناناملسم  اب  گنج  رما  رد  هک  دوب  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هریـس  الوصا 

نآ ایناث  و  دوب ، هدرک  تعیب  مدرم  اب  ادتبا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  الوا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  میاهدرک . نایب  ترضح  نآ  نارود 
نآ ارچ  سپ  دـننک . لمع  زین  روتـسد  نیا  هب  زامن ، دـننامه  هک  تسا  ناناملـسم  هفیظو  الوصا  هدوب و  مالـسا  تاعورف  رامـش  رد  داـهج  هک 

هدوب و نیگنس  رایسب  گنج  راب  هک  دوب  نیا  نآ  تسخن  لیلد  درکیم ؟ تروشم  مدرم  اب  گنج  رما  رد  هتکن ، ود  نیا  مغر  یلع  ترـضح ،
تقو اهنت  هک  تسا  یتدابع  ندناوخ  زامن  دندیشکیم . شود  رب  ار  راب  نیا  هک  دندوب  مدرم  نیا 

ص:151  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
دوجو اب  تسا . یشودهبهناخ  یگراوآ و  هاگ  اهناملسم و  لام  ناج و  نتفر  نیب  زا  ببس  گنج  اما  دریگیم . ناملسم  کی  زا  ار  يدودحم 

رارق نآ  نایرج  رد  دوخ  مدرم  هک  تسا  یعیبط  دـنوشیم ، تحاران  نارگن و  ياهفیاط  رفن ، کی  تداهـش  اب  هک  گنج  يارب  یتاـعبت  نینچ 
. دنریگ شود  رب  ار  تراسخ  نیا  راب  زا  يردق  هنیمز ، نیا  رد  تروشم  اب  هتفرگ و 

تکرش دهعت  هک  راصنا  زا  ردب  زا  شیپ  ياهگنج  رد  دوب -، مالسا  تاعورف  زا  داهج  هک  نآ  مغر  یلع  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
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اهدعب تفرگ . هرهب  ناشیا  زا  اهنآ ، ناربهر  یگدامآ  مالعا  زا  سپ  اهنت  زین ، ردب  رد  درکن . هدافتـسا  دنتـشادن  ار  ترـضح  نآ  ياهگنج  رد 
. میراد ییاهتروشم  زین  بازحا  دحا و  رد 

اب اـهنت  هک  دوب  نآ  رب  نینمؤملا  ریما  هریـس  هن ؟ اـی  درک  لـیمحت  مدرم  رب  ار  يراـک  ناوتیم  گـنج  هنیمز  رد  اـیآ  هک  هتکن  نیا  هراـبرد  اـما 
رد تکرش  يارب  مدرم  ندرک  راداو  يارب  ات  دوبن  رضاح  ماما  اما  دزادرپب . مدرم  تیبرت  هب  قالـش )  ) هّرد نتفرگ  تسد  رد  انایحا  تحیـصن و 

مناـمرف زورما  و  مدادیم ، ناـمرف  زورید  نـم  : » دوـمرفیم حیرـص  روـط  هـب  ترـضح  نآ  « 1 . » دـنک هدافتـسا  ریـشمش  هجنکـش و  زا  گنج 
هب دسرن  نوهرکت ، ام  مکلمحأ  نأ  یل  سیل  دیراد و  تسود  ار  ندنام  هدنز  امـش  دـنرادیم . مزاب  زورما  و  متـشادیمزاب ، زورید  دـنهدیم .

«2 .« » دیراگنایم شوخان  هک  ناتمراداو  يزیچ  ات  نم 
ظفح هب  رضاح  دنتسین و  یماما  نانوچ  نتشاد  هب  لیام  دوخ  مدرم  دیدیم  هک  ینامز  دوب . دنبیاپ  هریس  نیمه  هب  زین  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

اهر ار  قارع  دوب ، هدرک  شیپاشیپ  شردپ  ار  هدـمع  شخب  هک  مزال  حـیاصن  زا  دـعب  وا  هک  دوب  یعیبط  دـنین ، ماش  ربارب  رد  شیوخ  تیعقوم 
: درکیم هاگآ  تسا  ناشراظتنا  رد  هک  ینخس  هدنیآ  زا  ار  قارع  مدرم  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  دورب . هنیدم  هب  هدرک و 

رد ناراکمتس . یگماکدوخ  دادبتسا و  هدنشک و  يریشمش  ریگهمه ، یتلذ  يراوخ و  دمآ . دیهاوخ  راتفرگ  الب  هس  هب  نم  زا  دعب  هک  دینادب 
ياهنوخ دیدرکیم و  میرای  دیدیدیم و  ارم  شاک  هک  دینک  وزرآ  دیهاوخ و  دای  ارم  تالاح  نآ 

______________________________

( یسراف همجرت   ) ص 173 تاراغلا ، (. 1)
ص 29 ج 11 ، ص 220 ، ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  هبطخ 208 ؛ هغالبلا ، جهن  (. 2)

ص:152  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دنتخیریم كاخ  رب  نم  زا  عافد  يارب  دوخ 

رد هیواـعم  رارـصا  هناتـسآ  رد  گـنج ، يارب  يو  ياهتـساوخرد  هب  مدرم  ییاـنتعایب  و  قارع ، راوـشد  طیارـش  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
دـیدرت و هنوگ  چـیه  ماش  اب  گنج  هرابرد  هک  درک  مالعا  زاغآ  رد  ماما  تخادرپ . دوخ  عضاوم  نایب  هب  ینانخـس  نمـض  يو ، يریگهراـنک 

گنج زا  ار  ام  ینامیشپ  کش و  «، » ۀمالـسلا ربصلاب و  ماشلا  لهأ  لتاقن  امنإ  و  مدن ، کش و ال  ماشلا  لهأ  نع  انانث  هللا ال  و  : » درادن یلدود 
دوخ هتشذگ  اب  امـش  : » دنتخادرپ مدرم  هیحور  نایب  هب  ماما  هاگنآ  میگنجیم ». اهنآ  اب  شمارآ ، يرابدرب و  اب  ام  هکلب  درادیمنزاب  نایماش  اب 
امش : » دوزفا هاگنآ  تسا ». ناتنید  رب  مدقم  ناتایند  زورما  اما  دوب ، ناتیور  شیپ  رد  ناتنید  دیتفریم ، نیفـص  هب  هک  هاگنآ  دیاهدرک . توافت 

و دنتسه ...  شیوخ  راث  بلط  رد  اهنآ ، هرابرد  دییرگیم و  دوخ  ياههتـشک  رب  دیاهتفرگ ، رارق  ناورهن  نیفـص و  نینوخ  گنج  ود  نیب  رد 
ۀیواعم ّنإ  الأ و  . » درادن دوجو  نآ  رد  یفاصنا  تفارـش و  يزارفارـس و  هنوگ  چـیه  هک  یحلـص  هدرک ، حلـص  ياضاقت  ام  زا  هیواعم  نونکا 

عفن هب  يور  چـیه  هب  حلـص  راک  رد  ندـش  دراو  هک  دـندرک  مالعا  قارع  مدرم  هب  نایب  نیا  اب  ماما  ۀفـصن .» ّزع و ال  هیف  سیل  رما  یلإ  اـناعد 
هللا یلإ  هانمکاح  هیلع و  هانددر  توملا  متدرأ  نإـف  : » دـننک نشور  ار  وا  فیلکت  اـت  تساوخ  مدرم  زا  ماـما  نآ ، زا  سپ  تسین . قارع  مدرم 

رب هیکت  اب  هدرک ، در  ار  وا  حلـص  دـیدربن ، يارب  هدامآ  رگا  یـضرلا ،». مکل  انذـخأ  هاـنلبق و  ةاـیحلا  متدرأ  نإ  و  فویـسلا ، یبظب  لـج  زع و 
نیا رد  میریگب . نیمأت  امـش  يارب  میریذپب و  ار  وا  حلـص  دیراد ، تسود  ار  ندنام »  » رگا اما  میراذـگیماو . ادـخ  هب  ار  وا  راک  نامریـشمش ،

«2 . » دندرک اضما  ار  حلص  ۀیقبلا » ۀیقبلا   » يادن اب  هدمآ و  رد  دایرف  هب  دجسم  يوس  ره  زا  مدرم  تقو 
ام یلع  مهلمحأ  نأ  ّبحأ  ملف  برحلا  اوهرک  و  حلصلا ، یف  سانلا  مظع  يوه  تیأر  ینإ  : » دومرف يرگید  ياج  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 

، دنراد شوخان  هچنآ  رب  ار  اهنآ  ات  مرادن  تسود  مدید و  گنج  هب  تبسن  يدونشخان  حلص و  رد  ار  مدرم  رتشیب  هتساوخ  نم  نوهرکی »
______________________________

ص 185. تاراغلا ، (. 1)
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ص 181؛ نیدـلا ، مالعا  ص 406 ؛ ج 3 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  178 ؛ صـص 179 - رکاسع ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀـمجرت  (. 2)
ص 199 صاوخلا ، ةرکذت  ص 21 ؛ ج 44 ، راونالا ، راحب 

ص:153  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » منک رابجا 

مدید نم  « 2 «، » نوهرکت ام  یلع  مکلمحأ  يرأ  تسل  لاتقلا و  یف  لشف  برحلا و  نع  لکن  دـق  مکرثکأ  يرأ  : » دومرف يرگید  ياـج  رد  و 
. منک رابجا  دیراد ، شوخان  هچنآ  رب  ار  امش  ات  متسین  نانچ  نم  و  دناتسس . گنج  رد  هدش و  نادرگيور  گنج  زا  امش  نیرتشیب  هک 

. درادن دوجو  رما  نیا  زج  یلح  هار  يداع ، طیارش  رد  دندرک . دای  هیواعم  هب  تفالخ  يراذگاو  لیلد  ار  مدرم  یهارمه  مدع  ماما 
یتح يراهن  یلیل و  هتلتاقل  اراصنأ  تدـجو  ول  و  اراـصنأ ، دـجأ  مل  ینـأل  رمـالا  تمّلـس  ینإ  هللا  و  : » دومرف يرگید  ياـج  رد  ترـضح  نآ 

وا اب  زور  هنابش  متشادیم  يروای  رگا  متشادن . يروای  هک  مدرپس  وا  هب  ار  راک  يور  نآ  زا  نم  دنگوس ، ادخ  هب  « 3 «، » هنیب اننیب و  هللا  مکحی 
. دنک مکح  نانآ  نم و  نایم  دنوادخ  ات  مدیگنجیم 

ود زا  ماما  هب  ناضرتعم  تسا . هدش  ماجنا  نایعیـش  ظفح  يارب  روبزم  مادقا  هک  دوب  نآ  حلـص ، شریذـپ  يارب  ماما  لیالد  زا  رگید  یکی  ج :
نایعیش زا  یهورگ  و  دندوب ، هدش  ریگرد  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  یجراخ  نویطارفا  زا  هک  یناسک  دندوب ، هورگ 

زا دندرکیم . ضارتعا  ماما  هب  هاگیبوهاگ  هدوب و  فلاخم  حلص  اب  اهنآ  دنتـشادن . ياهنایم  حماست  اب  هتـشاد و  نیـشتآ  یبالقنا و  هیحور  هک 
. دندناوخیم نینمؤملا » لذم   » ار ماما  هک  دندوب  یناسک  ناضرتعم  نایم 

دای نینچ  زین  ار  رما  نیا  لیلد  دـندرکیم . یفرعم  نینمؤملا » زعم   » ار دوخ  هتـسناد و  روآتزع »  » ار حلـص  شریذـپ  هب  مادـقا  ربارب ، رد  ماـما 
رد یفاک  تردق  امـش  مدـید  هک  ینامز  مکرهظأ ،» نیب  متنأ  انأ و  یقبأل  رمألا  تملـس  ةّوق ، مهیلع  مکب  سیل  کتیأر  اّمل  ینإ  : » دـندرکیم

اهنآ ندنام  زا  دوصقم  هک  دیآیم  تسد  هب  نینچ  ترضح ، نآ  رگید  تارابع  زا  مینامب . امش  نم و  ات  مدرک  میلـست  ار  راک  دیرادن ، رایتخا 
درک مالّسلا  هیلع  یسوم  هارمه  ملاع  نآ  طسوت  یتشک  ندرک  خاروس  هیبش  ار  دوخ  مادقا  ینخـس ، رد  ماما  تسا . هدوب  عیـشت  ظفح  دوخ  و 

هک
______________________________

ص 220 لاوطلا ، رابخا  (. 1)
ص 217 نامه ، (. 2)

45 صص 46 - کن : و  ص 147 ، ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 3)
ص:154  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دوب شنابحاص  يارب  یتشک  ظفح  وا  فده 

یف وه  موی  لک  هّللا  ّنإف  اّمموی ، یلإ  بورحلا  هذه  عفد  تیأرف  لتقلا  نم  ۀّصاخ  انتعیـش  یلع  ایقب  تحلاصف  : » دومرف يرگید  نخـس  رد  ماما 
زور ره  دـنوادخ  هچ  مزادـنیب ، ریخأت  هب  یتدـم  ات  ار  اهگنج  نیا  ات  مدیـشیدنا  و  مدرک ، هحلاصم  لتق  زا  نامنایعیـش  ظفح  يارب  نم  نأـش ،»

«2 . » تسا يراک  راکردناتسد ،
ئطابت تیأر  ام  دـنع  لتقلا  مکنع  عفدأ  نأ  الإ  ۀـیواعم  یتحلاصمب  تدرأ  اـم  : » دـندومرف ناـضرتعم  زا  رگید  یکی  خـساپ  رد  ترـضح  نآ 

گـنج و زا  ار  مناراـی  یتسـس  یتـقو  هک  دوـبن  نآ  زج  هیواـعم  اـب  هحلاـصم  رد  نم  فدـه  لاـتقلا ،» نع  مهلوـکن  برحلا و  نـع  یباحـصأ 
«3 . » منک ظفح  ار  امش  ناج  لقاال  مدید ، دربن  زا  ار  اهنآ  ینادرگيور 

، حلـص نآ  هک  توافت  نیا  اب  دـنادیم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  شدـج  حلـص  هباشم  ار  شیوخ  حلـص  يرگید ، ضرتعم  ربارب  رد  ماما 
«. لیوأتلاب  » رافک اب  نیا  هدوب و  لیزنتلاب »  » رافک اب  حلص 
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یـسک ام ، نایعیـش  زا  مدرکیمن ، نینچ  نم  رگا  لتق ،» الإ  دحأ  ضرالا  هجو  یلع  انتعیـش  نم  كرت  امل  تیتأ ، ام  ول ال  و  : » دـندومرف سپس 
«4 . » دشیم هتشک  هک  نآ  زج  دوبن 

وه موی  لک  هللا  و  کیلع ، ءاقبإ  الا  تلعف  ام  و  بحت ، ام  بحی  سانلا  لک  سیل  رجح ! ای  : » دومرف يدـع ، نب  رجح  ضارتعا  خـساپ  رد  ماـما 
( وت لاثما  و   ) وت ندـنام  هدـنز  دـصق  هب  زج  ار  مادـقا  نیا  نم  دـنرادیمن . شوخ  يراد ، تسود  وت  ار  هچنآ  مدرم  همه  رجح ! يا  نأش ،» یف 

«5 . » تسا يراک  راک ، ردنا  تسد  زور  ره  زین  دنوادخ  مدرکن ،
اوکرت سانلا  تیأر  امل  ینإ  کلذ ، لقت  ال  کلام ! ای  : » دـندومرف وا  خـساپ  رد  ماما  درک . ضارتعا  ماما  هب  حلـص  هراـبرد  هرمـض  نب  کـلام 

نم هک  ینامز  يوگم ، نینچ  کلام ! يا  یعان ،» ضرالا  یف  نیدلل  نوکی  نأ  تدرأف  ضرالا ، هجو  نع  اّوثتجت  نأ  تیـشخ  هلهأ ، الا  کلذ 
هدنک نیمز  زا  امش  هشیر  هک  مدیسرت  دندرک ، كرت  ار  راک  نیا  ياهدع  زج  مدرم  هک  مدید 

______________________________

ص 120 ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 175 ؛ ج 16 ، مولعلا ، ملاوع  ص 227 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 19 ؛ ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 1)
ص 35 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، کن : و  ص 220 ؛ لاوطلا ، رابخا  (. 2)

ص 221 لاوطلا ، رابخا  (. 3)
ص 174 ج 16 ، مولعلا ، ملاوع  ص 211 ؛ ج 1 ، عئارشلا ، للع  (. 4)

ص 170 ج 16 ، مولعلا ، ملاوع  ص 35 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، 57 ؛ ص 29 ، ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 5)
ص:155  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » مراذگب یقاب  يرگدایرف  نیمز  يور  رد  نید ، يارب  ات  مدش  ممصم  سپ  دوش .
ار حلص  نم  یباحصأ ،» نم  نیصلخملا  یلهأ و  یـسفن و  یلع  اقافـشا  ۀنایـص و  ءامدلل و  انقح  تنداه  امنإ  : » دومرف يرگید  نخـس  رد  ماما 

«2 . » مشاب هدرک  ظفح  ار  مدوخ  یمیمص  باحصا  هداوناخ و  دوخ ، ناج  هدرک و  يریگولج  يزیرنوخ  زا  ات  متفریذپ 
، لاح نیا  اب  تسنادیم ، یلع  لآ  قح  اهنت  ار  تفالخ  يدع  نب  رجح  دننامه  اهنآ  زا  یناسک  هدوب و  تیب  لها  هب  دنمهقالع  اعون  ناضرتعم ،
. دنتسیاب اهنآ  لباقم  رد  تروص ، ره  هب  ات  دندوب  نآ  رب  یبالقنا ، هیحور  نتشاد  و  مالـسا ، هب  تبـسن  نایوما  يزوتهنیک  زا  یهاگآ  ببـس  هب 

ترـضح نآ  تسا . هدوب  یقطنم  يوق و  رایـسب  ماما  شنیب  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  میدرک ، لقن  لیـصفت  اب  دـمعت  هب  هک  قوف  تالمج 
قارع دودحم  تکرح  دناوتیم  دراد ، رایتخا  رد  هک  يروعـشیب  میظع  هاپـس  اب  هتفرگ و  هک  یبناج  هب  قح  هرهچ  اب  هیواعم  هک  دوب  هتفایرد 
لکش دوخ  عفن  هب  ار  راک  رهاوظ  مامت  هیواعم  دنک . دوبان  نامثع  لتق  هناهب  هب  ار  نایعیش  يولع و  نادناخ  ناگتـسجرب  هدرک و  بوکرـس  ار 

. دوب هداد 
زین ار  قارع  دوب  هتسناوت  وا  نامز ، نیا  ات  دوب . هدنام  یقاب  دشاب ، هتشاد  ار  وا  ربارب  رد  هضرع  ناوت  هک  مانب  نایباحـص  زا  یـسک  رتمک  نونکا 

. دراداو دیدرت  هب 
نامز رخاوا  رد  هیواـعم  رگا  هک  تسین  راوشد  هتکن  نیا  روصت  دوب . هدـنکارپ  ماـما  درگ  زا  ار  قارع  مدرم  رگید ، لـیالد  و  لـیلد ، نیمه  هب 
ماجنا داد ، ماجنا  نسح  شدـنزرف  هچنآ  زج  یمادـقا  وا  ربارب  رد  تسناوتیمن  ماـما  دریگب ، ار  قارع  تساوخیم  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

هک هتکن  نیا  تفایرد  يارب  دنک . زاغآ  ار  گنج  مالّـسلا ، هیلع  نسح  ماما  ات  دوبن  یفاک  كدنا ، اما  صلخم ، دارفا  زا  يرامـش  دوجو  دهد .
. تسا هجوت  لباق  تیمکح  هلأسم  اب  ماما  دروخرب  هب  هجوت  تشادن ، مادقا  نیا  زج  یهار  دوب ، طیارش  نآ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  رگا 

هاپس هک  دینیبیم  امـش  : » دومرف دنهد  همادا  ار  گنج  دنتـشاد  رارـصا  هک  تیمکح  شریذپ  هب  ناضرتعم  زا  یخرب  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما 
نیمه مینک ، زاغآ  ار  گنج  رگا  دیتسه . ینانچ  نآ  تیرثکا  نایم  رد  کچوک  یتیعمج  امش  تسا . هتساخرب  تفلاخم  هب  نم  اب  هنوگچ  نم 

______________________________
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ص 203 رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 1)
169 صص 170 - ج 16 ، مولعلا ، ملاوع  (. 2)

ص:156  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ار امـش  همه  دنوش ، دـحتم  رگیدـکی  اب  اهنیا  ماش و  لها  هک  ینامز  تسا . ماش  لها  زا  رتشیب  امـش  اب  ناشینمـشد  گنج ، فلاخم  تیرثکا 

امش ناج  رب  هک  تهج  نادب  مدش ، تیرثکا  تساوخ  میلست  اما  متسین ، یـضار  تیمکح  نیا  هب  زین  نم  دنگوس  ادخ  هب  درک . دنهاوخ  دوبان 
«1 .« » مدیسرتیم

ار دوخ  صاخ  تداشر  دوخ  نآ  ماجنا  زا  هک  درک  یمادقا  شریذـپ  هب  راداو  ار  ماما  هک  دوب  ییاهترورـض  زا  یکی  هعیـش  ظفح  يور  ره  هب 
ياههنعط لامتحا  لیلد  هب  هک  نآ  هن  دنک  لمع  شیوخ  یعرـش  تلاسر  هب  ات  تسا  نآ  مهم  یبتکم ، درف  ره  الوصا  ماما و  يارب  دـیبلطیم .

و : » دومرف دوخ  حلص  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  درادن . یلـصاح  ناهارمه  دوخ و  يدوبان  زج  هک  دزادنا  رد  یماد  هب  ار  دوخ  مدرم ،
عنص يذلا  هللا ، و  : » دومرف مادقا  نیا  هرابرد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  « 2 «. » تبرغ وأ  سمشلا  هیلع  تعلط  امم  یتعیشل  ریخ  تلمع ، يذلا  هللا 

«3 «. » سمشلا هیلع  تعلط  امم  ۀمألا  هذهل  اریخ  ناک  مالّسلا ، هیلع  یلع  نب  نسحلا 

حلص مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

رولبت دنهد . تسد  هب  ردارب  ود  نیا  زا  توافتم  تیصخش  ود  ات  دناهدیـشوک  ناثدحم  ناخروم و  زا  يرامـش  هک  میدرک  هراشا  نیا  زا  شیپ 
يداقتعا حلـص  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ییوگ  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  حلـص ، هلأسم  هرابرد  اهنآ  هدـیقع  هرابرد  تسردان ، شیارگ  نیا 

ردپ یشم  رادفرط  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  زین  نخـس  نیا  يانبم  تسا . هدرک  ضارتعا  دوخ  ردارب  هب  هراب  نیا  رد  هتـشادن و 
قفاوم مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  میدرک  هراشا  ـالبق  اـم  تسا . هدیدنـسپیمن  ار  گـنج  هار  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  یلاـح  رد  هدوب 

. تسا راکشآ  ترضح  نآ  نانخس  رد  زا  نیا  هدوب و  گنج 
هب ۀیواعم ،» قّدصت  هربق و  یف  ایلع  بّذکت  نأ  هللااب  كذـیعا  : » تفگ ردارب  هب  ضارتعا  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 

بیذکت ربق  رد  ار  یلع  هک  نیا  زا  مربیم  هانپ  ادخ 
______________________________

( یقرواپ  ) ص 203 رکاسع ، نبا  مالّسلا  هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  کن : و  ص 338 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 19 ج 44 : راونالا ، راحب  ص 124 ؛ ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  (. 2)

ص 330 یفاکلا ، ۀضور  زا : ص 25 ، ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 3)
ص:157  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هک نآ  ات  درک ، عاـنتما  حلـص  نتفریذـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  هدـش  لـقن  زین  ینئادـم  زا  « 1 ! » ینک قیدـصت  ار  هیواـعم  هدرک و 
رتهب یهار  زین  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  ییاهلقن  دهاوش  اعدا ، نیا  ربارب  رد  « 2 . » تفگ نخس  يو  اب  شردارب 

. تسا هدرکیم  توعد  شردارب  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  هتخانشیمن و  حلص  زا 
ار يو  ات  هدش  هدیـشوک  اهنآ  نمـض  هک  هدوب  یتامادـقا  نانخـس و  هب  یهجوتیب  انتعا و  مدـع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلمع  هریـس  فلا :
، مالّسلا هیلع  نسح  ماما  یگدنز  نایاپ  ات  وا  دنک . یفرعم  قارع  نایعیـش  ربهر  ناونع  هب  ار  وا  هدناشک و  تفلاخم  هب  شردارب  عضوم  هرابرد 

نیا تشاد . ار  عضوم  نامه  لاس  هدزاـی  یط  زین ، ردارب  تداهـش  زا  سپ  یتح  تسیز . هنیدـم  رد  وا  دـننامه  هدوب و  ترـضح  نآ  راـنک  رد 
. تسا هتشادن  حلص  هلأسم  اب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  وا  هک  دهدیم  ناشن  هریس 

ار نانآ  يربهر  ات  دنتساوخ  وا  زا  هدمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  غارس  هب  دندش ، تحاران  حلـص  عضوم  زا  یطارفا  نایعیـش  هک  ینامز  ب :
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مالّسلا هیلع  یلع  نب  نسح  رب  میدمآ و  هنیدم  هب  یلیل  یبا  نب  نایفـس  هارمه  : » دیوگیم ینادمه  ریـشب  نب  دمحم  نب  یلع  دریگ . تسد  رد 
: دومرف ماما  نینمؤملا . لذـم  ای  کیلع  مالـسلا  متفگ : وا  هب  نم  دـندوب . وا  دزن  رگید  ياهدـع  هبجن و  نب  بیـسم  هک  یلاـح  رد  میدـش  دراو 
وا متـساوخیمن ،»...  ار  امـش  ناـج  ظـفح  زج  يزیچ  حلـص  زا  نم  مانینمؤملا . زعم  هکلب  متـسین ، نینمؤملا  لذـم  نم  نیـشنب  وـت : رب  مـالس 

هیلع نیسح  ماما  میدرک . هاگآ  دوب  هتفگ  مالّسلا  هیلع  نسح  هچنآ  زا  ار  وا  میتفر و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  غارـس  هب  ام  دیازفایم :
نأ انوجر  ءایحا  متنأ  کلهی و  ناف  ایح  ناسنإلا  اذه  مادام  هتیب  سالحأ  نم  اسلح  مکنم  لجر  لک  نکیلف  دمحم ، وبا  قدص  : » دومرف مالّسلا 

تـسا هدـنز  هیواعم )  ) صخـش نیا  یتقو  ات  امـش  زا  کی  ره  دـیوگیم ، تسار  مردارب  انـسفنا » یلا  انلکی  اندـشر و ال  انتؤی  اـنل و  هّللا  ّریخی 
دـشر هک  دروآ  شیپ  ام  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  مراودیما  دیدوب  هدنز  امـش  درم و  وا  رگا  دوشیم .) هچ  مینیبب  ات   ) دـشاب دوخ  هناخ  سالپ 

ار ام  دشاب و  نآ  رد  ام 
______________________________

ص 178 رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 1)
فشک ص 20 ؛ ج 2 ، هباغلا ، دـسا  ص 26 ؛ ج 8 ، هیاهنلا ، ۀـیادبلا و  کـن : و  ص 23 ؛ ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  (. 2)

ص 197 صاوخلا ، ةرکذت  ص 247 ؛ ج 2 ، همغلا ،
ص:158  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دراذگناو دوخ  هب 
هللا مکمحر  اوقصلاف  کلذ ، مویلا  ییأر  سیلف  انأ ، امأ  : » دومرف دنزب ، مایق  هب  تسد  ات  دوب  هتساوخ  يو  زا  هک  يرگید  صخش  ربارب  رد  ماما 

هک یماگنه  ات  دنک ، تمحر  ار  امـش  يادخ  تسین . نینچ  نم  هدیقع  نونکا  ایح ،» ۀیواعم  مادام  ۀنظلا  اوسرتحا  تویبلا و  اونمکا  ضرالاب و 
«2 . » دینک زیهرپ  دنوش  نینظ  امش  هب  هک  يراک  زا  دینامب و  ناتاههناخ  رد  تسا  هدنز  هیواعم 

نیا رد  هیواعم  تسا . هدوب  فقاو  هدش  حلص  هلأسم  هب  رجنم  هک  یطیارش  هب  زین  ماما  هک  تسا  نآ  رگناشن  هیواعم ، ندوب  هدنز  هب  ماما  هراشا 
هنیدم هب  هدرک و  كرت  ار  هفوک  ود  ره  ردارب  ود  دیسر ، نایاپ  هب  حلـص  يارجام  هک  نآ  زا  سپ  يور ، ره  هب  تشاد . يروحم  شقن  لیلحت 

. دنتشگزاب

همانحلص نتم 

دوجو یلماک  رظن  قافتا  یخیرات  كرادـم  رد  دیـسر ، اضما  هب  هیواـعم  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماـما  نیب  همانحلـص ، رد  هک  يداوم  دروم  رد 
هب طوبرم  ياهیگتفـشآ  رد  یناوارف  رثا  زین  نایوار  نیخروم و  ياهیزروضرغ  هکلب  مایا ، نآ  رد  هرـشتنم  تاعیاش  اهنت  هن  اـجنیا  رد  درادـن .

یعقاو و ریغ  يداوم  لعج  همانحلـص ، ياهدـنب  ریاس  روسناس  هارمه  هب  داوم  زا  ياهراـپ  ییاـمنگرزب  تسا . هتـشاذگ  همانحلـص  داوم  لـقن 
«3 . » تسا هدرک  زورب  یخیرات  ياهلقن  نیا  رد  هک  تسا  یفیرحت  فلتخم ، تاهج  یساسا  طورش  رکذ  هب  یهجوتیب  تسردان ،

روآدای ار  یلصا  نتم  زا  یتمسق  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  همانحلـص  نیا  داوم  هرابرد  ياهدنکارپ  فلتخم و  ياهلقن  دراوم ، نیا  زا  رظنفرص 
نتم ام  اجنیا  رد  دـناهدروآ . مهارف  اجکی  رد  ار  اـهنآ  عومجم  رد  دـناهدرک و  يروآدرگ  ار  اـهلقن  نیا  رگید  یخرب  نیـسای و  لآ  دـناهدش .

. تخادرپ میهاوخ  هدمآ  هدنکارپ  روط  هب  هک  يدراوم  زا  یخرب  هب  سپس  هدرک و  لقن  ار  نآ  یلصا 
______________________________

ص 187 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 221 ؛ لاوطلا ، رابخا  ص 150 . ج 1 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 222 لاوطلا ، رابخا  (. 2)

ص 168 رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  رد : دینک  هاگن  ار  يرهز  شرازگ  لاثم  ناونع  هب  (. 3)
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ص:159  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
کی تروص  هب  همانحلـص  لماک  نتم  زا  دای  هب  تردابم  بوشآ  رهـش  نبا  موس  يرذالب و  يرگید  یفوک ، مثعا  نبا  یکی  نهک ، عبنم  دنچ 

. دشابیم رظن  دروم  نتم  یتسرد  رگناشن  هدمآ ، روبزم  نتم  هرابرد  هک  یتامدقم  دناهدرک . یمسر  هدهاعم 
وا هب  تساوخ و  ار  لفون  نب  هللا  دبع  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دیماجنا ، حلـص  هب  هیواعم  ماما و  نایم  دروخرب  هک  ینامز  دسیونیم : مثعا  نبا 

نیا ریغ  رد  منکیم ، تعیب  وت  اب  نم  دنتـسه ، نمیا  دوخ  نانز  نادـنزرف و  لام و  ناج و  رب  مدرم  رگا  : » وگب وا  هب  ورب و  هیواـعم  دزن  دومرف :
دیاب هک  دراد  دوجو  یطورـش  حلـص  يارب  : » تفگ وا  هب  دوخ ) شیپ  زا   ) تفر و هیواـعم  دزن  هللا  دـبع  درک ». مهاوخن  تعیب  وت  اـب  تروص ،

. ینک راذـگاو  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  ار  تفـالخ  دوخ  زا  سپ  هک  یتروص  رد  دوشیم  راذـگاو  وت  هب  تفـالخ  هک  نآ  لوا  يریذـپب .
زین مدرم  یهدب . وا  هب  دـیابیم  زین  ار  درجباراد  جارخ  نمـض  رد  یهد . صاصتخا  وا  هب  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  هنالاس 55  هک  نیا  رگید 

. دنشاب هتشاد  لماک  تینما  دیاب 
هیلع یلع  نب  نسح  دزن  ار  نآ  درک و  اـضما  ار  نآ  نییاـپ  هدروآ ، يدیفـس  هگرب  اـت  داد  روتـسد  سپـس  تفریذـپ و  ار  طورـش  نیا  هیواـعم 
سپ تفالخ  هرابرد  اما  دومرف : وا  هب  ماما  تفگزاب ، دوب  هدش  حرط  هک  ار  یلئاسم  تشگزاب و  لفون  نب  هللا  دبع  هک  ینامز  داتسرف . مالّـسلا 

لام رد  هک  تسین  هیواعم  قح  نیا  ياهدرک ، داهنـشیپ  وت  هک  زین  یلام  طیارـش  هرابرد  متـسین . نآ  راتـساوخ  نم  هک  میوگب  دـیاب  هیواـعم  زا 
. دریذپب يدهعت  نم  يارب  ناناملسم 

: دنک میظنت  تروص  نیا  هب  ار  داد  رارق  نتم  ات  داد  روتسد  دناوخ و  ارف  ار  دوخ  بتاک  ماما  هاگنآ 
رمأ ۀیالو  هیلإ  ملسی  نأ  یلع  هحلاص  نایفس ، یبأ  نب  ۀیواعم  بلاط ، یبأ  نب  یلع  نب  نسحلا  هیلع  حلطـصا  ام  اذه  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
یبأ نب  ۀیواعمل  سیل  و  نیحلاصلا ؛ ءافلخلا  ةریس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هیبن  ۀنس  هللا و  باتکب  مهیف  لمعی  نأ  یلع  نیملسملا 

هللا ضرأ  نم  اوناک  ثیح  نونمآ  سانلا  نأ  یلع  و  نیملـسملا ، نیب  يروش  هدعب  نم  رمألا  نوکی  لب  ادهع ، هدعب  نم  دحأل  دهعی  نأ  نایفس 
یلع و  مهدالوأ ، مهئاسن و  مهلاومأ و  مهـسفنأ و  یلع  نونمآ  هتعیـش  یلع و  باحـصأ  نأ  یلع  و  مهزاجح ، مهماهت و  مهقارع و  مهماـش و 

کلذب نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم 
ص:160  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نیـسحلا هیخأل  یلع و ال  نب  نسحلل  یغبی  هنأ ال  یلع  و  هسفن ، نم  هللا  یطعأ  امب  ءافولاب  هقلخ  نم  دحأ  یلع  هللا  ذخأ  ام  هقاثیم و  هللا و  دهع 
«1 . » قافآلا نم  قفأ  یف  مهنم  ادحأ  فیخی  ۀینالع و ال  ارس و  ۀلئاغ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیب  لها  نم  دحأل  و ال 

دنکیم و حلص  وا  اب  رارق  نآ  رب  دتفایم . نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نایم  هک  تسا  ياهحلاصم  نیا 
ات دراذگ  اروش  هب  تفالخ  راک  دنکن و  بصن  يدـهعیلو  هب  ار  سک  چـیه  دـسر ، کیدزن  وا  تافو  نوچ  هک  دراذـگیم  وا  هب  تفالخ  رما 
هب مه  تسد و  هب  مه  دنشاب  نمیا  وا  زا  مومعلا  یلع  ناناملسم  هک  تسا  نآ  رگید  طرش  دننک . بصن  دنناد ، حالص  هک  ار  یسک  ناناملسم 
زا دنشاب  اجکره  بلاط  یبا  نب  یلع  نالصتم  ناقلعتم و  نایعیش و  هک  تسا  نآ  مویـس  طرـش  دنک . وکین  یناگدنز  قیالخ  هفاک  اب  و  نافز .

یبا نب  ۀیواعم  تفریذپ  درک و  دهع  هلمج  نیا  رب  دناسرن . یضرعت  دزاسن و  یقلعت  رایسب  كدنا و  ناشیا  زا  سک  چیه  هب  دنـشاب و  نمیا  وا 
نـسح دلاگـسن . دیک  رکم و  چیه  دنک و  افو  طرـش  دهع و  نیا  رب  هک  درک  لوبق  تفرگ و  شیوخ  رب  یلاعت  يادـخ  قاثیم  تجح و  نایفس 

دیـس تیب  لها  ناشیا و  نالـصتم  ناشیوخ و  ناـنز و  نادـنزرف و  زا  ار  سک  چـیه  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  وا  ردارب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب 
دراد و نمیا  دنـشاب  ایند  راطقا  رد  اجکره  لاوحا  لک  رد  ار  ناشیا  دـیامرفن و  دـنکن و  يدـب  ناشیا  قح  رد  هینـالع  رـس و  رد  ار  نیلـسرملا 

«2 . » مالسلا و  دناسرتن .
مدرک حلـص  وت  اب  نم  هک  دوب  نیا  نآ  داتـسرف و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  يارب  تشون و  ياهمانحلـص  دوخ  هیواعم  دـیوگیم : يرذالب 
لاملا تیب  زا  مهرد  نویلیم  کی  لاس  ره  رد  و  منکن . ياهئطوت  وت  دض  رب  هک  نیا  دشاب و  وت  نآ  زا  نم  زا  دعب  تفالخ  هک  نآ  رب  طورـشم 
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تباتک خیرات  هدرک و  دییأت  رماع  نب  هللا  دبع  يدنک و  ثعشا  نب  دمحم  نوچ  یناهاوگ  ار  نتم  نیا  درجباراد . اسف و  جارخ  هفاضا  هب  مهدب 
. تسا هدوب  يرجه  لاس 41  رخآلا  عیبر  نآ 

______________________________

158 صص 160 - ج 4 ، حوتفلا ، (. 1)
765 صص 766 - يوره ) یفوتسم  دمحم  زا  یسراف  همجرت   ) حوتفلا (. 2)

ص:161  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. مدرکیمن میلست  يو  هب  ار  تموکح  متـساوخیم  ار  نآ  رگا  هک  هتخادنا  يزیچ  عمط  رد  ارم  دومرف : دناوخ ، ار  روبزم  نتم  ماما  هک  ینامز 

تینما مدرم  رگا  وگب : هیواـعم  هب  دوـمرف : وا  هب  داتـسرف و  هیواـعم  دزن  ار  بلطملا ) دـبع  نب  ثرح  نب   ) لـفون نب  ثرح  نب  هللا  دـبع  هاـگنآ 
مالّـسلا هیلع  نسح  ماما  سیونب ! نآ  رد  یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : داد و  وا  هب  ار  يدیفـس  ذـغاک  هیواـعم  منکیم . تعیب  وا  اـب  نم  دـنراد ،

«1 . » میدرک لقن  نیا  زا  شیپ  هک  تشون  ار  ینتم 
دای میدرک  هراشا  هک  یطورـش  زین  لفون و  نب  هللا  دـبع  نتفر  ربخ  زین  ینئادـم  « 2 . » تسا هدروآ  بقاـنم  رد  بوشآ  رهـش  نبا  ار  روبزم  نتم 

«4 . » یکلام غابص  نبا  روط  نیمه  « 3 . » تسا هدرک 
نخـس هیواعم  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ینیـشناج  طرـش  زا  دـننکب  یـصاخ  نتم  هب  هراـشا  هک  نآ  نودـب  رگید  رداـصم  زا  يرایـسب 

دای لاـس  رد  مهرد  نویلیم  کـی  تخادرپ  اـی  زاوها و  اـسف ، درجبارد ، جارخ  هب  تبـسن  یلاـم  تادـهعت  زا  زین  يرگید  عباـنم  « 5 . » دناهتفگ
«7 . » دنکن بس  نینمؤملا  ریما  هب  هیواعم  هک  هدوب  نآ  رگید  طرش  هک  تسا  هدش  هتفگ  نینچمه  « 6 . » دناهدرک

رد هک  یلام  طرش  هرابرد  تفالخ . طرش  هرابرد  يرگید  یلام و  طرـش  هرابرد  یکی  میزادرپب . طرـش  ود  هرابرد  هتکن  ود  هب  دیاب  اجنیا  رد 
هک هچنآ  هب  هجوت  اب  الوصا  تفگ : دـیاب  « 8 ، » دناهداد ناشن  ار  ياههار  نآ  هیجوت  يارب  نایعیـش  زا  یخرب  یتح  هدـمآ و  يددـعتم  رداصم 

دهاش مینادیم . تسردان  همانرارق  رد  ار  یطرـش  نینچ  دوجو  ساسا  زا  ساسا ، نیا  رب  هتـسناد و  تسرد  ار  هتفگـشیپ  نتم  اهنت  ام  تشذگ ،
دینش ماما  یتقو  هک ، تسا  نآ  مهم 

______________________________

41 صص 42 - ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 33 ج 4 ، بقانملا ، (. 2)

ص 22 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
ص 172 ج 16 ، مولعلا ، ملاوع  162 ؛ صص 163 - همهملا ، لوصفلا  (. 4)

ص 178 صص 172 ، رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 5)
218 ص 217 - لاوطلا ، رابخا  176 ؛ صص 177 - مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 74 ؛ ءافلخلا ، خیرات  (. 6)

ص 206 يرولا ، مالعإ  ص 176 ؛ رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 7)
لاملا تیب  رد  ماـما  یبْرُْقلا » يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  ِِهلوُسَر ... * یلَع  ُهَّللا  َءاـفَأ  اـم   » هیآ ساـسا  رب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هک  هچنآ  لـثم  (. 8)

يرگید هیجوت  رد  یقرواپ ؛)  ) ص 10 ج 44 ، راونالا ، راحب  کن : دنک . تفایرد  ار  شیوخ  قح  ات  تسا  هتساوخ  نینچ  نیا  هک  هتشاد  یقح 
ص ج 44 ، راونالا ، راحب  کن : تسا . هتساوخیم  نیفـص  لمج و  يادهـش  ياههداوناخ  يارب  ار  درجباراد  جارخ  ماما  هک  تسا  هدش  هتفگ 

188 ، 187 صص 182 ، ج 16 ، مولعلا ، ملاوع  3 ؛
ص:162  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

: دومرف تفشآرب و  هتشاذگ ، نایم  رد  هیواعم  اب  ار  یطرش  نینچ  دوخ  لفون  نب  هللا  دبع  هک 
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یبوخب میسانشیم ، ناماما  زا  هک  ياهمیش  هویش و  اب  لالدتـسا  نیا  دریذپب . نم  يارب  ار  يدهعت  ناناملـسم  لاملا  تیب  رد  دناوتیمن  هیواعم 
هتفگـشیپ بلاطم  زا  شـسرپ  نیا  خساپ  دـناهدرک ؟ حرطم  ار  یطرـش  نینچ  اجک  زا  ناخروم  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا  تسا . كرد  لباق 

دوخ هیواـعم  هک  دوب  هدرک  لـقن  يرذـالب  درک . حرطم  ار  طرـش  نیا  لـفون  نب  هللا  دـبع  هک  دوـب  هدـمآ  مثعا  نبا  لـقن  رد  دوـشیم . نشور 
ندرک بارخ  يارب  زین  یتاـعیاش  هـک  دـسریم  رظن  هـب  اـهنیا ، رب  هوـالع  درک . حرطم  ار  یلاـم  طرــش  اـهنآ  ناـیم  رد  تشوـن و  ار  یطورش 
طاباس هب  هیواعم  فرط  زا  هک  یتئیه  نامه  ایوگ  دشاب . هتفای  راشتنا  يرابرد  ناخروم  اهدـعب  هیواعم و  ناسوساج  فرط  زا  ماما  تیـصخش 

یلام طرش  دوجو  مدع  رب  يدهاش  هک  يرگید  هتکن  « 1 . » دوب هدرک  حرطم  ار  یلام  طرش  نیمه  دنک ، هرکاذم  حلـص  هرابرد  ات  دمآ  نئادم 
رارق ءاطع »  » رد دوخ  يارب  یمهـس  ارچ  هک  تفگ  ماما  هب  ضارتعا  رد  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  حلـص ، زا  سپ  هک  نیا  تسا  همانرارق  رد 

«2 . » تسا هدادن 
تسا هدمآ  اهلقن  یخرب  رد  دراد . دوجو  اهلالدتسا  نیمه  ریظن  زین  هیواعم  ياجب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ینیـشناج  هب  طوبرم  طرـش  هرابرد 

دوب هدمآ  همانرارق  نآ  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  یتح  دشاب و  هیواعم  نیشناج  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دش  انب  میظنت ، همان  رارق  هیاپ  رب  هک 
دبع هچنآ  شریذپ  هب  رـضاح  ماما  زین ، هراب  نیا  رد  « 3 . » دوب دهاوخ  هیواعم  نیشناج  شردارب  تشذگرد ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رگا  هک 

، ربارب رد  دشن . دوب ) هدرک  داهنشیپ  هیواعم  دوخ  هدمآ  « 4  » رگید يرامش  يرذالب و  لقن  رد  هک  نانچنآ  ای  و   ) دوب هدرک  حرطم  لفون  نب  هللا 
راک هیواعم  هک  دوب  نآ  رب  نتم ، نآ  رد  ماما  دیکأت  تفرگ . هیواعم  زا  ار  دهعتیالو  نییعت  قح  ساسا ، زا  درک ، میظنت  دوخ  هک  ینتم  رد  ماما 

تفالخ ندرک  یثوروم  ددـص  رد  يور  ره  هب  وا  هک  دوب  نیا  تشاد ، هیواعم  زا  ماـما  هک  يروصت  دـنک . راذـگاو  ناناملـسم  هب  ار  تفـالخ 
زا نخس  ماما  رگا  دوش . هتسب  وا  تسد  همانرارق  نیا  رد  ات  تسا  رتهب  تروص  نیا  رد  دوب . دهاوخ 

______________________________

ص 198 صاوخلا ، ةرکذت  ص 224 ؛ ج 4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  (. 1)
ص 29 ج 44 ، راونالا ، راحب  ص 48 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص 67 بلاطلا ، ةدمع  ص 14 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، (. 3)
ص 21 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 4)

ص:163  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هار اـما  دوب ، یلک  یکدـنا  هچرگ  نیملـسملا » يروش   » ریبعت دوبیم . یثوروم  ماـظن  رب  يدـییأت  دوخ  نیا  دروآیم  ناـیم  هب  دوخ  ینیـشناج 

. دوب ندش  یثوروم  تسد  زا  یصالخ 
هک یمدرم  تفگ : دیاب  الوا  هراب  نیا  رد  درادـن . يراگزاس  یعیـش  تماما  رد  صن »  » هب داقتعا  اب  يزیچ  نینچ  هک  دوش  راهظا  تسا  نکمم 

رگا یتح  هوالع ، هب  تشادن . دوجو  یهار  نیا  زج  مدرم  نیا  يارب  دنتشادن . صن  هب  يداقتعا  ناشتیرثکا  درکیم ، یگدنز  ناشنایم  رد  ماما 
تسدب زین  هعماج و  يربهر  ماقم  رد  مکاح  تیلوبقم  رد  مدرم  شریذپ  يور  ره  هب  هک  درادن  لصا  نیا  اب  تافانم  دشاب ، صن  هب  تیعورشم 

. تسا نشور  یهیدب و  يرما  تموکح  راک  يریگ 
: دراد دوجو  لمأت  لباق  هتکن  دنچ  حلص ، همانرارق  رد 

یعضوم نینچ  رارصا  تسا . حلاص  يافلخ  هریـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تنـس  ادخ ، باتک  هب  لمع  مهم  هتکن  نیتسخن  فلا :
، زین هفوک  هب  هیواعم  ندـمآ  زا  سپ  ترـضح  نآ  دوش . دودـحم  ياهبوچ  راهچ  رد  تروص  ره  هب  هیواعم  هک  دوب  لیلد  نادـب  ماما  هیحان  زا 

هللا لوسر  ةریسب  راس  نم  ۀفیلخلا  امنإ  : » دومرف نایب  ترابع  نیا  هب  ار  هتکن  نیمه  درک ، داریا  هفوک  دجـسم  ربنم  زارف  رب  هک  ینانخـس  نمض 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هریس  هب  هک  تسا  یسک  هفیلخ  اّما ». ابأ و  ایندلا  ذختا  ننـسلا و  لّطع  روجلاب و  ناد  نم  ۀفیلخلا  سیل  هتعاطب و  لمع  و 

ناونع هب  ار  ایند  دیامن و  اهر  ار  ربمایپ  تنـس  هدیزرو ، يرگمتـس  هفیلخ  هک  تسین  نیا  هب  یگفیلخ  دنک . تعاطا  وا  زا  هدرک و  لمع  هلآ  و 
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امـش يارب  یـشیامزآ  نیا  دیاش  مینادیم ، هچ  و  نیح . یلإ  عاتم  مکل و  ۀنتف  هلعل  يردأ  نإ  و  دندومرف : همادا  رد  و  دریگب . دوخ  ردام  ردپ و 
: دومرف هک  دوـب  هبطخ  نیمه  رد  ماـما  « 1 . » تفـشآرب ماما  نانخـس  زا  هیواعم  هک  دوب  هظحل  نیا  رد  دـشاب . هیواعم ) يارب   ) كدـنا یعاـتم  و 
. مدرک كرت  ار  نآ  يزیرنوخ  زا  يریگولج  و  تما ، حالـص  رطاخ  هب  نم  اما  دوب ، نم  نآ  زا  هک  تساخرب  عازن  هب  نم  اـب  یقح  رد  هیواـعم 

«2»
. میدرک هراشا  نآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  تفالخ  ندش  یثوروم  اب  ماما  تفلاخم  رگید ، مهم  هتکن  ب :

______________________________

172 صص 171 ، دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 1)
ص 53؛ ج 1 ، يواسملا ، نساحملا و  ص 42 ؛ ج 44 ، راونالا ، راحب  200 ؛ صص 201 - نیطمسلا ، ررد  مظن  ص 140 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  (. 2)

ص 43 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 173 ؛ دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت 
ص:164  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

تارکاذـم زاـغآ  ناـمه  رد  هک  یماـیپ  رد  ماـما  هک  میدرک  هراـشا  دوب . هماـنرارق  نیا  مهم  لوـصا  زا  یکی  نایعیـش  يارب  تینما  نتفرگ  ج :
هدش هراشا  هدمآ  اهلقن  یخرب  رد  هک  يریبعت  رد  منکیم . تعیب  وا  اب  نم  دهد ، تینما  مدرم  هب  هک  دـنک  دـهعت  هیواعم  رگا  دومرف : داتـسرف ،
ماما هک  یناـسک  تسا ، هدوب  زین  یلاوم  يارب  تینما  نتفرگ  يوحن  هب  ریبعت  نیا  دـیاش  دـنتفرگ . نیمأـت  دوسا » رمحا و   » يارب ماـما  هک  تسا 

. تشاد ناوارف  يانتعا  اهنآ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع 
هتشادن مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  ای  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  دض  رب  راکـشآ  ای  یناهنپ  ياهئطوت  هک  دوب  نآ  ماما  رگید  طرـش  د :

. دوب رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  زین  هلأسم  نیا  دشاب .
و  ) هیواعم دروآ ، رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  قارع  رتدوز  هچ  ره  تساوخیم  وا  تفریذپ . ار  همانرارق  یطرـش ، شیپ  هنوگ  چیه  نودـب  هیواعم 

طورش زا  کی  چیه  هب  هیواعم  دراذگب . رانک  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  اهنآ  دناوتیم  وا  دشاب ، هچ  ره  طورش  نیا  هک  دوب  نئمطم  زین ) ماما  دوخ 
دیزی وا  دنامن . یقاب  زین  نامثع  دح  رد  هکلب  درکن ، لمع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هریـس  ادخ و  باتک  هب  اهنت  هن  وا  دنامن . دنبیاپ  روکذم 

نب نیصح  درک . طلـسم  اهنآ  رب  ار  نارگید  دایز و  تفرگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  یمامت  زا  ار  تینما  دیزگرب . دوخ  يدهعتیالو  هب  ار 
هب ار  شرـسپ  تشک ، ار  وا  باحـصا  رجح و  وا  درکن ، لمع  مالّـسلا  هیلع  نسح  اب  دوخ  طورـش  زا  کـی  چـیه  هب  هیواـعم  تفگیم : رذـنم 

«1 . » درک مومسم  زین  ار  نسح  و  درکن ، راذگاو  اروش  هب  ار  راک  دیزگرب و  دوخ  ینیشناج 
نیا نم  یمدق » تحت  اهنإ  الأ و  برحلا ، عضو  ۀفلألا و  اهب  تدرأ  اطورش  تطرـش  تنک  ینإ  الأ  : » تفگ دمآ  رد  هک  هفوک  هب  دوخ  هیواعم 

و « 2 . » مراذگیم میاپ  ریز  ار  اهنآ  همه  نونکا  اما  متفریذـپ ، تفلا  داجیا  مدرم و  اب  يارادـم  هنتف و  شتآ  ندرک  شوماخ  رطاخب  ار  طورش 
تاکز ای  دیرآ  ياجب  جـح  ای  دـیرادب  هزور  ای  دـیراذگب  زامن  هک  نآ  يارب  امـش  اب  نم  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  وا  زا  رگید  یترابع  رد 
تهارک نآ  زا  امـش  هک  نآ  لاح  درک و  اـطع  نم  هب  ار  نیا  دـنوادخ  و  مرآ . تسدـب  امـش  يریما  اـت  مدـیگنج  هکلب  مدـیگنجن ، دـیزادرپب ،

«3 . » دیتشاد
ار هیواعم  رب  شروش  دصق  نابا ، نب  نارمح  يربهر  هب  نایرصب  زا  یهورگ 

______________________________

47 صص 48 - ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 46 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 163 ؛ ج 4 ، حوتفلا ، 46 ؛ صص 44 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص 46 ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
ص:165  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
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يارب ار  رـسب  شردارب  اـی  ةاـطرا  نب  ورمع  هیواـعم  تسا . هدـناوخیم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  تعیب  هـب  ار  مدرم  وا  دـناهتفگ  دنتـشاد .
ات هک  تشامگ  هفوک  تموکح  هب  ار  هبعـش  نب  ةریغم  وا  تفای . طلـست  قارع  رب  هیواعم  بیترت  نیدب  « 1 . » درک مازعا  هرصب  هب  يو  یبوکرس 

اجنآ رد  هیواعم  فرط  زا  نآ  زا  شیپ  هک  رماـع  نب  هللا  دـبع  هب  زین  هرـصب  تشاد . ار  رهـش  نیا  تموکح  دوب  هدـنز  هک  نآ  زا  سپ  لاـس  هن 
. دش هدرپس  تشاد  تموکح 

. دمآ نایاپ  هب  هام  تفه  تشذگ  زا  سپ  لاس 41  رخآلا  عیبر  رد  هدش و  زاغآ  يرجه  لاس 40  ناضمر  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفالخ 
«2»

مالّسلا هیلع  یبتجم  ماما  هرابرد 

ادـخ لوسر  شدـج  هب  يدایز  تهابـش  ترـضح  نآ  دـمآ . ایند  هب  يرجه  موس  لاس  ناضمر  كرابم  هام  همین  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
تسا هدش  لقن  نیزر  یبا  زا  دندش . رادهدهع  ار  نایعیش  يربهر  ناشیا  شراوگرزب ، ردپ  تداهش  زا  سپ  « 3 . » تشاد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

ياههرهچ زا  مالّـسلا ، هیلع  نسح  ماما  « 4 . » تشاد رس  رب  هایـس  ياهمامع  زین  هایـس و  یـسابل  هک  دناوخیم  هبطخ  ام  يارب  یلاح  رد  ماما  هک 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  میدرک  هراشا  نیا  زا  شیپ  تسا . تیادـه  هار  رگنـشور  شرادرک  راتفر و  هک  تسا  یقالخا  هتـسجرب 

. دـنرادب تسود  ار  وا  ات  دنتـساوخ  زین  نارگید  زا  هدرک و  نایب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ناشدـنزرف  هب  ار  شیوخ  هقالع  يدایز  نانخـس  رد 
بحأ نم  « » 6 « » بئاـغلا مکنم  دـهاشلا  غـلبیل  و  هبحیلف ، ینّبحأ  نم  « » 5 « » هبحی نم  ّبحأ  هّبحأـف و  هتببحأ  دـق  ینإ  مـهّللا  : » ریظن ییاـهریبعت 

نب نسحلا  یلإ  رظنیلف  ۀـنجلا  لهأ  بابـش  دیـس  یلإ  رظنی  نأ  هّرـس  نم  « » 7 « » ینـضغبأ دقف  امهـضغبأ  نم  و  ینبحأ ، دقف  نیـسحلا  نسحلا و 
«8 « » یلع

______________________________

ص 168 ج 4 ، حوتفلا ، ص 52 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 54 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  کن : (. 2)

130 صص 131 - دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
ص 163 دعس ، نبا  نامه ، (. 4)

ص 661 ج 5 ، يذمرتلا ، ننس  ص 139 ؛ دعس ، نبا  نامه ، (. 5)
ص 173 ج 3 ، كردتسم ، ص 366 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  ص 138 ؛ دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 6)

ص 440؛ ج 2 ، دـمحا ، دنــسم  ش 2502 ؛ یـسلایط ، دنــسم  143 ؛ صـص 138 ، دعـس ، نبا  مالّـسلا ، هـیلع  نـسحلا  ماـمالا  ۀـمجرت  (. 7)
ص 166 ج 3 ، كردتسملا ،

ص 35 ج 8 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 138 ؛ دعس ، نبا  ع ،)  ) نسحلا مامالا  ۀمجرت  (. 8)
ص:166  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دناهدومرف مالّسلا  هیلع  نسح  ناشدنزرف  هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتاملک  زا  ییاههنومن 
: هک تسا  هدمآ  هدش ، ماجنا  هدایپ  هک  ترـضح  نآ  جح  ياهرفـس  هرابرد  هلمج  زا  تسا . هدش  لقن  یبلاطم  ماما  يدابع  ياهیگژیو  هرابرد 

تاقالم ار  دنوادخ  هک  مراد  مرـش  نم  هیلجر » یلع  ۀنیدملا  نم  ةرم  نیرـشع  یـشمف  هتیب ، یلإ  شمأ  مل  هاقلأ و  نأ  یبر  نم  یحتـسأل  ینإ  »
هدمآ يرگید  لقن  رد  « 1 . » تفر ادخ  هناخ  ترایز  هب  هدایپ  ياپ  اب  هنیدـم  زا  راب  تسیب  سپ  مشاب . هتفرن  وا  هناخ  هب  هدایپ  هک  یلاح  رد  منک 

«3 . » تسا هدرک  رکذ  راب  هدزناپ  دوخ  لقن  رد  دعس  نبا  « 2 . » تفر جح  رفس  هب  هدایپ  ياپ  اب  راب  جنپ  تسیب و  ترضح  نآ  هک  تسا 
هک ینامز  تسا . هدوب  ماع  صاخ و  دزناـبز  هک  تسا  راوگرزب  ماـما  نآ  یقـالخا  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی  ادـخ ، هار  رد  شـشخب  لذـب و 
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يرعـش رد  لیعامـسا  دنروآیمن ، تسد  هب  يزیچ  هتفر و  هیواعم  دزن  ماش ، هب  لوپ  نتفرگ  يارب  سنا  نب  هللا  دبع  هارمه  راسی  نب  لیعامـسا 
: دیوگیم سنا  نبا  شتسود  هب  باطخ 

هتفرن و مالّـسلا  هیلع  نسح  يوس  هب  ام  هک  سنا  دنزرف  يا  دنگوس  وت  ناج  هب  « 4  » سنا نب  ای  انیـسح  انرز  وانلحر ال  نسح  یلإ  ام  كرمعل 
. ددرگیمزاب رپ  تسد  اب  رئاز  هک  تسا  ردارب  ود  نیا  ترایز  رگا  هک  دوب  نینچ  وا  دوصقم  میدوب . هتفاتـشن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز  هب 

نم هب  سیونب و  ار  تیاهزاین  دومرف : وا  هب  ماما  درک . زاین  راهظا  دیسر و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  روضح  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  یلقن  رد 
، دوخ یگدـنز  لوط  رد  ماما ، هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  « 5 . » تخادرپ شزاین  ربارب  ود  ماـما  دروآ ، تشون و  وا  هک  یناـمز  هد .

میتفگ میتفر ، هنیدم  هب  جح  رفـس  رد  دیوگ : یمان  نوراه  وبا  « 6 . » دیـشخب ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  کلمی  ام  یمامت  زا  یمین  راب  ره  راب و  هس 
یتـقو میتـفگ . دوـخ  رفـس  زا  میتـفر و  راوـگرزب  نآ  دزن  مینکب . وا  رب  یمالـس  مینزب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  دـنزرف  هـب  يرس 

تسا بوخ  نامعضو  هک  میتفگ  هتشگرب  ترضح  نآ  دزن  داتسرف . دص  راهچ  ام  مادک  ره  يارب  میتشگزاب ،
______________________________

ص 44 ج 1 ، ناهبصا ، رابخا  (. 1)
ص 73 ءافلخلا ، خیرات  (. 2)

ص 159 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
ص 419 ج 4 ، یناغالا ، (. 4)

ص 55 يواسملا ، نساحملا و  (. 5)
ص 196 صاوخلا ، ةرکذت  ص 73 ؛ ءافلخلا ، خیرات  ص 159 ؛ دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 6)

ص:167  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
165 ص :  مالسلا .....  هیلع  یبتجم  ماما  هرابرد  نایرفعج 167  همئا ، یسایس  يرکف و  تایح  « 1 . » یفورعم ّیلع  اوّدرت  ال  دومرف : ترضح 

هلوسرل و ةّزعلا و  هّللف  یلاعت : هللا  لاق  ةّزع ، لب  ال  دومرف : ماما  دـیراد . یـصاخ  تمظع  امـش  ۀـمظع ، کیف  دـنتفگ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
. تسا تزع  هکلب  تسین  تمظع  نیا  نینمؤملل ،

«2 . » تسا نانمؤم  شربمایپ و  ادخ ، يارب  تزع  تسا : هدومرف  دنوادخ 
. دنتشاد رادید  دندمآیم  زاجح  هب  جح  يارب  هک  هفوک  نایعیـش  اب  بترم  دندوب ، هنیدم  رد  حلـص  زا  سپ  هک  یلاس  هن  تشه  تدم  رد  ماما 

. دندربیم هرهب  ترضح  نآ  زا  دوخ  يرادنید  راک  رد  هتفریذپ و  دوخ  ماما  ناونع  هب  ار  ترضح  اهنآ  هک  تسا  یعیبط 
هتسارآ ییابیز  زرط  هب  هک  هدرک  رب  رد  یسابل  وکین و  رایسب  مارآ و  ياهرهچ  اب  مدید  ار  یصخش  هنیدم  رد  يزور  دیوگ : نایماش  زا  يدرم 

یلع رب  تفرگ و  ارف  ار  مدوجو  ياپ  ات  رس  نازوس  یمشخ  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  دنتفگ : مدیسرپ . وا  هرابرد  بسا . رب  راوس  و 
لیـس درک ، دـییأت  یتقو  یتسه ؟ یلع  دـنزرف  وت  ایآ  مدیـسرپ  هتفر و  وا  شیپ  دراد . يرـسپ  نینچ  وا  هنوگچ  هک  مدرب  دـسح  بلاـط  یبا  نب 

؟ یتسه بیرغ  ایآ  دیسرپ : نم  زا  مداد  نایاپ  ییوگ  ازـسان  هب  هک  نآ  زا  سپ  دش . ریزارـس  وا  يوس  هب  نم  ناهد  زا  هک  دوب  ازـسان  مانـشد و 
، يدـنمزاین رگا  منکیم و  کـمک  وت  هب  يرادـن  لوپ  رگا  مهدیم و  نکـسم  وـت  هب  يرادـن  نکـسم  رگا  اـیب ، نم  اـب  دوـمرف : يرآ . متفگ :

«3 . » دوبن یسک  نم  دزن  وا  زا  رتبوبحم  نیمز  يور  رد  هک  یلاح  رد  مدش  ادج  وا  زا  نم  مزاس . تزاینیب 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش 

رظن زا  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  هناحیر  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ندناسر  تداهـش  هب  هیواعم ، شیاشخب  لباق  ریغ  تایانج  زا 
تـسد هب  ار  ماما  دوب ، هیاپ  نامه  رب  شراک  ساسا  هک  ياهئطوت  نداد  بیترت  اب  هیواعم  درادن . دوجو  نآ  رد  يدیدرت  نیرتکچوک  یخیرات 
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، دـش تراغ  هنیدـم  هرح  هعقاو  رد  يرجه  لاس 63  رد  هک  ینامز  دناسر . تداهـش  هب  هدش ، تنعل  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  شرـسمه 
هب اما  تفر . جارات  هب  زین  نوعلم  نز  نیا  هناخ 

______________________________

ص 155 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 1)
ص 177 ج 3 ، راربالا ، عیبر  (. 2)

ص 235 ج 1 ، بدالا ، یف  لماکلا  (. 3)
ص:168  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ار ماما  ندـناسر  تداهـش  هب  ربخ  يرامـشیب  عبانم  دـنادرگزاب . وا  هب  ار  شلاوما  شیوش ، ندـناسر  تداهـش  هب  رد  وا  یتمدـخ  شوخ  ساپ 
هیواعم و کیرحت  هب  مالّسلا  هیلع  نسح  تیمومـسم  هک  تسا  هتفگ  يدع  نب  مثیه  « 1 . » دناهدرک شرازگ  هیواعم  هئطوت  اب  هدـعج و  طسوت 
. دیسر تداهش  هب  هک  نآ  ات  دوب  رامیب  تیمومسم  زا  سپ  زور  لهچ  ترـضح  نآ  « 2 . » تسا هتفرگ  تروص  ورمع  نب  لیهـس  رتخد  طسوت 

دیدش يردق  هب  مس  رخآ ، هبترم  هک  نآ  ات  تفاییم  ییاهر  نآ  زا  راب  ره  دـش . هدـناروخ  مس  ماما  هب  اهراب  دـیوگ : روسم  رتخد  رکب  ما  « 3»
«4 . » دشیم جراخ  ناشیولگ  زا  ماما  رگج  ياههراپ  هک  دوب 

اب هشیاع  اما  دـننک ، نفد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربق  رانک  رد  ار  وا  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  تیـصو  قبط  ماـما ، تداهـش  زا  سپ 
. دش راک  نیا  زا  عنام  « 5 « » هیف نذآ  یتیب ال   » هک نیا  هب  دانتسا 

شرافـس مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  داد . دـهاوخن  ار  يراک  نینچ  هزاجا  هک  درک  مـالعا  تشاد  ار  هنیدـم  تموکح  ناـمز  نآ  هک  مه  ناورم 
دوخ هنیک  رگید  راب  کی  يارب  هشیاع ، « 6 . » دننک نفد  عیقب  رد  ناشردام  رانک  رد  ار  ترضح  نآ  دمآ  شیپ  یلکـشم  رگا  هک  دندوب  هدرک 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  ربق  کیدزن  نفد  يارب  ار  ماما  هک  ینامز  داد . ناشن  ترضح  نآ  دنزرف  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  ار 
ناورم هب  هریره  وبا  يردخ و  دیعـس  وبا  « 7 . » دش دهاوخن  ماجنا  زگره  يزیچ  نینچ  ادبأ ، نوکی  رمألا ال  اذـه  تفگ : هشیاع  دـندروآ ، هلآ 

. دیمان تشهب  ناناوج  دیس  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  ینکیم  تعنامم  شدج  رانک  رد  نسح  نفد  زا  ایآ  دنتفگ :
، دندرکیمن تیاور  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ثیدح  امش  لاثما  رگا  تفگ : اهنآ  هب  رخسمت  هب  ناورم 

______________________________

رد يدومحم ، داتـسا  ، 55 صص 88 - ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  176 ؛ صـص 175 - دعـس ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀـمجرت  (. 1)
رب و  یبهذـم ، بصعت  لامعا  اـب  نودـلخ  نبا  ناـیم ، نیا  رد  تسا . هدرک  لـقن  يددـعتم  عباـنم  زا  ار  روبزم  ربخ  روبزم ، تاحفـص  یقرواـپ 

. کلذ ۀیواعمل  اشاح  و  دیوگیم : یخیرات  دهاوش  همه  نیا  فالخ 
ص 18 ق 2 ، ج 2 ، نودلخ ، نبا  خیرات 

ص 59 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)
ص 176 دعس ، نبا  نسحلا ، مامالا  ۀمجرت  (. 3)

ص 514 لیذملا ، لیذ  نم  بختنملا  (. 4)
یبوقعی لـقن  هب  اـنب  تفگ . ار  نخـس  نیا  دـمآ و  ولج  دوـب ، رطاـق  رب  راوـس  هک  یلاـح  رد  هشیاـع  ص 225 . ج 2 ، یبوـقعیلا ، خـیرات  (. 5)

موی لاقی  نأ  نیدیرت  أ  رمحالا ، لمجلا  موی  نم  انـسوءر  انلـسغ  ام  ۀّـمع ! ای  تفگ : دـمآ و  يو  دزن  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساق  اجنامه ) )
روهشم هلغبلا  موی  مان  هب  مه  يزور  ات  ینآ  رب  ایآ  میاهتسشن . خرس  لمج  زور  یگدنکفارـس )  ) زا ار  دوخ  ياهرـس  زونه  ام  ءابهـشلا .» ۀلغبلا 

. تشگرب هشیاع  تقو  نیا  رد  دوش .
61 یقرواپ ص 62 - کن : زین  ، 64 ص 61 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 6)
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ص 184 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 7)
ص:169  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دوب هدش  عیاض 
ناورم دندرکیم . هیرگ  همه  هدـش و  رادازع  هچراپکی  هنیدـم  درک ، تافو  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  ینامز  دـیوگیم : هیفنح  نب  دـمحم 

نم ات  اما  دـننک ، نفد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رانک  رد  ار  نسح  دـنهاوخیم  اهنآ  تفگیم : هداد و  هیواعم  هب  ار  ترـضح  تاـفو  ربخ 
: دومرف و  دیسر ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ربق  رانک  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیسر . دنهاوخن  دوخ  دوصقم  نیا  هب  متسه  هدنز 

ناورم دـندش . حلـسم  هدرک  هدامآ  ار  هیما  ینب  ناورم  اما  دیـشک ، رانک  ار  دوخ  دوب  هنیدـم  مکاح  هک  صاع  نب  دیعـس  دـینک ، رفح  ار  اجنیا 
ناورم یتسه ؟ رهـش  یلاو  وت  رگم  دراد ، یطابترا  هچ  وت  هب  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  دـش . دـهاوخن  زگره  يزیچ  نینچ  تفگ :

ینب هارمه  لوضفلا  فلح  رد  هک  یناسک  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  داد . مهاوخن  ار  راـک  نیا  هزاـجا  متـسه  هدـنز  نم  اـت  اـما  هن ، تفگ :
. تساوخ کمک  دندوب  مشاه 

و زین ، ناورم  تشاد و  یمچرپ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندش . حلـسم  هبوعج  ینب  دسا و  ینب  هرهز ، ینب  میت ، ینب  زا  یناسک  هک  دوب  اجنیا 
هدومرف هک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  دوخ  تیـصو  رطاخ  هب  ات  دنتـساوخ  ماما  زا  مدرم  زا  يرامـش  يور  ره  هب  دش . زین  يزادناریت  اهنآ  نایم 

تـسد دوخ  رارـصا  زا  ات  دـندرک  یـضار  ار  نیـسح  ماما  دوش ، نفد  شرداـم  راـنک  عیقب  ناـمه  رد  دوش ، هتخیر  ینوخ  تسا  رارق  رگا  دوب 
. دنک یـضار  دوخ  زا  ار  هیواعم  ات  تشاد  دصق  دوخ  مادقا  نیا  اب  دوب ، هدش  لوزعم  نامز  نیا  هک  ناورم  تسا : هدـمآ  یلقن  رد  « 2 . » درادرب

هنوگچ تفگیم : وا  « 4 . » تشون هیواعم  يارب  باـت  بآ و  اـب  ار  ربخ  نیا  درک ، يریگولج  عیقب  رد  ماـما  نفد  زا  هک  نآ  زا  سپ  ناورم  « 3»
نیرتفیثـک زا  یکی  ناورم  ههبــشیب  « 5 « ؟ عـیقب رد  ناـمثع  اـما  دوـش ، نفد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربـمغیپ  راـنک  رد  ناـمثع ، لـتاق  دـنزرف 

. دادیم مانشد  ار  مشاه  ینب  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  دوخ ، دنت  نابز  اب  دوب ، هنیدم  مکاح  هک  یتدم  مامت  رد  هک  تسا  هیما  ینب  ياههرهچ 
لوالا عیبر  رگید ، یلقن  رد  و  لاس 49 ، لوالا  عیبر  رد  تیاور ، کی  رد  ماما  تداهش 

______________________________

184 صص 185 - دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  رد : نآ  هباشم  و  ص 65 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
177 صص 179 - دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 2)

ص 187 کن : و  ص 180 ، نامه ، (. 3)
ص 188 نامه ، (. 4)

. دندادن هزاجا  مدرم  نوچ  دشن  نفد  زین  عیقب  رد  یتح  نامثع  ص 183  نامه ، (. 5)
ص:170  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » تسا هدش  هتسناد  يرجه  لاس 50 
هنیدم فلتخم  طاقن  هب  ار  یناسک  مشاه  ینب  دیسر ، تداهش  هب  ماما  هک  ینامز  تسا . يرجه  لاس 49  نامه  دیآیم ، تسرد  رظن  هب  هچنآ 

کی يارب  مشاه  ینب  نانز  « 2 . » دنامن دوخ  هناخ  رد  سک  چیه  هک  هدش  هتفگ  دنناسرب . راصنا  شوگ  هب  ار  ربخ  نیا  ات  دنداتـسرف  فارطا  و 
تبـسانم هب  زور  تفه  هنیدـم  مدرم  هک  تسا  هدروآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  لـقن  هب  يربط  « 3 . » دنتـشاد ازع  سلجم  يو  يارب  زور  هاـم 

هب عـیقب ، رد  ماـما  نفد  مسارم  رد  هک  دـیوگیم : وا  « 4 . » دنتـسب ار  رازاب  هتـسشن و  متام  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنزرف  تشذـگرد 
. دناشن ازع  هب  ار  رهش  نآ  نایعیش  زین  هرصب  رد  ماما  تداهـش  ربخ  « 5 . » دوبن نزوس  نتخادنا  ياج  هک  دندوب  هدرک  عامتجا  تیعمج  يردـق 

«6»
. دنتشون مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  یتیلست  همان  هفوک ، نایعیش  مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تافو  زا  سپ 
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تبیـصم ۀـصاخ » ۀعیـشلا  هذـه  و   » وت يارب  رگید  يوس  زا  و  تما » یمامت   » يارب يوس  کی  زا  ماما  تشذـگرد  هک  دوب  هدـمآ  هماـن  نآ  رد 
نیا رد  نانآ  تسا . يرجه  هاجنپ  یلاوح  رد  حالطصا  کی  ناونع  هب  هعیش  هملک  دربراک  یتح  و  هعیش »  » يریگلکش ناشن  ریبعت  نیا  تسا .

ناحلاص هریس  هداعا  نید و  هماقا  دیما  وا  هب  هک  یـسک  دالبلا » رون  يدهلا و  ملع   » دندرک دای  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زا  باقلا  نیا  اب  همان 
هعیش لکشت  دانسا  زا  یکی  دیاب  همان  نیا  « 7 . » دنادرگزاب وا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قح  دنوادخ  هک  يراودیما  راهظا  نانآ  دوبیم .

. دوش یقلت  هفوک  رد  یتماما  يداقتعا و 
«8 . » دوب مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  تافو  دش ، دراو  برع  رب  هک  یتلذ  نیتسخن  دیوگیم : هجعب  نب  ورمع 

______________________________

190 ، 189 ص 183 ، دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 66 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ش 371 رکاسع ، نبا  ع ،)  ) نسحلا مامالا  ۀمجرت  ص 181 ؛ دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 2)

ش 338 رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 182 ؛ دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
ص 182 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 4)

، دعس نبا  مالّـسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 173 ؛ ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  ص 514 ؛ لیذـملا ، لیذ  نم  بختنملا  (. 5)
ش 372 رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 182 ؛

ص 224 ج 5 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 6)
یبوقعیلا ج 2 ص 228 خیرات  (. 7)

ص 183 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 8)
ص:171  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما 

هراشا

ص:173  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ج 5، حوتفلا ، متخ  انب  هللا و  حتف  انب  ۀمحرلا و  طحم  ۀـکئالملا و  فلتخم  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةوبنلا و  تیب  لهأ  انا  مالّـسلا : هیلع  نیـسح  ماما 

ص 17

البرک زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ياهتلـصخ زا  یخرب  هب  ياهراشا  كربت ، نمیت و  دصق  هب  زین  ام  تسا . هدـش  هتفگ  دایز  نخـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهیگژیو  هرابرد 
. تشاد میهاوخ  ماما  کین 

لوسر شدج  رانک  رد  دوخ  یگدنز  تدم  مامت  رد  ترـضح  نآ  دمآ . ایند  هب  ترجه  « 2  » مراهچ لاس  « 1  » نابعش موس  رد  مامه  ماما  نآ 
هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دشیمن . ادج  ترـضح  نآ  زا  زامن  تقو  رد  یتح  هدوب و  سونأم  ترـضح  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ 

وگزاب باحـصا  يارب  ار  اهنآ  لیاضف  زا  ياهشوگ  دـندومرف  اهنآ  هرابرد  هک  یتالمج  اب  هدرک و  هقالع  راـهظا  شردارب  وا و  هب  تخـس  هلآ 
ثیدح ریظن  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  تلیـضف  يدایز  رامـش  یثیدـح ، راثآ  رد  نونکا  دـندرک .

ود نیا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هقالع  تسا . هدـش  لقن  ناوارف  ای  هدوب و  رتاوتم  ۀـّنجلا » لهأ  بابـش  ادّیـس  نیـسحلا  نسحلا و  »
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ات دیشوکیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تشذگ ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  هک  روطنامه  هدوب و  راکـشآ  باحـصا  همه  رب  دنزرف ،
: دومرفیم یتح  هدرک و  هاگآ  ماما  ود  نیا  هب  دوخ  هقالع  زا  ار  مدرم 

______________________________

ص 218)  ) داـشرا رد  دـیفم  و  ص 51 ) نییبلاطلا ، لـتاقم   ) یناهفـصا جرفلا  وبا  ص 758 ؛ دجهتملا ، حابـصم  ص 37 ؛ ۀعیـشلا ، راسم  (. 1)
. دناهتسناد دلوت  زور  ار  نابعش  مجنپ 

لاس رد  مه  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دلوت  دیاب  اعبط  هک  دناهتسناد  مود  لاس  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دلوت  یخرب  هک  تشذگ  (. 2)
. دنرواب نیا  رب  ص 41 ) ج 6 ، بیذهتلا ،  ) یسوط خیش  و  ص 463 ) ج 1 ، یفاک ،  ) ینیلک دننادب . موس 

ص:174  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
و ینبحأ ، دقف  نیـسحلا  نسحلا و  ّبحأ  نم  دومرف : و  « 1 . » نیذه بحیلف  ینبحا  نم  درادب : تسود  ار  اهنآ  هک  یـسک  رادب  تسود  ایادـخ 

مالّسلا هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  « 3 ، » ایندـلا نم  یناحیر  اـمه  دومرف : ردارب  ود  نیا  هراـبرد  ترـضح  نآ  « 2 ، » ینضغبأ دقف  امهـضغبأ  نم 
«4 . » تسا نیسح » نم  انأ  یّنم و  نیسح   » تیاور اهنآ ، نیرتروهشم  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  زین  یصاصتخا  لیاضف 

بآ دندیـسر و  ياهناخ  رد  هب  میدوب ، تکرح  رد  ماما  اب  دـیوگیم : دوب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یلاوم  زا  هک  یلـصوم  ملاـس  نب  ییحی 
هب ار  نیا  دـندومرف : دـنداد و  وا  هب  هدروآ  رد  ار  ياهضف »  » بآ ندروـخ  زا  شیپ  ماـما  دـمآ . نوریب  بآ  زا  رپ  یحدـق  اـب  يزینک  دـندیبلط .

«5 . » دنتخادرپ بآ  ندیشون  هب  هاگنآ  راپسب ، تلها 
لوغشم ارقف  زا  یهورگ  هک  دندید  لاح  نآ  رد  دنتشذگیم ، ياهفص  رانک  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : مزح  نب  دمحم  نب  رکب  وبأ 

نییاپ هاگنآ  درادن . تسود  ار  ناربکتم  دـنوادخ  دـندومرف : ماما  دـنک . ناشیهارمه  ات  دنتـساوخ  ترـضح  زا  اهنآ  دنتـسه . یماعط  ندروخ 
امـش مناوخیم و  ار  امـش  نم  نونکا  مدرک ، تباجا  نم  دـیدناوخ و  ارم  امـش  دـندومرف : نانآ  هب  نآ  زا  سپ  دـندروخ . اذـغ  اهنآ  اب  هدـمآ 

«6 . » نک رضاح  ياهدرک  هدامآ  هچ  ره  دندومرف : هدرک و  بابر  هب  يور  ترضح  تقو  نآ  دینک . تباجا 
تشپ وا  نایاپ  راهچ  یلاح  رد  درکیم  تکرح  هدایپ  جح  رفس  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

«7 . » دندرکیم تکرح  وا  رس 
. تخادرپ ناملاظ  نانکشنامیپ و  اب  گنج  هب  ردپ  رانک  رد  تشاد و  روضح  ناورهن  نیفص و  لمج ، ياهگنج  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  « 8 . » دندرکیم بیغرت  گنج  هب  ار  مدرم  نآ  نمض  هک  تسا  هدش  لقن  نیفص  گنج  رد  ياهبطخ  ترضح  نآ  زا 
ماما تشاد . شقن  نایماش  تسد  زا  بآ  ریسم  نتفرگ  رد  نیفص  یتامدقم  لحارم  نامه  رد 

______________________________

ص 135 دعس ، نبا  نیسحلا ، مامالا  ۀمجرت  (. 1)
ص 136 نامه ، (. 2)
ص 131 نامه ، (. 3)

. دوش هعجارم  نیطمسلا » دئارف   » تمیق يذ  باتک  هب  راوگرزب  ماما  ود  نیا  لیاضف  باب  رد  ص 137 ؛ نامه ، (. 4)
. تسا هدروآ  مهارف  ناینس  روهشم  راثآ  زا  ار  تیب  لها  لیاضف  هتسلا » حاحص  یف  هسمخلا  لئاضف   » باتک ریخا  راثآ  رد 

ص 146 دعس ، نبا  نیسحلا ، مامالا  ۀمجرت  (. 5)
ص 149 نامه ، (. 6)
ص 145 نامه ، (. 7)

ص 405 ج 32 ، راونالا ، راحب  (. 8)
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ص:175  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ار ماما  نیفـص  رد  رمع  نب  هللا  دـیبع  ینامز  « 1 . » مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  ۀکربب  حتف  لوا  اذـه  دومرف ، يزوریپ  نآ  زا  سپ  مالّـسلا ، هیلع  یلع 

. تسا هدرک  نانچ  نینچ و  ار  شیرق  وت  ردپ  هک  تفگ  درک و  ادص 
«2 . » دناهدشن ناملسم  لصا  رد  اما  دندرک ، لوبق  ار  مالسا  روز  هب  نانیا  هک  دندومرف  هدرک و  نیطساق  زا  يوریپ  هب  مهتم  ار  وا  ماما 

ررکم ياهتساوخرد  ربارب  رد  ترضح  نآ  درکیم . عافد  يو  تسایس  زا  لماک  روط  هب  شردارب ، تماما  هرود  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یتقو اـت  دـندومرف : هدـشن و  اـهنآ  يأر  لوبق  هب  رـضاح  شردارب ، تداهـش  زا  سپ  یتـح  هفوک ، هب  ترـضح  نآ  ندـمآ  يارب  قارع ، مدرم 

لمحت ار  هیواعم  تموکح  رابجا  هب  لاس  هد  هلـصاف  رد  ماما  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  يانعم  دز . یمادقا  هب  تسد  دـیابن  تسا ، هدـنز  هیواعم 
تـسا نآ  زین  شلیلد  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یـسایس  عضاوم  رد  یمهم  هتکن  نیا  دندرک .

. میسانشیم البرک  رد  شیبالقنا  مادقا  هیواز  زا  رتشیب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ام ، هک 
ربارب رد  یـسایس  ظاحل  زا  ماـما  يریذپانمیلـست  زا  ناـشن  هتفرگ ، تروص  فلتخم  عقاوم  رد  هک  ییاـهوگتفگ  و  هیواـعم ، ماـما و  تابـسانم 
هرابرد يدایز  قیاقح  هب  نآ  نمض  هک  تسا  هیواعم  هب  ماما  لصفم  همان  لیالد ، نیرتمهم  زا  یکی  تسا . هیواعم  یعطق  تیعورـشم  شریذپ 

اب تفلاخم  گنج و  دصق  نم  دنتشون : هیواعم  هب  همان  نیا  رد  ماما  تسا . هدش  هراشا  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  نایعیـش  قح  رد  هیواعم  تایانج 
: دندوزفا سپس  مرادن . وت 

هیلإ راذـتعالا  نود  يرذاع  هیلا و ال  کتمکاحم  كرتب  ینم  ایـضار  هللا  نظأ  ام  هکرت و  یف  هللا  فاـخأ  اـنأ  کـلذ و  تکرت  دـقل  هللا  میأ  «و 
نیلـصملا هباحـصأ  يدـع و  نب  رجح  لـتاق  تسل  أ و  نیطایـشلا ...  ءاـیلوأ  نیملاـظلا و  بزح  نیدـحلملا  نیطـساقلا  کـئایلوا  یف  کـیف و 

نامیألا قیثاوملاب و  نامألا  مهئاطعإ  دـعب  اناودـع  املظ و  مئـال ، ۀـمول  نوفاـخی  ـال  عدـبلا و  نومظعتـسی  ملظلا و  نورکنی  نیذـلا  نیدـباعلا 
تـسل أ و  همـسج ... ، تلحنا  هنول و  ترفـص  ةدابعلا و  هتلبأ  يذـلا  هللا  لوسر  بحاص  یعازخلا ، قمحلا  نب  ورمع  لتاق  تسل  أ و  ۀـظلغملا ،
دلولا ملس : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دق  کیبأ و  نبا  هنأ  تمعز  فیقث و  دبع  دیبع  شارف  یلع  دولوملا  ۀیمس  نب  دایز  یعدملا 

______________________________

ص 266 ج 44 ، نامه ، (. 1)
ص 35 ج 3 ، حوتفلا ، (. 2)

ص:176  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نم يده  ریغب  ابذکم  كاوه  تعّبتا  ادـمعتم و  هرمأ  تفلاخ  ملـس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀّنـس  تکرتف  رجحلا ، رهاعلل  شارفلل و 

يذلا نییمرـضحلا  بحاص  تسل  أ و  لخنلا ، عوذـج  یلع  مهبلـص  مهنیعأ و  لمـس  نیملـسملا و  يدـیأ  عطقف  نیقارعلا  یلع  هطلـس  مث  هللا ،
، یلع نید  و  كرمأب ؛ مهب  لثم  مهلتقف و  هیأر ، یلع و  نید  یلع  ناـک  نم  لـتقأ  هیلإ ، تبتکف  یلع ، نید  یلع  مهنأ  هّیمـس  نبا  کـیلإ  بتک 

ناک « 1  » اومه ول ال  اذه و  کسلجم  کسلجا  هایإ  کلاحتنا  يذلا  كابأ و  هیلع  برضی  ناک  يذلا  ملـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید 
نإ یبر و  یلإ  ۀـبرق  وهف  هلعفأ  ناـف  كداـهج ، نم  لـضفأ  ینید  یـسفنل و  ملعأ  ـالف  رومخلا ...  بلط  یف  نیتلحرلا  مشجت  کفرـش  لـضفأ 

ةریغص و رداقی  باتک ال  ّنأ هللا  ملعا  باسحلاب و  نقیأ  صاصقلاب و  ۀیواعم  ای  رشباف  يریصقت ...  نم  ریثک  یف  هنم  هللا  رفغتـسأ  بنذف  هکرتأ 
مالغ کنبال  هعیبلاب  سانلا  كذـخأ  ۀـمهتلا و  ۀهبـشلا و  یلع  هئایلوأ  کلتق  ۀـنّظلاب و  كذـخأ  کل  سانب  هللا  سیل  اهاصحأ و  الإ  ةریبک  ـال 

کتیعر و تشـشغ  کتنامأ و  تلکأ  کنید و  تقبوأ  کسفن و  ترـسخ  دـق  الإ  کـملعأ  ـال  بـالکلاب و  بعلی  بارـشلا و  برـشی  هفس 
«2 «. » نیملاظلا موقل  ادعبف  رانلا  كدعقم  تأوبت 

كرت رد  دنوادخ  هک  منکیمن  نامگ  متـسه  كانفوخ  دنوادخ  زا  هراب  نیا  رد  هک  یلاح  رد  مدرک ، كرت  ار  وت  اب  گنج  دنگوس ، ادخ  هب 
. دشاب یضار  نم  زا  وا  هب  نیطایش  يایلوا  ملاظ و  دحلم و  بزح  وت و  همکاحم  يراذگاو 
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چیه زا  دـندرک و  هزرابم  اهتعدـب  اب  تفلاخم  ملظ و  يزادـنارب  رد  هک  وا  نارای  يدـع و  نب  رجح  زواجت ، ملظ و  يور  زا  هک  يدوبن  وت  ایآ 
یعازخ قمح  نب  ورمع  لتاق  وت  ایآ  يداد . ناما  نانآ  هب  دیدش  ياهمسق  اب  هکنآ  زا  دعب  مه  نآ  يدـناسر ؟ لتق  هب  دندیـسارهیمن ، يرطخ 

باحصا زا  هک  وا  یتسین ؟
______________________________

. دشاب مه »  » دیاب الامتحا  هک  هدش  رکذ  نیمه  نتم  رد  (. 1)
180؛ ص 181 - ج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀـمامالا و  ص 224 ؛ لاوطلا ، رابخا  کـن : و  یقرواـپ ،  155 صص 154 - ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  (. 2)
، ربحملا رد : همان  زا  یتمـسق  ص 121 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، ۀـفرعم  رایتخا  ص 434 ، هعیفرلا ، تاجردلا   49 ص 48 ، ص 20 ؛ ج 2 ، جاجتحالا ،

یجن نب  هللا  دبع  يرگید  رمیز و  نب  ملـسم  یکی  تسا ، هدمآ  هدرک ، اهنآ  تداهـش  هب  هراشا  ماما  هک  یمرـضح  ود  مان  اجنآ  رد  ص 479 ،
. تسا

ص:177  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
یتسین یسک  وت  ایآ  دوب ...  هدرک  رغال  ار  وا  مسج  هداد و  رییغت  ار  وا  هرهچ  هدرک و  فیعض  ار  وا  تدابع  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

یلاح رد  تسوت ؛ ردپ  دنزرف  وا  هک  یتفگ  هدمآ و  ایند  هب  فیقث  دبع  دیبع ، شارف  رد  هک  يدرف  يدـش ؟ هّیمـس  نب  دایز  تّوخا  یعّدـم  هک 
راسگنـس دیاب  یناز  هدـش و  دـّلوتم  وا  شارف  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  هدـمآ  ایند  هب  دـنزرف  : » دوب هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک 

نآ زا  دـعب  یتفر . دوخ  ياوه  لابند  هب  یهلا  تیادـه  نودـب  يدرک و  تفلاخم  ادـمع  وا  نامرف  اب  هدرک و  كرت  ار  ربماـیپ  ّتنـس  وت  دوش .»
هب ار  اـهنآ  هدومن و  اـنیبان  ار  اـهنآ  نامـشچ  هدرک ، عـطق  ار  نیملـسم  ياهتـسد  وا  هک  یلاـح  رد  يدرک ، طلـسم  هفوـک  هرـصب و  هب  ار  داـیز 
رب اهنآ  تشون  وت  هب  دایز  هک  یناسک  یتسین ؟ توم - رـضح  هب  بوسنم  یمرـضح  ود  نآ  لتاق  وت  ایآ  تخاسیم . نازیوآ  لخن  ياـههخاش 
ایآ درک ، هلثم  هتـشک و  ار  اهنآ  وت  نامرف  هب  زین  وا  شکب . تسا  یلع  يأر  نید و  رب  ار  سک  ره  هک ، یتشون  وا  هب  وت  و  دنتـسه ؛ یلع » نید  »

نتسشن ثعاب  هک  ینید  درکیم . هزرابم  وا  اب  وت  ردپ  هک  یـسک  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نید  نامه  یلع  نید  هک  تسا  نآ  زج 
نم دوب ...  رمخ  ندروآ  تسد  هب  يارب  یناتـسبات  یناتـسمز و  رفـس  رابتقـشم  لّمحت  وت  تلیـضف  نیرتهب  دوبن ، رگا  هدش و  وا  هاگیاج  رد  وت 

، مهدـن ماجنا  رگا  ماهدـش و  کیدزن  راگدرورپ  هب  مهد  ماجنا  ار  نآ  رگا  منادیمن . وت  اب  داـهج  زا  رتـالاب  ار  يزیچ  دوخ  نید  دوخ و  يارب 
نک نیقی  رجح - لتق  رطاخ  هب  صاصق - هب  ار  وت  داب  تراشب  هیواعم ! يا  منک ...  رافغتسا  دنوادخ  زا  نآ  رد  یهاتوک  هانگ و  ببـس  هب  دیاب 
دب نامگ  اب  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  وت  دـنوادخ  يرآ  دوشیم . تبث  نآ  رد  یگرزب  کچوک و  هانگ  ره  هک  تسا  یباتک  يادـخ  يارب  نادـب  و 

، ینکیم زابگس  راوخبارـش و  هیفـس  دنزرف  يارب  تعیب  هب  راداو  ار  مدرم  هدـناسر و  لتق  هب  تمهت  ههبـش و  اب  هتفرگ و  ار  اهنآ  مدرم ، هب 
تـسد رد  هک  ار  یتناما  يدرک و  عیاـض  ار  تنید  يدرک . نارـسخ  دوخ  قح  رد  وت  هک  میوگیمن  نیا  زج  وت  يارب  نم  دـنکیمن . شومارف 

شتآ زا  رپ  ار  تهاگیاج  هدز و  لوگ  ار  دوخ  تیعر  يداد و  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم  يراد 
ص:178  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. راکمتس موق  داب  رود  ینکیم .
ملعأ ام  و  دنتشون : هیواعم  هب  ماما  هک  هدروآ  اجنآ  رد  دراد . هفاضا  هلمج  کی  هک  هدرک  رکذ  ار  همان  هصالخ  يرذالب  زین  يرگید  ياج  رد 

. مرادن غارس  تّما  نیا  رب  وت  تموکح  زا  رتنیگمهس  ياهنتف  نم  ینعی  « 1 . » ۀّمالا هذه  کتیالو  نم  مظعأ  ۀنتف 
وا و باحـصا  رجح و  رـس  رب  هچ  ام  يدینـش  ایآ  تفگ : وا  هب  تفرگ ، رارق  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  ور  رد  ور  هیواعم  یتقو  اهدـعب ،

. میدرک نفد  میدناوخ و  اهنآ  رب  زامن  میدرک ، نفک  میتشک ، ار  اهنآ  تفگ : هیواعم  دیدرک ؟ هچ  دومرف : ماما  میدروآ ؟ تردپ  نایعیش 
«2 . » مینکیم نفد  هن  میناوخیم و  اهنآ  رب  زامن  هن  مینکیم و  نفک  ار  اهنآ  هن  میشکب ، ار  وت  نارای  ام  رگا  اما  دومرف : ماما 

عیمطت هار  زا  ار  دارفا  نیرتسدـقم  یتـح  وا  درکیم . هدافتــسا  ناـفلاخم  يادــص  ندرک  شوماـخ  يارب  یهار  ره  زا  هیواـعم  هـمه  نـیا  اـب 
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رد هیواعم  تسایـس  زا  میراد  یبلاج  هنومن  اجنیا  رد  دـنک . مارآ  هار ، نیا  زا  ار  رذ  وبا  ات  دوب  هدیـشوک  ماـش ، رد  یناـمز  درکیم . شیاـمزآ 
ار مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مشخ  ياهیده ، نداتـسرف  اب  ات  تسا  هدیـشوک  هیواعم  نآ  نمـض  هک  یتسایـس  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ربارب 

. دیادزب نایوما  هب  تبسن 
هب یهاگن  هاگنآ  دیرخ . ار  نآ  هیواعم  مهرد ! رازه  دص  دـنتفگ : دیـسرپ ، وا  تمیق  زا  دـندروآ . ییابیز  زینک  هیواعم  يارب  دـیوگ : یعمـصا 

ار نیمه  دندوب  هتسشن  هک  زین  نارگید  نینمؤملا . ریما  تفگ : ورمع  دراد ؟ ار  زینک  نیا  یگتسیاش  یسک  هچ  تفگ : درک و  صاع  نب  ورمع 
دراد و یگداوناخ  فرش  مه  نوچ  تسا ، نیرتراوازـس  وا  تسا . بسانم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  يارب  نیا  هن ، تفگ : هیواعم  دنتفگ .

سپ دنربب . ماما  يارب  هیده  مسر  هب  هدرک  هدامآ  ار  وا  ات  داد  روتسد  تقو  نآ  شردپ . ام و  فالتخا  زا  یشان  ياهترودک  عفر  رطاخ  هب  مه 
هیواعم دنداتسرف . ماما  يارب  رگید  ياهزیچ  ناوارف و  هسبلا  دایز و  رایسب  لاوما  وا  هارمه  و  دندرک ، رفس  هدامآ  ار  وا  زور ، لهچ  تشذگ  زا 

وت يارب  اما  دمآ ، ششوخ  وا  زا  دیرخ و  يزینک  نینمؤملا  ریما  تفگ : نآ  نمض  تشون و  ماما  هب  ياهمان  زین 
______________________________

ص 198 رکاسع ، نبا  نیسحلا ، مامالا  ۀمجرت  (. 1)
231 صص 232 - ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ص 429 ، هعیفرلا ، تاجردلا  (. 2)

ص:179  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دش هدز  تفگش  وا  ییابیز  زا  ماما  دندروآ ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  ار  زینک  هک  ینامز  درک . راثیا 

يزیچ یناوـتیم  اـیآ  تسا . رگیدـکی  بساـنم  یمـسم  مسا و  هک  قـحلا  دوـمرف : ماـما  يوـه . تفگ : زینک  تسیچ ؟ تماـن  دیـسرپ : هاـگنآ 
 ...« وه الإ  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  و  : » درک عورش  زینک  ناوخب . نآرق  دومرف  ماما  رعش . مه  نآرق و  مه  يرآ ! تفگ : زینک  دیناوخب ؟

: دناوخ نینچ  نز  يرآ . دومرف : ماما  متسه ؟ ناما  رد  ایآ  تفگ : زینک  دناوخب . دنادیم  يرعش  رگا  ات  دنتساوخ  وا  زا  ماما 
زین یلاوما  یتسه ، دازآ  وت  دندومرف : دنداتفا و  هیرگ  هب  رعش  نومضم  هب  هجوت  اب  ماما  ناسنالل  ءاقب  نأ ال  ریغیقبت  تنک  ول  عاتملا  معن  تنأ 

: تفگ زینک  ياهتفگ ؟ هیواعم  هرابرد  زین  يزیچ  ایآ  دشاب . وت  نآ  زا  همه  هداتسرف  هیواعم  هک 
، يرآ

دوعق نوثراولا  ینغلا و  ءاجرهدهج  عمجی  یضمی و  یتفلا  تیأر 
رد زین  نم  ردپ  دومرف : هاگنآ  دـنهدب . وا  هب  رگید  رانید  رازه  ات  داد  روتـسد  ماما  دوعی  هیلع  ایندـلا  قراف  اذایقتلا  نم  بیـصن  الإ  یتفلل  ام  و 

: دومرفیم نینچ  هراب  نیمه 
اهمولی لیلق  نع  يرمعل  فوسفهرست  لاحل  ایندلا  بلطی  نم  و 

«1 . » داتسیا زامن  هب  درک و  هیرگ  ماما  نآ  زا  سپ  اهماود  الیلق  تناک  تلبقا  نإ  وۀنتف  ءرملا  یلع  تناک  تربدأ  اذإ 
هب دندرک . دازآ  ار  وا  ربارب  رد  ترضح  درک . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میدقت  ار  یناحیر  هتـسد  يزینک  هک  تسا  هدمآ  مه  رگید  یلقن  رد 

هتخومآ بدا  نینچ  ار  ام  نآرق  رد  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  يدرک ؟ دازآ  ار  وا  لگ  هتـسد  کی  يارب  اـهنت  امـش  هک  دـش  هتفگ  ترـضح 
«2 . » دوب وا  ندرک  دازآ  لگ ، هتسد  زا  رتهب  اهوّدر .» وأ  اهنم  نسحأب  اّویحف  ۀّیحتب  متیّیح  اذا  و   » هک تسا 

ربارب رد  ار  ماما  عضاوم  تفالخ ، ندش  یثوروم  زا  ثحب  نمض  رد  نیا  زا  شیپ 
______________________________

469 صص 470 - ءاسنلا ، مجارت  قشمد ، ۀنیدم  خیرات  (. 1)
ص 335 ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 2)

ص:180  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
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رد تفلاخم  زاربا  يارب  یـششوک  چیه  زا  دوب و  نافلاخم  نیرتتخـس  زا  یکی  ماما  هلـصاف  نیا  رد  میدرک . لقن  هنیمز  نیا  رد  هیواعم  مادقا 
. درکیمن يراددوخ  هنیمز  نیا 

يدرف وا  تشاد . ار  رهـش  نیا  تموکح  ناورم  دـندوب ، هنیدـم  رد  ناشردارب  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ياـهلاس  زا  يداـیز  هلـصاف  رد 
ییحی وبا  دـهد . مانـشد  وا  هب  هتخادرپ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ییوگدـب  هب  اـت  دیـشوکیم  یتبـسانم  كدـنا  هب  دوب و  شاـحف  فیثک و 

: دیوگیم
يردق هب  ناورم  دشیم . ار  ردارب  عنام  نسح  ماما  دندرکیم . شاخرپ  رگیدـکی  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناورم و  هک  مدوب  هتـسشن  نم 

. دیتسه نوعلم  تیب  لها  امش  تفگ : هک  درک  يدنت 
كابأ هللا  نعل  دقل  هللا  و  دندومرف : ناورم  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هظحل  نامه  تسا . ناورم  یتاذ  تثابخ  قمع  هدـنهد  ناشن  نخـس  نیا 

نیا ناورم  و  « 1 . » يدوب تردپ  تشپ  رد  وت  هک  یلاح  رد  درک  تنعل  ار  وت  ردپ  شلوسر  نابز  رب  دنوادخ  هبلص . یف  تنأ  هیبن و  ناسل  یلع 
. تفرگیم ماقتنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هنوگ 

هیلع نیسح  ماما  اب  هللا  دبع  دنک . يراگتساوخ  دیزی  شدنزرف  يارب  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  رتخد  ات  دیشوک  هیواعم  زین  راب  کی 
هب رتخد  دکچیم ، ام  نوخ  ناشیاهریشمش  زا  هک  یلاح  رد  ایآ  انئامد ؟ نم  رطقت  مهفویس  هجّوزتأ و  دومرف : ترضح  درک . تروشم  مالّسلا 

مادقا نیا  زا  هیواعم  فدـه  هدـمآ ، رگید  یلقن  رد  هک  نانچ  « 2 . » رآ رد  دـمحم  نب  مساق  تردارب  دـنزرف  دـقع  هب  ار  ترتخد  یهدیم ؟ وا 
«3 . » تسا هدوب  نایوما  ربارب  رد  نایمشاه  ندرک  میلست  یترابع  هب  ای  مشاه  ینب  هیما و  ینب  نایم  یتشآ  داجیا 

رب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ایندلا  یبا  نبا  دیامنیم . بسانم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قالخا  رد  مه  تیاور  کی  لقن 
نآ دندرک . توعد  ار  ترـضح  دـندید ، ار  ماما  یتقو  دنتـشاد . هناریقف  ییاذـغ  دوب و  نهپ  ناشهرفـس  هک  درکیم  روبع  ناریقف  زا  یهورگ 

، دیدرک توعد  امش  دومرف : نآ  زا  سپ  دروخ . اذغ  اهنآ  اب  تسـشن و  هاگنآ  « 4 «. » َنیِِربْکَتْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  : » دومرف دش و  هدایپ  ترـضح 
مه اب  همه  ات  دروایب  هدرک  هداـمآ  هچ  ره  اـت  تفگ  باـبر  هب  نآ  زا  سپ  دـیریذپب . دـیاب  منکیم ، توعد  ار  امـش  نم  نونکا  متفریذـپ ، نم 

«5 . » دنروخب
______________________________

145 صص 146 - دعس ، نبا  نیسحلا ، مامالا  ۀمجرت  (. 1)
ص 149 نامه ، (. 2)
ص 150 نامه ، (. 3)

23 لحن : (. 4)
ص 142 لومخلا ، عضاوتلا و  باتک  (. 5)

ص:181  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

دیزی تفالخ  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تفلاخم 

. دیسر تفالخ  هب  یلبق  رارق  قبط  دیزی  تصش ، لاس  بجر  رد  هیواعم  تکاله  زا  سپ 
تـسناوتیم ناشتفلاخم  هک  درک  ینیفلاخم  زا  تعیب  نتفرگ  فرـص  ار  دوخ  شـشوک  همه  دـیزی  هک  دوب  هدیـسرن  هنیدـم  هب  زونه  ربخ  نیا 

نیسح ریبز و  نب  هللا  دبع  زا  تعرسب  ات  تشون  هنیدم ، رد  دوخ  یلاو  نایفـس ، یبا  نب  ۀبتع  نب  دیلو  هب  دیزی  « 1 . » دنک اپرب  وا  هیلع  یشروش 
، دنزب ار  ناشندرگ  اج  نامه  دـندرکن ، تعیب  رگا  هداتـسرف و  اهنآ  یپ  رد  بش  نامه  ات  تشاداو  زین  ار  دـیلو  ناورم ، دریگب . تعیب  یلع  نب 

«2 . » دننک توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هتشادرب و  تفلاخم  هب  رس  اهنآ  ات  دوب  یتصرف  بش  نآ  نتشذگ  وا  رظن  هب  هک  ارچ 
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ار ناکیدزن  نارای و  زا  یعمج  اذل  دیدرگ . هیواعم  گرم  هجوتم  ماما  دمآ ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  هنیدـم  یلاو  روآمایپ  هک  یماگنه 
اب تعیب  هب  دیلو  تساوخرد  ربارب  رد  ماما  دنوش . ماما  نتـشک  زا  عنام  رطخ ، دوجو  تروص  رد  ات  دروآ  رـصق  هب  دوخ  هارمه  حلـسم  روط  هب 
اما تفریذـپ ، دـیلو  دـنک . تعیب  دجـسم  رد  ماع و  ألم  رد  دـیاب  هکلب  دـنک ، تعیب  افخ  رد  تسیاـبیمن  وا  نوچ  یـصخش  هک  دومرف  دـیزی ،

قاتا زا  هک  یلاح  رد  و  ناورم ، هب  يدنت  اب  زین  ماما  دـنک . ماما  يریگتـسد  رب  کیرحت  ار  دـیلو  درک  یعـس  يزیمآدـیدهت  تالمج  اب  ناورم 
: دومرف درک و  دیلو  هب  ور  دوشیم ، جراخ 

براش قساف  لجر  دـیزی  متخ و  انب  هللا و  حـتف  انب  ۀـمحرلا و  ّطحم  ۀـکئالملا و  فلتخم  ۀـلاسرلا و  ندـعم  ةوبنلا و  تیب  لهأ  انإ  ریمألا ! اهّیأ 
هکئالم و دـمآ  تفر و  لحم  تلاسر ، ندـعم  توبن ، تیب  لها  ام  ریما ! يا  هلثم ، عیابی  یلثم ال  قسفلاب و  نلعم  ۀـمرحملا  سفنلا  لتاق  رمخ ،
هدوب و مرتحم  سوفن  لتاق  راوخبارـش و  قساف و  يدرم  دیزی  تسا . هداد  همتاخ  ام  هب  هدرک و  زاغآ  ام  اب  دنوادخ  میتسه . تمحر  هاگیاج 

. درک مهاوخن  تعیب  وا  نوچ  اب  نم  نوچ  یصخش  دزادرپیم و  قسف  هب  انلع  هک  تسا  یسک 
ار مالـسا  هحتاف  دـیاب  دـیآ  راـک  رـس  دـیزی  هک  دـشاب  رارق  رگا  دومرف : تعیب  نتفرگ  رد  ناورم  رارـصا  زا  سپ  ماـما  هک  دوب  سلجم  نآ  رد 

اب ترضح  نآ  مالسلا .» مالسإلا  یلع  و  : » دناوخ
______________________________

ص 227 لاوطلا ، رابخا  (. 1)
ص 11 ج 5 ، حوتفلا ، (. 2)

ص:182  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ماما زا  هک  تسا  یلالدتـسا  نیا  « 1 . » درک راهظا  تفالخ  زارحا  يارب  ار  مالـسلا - مهیلع  تیب - لها  تقایل  ریهطت ، هفیرـش  هیآ  هب  لالدتـسا 

. میدرک لقن  زین  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  مالّسلا و  هیلع  یلع 
زین مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دعب  بش  دنتفر . وا  لابند  هب  تموکح  نیرومأم  زور ، نآ  يادرف  و  دـش ، جراخ  هنیدـم  زا  ریبز  نبا  بش  نامه 

. دنام یقاب  هنیدم  رد  هیفنح  نب  دمحم  طقف  تفرگ و  تروص  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  یمامت  یهارمه  هب  رفـس  نیا  « 2 . » درک كرت  ار  هنیدم 
. دوب زیزع  ماما  نآ  دلوت  زورلاس  زور ، نیا  تسا . هدش  رکذ  يرجه  تصش  لاس  نابعش  موس  ماما  تکرح  خیرات  « 3»

سلجم ماما و  زامن  رد  تشاد ، يربهر  هیعاد  دوخ  هک  ریبز ، نبا  یّتح  دندش و  دونشوخ  رایسب  رهش  مدرم  دش ، هّکم  دراو  ماما  هک  یماگنه 
دارفا و اب  ماـما  اـجنآ ، رد  درکیم . بلج  دوخ  هب  ار  يرایـسب  هجوت  اـعبط  دوب و  مالـسا  ینید  هاـگیاپ  هکم  « 4 . » درکیم تکرـش  وا  ثیدح 

. درک نایب  دیزی  اب  ار  دوخ  تعیب  مدع  للع  دوب و  سامت  رد  فلتخم  ياهتیصخش 
نینچ راظتنا  شیپ  اهلاس  زا  اریز  دـندش ؛ لاحشوخ  رایـسب  هکم ، هب  شندـمآ  دـیزی و  اب  ماـما  تفلاـخم  ربخ  ندینـش  زا  سپ  هفوک  ناـیعیش 

اما دندوب ، هداتسرف  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  توعد  تیلـست و  همان  مالّـسلا ، هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  اهنآ  دنتـشاد . ار  يزور 
هدرک و ینارنخس  نآ  رد  درص و ...  نب  نامیلس  هلمج  زا  هعیـش ، ناربهر  زا  يدادعت  هداد و  لیکـشت  یـسلجم  نونکا  دوب . هدرکن  لوبق  ماما 
. دنداد دهعت  همه  دننکن و  فلخت  هک  تفرگ  دهعت  همه  زا  دیکأت  يارب  نامیلـس  دندوب . قفاوم  همه  دندرک . حرطم  قارع  هب  ار  ماما  توعد 

«5»
ماما هب  ياهمان  لاو ، نب  هللا  دبع  دادش ، نب  ۀعافر  رهاظم ، نب  بیبح  ۀبجن ، نب  بیـسم  نامیلـس ، هلمج  زا  هعیـش ، ناربهر ، زا  نت  دـنچ  هاگنآ 

روط هب  يرگید  ياههمان  یتدم  زا  سپ  دومرفن . يزیچ  همان  خساپ  رد  ماما  « 6 . » دیآ هفوک  هب  ات  دندرک  توعد  ترضح  نآ  زا  هتشون و 
______________________________

ص 17 ج 5 ، نامه ، (. 1)
ص 228 نیشیپ ، يرونید ، (. 2)
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ص 15 ج 4 ، فارشالا ، باسنا  ص 16 ؛ ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 3)
ص 37 ج 5 ، حوتفلا ، (. 4)

شدنزرف یلع و  زا  تیامح  مدع  رد  اهنآ  هک  دوب  یترهش  تهج  هب  نیا  ص 46  ج 5 ، حوتفلا ، 260 ؛ ص 261 - ج 5 ، يربطلا ، خیرات  (. 5)
. دندادیم يدهعت  نینچ  دیکأت  يارب  کنیا  هداد و  ناشن  دوخ  زا  نسح 

ص 20 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  رد  همان  نتم  (. 6)
ص:183  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

زین يرگید  ياههمان  دندمآ . هکم  هب  رگید  ياهدع  لاو و  نب  هللا  دبع  دوخ  یّتح  يوادیـص و  رّهـسم  نب  سیق  هلمج  زا  دیـسریم . یپردیپ 
توعد هب  تبـسن  اـت  دوبن  نکمم  ماـما  يارب  هک  « 1  » دـمآرد ياهنوگ  هب  عاـضوا  هک  يروـط  هب  دیـسر  ماـما  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی 

تفگ و یبلاطم  اهنآ  یگدامآ  ناگرزب و  یّتح  مدرم و  روضح  هرابرد  دوب ، هدـمآ  هکم  هب  هک  یناه ، نب  یناه  دـنک . یهجوتیب  ناگدـننک 
. دش اههمان  ياوتحم  رب  يدیکأت  دییأت و  نیا 

هفوک هب  ملسم  مازعا 

: دومرف داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  ماما  دوب . هفوک  هب  ملسم  نداتسرف  ماما ، مادقا  نیلوا 
هچراپکی مدرم  هک  يدرک  هدـهاشم  رگا  « 2 . » کلذ بسح  یلع  لـمعأ  یتح  ربخلاـب  یل  لـجعلاف  یتعیب  یلع  نیعمتجم  ساـنلا  تیأر  نإ  و 

. منک لمع  نآ  بسح  رب  نم  ات  ناسرب  نم  هب  ار  نآ  ربخ  تعرسب  دنتسه ، نم  تعیب  هب  لیامتم 
ملـسم هک  دناهتفگ  نیخّروم  دش . هداتـسرف  هفوک  هب  یّمهم  رما  نینچ  يارب  تیب  لها  دوخ  نایم  زا  هتـشاد ، لاس  لهچ  دودـح  رد  هک  ملـسم 

تشگزاب دصق  ملسم  دندرم . وا  يامنهار  ود  ره  ای  کی  درک و  مگ  ار  هار  هنابش  قارع ، تمـس  هب  اجنآ  زا  هنیدم و  هب  هّکم  زا  نتفر  زا  سپ 
«3 . » دهد ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  دیاب  هک  درک  تفایرد  شاهمان  خساپ  رد  ماما  زا  ياهمان  اّما  درک ،

هب توعد  درک . تعیب  نتفرگ  هب  زاـغآ  نآ  زا  سپ  درک . تماـقا  تشاد ، نایعیـش  ناـیم  ياههجو  هک  راـتخم  لزنم  رد  تفر  هفوک  هب  ملـسم 
يرای نیملسم ، نیب  لاملا  تیب  هنالداع  میسقت  نیمورحم ، هب  کمک  نیفعضتسم ، زا  عافد  نیملاظ ، اب  داهج  هللا ، لوسر  ّتنـس  ادخ و  باتک 

رب نداد و  شوگ  ار  تیب  لها  لعف  نخس و  دنگنجب ، اهنآ  اب  اهنیا  هک  یسک  اب  گنج  دننک و  حلص  وا  اب  نانیا  هک  یسک  اب  حلص  تیب ، لها 
زا ندرکن ، لمع  نآ  فالخ 

______________________________

50 ص 49 ، ج 5 ، حوتفلا ، (. 1)
ص 53 ج 5 ، نامه ، (. 2)

ص 90 نیسحلا ، ثوعبم  دنرادن : لوبق  ار  بلاطم  نیا  نیققحم  زا  یضعب   264 ص 263 - ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 3)
ص:184  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دوب تعیب  نیا  طیارش 
هوالع دارفا ، نیا  نایم  رد  دندرک . تعیب  ملسم  اب  رفن  رازه  هدجه  دودح  تصش - لاوش  مجنپ  ملسم - دورو  زا  سپ  زور  جنپ  یـس و  تّدم 

باحصا دنوادخ  ات  مراد  تسود  نم  تفگ : ریشب  نب  دمحم  نوچ  يدرف  هلمج  زا  دنتشاد . روضح  زین  يداع  مدرم  زا  يرایـسب  نایعیـش ، رب 
رد هیواعم  گرم  رثا  رب  هک  ار  دوجوم  ألخ  ملـسم ، ندمآ  میوگب . غورد  مرادن  مه  تسود  موش . هتـشک  مرادـن  تسود  اما  دـنک ، يرای  ارم 

ملـسم دش و  فیعـضت  تّدشب  تموکح  تردق  دندش . عمج  ملـسم  درگ  هب  همه  درک . رپ  دوب ، هدمآ  شیپ  اهیوما  نیفلاخم  نیب  رد  قارع و 
. درکیم رادید  مدرم  اب  اراکشآ  هتشذگ  زا  شیب 
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ره نآ  هرابرد  دراد ، هفوک  هب  زاین  رگا  دنتشون : دیزی  هب  ياهمان  رد  دندوب ، یضاران  رایسب  ریـشب  نب  نامعن  عضو  زا  هک  هّیما ، ینب  ناسوساج 
«2 . » دریگب یبسانم  میمصت  رتدوز  هچ 

هب ناک  حالـسلا و  مهل  يرتشی  : » دناهتـشون يدـئاص  ۀـمامث  وبا  هرابرد  دوب . مزـال  یگنج  ياهحالـس  اـهورین و  يروآعمج  لوغـشم  ملـسم 
باحـصا هاگهانپ  وت  هناخ  تفگ : یناه  هب  دایز  نبا  اهدعب  تسا . هدوب  حالـس  دیرخ  رومأم  هتـشاد ، یهاگآ  حالـس  هب  نوچ  وا  « 3 «. » اریصب

«4 . » تسا هدوب  حالس  يروآعمج  ّلحم  ملسم و 
نیخّروم دندرک . راذگاو  وا  هب  زین  ار  هفوک  نامز  نیا  رد  دوب ، هرـصب  یلاو  دایز  نبا  نامز ، نآ  رد  دـیزگرب ، هفوک  يارب  ار  دایز  نبا  دـیزی ،

نییعت قارع  یلامتحا  شروش  اب  هلباقم  يارب  ار  دایز  نبا  دش ، هداد  دیزی  هب  اهدعب  دوب و  وا  مالغ  دزن  هک  یتیصو ، نمـض  هیواعم  دناهتـشون :
زا هک  يریگتخـس ، اب  ات  دش  هفوک  یهار  دوب ، هدرک  مادعا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  روآمایپ  هرـصب  رد  هک  دایز  نبا  « 5 . » دوب هدرک 

. دنک بوکرس  ار  رهش  نیا  نایشروش  دوب ، هدرب  ثرا  هب  شردپ 
مدرم یبوکرس  يارب  هلیسو  نیرتدمآراک  دایز و  نبا  يارب  رازبا  نیرتمهم  دیدهت ،

______________________________

صوصن زا  هدافتـسا  اب  یبیرقت و  تروص  هب  مرقم  موحرم  اـما  هدـماین ، یخیراـت  بتک  رد  تاراـبع  نیا  نیع  ص 104 ؛ ملسم ، دیهـشلا  (. 1)
. تسا هدروآ  ار  یبلاطم  نینچ  حتفلا و ...  موی  هبقع و  تعیب 

60 صص 59 ، ج 5 ، حوتفلا ، (. 2)
ص 271 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 3)

ص 28 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 273 ؛ ج 4 ، نامه ، (. 4)
ص 21 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 265 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 5)

ص:185  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
، تسا دیزی  بولطم  اهنآ  يریگتسد  هک  ار  یناسک  بیرغ و  دارفا  تفگ : اهنادب  دناوخ و  ارف  ار  رهـش  ناگرزب  زاغآ  نامه  رد  وا  دوب . قارع 

. دنسیونب ار  اهنآ  یماسا  هدرک و  یفرعم  وا  هب  دیاب  دنتسه ، یگتسدود  فالتخا و  داجیا  یپ  رد  هک  ار  یناسک  جراوخ و  زین  و 
ار دوخ  هّمذ  زین  مکاح  دوب و  دهاوخ  وا  هدهع  رب  دنهد  ماجنا  دارفا  نیا  هچنآ  تیلوئـسم  دادن ، ماجنا  ار  شتیلوئـسم  هراب  نیا  رد  یـسک  رگا 

«1 . » دشابیم زاجم  ناشلام  نتفرگ  اهنآ و  نوخ  نتخیر  تروص  نآ  رد  تشاد . دهاوخ  رب  اهنآ  زا 
، هورع نب  یناه  هناخ  دیدج ، ّلحم  دش . يراک  یفخم  هب  ندروآ  يور  تنوکس و  لحم  ندرک  ضوع  هب  روبجم  دایز  نبا  لباقم  رد  ملـسم 
. تشگیم ملسم  لابند  هب  همیـسارس  دایز  نبا  دشاب . رتشیب  رگید  ياهاج  زا  شتّینما  دیـسریم  رظن  هب  هک  دوب  جحذم  هلیبق  ياسؤر  زا  یکی 

ریگتسد ار  یناه  زاغآ  رد  دایز  نبا  دبایب . ار  ملسم  يافتخا  ّلحم  تسناوت  درکیم ، ار  تیب  لها  اب  یتسود  يوعد  هک  یسوساج  نییعت  اب  وا 
نانآ هب  هنانئاخ  یـشقن  رد  یـضاق  حیرـش  دندرک . رـصتخم  یـشروش  اهیجحذم  هلـصاف  نیا  رد  دهد . لیوحت  ار  ملـسم  ات  تساوخ  وا  زا  و 

«2 . » دندش قرفتم  دندینش و  اهیجحذم  تسا . دایز  نبا  نامهیم  هدنز و  یناه  هک  داد  نانیمطا 
رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهراعـش  زا  هک  تما ،» روصنم  ای   » ياهدایرف اب  درک و  يروآعمج  ار  ياهّدع  دز و  مادـقا  هب  تسد  ملـسم 

هدیزخ و دوخ  رـصق  لخاد  هب  وا  دینـش . ار  اهدایرف  هک  دوب  دجـسم  رد  ینارنخـس  لاح  رد  دایز  نبا  دـناوخ . ارف  ار  دوخ  نارای  دوب ، اهگنج 
دماین رد  هرصاحم  رد  رصق  یتشپ  رد  تسین  نشور  ام  رب  هک  یتّلع  هب  اما  دندرک  هرصاحم  ار  رصق  ملـسم  هاپـس  تسب . دوخ  يور  هب  ار  اهرد 

رد دوب ، ملـسم  هارمه  هک  یتّیعمج  دوب . نییمور » برد   » هب روهـشم  رد  نیا  دـندوب . سامت  رد  دایز  نبا  اـب  ّبترم  اـجنآ  زا  هفوک  ناـگرزب  و 
«3 . » دننک روصحم  رصق  لخاد  رد  دنزادنا و  ساره  هب  ار  شدارفا  دایز و  نبا  دنتسناوت  هک  يروط  هب  دندوب ، رایسب  زاغآ 

______________________________
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25 صص 24 ، ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 267 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 1)
هک ار  یناه  مایپ  متـسناوتن  سرت  زا  نم  هدوب و  هداهن  نم  رب  يرومأـم  داـیز  نبا  هک  تفگ  حیرـش  اهدـعب  ص 242 ، صاوخلا ، ةرکذـت  (. 2)

! مناسرب مدرم  هب  تسا ، راشف  رد  میوگب  اهیجحذم  هب  دوب  هتفگ 
ص 31 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 3)

ص:186  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: دنتفگ مدرم  هب  اهنآ  دندرک . زاغآ  ار  دیدهت  دایز ، نبا  کیرحت  هب  هفوک  ناگرزب 

ادـج ملـسم ، نارای  نایم  زا  ار  دوخ  ياههلیبق  دارفا  رگید  یهورگ  « 1 «. » درک دهاوخ  نانچ  نینچ و  امـش  اب  دمآ و  دـهاوخ  ماش  هاپـس  ادرف  »
ار وت  یلاخ  ياج  مدرم  ریاس  « 2 «. » کنوفکی سانلا  و   » دنتـسه و نارگید  دنتفگیم  هتفر و  دوخ  نادنزرف  نارهوش و  لابند  هب  اهنز  دندرک .
رد رفن  یس  اهنت  « 3 «. » الجر نوثالث  ّالا  هعم  ام  برغملا و  یلـص  و  ، » دش تولخ  ملـسم  فارطا  تشذگ ، هک  یتعاس  دنچ  درک ! دـنهاوخ  رپ 

.! دندش قرفتم  زین  دارفا  نیا  نآ ، زا  سپ  دندرک . تکرش  وا  هارمه  هب  برغم  زامن 
دننک و هاگن  دوب ، رـصق  هب  هدـیبسچ  هک  ار  دجـسم  لخاد  رـصق ، ماب  زا  ات  داد  روتـسد  تشادـن ، ندـمآ  نوریب  تأرج  سرت  زا  هک  دایز  نبا 

يوجتسج هب  رهـش  رد  تسین ، یـسک  دندش  نئمطم  یتقو  دنتخادنا . نییاپ  هدرک  نشور  یلعـشم  اجنآ  زا  هن ؟ ای  تسه  نآ  رد  یـسک  دننیبب 
«4 . » دننک ریگتسد  ار  ملسم  دندرگب و  هناخ  هب  هناخ  ار  هفوک  یمامت  داد ، روتسد  دایز  نبا  دنتخادرپ . ملسم 

. دندرب دایز  نبا  دزن  ار  وا  يرصتخم ، يریگرد  زا  سپ  دنتفای . ار  ملسم  ماجنارس 
ناناملسم یگچراپکی  هدرک و  جورخ  دوخ  ماما  رب  ایآ  نیملسملا .» یـصع  تققـش  کمامإ و  یلع  تجرخ  قاش ! ای  : » تفگ وا  هب  دایز  نبا 

تفالخ ییوگروز  اب  وا  اریز  دسانـشیمن ؛ ّتیمـسر  هب  ار  دیزی  شدنزرف  یلوا  قیرط  هب  هیواعم و  تفالخ  تفگ : ملـسم  ینزیم ؟ مه  رب  ار 
ناکیدزن وت  ردپ  هک  دوب  نیا  ناشداقتعا  رهش  نیا  مدرم  تفگ : نینچمه  « 5 . » تسا هدرک  بصغ  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یصو   » زا ار 

مکح هب  توعد  ار  مدرم  ارجا و  ار  تلادع  ات  میاهدمآ  ام  تسا . هدرک  راتفر  يرـسک  رـصیق و  دـننام  هتخیر و  ار  اهنآ  نوخ  هتـشک ، ار  اهنآ 
هنیدـم رد  وـت  تفگ : وا  هب  مدرم  عـمج  رد  ملـسم ، تیثـیح  ندرک  رادهکل  يارب  يرگهلیح و  يور  زا  داـیز ، نـبا  « 6 . » مینک لوسر  ادـخ و 

: داد خساپ  تناتم  لامک  اب  ملسم  يدرکیم ! يراوخبارش 
يراوخبارش هب  نم  زا  تسا ، ّتیّمهایب  شیارب  هانگیب  دارفا  نتشک  هک  وت  نوچ  یناسنا 

______________________________

. تسا هدش  رکذ  رفن  رازه  دودح 4  ص 210 ، داشرالا ، (. 1)
ص 31 ج 4 ، خیراتلا ، یفی  لماکلا  ص 87 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 277 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 2)

ص 227 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 3)
ص 212 داشرا ، (. 4)

ص 98 ج 5 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 5)
ص 35 ج 4 ، نامه ، (. 6)

ص:187  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ياعدا يور  ره  هب  هدوب و  یشیرق  هک  دعس  نب  رمع  زا  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  شیتحاران  همه  هک  ملـسم  « 1 . » تسا رتراوازس 

. دنک تیصو  ودب  ات  تساوخ  تشاد ، ملسم  اب  یشیوخ 
نفک ار  وا  هزانج  هک  نآ  رگید  دنک . عنم  هفوک  هب  ندمآ  زا  ار  وا  دتسرفب و  مالّسلا  هیلع  نیسح  دزن  ار  یسک  ات  دوب  نیا  وا  تیصو  نیتسخن 

هب ار  ملـسم  هک  دوب  نآ  زا  سپ  دزادرپـب . شلیاـسو  رگید  ریـشمش و  نتخورف  اـب  ار  وا  یهدـب  هک  نآ  موس  دـنک . نفد  ار  يو  نآ  زا  سپ  و 
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هیلع نیسح  ماما  هک  يدامتعا  رب  هوالع  ياهتکن ، نینچ  تابثا  يارب  دوب . یقّتم  فیفع و  رایسب  يدرف  ملـسم  کش  نودب  دندناسر . تداهش 
مهرد دصتفه  اب  تّدم  نیا  رد  و  « 2  » دریگب لوپ  یسک  زا  دشن  رضاح  يو  درک ، هراشا  هفوک  رد  وا  یهدب  هب  ناوتیم  تشاد ، وا  هب  مالّسلا 
هداـهن شورف  ضرعم  رد  ار  دوخ  لـیاسو  دوخ ، یهدـب  يادا  يارب  تداهـش  تقو  رد  دوب . هدـنارذگ  ار  دوخ  جراـخم  دوب  هدرک  ضرق  هک 

. دوب
. دربن دربب و  نیب  زا  ار  دایز  نبا  تسناوتیم  ملسم  هک  تسا  یتّیعقوم  رگید ، هتکن 

دش و ضیرم  هفوک  رد  کیرش  دمآ . هفوک  هب  شهارمه  زین  هرـصب  نایعیـش  زا  یکی  روعا  نب  کیرـش  دمآ ، هفوک  هب  دایز  نبا  هک  یماگنه 
تدایع هب  میمصت  دایز  نبا  دوب . یفخم  هناخ  نیا  رد  زین  ملسم  نامز  نیمه  رد  دیدرگ . يرتسب  دوب ، نایعیـش  زا  هک  هورع  نب  یناه  هناخ  رد 

رب ملسم  دوب ، يرعش  ندناوخ  هک  صاخ ، یتمالع  اب  بسانم و  تصرف  رد  تساوخ  ملسم  زا  کیرـش  وا ، ندمآ  زا  لبق  تفرگ . کیرـش  زا 
یناه تفگ  دش ، عقاو  کیرـش  خـیبوت  دروم  یتقو  دایز ، نبا  نتفر  زا  دـعب  درکن . نینچ  ملـسم  اّما  دربب . نیب  زا  ار  وا  دـنک و  هلمح  دایز  نبا 

، هدرک کتفلا » دـیق  نامیالا   » هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ثیدـح  هب  هراشا  ملـسم  سپـس  دوش . هتـشک  وا  هناخ  رد  دایز  نبا  تسین  یـضار 
«3 . » تسین هدیدنسپ  نتشک  هنوگ  نیا  یمالسا  قالخا  رظن  زا  تفگ :

لها ندمآ  اب  اهدعب ، ادابم  هک  نیا  سرت  زا  یناه  میهدـب  لامتحا  هکنآ  زج  دـشاب ؛ لوبق  دروم  نادـنچ  یناه  دروم  رد  دـناوتیمن  لّوا  هتکن 
لالدتسا ثیدح  نیا  هب  ملسم  رگا  یتح  مود  هتکن  دروم  رد  تسا . هتشاد  تشحو  راک  نیا  زا  دوش ، هابت  وا  یگدنز  مامت  ماش 

______________________________

ص 283 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  99 ؛ ص 98 ، ج 5 ، حوتفلا ، (. 1)
ص 123 نیسحلا ، ثوعبم  ص 197 ؛ ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  ص 57 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، (. 2)

ص 27 ج 4 ، لماکلا ، (. 3)
ص:188  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

دایز نبا  دنک . ضوع  ار  البرک  قارع و  تشونرـس  تسناوتیم  هظحل  نآ  رد  دایز  نبا  نتـشک  اریز  تسا ؛ لّمأت  یـسررب و  لباق  دشاب  هدرک 
، دنشکب لکش  نیمه  هب  ار  نایفس  وبا  ات  داتسرف  هکم  هب  ار  يدارفا  هنیدم ، رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوخ  دوب . یناج  دساف و  يرـصنع 
هک دـناهدرک  هراـشا  یـضعب  درب . نیب  زا  تروص  نیمه  اـب  ار  کـفع  وبا  فرـشا و  نب  بعک  نوـچ  يدارفا  هچناـنچ  دـندشن ؛ قـّفوم  هچرگ 

. دندرکیم تراغ  ار  هفوک  دـندمآیم و  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ماش  مدرم  نآ  لابند  هب  هک  نیا  نآ ، تشاد و  یـسایس  لیلد  دایز ، نبا  نتـشکن 
«1»

نبا ندش  هتشک  هب  یطبر  ندمآ  نیا  دندمآیم و  دشیم ، مه  زوریپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  تروص ، ره  رد  ماش  هاپس  هک  تفگ  دیاب 
همه هنیمز  نیا  رد  ایآ  دندرک . كرت  ار  ملسم  مدرم  یتحار  هب  ارچ  هک  دشن  مولعم  دایز ، نبا  رصق  هرـصاحم  نایرج  رد  اهدعب  تشادن . دایز 

، بلاج تاکن  زا  دراد . هاگن  هنحـص  رد  ار  اهنآ  مدرم  کیرحت  اب  تسا  هتـسناوتن  تکرح  يربهر  هک  نآ  ای  هدوب  ناـیفوک  هدـهع  هب  ریـصقت 
. دنک ادیپ  ار  ملسم  يافتخا  ّلحم  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  دوخ  نامالغ  زا  یکی  هب  ار  یلوپ  دایز ، نبا  تسا . ملسم  هاگیفخم  نتفای 

زامن لوغشم  هک  داتفا  یصخش  هب  شهاگن  دبایب . ار  وا  تشاد ، نایعیش  تخانش  يارب  هک  يرایعم  اب  دیـشوک  تفر و  هفوک  دجـسم  هب  مالغ 
ناوارف زامن  نایعیـش  « 2 «. » مهنم اذـه  بسحأ  ةالـصلا و  نورثـکی  ۀعیـشلا  ءـالؤه  نإ  : » تفگ دوخ  شیپ  دوب ، یلاوتم  تروـص  هب  ندـناوخ 

ار مالغ  بیرف  وا  دوبن . هجسوع  نب  ملسم  زج  یصخش  رظن ، دروم  درف  دشاب . نایعیش  زا  دیاب  صخش  نیا  هک  تسا  نآ  منامگ  دنناوخیم و 
نایعیش هک  تسا  نآ  رگناشن  نخس  نیا  درب . ملسم  دزن  ار  وا  اذل  دربب و  یپ  وا  دیلپ  ّتیهام  هب  تسناوتن  رّرکم  ياهشیامزآ  زا  سپ  هدروخ و 

. دناهدوب تدابع  دهز و  هب  فورعم 

قارع تمس  هب  ماما  تکرح 
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همان اههمان و  هب  هجوت  اب  نئمطم  روط  هب  هک  ارچ  دوبن . لمأت  ياج  رگید  و  دوب ، هدرک  دـییأت  ار  هفوک  مدرم  یگدامآ  ماما ، یمـسر  هدـنیامن 
هحوبحب رد  ینعی  هجحیذ ، متشه  رد  هک  يروط  هب  درک ، عیرست  نتفر  رد  ماما  دوب . هدش  هدامآ  هّیما  ینب  هیلع  مایق  يارب  طیارش  ملسم ،

______________________________

153 صص 152 ، نیسحلا ، ثوعبم  (. 1)
ص 249 لاوطلا ، رابخا  (. 2)

ص:189  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
رب هفاضا  دنک . نوگرگید  ار  قارع  عضو  تسناوتیم  ریخأت  ياهظحل  دیدرگ . قارع  مزاع  هدرفم  هرمع  هب  عتمت  هرمع  لیدبت  اب  جح ، مسارم 
رفن داتشه  ماما  ناهارمه  دناهتفگ  دوبن . تحلصم  یتروص  چیه  هب  هکم  رد  ترـضح  ندنام  هتـشاد و  دوجو  هکم  رد  ماما  رورت  لامتحا  نیا 

هک تسا  هک  یناسک  هب  طوبرم  روبزم  مقر  لامتحا  هب  تسا . هدوب  نیا  زا  شیب  دادعت  هک  دیآیم  رب  نینچ  رگید  رابخا  ياهراپ  زا  اما  دندوب ؛
. دندنام ماما  هارمه  البرک  ات 

رابرد يارب  ار  ییایادـه  ناوراک  نیا  درکیم . تکرح  ماش  تمـس  هب  نمی  زا  هک  دوب  یناوراک  اب  دروخرب  هار  لوط  رد  ماما  دروخرب  نیلوا 
رد دنیایب ، قارع  هب  وا  هارمه  لیامت  تروص  رد  ات  درک  توعد  زین  نآ  دارفا  زا  درک و  فرـصت  ار  ایاده  ناوراک  ماما  دربیم . ماش  هب  دـیزی 

اجنآ رد  درک . تکرح  حافـصلا  تمـس  هب  دوب ، هدرک  دروخرب  ناوراک  اب  نآ  رد  هک  میعن ، هقطنم  زا  ماـما  « 1 . » دندرگزاب تروص  نیا  ریغ 
کعم و سانلا  بولق  : » تفگ هفوک  عضو  زا  ماما  لاؤس  خـساپ  رد  وا  درک . دروخرب  دوب - ناوج  يرعاش  ناـمز  نآ  هک  قدزرف - اـب  هک  دوب 

تـساوخ اهنآ  زا  ملـسم ، همان  هب  هراشا  اب  هفوک ، مدرم  هب  ياهمان  نتـشون  نمـض  اـجنآ  رد  دوب . همّرلا  نطب  يدـعب ، هقطنم  کـیلع .» مهفویس 
ریمن نب  نیصح  هاپـس  اب  هار  رد  وا  دناسرب . هفوک  مدرم  هب  ار  نآ  ات  دش  هدرپس  رهـسم  نب  سیق  تسد  هب  همان  نیا  « 2 . » دنشاب وا  دورو  هدامآ 

. دیسر تداهش  هب  دایز  نبا  تسد  هب  هفوک  رد  نآ  زا  سپ  دروخ و  ار  همان  مد  نامه  رد  سیق  دیدرگ . ریگتسد  اهنآ  طسوت  هدش و  هجاوم 
هب هجوت  اب  دوب ، ینامثع  هک  نیا  اب  ریهز  درک . دروخرب  نیق  نب  ریهز  اب  دشیم ، هدیمان  دودز  هک  يدعب  هقطنم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

مادـک ره  ات  تساوخ  شناتـسود  زا  نینچمه  وا  دـمآ . رد  ماما  یمیمـص  نارای  زا  یکی  تروص  هب  شرـسمه ، کـیرحت  زین  ماـما و  توعد 
«3 . » دنهد همادا  هکم  فرط  هب  شیوخ  هار  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیایب ، وا  اب  دنتسه  تداهش  رادتسود 

هب ار  ملسم  یناه و  تداهش  مایپ  دسا  ینب  زا  یصخش  هک  دوب  قرع  تاذ  هقطنم  رد 
______________________________

289 صص 290 - ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 245 ؛ لاوطلا ، رابخا  ص 164 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 245 لاوطلا ، رابخا  (. 2)

ص 247 نامه ، (. 3)
ص:190  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. داد همادا  دوخ  هار  هب  زین  ماما  هدش و  عنام  ملسم  ناردارب  اما  تشاد ، تشگزاب  دصق  ماما  هک  دناهتفگ  « 1 . » دناسر مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
هک هژیوب  دـننک ؛ هفوک  هب  نتفر  هب  راداو  ار  وا  ماـما ، تفلاـخم  تروـص  رد  دنـشاب  هتـسناوت  اـی  هتـساوخ و  ملـسم  ناردارب  دـسریمن  رظن  هب 
امش « 2 «. » عرـسأ کیلإ  سانلا  ناکل  ۀـفوکلا  تمدـق  ول  لیقع و  نب  ملـسم  لثم  تنأ  ام  هللا  و  : » دـنتفگ نتفر  رب  ماـما  کـیرحت  رد  نارگید 

هقطنم رد  دوب . عطاق  نتفر  يارب  دوخ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسویپ . دنهاوخ  امش  هب  تعرس  هب  مدرم  دیورب ، هفوک  هب  رگا  دیتسین ، ملسم 
ماما تسد  هب  دناسرب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هتفگ و  دعـس  نب  رمع  هب  تداهـش  نیح  رد  هک  ملـسم  مایپ  هلابز ،

زین مالّسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  یعاضر  ردارب  رطقی ، نب  هللا  دبع  و  « 4  » رهسم نب  سیق  تداهـش  ربخ  هک  دندوب  هتفرن  يدنچ  زونه  « 3 . » دیسر
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. دیسر ماما  تسد  هب 
هدرک قرف  الماک  دوب ، هدـش  شرازگ  ملـسم  نابز  زا  هک  ینامز  اـب  طیارـش ، هتـشگ و  نوگرگد  هفوک  عاـضوا  هک  دادیم  ناـشن  راـبخا  نیا 
مکنم دارأ  نمف  انتعیـش  انتلذـخ  دـق  سانلا  اـهیأ  : » دومرف اـهنآ  هب  دروآ و  درگ  دـندوب  وا  هارمه  هک  ار  يدارفا  ماـما ، ماـگنه ، نیا  رد  تسا .

رد ددرگزاب . اج  نیمه  زا  ددرگرب ، دـهاوخیم  امـش  زا  مادـک  ره  دنتـشاذگ . اهنت  ار  ام  اـم ، نایعیـش  مدرم ! يا  « 5 «. » فرصنیلف فارصنالا 
دندوب یناسک  اهنیا  « 6 . » دندنام یقاب  ماما  صاخ  نارای  هتشگزاب و  دندوب ، هتسویپ  ماما  هب  هار  همین  رد  هک  یناسک  زا  يرامـش  هک  دوب  اجنیا 
یبارعا دندش ، ادـج  وا  زا  هک  یناسک  « 8 . » دـندوب هدرک  شیهارمه  هنیدـم  زا  نآ ، زا  لبق  یتح  ای  و  « 7  » هدرک یهارمه  ار  ماـما  هکم  زا  هک 

لاح « 9 . » دناهداهن ندرگ  ار  وا  تیعبات  اهنآ  همه  هک  دنیآیم  رد  يرهش  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  دندوب  هدرک  رکف  هک  دندوب 
. دنتشگزاب اج  نامه  زا  هدوب ، تسردان  ناشروصت  دوب  هدش  مولعم  هک 

هب هجوت  اـب  هفوک  هب  نتفر  رگید  هک  دوـب  هدـش  نشور  ماـما  يارب  ـالماک  اـجنیا  رد  داد . همادا  دوـخ  تکرح  هب  ماـما  زین  هلحرم  نیا  زا  سپ 
تسین و تسرد  یسایس  ياهیبایزرا 

______________________________

ص 120 ج 5 ، حوتفلا ، (. 1)
ص 300 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 2)

. دیاین هفوک  هب  ددرگزاب و  زاجح  هب  نیسح  ماما  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  نیا  مایپ  نیا  (. 3)
248 ص 247 ، لاوطلا ، رابخا  (. 4)

ص 169 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 5)
ص 248 لاوطلا ، رابخا  (. 6)

ص 169 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 7)
301 ص 300 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 8)

ص 300 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 9)
ص:191  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

يوس هب  ماما  مینک . ادـج  یـسایس  ياهیبایزرا  زا  ار  شباسح  تسیابیم  هک  هدوب  زین  يرگید  بلطم  یـسایس  لئاسم  تسایـس و  يارو  اعبط 
هب داـیز  نبا  هاپـس  رود  زا  هک  دوـب  زور  ياـههمین  درک . تکرح  زاـب  زور  نآ  يادرف  دـنام . اـجنآ  رد  ار  بش  هدرک و  تکرح  ةارـش  هقطنم 

. درک دس  ماما  رب  ار  هار  هدش و  رادیدپ  یحایر  دیزی  نب  رح  يرادهیالط 

البرک دادخر  هفوک و  مدرم 

. مینک رورم  البرک  دادخر  هب  تبسن  ار  هفوک  مدرم  عضاوم  ات  تسا  بسانم  نونکا 
يرما اهنآ  نایم  رد  دـهع  هب  يافو  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هدـش و  هتـسناد  تنایخ » ردـغ و   » لها هفوک  مدرم  ماوع ، هاوفا  یخیرات و  عباـنم  رد 

اهنآ لیجعت »  » نیمه دـندوب و  لوجع »  » هفوک مدرم  هک  میتفگ  میتشاد و  یتاراشا  هفوک  مدرم  تاّیحور  دروم  رد  نیا  زا  شیپ  ام  تسا . ردان 
. تسا هدوب  اهنآ  نامکاح  اهنآ و  دوخ  ررض  هب  هشیمه  يریگمیمصت »  » رد

اجنیا رد  « 1 . » دیآیم رامش  هب  نانآ  تاّیحور  زا  ندرک » یشکرس  دوز   » و ندش » میلـست  دوز  «، » ندش عناق  دوز   » رانک رد  ندوب  جنر » دوز  »
. میهدیم هئارا  البرک ، هعقاو  لابق  رد  اهنآ  يریگعضوم  هرابرد  ار  یبلاطم 

يدنبمیـسقت رد  لکـش  رییغت  نیا  دوب . فلتخم  اهنآ  يدنببیکرت  فلتخم ، ماّکح  دـهع  رد  هک  دـندوب  یفلتخم  لیابق  هعومجم  هفوک  مدرم 
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ار لیابق  ناگرزب  اسؤر و  هظحالم  دوخ  زین  ماکح  بلغا  لاح  نیمه  رد  اما  دـنتفرگیم . رظن  رد  ماّکح  هک  دوب  یحلاصم  اب  بساـنتم  لـیابق 
. تسا رهش  نامکاح  تردق  زا  شیب  اهنآ  تردق  دراوم ، زا  يرایسب  رد  هک  دنتسنادیم  هدرک و 

رد دص  ار  ياهلیبق  ناوتیمن  اما  دنتشاد ، عّیـشت  هب  یترهـش  لیابق  زا  یخرب  هک  تسا  تسرد  دندوب . رهـش  نیا  مدرم  زا  یـشخب  اهنت  نایعیش 
تایحور ياهلیبق ، تایحور  رب  هوالع  دنتـشادن . رگیدکی  اب  يداحتا  نادنچ  دندوب و  هدـنکارپ  فلتخم  لیابق  رد  اهنآ  تسناد . یعیـش  دـص 

. دندوبن نارگید  زا  توافتم  نادنچ  اذل  دوب . مکاح  اهنآ  رب  یفوک  ّصاخ 
______________________________

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تفالخ  ثحبم  زاغآ  رد  هفوک  مدرم  تخانش  ثحب  کن : (. 1)
ص:192  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

، تخادرپ دایز  ياههتفگ  اب  تفلاخم  هب  دجـسم  رد  يدع  نب  رجح  هک  ینامز  دناهتفگ : دوبن . هدرتسگ  نادنچ  نامز  نآ  رد  نایعیـش  دادـعت 
ره هب  هک  نیا  نتـسناد  اب  رهـش و  یعیـش  هیحور  هب  هّجوت  اب  دـندش . زاوآمه  وا  اب  اهنآ  موس  کی  ای  دـندوب  دجـسم  رد  هک  یناـسک  زا  یمین 

نایرج دیاب  دـنتفریذپیم ، یلع  دالوا  اب  یبسن  یهارمه  یـسایس ، لئاسم  رد  طقف  هک  یـسایس ، عّیـشت  یعون  هیاپ  رب  مدرم  زا  يرامـش  يور ،
. تسناد رهش  تیعمج  مراهچ  کی  دح  رد  لقا  دح  ار  رهش  یعیش 

ترشابم زین  وا  نتشک  رد  ادعب  دندرکن و  يرای  ار  وا  دندرک و  توعد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هفوک ، مدرم  هک  درادن  دوجو  یّکش  چیه 
ماما اب  گنج  رد  هفوک ، مدرم  زا  رادقم  هچ  دنتـشون و  همان  یهورگ  هچ  دندوب ؟ یناسک  هچ  مدرم  نیا  هک  دید  دـیاب  لاح  نیع  رد  دـندرک .

رد بهذم  يولع  نایعیش  يارب  يزکرم  تروص  هب  هفوک  اهدعب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  زاغآ  رد  دندرک . تکرش  مالّسلا  هیلع  نیسح 
نیخّروم و هک  نیا  رب  هوـالع  ور  نیا  زا  داد . ناـشن  ییاـهتفلاخم  یلع  لآ  ّتیمکاـح  بصغ  رطاـخ  هب  ساـّبع  ینب  لـباقم  رد  یّتـح  دـمآ و 
رد اهنت  هعیـش  ّتیمولظم  دندوب . اههنیک  نیمه  راچد  زین  ساّبع  ینب  هب  ناگتـسباو  دنتـشاد ، ترفن  هفوک  مدرم  زا  اهیوما  هب  هتـسباو  نیثّدحم 

، ساّبع ینب  هب  هتـسباو  یگنهرف  نایرج  ّتیمکاح  اب  لاح  ره  هب  تشاد . دوجو  ملظ  نیا  زین  یگنهرف  ظاحل  زا  هکلب  دوبن ، یـسایس  ملظ  ّدـح 
زا ترفن  نآ  گنر  هک  یکنیع  نینچ  زا  ار  عیاقو  لقن  ریـس  هک  میـشاب  هتـشاد  هجّوت  تسا  مزال  نیاربانب  تسا . یهیدب  یعیبط و  يرما  نینچ 

. مینکیم هظحالم  تساهنآ ، عیشت  لیلد  هب  هفوک  مدرم 
هب دنتسین . دهع  هب  يافو  لها  هک  دنهد  ناشن  ياهنوگ  هب  ار  هعیـش  دنراد  یعـس  ینیخّروم  نینچ  هک  مینک  هراشا  دیاب  قوف  هتکن  هب  تیانع  اب 
ات لیذ  تاحیضوت  هک  یلاح  رد  دنراذگب . نایعیش  هدهع  رب  ار  هفوک  مدرم  تیامح  مدع  هانگ  ات  دنتسه  نآ  رب  هعیش  نانمـشد  رگید ، نخس 
زا دنتسناوتن  هک  دنتفرگ  رارق  یطیارش  رد  زین  اهنآ  دندوب و  هعیش  طیارش ، نآ  رد  هفوک  مدرم  زا  یـشخب  اهنت  هک  داد  دهاوخ  ناشن  يدودح 

دیاب هک  تسا  ینخس  نیا  دننک . نینچ  دنتسناوتیم  دنتشاد ، يراکادف  دصق  راثیا ، ّدح  رد  رگا  هچرگ  دننک ، عافد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
. میهد هئارا  يدهاوش  راصتخا  هب  نآ  هرابرد 

ص:193  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ناسآ شلّمحت  ماش  مدرم  يارب  هچرگ  هک  دوب  یـسک  دـیزی  تسا : نینچ  داد  تسد  هب  ناوتیم  نامز  نآ  رد  هفوک  طیارـش  زا  هک  يریوصت 

زاغآ ار  تفلاخم  هفوک  نایعیـش  دـمآ ، راک  يور  هک  یماـگنه  دومنیم . لکـشم  يردـق  شلّمحت  قارع  مدرم  نوچ  یمدرم  يارب  اـّما  دوب ،
ار مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  یمومع ، ّوج  رثا  رب  دنتشادن ، دیزی  ینیزگیاج  يارب  یبسانم  نیشناج  هک  زین  هفوک  مدرم  زا  يرایـسب  دندرک .

اهنت هن  دش ، زاغآ  نایعیش  هیحان  زا  توعد  هک  یتقو  دوبن . ماش  تموکح  شریذپ  هب  لیام  یعیبط  طیارش  رد  قارع  هک  هوالع  هب  دندیزگرب .
تحت ای  دـندیدیم و  رطخ  رد  ار  دوخ  ّتیعقوم  هک  زین  یناسک  هکلب  دـندرک ، راهظا  ار  دوخ  ینابیتشپ  دوخ - صاخ  هیحور  اب  مدرم - ماوع 
تیامح رد  یمومع  اما  بذاک  ّوج  شیادیپ  نآ  هجیتن  « 1  » دندرک مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  تیامح  راهظا  مدرم ، رگید  هّیحور  ریثأت 

رپ ار  نآ  ياج  دنتسناوتن  یتدم  يارب  زین  هّیما  ینب  هیواعم ، گرم  زا  سپ  یـسایس  ألخ  رطاخ  هب  هک  يّوج  دوب . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا 
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دوب هدـماین  هفوک  هب  دایز  نبا  هک  یتقو  ات  تفاـی و  شرتسگ  ّوج  نیا  دوب ، ریگلهـس  يدرف  هک  ریـشب  نب  ناـمعن  ّتیمکاـح  اـب  هژیوب ، دـننک .
. دوب ینوزف  هب  ور  تعرسب 

اهنآ هک  نیا  نآ  تفریذپ و  ناگرزب  هیحان  زا  توعد  يارب  زین  ار  يرگید  لامتحا  ناوتیم  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدح  هب  هّجوت  اب 
ام و  : » تسا نینچ  مالّسلا  هیلع  ماما  شیامرف  دنناسرب . تداهـش  هب  اجنآ  رد  هدناشک و  قارع  هب  ار  ماما  ات  دندوب  هدز  نماد  ّوج  نیا  هب  ادمع 

تشاد و تبثم  هولج  ّوـج  نیا  مظعا  تمـسق  هک  تسا  مّلـسم  لاـح  ره  رد  « 2 «. » هیواعم نبا  یلإ  ابرقت  یل و  ةدـیکم  ـالإ  ّیلإ  بتک  تناـک 
. دیایب هفوک  هب  ات  دهاوخب  ماما  زا  رتدوز  هچ  ره  دیاب  هک  دید  نانچ  ار  اضف  تفر  راید  نادب  ملسم  هک  ینامز 

هفوک مدرم  رب  دایز  نبا  راشف 

راهظا مکاح ، تردـق  ربارب  رد  هدز و  تفلاخم  هب  تسد  روسج ، طلـسم و  يروتاتکید  دوجو  اب  دـنناوتب  هک  تفای  ناوتیم  ار  یمدرم  رتمک 
ریشب نب  نامعن  هک  یماگنه  دننکب . یشکرس 

______________________________

هب همان  هک  دندوب  یناسک  زا  دنتشاد ، ار  دایز  نبا  هاپس  یهدنامرف  البرک  رد  دوخ  هک  یعبر  نب  ثبـش  جاجح و  نب  ورمع  نوچ  يدارفا  (. 1)
50 صص 51 - ج 5 ، حوتفلا ، کن : دندوب . هتشون  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ص 169 ج 5 ، حوتفلا ، ص 185 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)
ص:194  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دندرک تیامح  وا  زا  تّدـشب  دـمآ ، هفوک  هب  ملـسم  هک  ینامز  دـندرک و  عّیـشت  راهظا  یتحار  هب  وا ، يریگلهـس  اب  مدرم  دوب ، هفوک  مکاح 
هب ار  مدرم  زا  يرایـسب  دایز ، نبا  تنوشخ  درک . ضوع  یّلکب  ار  عاـضوا  ریـشب ، نبا  ياـج  هب  داـیز  نبا  ینیزگیاـج  مکاـح و  ندـش  ضوع 

دیدـهت ضرعم  رد  ار  دوخ  دایز  نبا  هیحان  زا  اهنت  هن  دـندرکیم ، يریگمیمـصت  هنالوجع  هدوب و  جـنر  دوز  هک  یناـسک  تخادـنا و  ساره 
. دنتخاب ار  دوخ  یلک  هب  ماش ، هاپس  عوقولا  بیرق  ندمآ  رب  ریاد  دایز  نبا  تاغیلبت  رثا  رد  هکلب  دندید ،

. تفای تّدش  ملسم  ناراداوه  ینیشنبقع  هک  دوب  هتشذگن  يزور  دنچ  زونه 
. دنتخادرپ نایوما  زا  تیامح  هب  ینشور  هب  دندیدیم  راکشآ  ار  نایوما  تیبثت  هتشاد و  هفوک  تموکح  هب  نانیمطا  نونکا  هک  رهش  فارـشا 

تحلـصم هب  نادنچ  ار  لیابق  ياسؤر  اب  تفلاخم  زین  مدرم  زا  يرایـسب  یعیبط  روط  هب  دـندوب . هدـنام  تکاس  تدـم  نیا  لوط  رد  دارفا  نیا 
دـندناسر و لقا  دـح  هب  ار  وا  نارای  عیمطت ، دـیدهت و  اب  فارـشا  نیمه  درک ، هلمح  داـیز  نبا  رـصق  هب  ملـسم  هک  یتقو  دنتـسنادیمن . دوخ 

«1 . » دنداد ناشن  شیوخ  مدرم  راهم  رب  ار  دوخ  تردق 
رد هفوک  عضو  نیا  دنتشادن ، ار  وا  زا  تیامح  تأرج  شاهلیبق  دارفا  درکیم ، یتفلاخم  اسؤر  زا  یکی  رگا  یّتح  دایز ، نبا  دادبتـسا  ربارب  رد 

. دوب دیدج  طیارش 
« هدایپ رازه  تشه  راوس و  بسا  رازه  راهچ   » نیخّروم هتفگ  هب  دوب و  دارم  ینب  سیئر  وا  دـندرک ، ریگتـسد  ار  هورع  نب  یناه  هک  یماـگنه 

ینامز لاح  نیا  اب  دندوب . رفن  رازه  یـس  اعمج  دندشیم ، هفاضا  اهنآ  هب  هدـنک  زا  دارم  ینب  نامـسق  مه  نانامیپمه و  رگا  دـندوب . وا  یماح 
«2 . » دـشیم تفای  وا  يارب  یـسرداد  رتمک  وا ، هثاغتـسا  داـیرف  ربارب  رد  دندیـشکیم ، شنیمز  يور  هب  رازاـب  رد  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  هک 

! درکن تفلاخم  یسک  دندناسر و  تداهش  هب  ار  وا  دعب  یکدنا 
البرک یهار  ات  تساوخ  اهنآ  زا  هفوک  مدرم  يارب  ینانخس  نمـض  دایز  نبا  دیدرگ ، فّقوتم  البرک  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز 

لجر امّیأف  : » تفگ نینچ  دیدهت  اب  وا  دنوش .
______________________________
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. دوب دیزی  هب  برقت  يارب  نم و  هیلع  هلیح  همان  نتشون  مثعا ، نبا  ص 277 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 1)
ص 59 ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 2)

ص:195  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. تسا ءيرب  وا  هدهع  همذ و  دنک ، هاپس  زا  فّلخت  زورما  زا  هک  يدرم  ره  « 1 «، » ۀّمّذلا هنم  تئرب  رکسعلا  نع  افّلختم  اذه  انموی  دعب  هاندجو 

یسک ایآ  هک  دنیبب  هدرک و  شدرگ  هفوک  رهش  رد  ات  داد  روتـسد  دیوس  نب  عاقعق  هب  دایز ، نبا  تسا . لتق  وا  يازج  هک  دوب  ینعم  نادب  نیا 
هفوک هب  شردـپ ، ثاریم  بلط  رد  هک  تفای  نادـمه  هلیبق  زا  ار  یـصخش  دوخ ، يوجتـسج  رد  عاـقعق  ریخ . اـی  تسا  هدرک  فّلخت  هاپـس  زا 

یلا جرخ  ـالإ  هفوـکب  ملتحم  قـبی  ملف  : » نآ زا  سپ  درک . رداـص  ار  يو  نتـشک  ناـمرف  زین  داـیز  نبا  درب و  داـیز  نبا  دزن  ار  وا  دوـب . هدـمآ 
. تفر هلیخن ، ینعی  هفوک ، هاگرکشل  هب  هکنآ  رگم  دشن ، تفای  هفوک  رد  یغلاب  چیه  « 2 «، » هلیخنلاب رکسعلا 

ياضر رگا  دوب  نئمطم  ناوتیم  هک  یلاح  رد  دـمآرد ، تکرح  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـض  رب  اهریـشمش  همه  هک  دوب  ناـمز  نیا  رد 
فیـصوت رد  ار  قدزرف  مالک  نونکا  « 3 . » دـندوب نینچ  ناوارف  يرامـش  دـندزیمن و  یمادـقا  نینچ  هب  تسد  اهنآ  دوب ، راک  رد  مدرم  دوخ 

: تفگ ای  و  « 4 «. » کیلع مهفویس  کعم و  مهبولق  : » تفگ ماما  هب  هک  میمهفیم  رتهب  هفوک  مدرم 
وت وت ، هیلع  اهریـشمش  اـّما  تسوـت ، اـب  مدرم  ياـهلد  « 5 «. » هیما ینب  عـم  فویـسلا  ءامـسلا و  یف  ءاـضقلا  ساـنلا و  یلإ  ساـنلا  بحأ  تـنأ  »

هتفگ هب  هلمج  نیا  حیضوت  رد  هّیما . ینب  رانک  رد  زین  اهریشمش  تسا و  نامسآ  رد  اضق  اّما  یتسه ، مدرم  دزن  رد  مدرم  نیرتینتـشادتسود 
اّما دنتسه ، وت  دض  رب  یگمه  فارشا  تفگ : هک  درک  دانتـسا  ناوتیم  دش ، قحلم  ماما  هب  هک  ینایفوک  زا  یکی  يذئاعلا ، هللا  دبع  نب  عّمجم 

، دنورن البرک  هب  طیارش  نآ  رد  دنتسناوتیمن  مدرم  « 6 . » دیشک دنهاوخ  ریشمش  وت  يور  ادرف  دنچ  ره  تسوت ، اب  ناشبولق  مدرم  هّیقب 
______________________________

255 ص 254 ، لاوطلا ، رابخا  ص 178 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 179 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

هّتبلا مدرم  نآ  اّما  دنگنجب . ناریا  ناملـسم  تلم  اب  ات  دـننکیم  راداو  ار  قارع  مدرم  هنوگچ  هک  میدـید  زین  ناریا  هیلع  قارع  گنج  رد  (. 3)
زا يرایـسب  دنچ  ره  رابجا . هب  ای  دـنورب  هنادازآ  هک  یمدرم  نیب  تسا  قرف  اما  میرادرب . هفوک  مدرم  زا  ار  ریـصقت  میهاوخیمن  ام  دنرـصقم .
هب شیوخ  هاوخلد  يور  زا  دـندرک ، شنزرـس  رایـسب  ار  اهنآ  موثلک  ما  بنیز و  ادـعب  هک  یناسک  اـهیوما ، هب  ناگتـسباو  فارـشا و  اـسؤر و 

. دندمآ البرک 
ص 165 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 245 ، لاوطلا ، رابخا  124 ؛ ص 120 ، ج 5 ، حوتفلا ، ص 290 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 4)

ص 206 رکاسع ، نبا  نیسحلا ، ۀمجرت  ص 171 ؛ دعس ، نبا  نیسحلا ، مامالا  ۀمجرت  (. 5)
ص 48 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 6)

ص:196  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زا ای  دنوش ، قحلم  ماما  هب  ای  دوب : هار  ود  دننک ، نینچ  دنتـساوخیمن  هک  یناسک  نایعیـش و  يارب  دوب . ندش  هتـشک  اب  فداصم  نتفرن  نوچ 

. دنزیرگب البرک  هفوک و 
هداتـسرف البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گـنج  يارب  روزب  هک  هفوک  مدرم  زا  هتـسد  نآ  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  راـبخا  یخرب  زا 

، هدـش هئارا  البرک  رد  دایز  نبا  هاپـس  زا  الومعم  هک  یماقرا  دـندشن . رـضاح  ـالبرک  رد  ناـنآ  زا  يرایـسب  هتخیرگ و  هار  همین  زا  دـندشیم ،
اعبط دـنتخیرگ . هار  همین  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ، هدـش  هیهت  البرک  هب  اـهنآ  نداتـسرف  عقوم  رد  هک  تسا  يراـمآ 

هک دـناهتفگ  تسا . كدـنا  رایـسب  هفوک  تیعمج  هب  تبـسن  نیا  هک  دنـشاب ، البرک  رد  رتمک  یّتح  ای  رفن و  رازه  هد  دودـح  يزیچ  دـیابیم 
رد ای  هدش و  یفخم  هفوک  رد  ای  مدرم  زا  يرایسب  هک  دوشیم  مولعم  سپ  « 1 . » تسا هدادیم  ياج  دوخ  رد  ار  رفن  رازه  لهچ  هفوک  دجسم 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهدرک رارف  هار  همین 
«. هجولا اذهل  مهنم  ۀهارک  کلذ  نم  لقأ  ۀئام و  عبرأ  وأ  ۀئام  ثالث  یف  الإ  لصی  الف  فلأ  یف  ثعبی  لجرلا  ناک  و  : » تسا هتشون  يرذالب » »

تلع هب  نیا  دوب ، رتمک  یّتح  ای  دص و  راهچ  ای  دصیس  وا  هارمه  دیـسریم ، البرک  هب  یتقو  اّما  دشیم ، هداتـسرف  رفن  رازه  اب  ياهدنامرف  « 2»
. دوب تمس  نادب  نتفر  رد  مدرم  تهارک 

لیلقلا ّالإ  مهنم  قبی  مل  البرک و  یلإ  نولـصی  ، » داتـسرفیم البرک  هب  يدایز  عمج  هارمه  ار  یهدـنامرف  داـیز  نبا  یتقو  دـسیونیم : يرونید 
زا اـهنآ  تهارک  ببـس  هب  نیا  دندیـسریم و  ـالبرک  هب  هاپـس  زا  یکچوک  عـمج  « 3 «، » نوفّلختیف نوعدـتریف  نیـسحلا  لاتق  نوهرکی  اوناک 

. دندشیم ادج  هاپس  زا  هتشگزاب و  اذل  دوب ، نیسح  اب  گنج 
ات دیسر  البرک  هب  ماما  هک  یماگنه  دنوش . قحلم  ماما  هب  دنتشاد  یعس  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  تیامح  يارب  زین  یهورگ  رارف ، رب  هوالع 

. دوب هدنام  زور  تشه  تداهش  زور 
. دندادیمن هار  شیوخ  نهذ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  گنج و  نامگ  مدرم  زا  يرایسب 

. تسویپ ماما  هب  دید و  يّدج  ار  عضو  هک  دوب  اروشاع  حبص  اهنت  دیزی ، نب  ّرح  هک  میدید 
تنأ و یباب  : » تفگ ماما  هب  وا  دنتشاد . نهذ  رد  ار  ّرح  رّوصت  نامه  مدرم  زا  يرایسب  دیاش 

______________________________

ص 160 خیرات ، ریسم  رد  عیشت  (. 1)
ص 179 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص 254 لاوطلا ، رابخا  (. 3)
ص:197  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یسفن یف  تلقف  مهیلع  اهتـضرع  یتلا  لاصخلا  يدحإ  کنم  نولبقیـس  مهنأ  تننظ  يرأ و  ام  یلإ  موقلا  ءالؤهب  یهتنیف  رمالا  تننظ  ام  یمأ !
هک دوـشب  اجنیدـب  یهتنم  مدرم  نیا  راـک  مدرکیمن  رکف  نم  تیادـف ! هب  مرداـم  ردـپ و  « 1 «. » مهرومأ ضعب  یف  موقلا  عـیطأ  نأ  یلاـبأ  ـال 

يداریا منک  تعاطا  روما  زا  یـضعب  رد  ار  اهنآ  متفگ  دوخ  شیپ  دنریذپیم . يدرک  هضرع  اهنآ  رب  هک  يزیچ  دنچ  زا  یکی  متفگ  منیبیم .
 ... نونکا اما  درادن ،

ور نیا  زا  دنریگب . یمیمـصت  دنتـسناوتن  دـندرکیم ، مه  ار  رکف  نیا  رگا  نارگید  دـمآ . ماما  يوس  هب  یکدـنا  هدـع  هارمه  هک  دوب  ّرح  اهنت 
قحلم ماما  هب  دنتسناوت  هک  زاغآ  نامه  رد  هداتفا و  رکف  هب  یّصاخ  دارفا  اهنت  دندرکن و  باتش  دننک ، تیامح  دنتـساوخیم  مه  رگا  نایعیش 

ماما هب  جحذم  هلیبق  زا  يذئاعلا  هللا  دبع  نب  عمجم  و  دلاخ ، نب  رمع  یلاوم  زا  دعـس  يوادیـص ، دلاخ  نب  رمع  يدارم ، لاله  نب  عفان  دندش .
«2 . » دنتسویپ

حبص هک  تسا  هتشون  زین  دعـس  نبا  دنناسرب . ماما  هب  ار  دوخ  دنتـسناوت  رهاظم  نب  بیبح  هجـسوع و  نب  ملـسم  زین  اروشاع  زور  ياهیکیدزن 
زین ار  يرگید  یماسا  نیخّروم  « 4 . » تسا هدرک  لقن  رفن  یـس  ار  اهنآ  دادعت  هبیتق  نبا  « 3 . » دندش قحلم  ماما  هب  رفن  تسیب  دودـح  اروشاع 

«5 . » دناهدرک رکذ 
رایسب نایوار  زا  یکی  دعس ، نبا  دش . راک  هب  تسد  ور  نیا  زا  دریگب . ار  مدرم  يولج  ات  درک  روبجم  ار  دایز  نبا  اهنتـسویپ ، اهزیرگ و  نیا 
تمـس هب  يرفن  هس  ود  ای  کت  کت  مدرم  هفوکلا ،» نم  نیـسح  یلإ  نوللـستی  ۀـثالثلا  نالجرلا و  لجرلا و  لعج  و  : » تسا هتـشون  یمیدـق ،

راداو ار  مدرم  ات  درک  رومأم  ار  ثیرح  نب  ورمع  هدرک و  هدامآ  ار  هاگرکشل  ات  داد  روتسد  دیسر ، دایز  نبا  هب  ربخ  یتقو  دنتفریم ، نیـسح 
«6 . » دزیرگن هقطنم  زا  یسک  ات  دنشاب  لپ  بقارم  ات  داد  روتسد  نینچمه  وا  دنورب . هلیخن  هب  دنک 

هک ارچ  دورب ، زاجح  تمس  هب  اجنآ  زا  یسک  دهدن  هزاجا  دنک و  تبقارم  ار  هناطقطق  هیـسداق و  نیب  هقطنم  ات  تفگ  زین  ریمن  نب  نیـصح  هب 
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یناسک دوب  نکمم  هناهب ، نیا  هب 
______________________________

ص 70 ج 2 ، ممالا ، براجت  (. 1)
ص 172 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص 178 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
ص 7 ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 4)

ص 73 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 5)
179 ص 178 - دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 6)

ص:198  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
روبع یـسک  رگا  دـنک و  لرتنک  ار  اههار  یمامت  دراذـگب و  ار  ینابهدـید  ات  تشون  هرـصب  رد  دوخ  یلاو  هب  دایز  نبا  « 1 . » دندنویپب ماما  هب 

«2 . » دنیامن ریگتسد  ار  وا  درک ،
نیب ياههار  دوب  هداد  روتسد  دایز  نبا  تروص  نیمه  هب  دندمآیم . ماما  هب  کمک  يارب  الامتحا  هک  دندوب  يدارفا  روظنم  هک  تسا  حضاو 

زا هدروخ و  ناکت  یسک  دنهدن  هزاجا  و  « 3 « » جرخی جلی و ال  دحأ  نوعدی  و ال   » دننک لرتنک  ار  هرـصب  هّداج  ات  ماش  هّداج  فرط  هب  هصقاو 
. دوش جراخ  قیرط  نآ 

زا رفن  داتفه  نایم  هللا  دیبع  هاپـس  اّما  درک ، يراکمه  هب  کیرحت  دندوب ، یکیدزن  نامه  رد  هک  ار  دـسا  ینب  موق  رهاظم ، نب  بیبح  راب  کی 
یبا نب  راتخم  اهنآ  هنومن  هک  دندوب  نادنز  رد  يرایـسب  عقوم  نآ  رد  « 4 . » دندنویپب ماما  هب  دادن  هزاجا  تخادنا و  ییادج  ماما  هاپـس  اهنآ و 

زا ار  شیئانیب  هشیمه  يارب  راتخم  مشچ  کی  ات  دش  ببـس  قالـش  نیمه  دوب . هدز  وا  هب  قالـش  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  دایز  نبا  دوب . هدیبع 
. دمآیم باسح  هب  ماما  زا  هفوک  مدرم  تیامح  مدع  رد  يرثؤم  رایسب  لماع  دیدش ، لرتنک  نیا  « 5 . » دهدب تسد 

رانید و رازه  راهچ  نم  يارب  دـیزی  تفگ : اهنادـب  مدرم  نتفر  زا  لـبق  داـیز  نبا  دوب . داـیز  نبا  هدافتـسا  دروم  زین  عیمطت  دـیدهت ، رب  هوـالع 
هب مدرم  یگتـسباو  « 6 . » مرب نوریب  شنمـشد  اـب  گـنج  يارب  ار  امـش  هدرک و  میـسقت  امـش  نـیب  اـت  تـسا  هداتـسرف  مـهرد  رازه  تـسیود 

. دنک کیرحت  مالّسلا  هیلع  ماما  هیلع  البرک  رد  ار  اهنآ  زا  یشخب  تسناوتیم  یلام  ياهششخب 
لهأ ای  مکب  اذـه  ام  مکل ، انلام و  هللا ، مکمحری  اوعمـسا  ءالؤه ! ای  : » دومرف دـنراد ، ار  وا  نتـشک  دـصق  مدرم  اعقاو  دـید  ماـما  هک  یماـگنه 

رد ام  دـنتفگ : اهنآ  هفوک ؟ لها  يا  ار  امـش  تسا  هدـش  هچ  تسامـش ، ام و  نیب  زیچ  هچ  دیونـشب ! دومرف : ماما  ءاطعلا ،» انفخ  اولاق  ۀـفوکلا ؟
ماما نخس  هب  یسک  اّما  « 7 «. » مکل ریخ  ءاطعلا  نم  هللا  دنع  ام  : » داد خساپ  ماما  میسرتیم . اطع »  » دروم

______________________________

ص 243 لاوطلا ، رابخا  (. 1)
، دندوب هدرک  کمک  تساوخرد  اهنآ  زا  هرصب  رد  هعیش  ناگرزب  زا  یخرب  هب  ياهمان  نمـض  ماما  البق  ص 263 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 2)

ص 23 ج 4 ،
ص 295 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  179 ؛ ص 173 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)

160 ص 159 ، ج 5 ، حوتفلا ، ص 180 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 4)
ص 303 ربحملا ، (. 5)

ص 157 ج 5 ، حوتفلا ، (. 6)
ص 178 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 7)

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:199  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. درکن هّجوت 

هک دـندوب  یناراکتیانج  ناشناگتـسباو ، ناگرزب و  لـماش  مدرم ، زا  یـشخب  تقیقح  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  هئارا  يارب  دـهاوش  نیا  عومجم 
هک نـیا  نـتفرگ  رظن  رد  رب  نوزفا  ناـیم ، نـیا  رد  اـّما  دـندرکیم ؛ شنزرـس  ار  اـهنآ  هـک  دـندوب  يدارفا  ياهیدـنت  اهمانــشد و  ماـمت  قیـال 

. دنتسناوتن اّما  دنتشاد ، ار  ماما  هب  نتسویپ  دصق  زین  يرایسب  هدوب ، مکاح  یّصاخ  دادبتسا  يروتاتکید و 
اعد هداتـسیا و  ياهّپت  رب  هفوـک  لـها  زا  اـم  خویـش  زا  يرایـسب  تفگیم : هدـیبع  نب  دعـس  دـسیونیم : يرذـالب  هک  تسا  نیا  بلاـج  هـتکن 

! ءادعأ ای  : » متفگ اهنآ  هب  دیوگیم : دعس  امرفب . لزان  مالّسلا  هیلع  نیسح  رب  ار  دوخ  ترصن  ایادخ  كرـصن ،» هیلع  لزنأ  مهللا  : » دندرکیم
«1 « ؟ دینک يرای  ار  وا  ات  دییآیمن  نییاپ  ارچ  ادخ  نانمشد  يا  هنورصنتف ،» نولزنت  هللا أ ال 

نیا اب  « 2 . » دوب اهنآ  نایم  رد  یماش  رفن  کی  اهنت  هک  یلاح  رد  دندناسر ، تداهش  هب  ار  ماما  نایفوک  هک  تسین  راکنا  ياج  نیا  لاح  ره  هب 
. تسناد دحاو  هورگ  کی  زا  ار  هفوک  لها  دیابن  لاح 

قارع هب  رفس  یبایزرا 

زا رظن  فرص  ات  مینآ  رب  اجنیا  رد  ریخ . ای  دوب  تحلصم  هب  قارع  هب  ماما  رفس  دوب ، نداد  خر  لاح  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  ایآ  دید  دیاب  نونکا 
. میشاب هتشاد  قارع  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رفس  زا  يرصتخم  یسایس  یبایزرا  البرک ، هعقاو  یبیغ »  » دعب

ایآ و  ریخ ؟ ای  تسا  هتشاد  دوجو  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرگید  مادقا  ناکما  قارع ، هب  نتفر  زج  ایآ  هک ، تسا  نیا  لاؤس  نیتسخن 
؟ داد ناماس  رس و  دیزی  هیلع  ار  یبالقنا  تفلاخم و  ناوتب  قارع  رد  هک  دشیم  ینیبشیپ 

هجو چیه  هب  هک  تسا  نیا  اهنآ  نومـضم  هدش و  حرطم  رّرکم  روط  هب  هک  میتسه  یتاضارتعا  دهاش  میرگنب ، لوادـتم  یخیرات  عبانم  هب  رگا 
هدوبن تحلصم  قارع  هب  نتفر 

______________________________

ص 226 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
(. تسا هدرکن  رکذ  مه  ار  رفن  کی  نیا  یتح   ) ص 61 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 28 ؛ ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 2)

ص:200  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نیـسح ماما  زا  هفوک  مدرم  مالّـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  ینامز  تسا . هدوب  حرطم  زاغآ  ناـمه  زا  تاـضارتعا  نیا  تسا .

«1 . » تسین یبالقنا  تکرح  اب  قفاوم  وا  تسا  تاـیح  دـیق  رد  هیواـعم  اـت  داد : خـساپ  ماـما  دـیایب ، هفوک  هب  اـت  دـندرک  توعد  مالّـسلا  هیلع 
هیلع یلع  شردپ  دوجو  اب  زین  هتـشذگ  رد  دنتـشادن و  ار  هیواعم  يرگهلیح  لّمحت  بات  قارع  مدرم  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  لیلد  الامتحا 

و تعیب ، هلأسم  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  تفلاخم  لابند  هب  دندوب . هداد  هیواعم  ربارب  رد  ار  دوخ  شیامزآ  مالّـسلا  هیلع  نسح  شردارب  مالّـسلا و 
نامه رد  عیطم  نب  هللا  دـبع  یـضعب ، تیاور  هب  انب  اذـل  دوب . حرطم  زین  قارع  هب  ترفاسم  لامتحا  دـش ، هّکم  یهار  ترـضح  نآ  هک  یناـمز 

«2 . » داد زیهرپ  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  ماما  هّکم ، هب  هنیدم  هار  همین 
قارع هب  نتفر  زا  ماما  ات  درک  داهنـشیپ  ساـّبع  نب  هللا  دـبع  دـندوب . ناوارف  هفوک  هب  ماـما  رفـس  هب  نیـضرتعم  دـش ، هّکم  دراو  ماـما  هک  یتقو 
یّصاخ ینمیا  دنرایـسب و  هقطنم  نآ  رد  شردپ  نایعیـش  مه  تسا و  یناتـسهوک  هقطنم  مه  هک  ارچ  دورب ؛ نمی  لابج  هب  دنک و  رظن  فرص 

راـنید و هدـنب  مدرم  تفگیم : ماـشه  نب  نمحرلا  دـبع  نب  ورمع  « 4 . » دـنکیم لـقن  هّیفنح  نبا  لوـق  زا  ار  بلطم  نیا  مثعا  نـبا  « 3 . » دراد
«6 . » تشاد ساره  يزیرنوخ  زا  نانک ، ضارتعا  رمع ، نب  هّللا  دـبع  « 5 . » يورب قارع  هب  ادابم  تسا ، ماّکح  تسد  رد  زین  ود  نیا  دـنامهرد .

حور تنأ  ضرألا و  رون  ئفطی  نأ  فاخأ  ینإ  : » يوش هتـشک  رگا  هک  تشون : قارع  رد  وا  ندـش  هتـشک  هب  هراشا  اـب  زین  رفعج  نب  هللا  دـبع 
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وت ندش  هتشک  اب  نیمز  رون  هک  مراد  نآ  ساره  نم  «، 7 « » دیزی نم  نامألا  کل  ذخآ  ینإف  قارعلا  یلإ  لجعت  الف  نینمؤملا ، ریمأ  يدـهلا و 
دیعـس وبا  زا  مریگیم . ناما  وت  يارب  دیزی  زا  نم  نکن . لیجعت  قارع  هب  نتفر  يارب  یتسه . نینمؤملا  ریما  تیاده و  حور  وت  دوش . شوماخ 

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  زین  يردخ 
______________________________

222 ص 224 / لاوطلا ، رابخا  ص 197 ؛ رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 1)
عیطم نبا  اب  ماما  تاقالم  رد ص 41  ص 19 ، ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  246 ؛ ص 228 ، لاوطلا ، رابخا  37 ؛ ص 36 ، ج 5 ، حوتفلا ، (. 2)

. تسا هدش  رکذ  هفوک  هب  هکم  زا  ریسم  رد 
یف لماکلا  ص 161 ؛ ج 2 ، فارـشالا ، باسنا  ص 287 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  ص 113 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 224 ؛ لاوطلا ، راـبخا  (. 3)

ص 39 ج 4 ، خیراتلا ،
ص 32 ج 5 ، مثعا ، نبا  (. 4)

ص 287 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 110 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 161 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 5)
ص 166 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 39 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 163 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 6)

ص 40 ج 4 ، ریثا ، نبا  ص 291 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 116 ؛ ج 5 ، مثعا ، نبا  (. 7)
ص:201  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یثیل دقاو  وبا  « 2 . » روخم ار  قارع  مدرم  بیرف  دوب : هتـشون  ماـما  هب  وا  دوب . نیـضرتعم  زا  زین  همرخم  نب  روسم  « 1 «. » کمامإ یلع  جرخت  ال 
«4 . » دوب ترفاسم  نیا  اب  نیفلاخم  هلمج  زا  تفریم ، زاجح  هب  قارع  زا  هک  زین  قدزرف  « 3 . » دوب هتفگ  ار  نخس  نیمه  هیبش  مه 

ناشن ات  دناهدرک  اهنآ  ریثکت  رد  یعس  ضرغم  نایوار  زا  يرایـسب  الامتحا  دناهدرک و  رکذ  ار  رگید  یـضعب  تاضارتعا و  نیا  یخیرات  عبانم 
قارع هب  نتفر  موزل  دروم  رد  ار  ماما  دوخ  خـساپ  هکنآ  زا  لبق  تسا . هدـش  قارع  هناور  تهج  تهجیب  هدروخ و  بیرف  اـعقاو  ماـما  دـنهد 

. مینک نشور  رتهب  ار  ماما  خساپ  هنیمز  هدرک و  نایب  ياهمّدقم  ات  دراد  اج  مینک ، رکذ 
هدـش و ماجنا  یعطق  تیقفوم  هب  لامتحا  اب  یبالقنا ، درف  کی  يارب  یـسایس  راک  هک  هدوب  ینامز  رتمک  هک  دـهدیم  ناشن  تسایـس  خـیرات 

تیلاـعف دـب ، اـی  بوخ  فدـه  اـب  تردـق ، نتفرگ  يارب  هک  یناـسک  دـشاب . ریذـپناکما  يرطخ  چـیه  دوجو  نودـب  فادـها ، هب  یـسرتسد 
ضرعم رد  هشیمه  زین  اـهنآ ، نیرتـیمدرم  دارفا و  نیرتـقّفوم  یّتـح  تسایـس ، ملاـع  رد  دـنراد . راـک  رـس و  تـالامتحا  اـب  هشیمه  دـننکیم ،

نیقی اب  تسیابیم  اهنت  هک  مینک  نامگ  نینچ  هراب  نیا  رد  تسیابن  ور  نیا  زا  دنتسه . زیچ  همه  نداد  تسد  زا  یتح  اهیراوشد و  تالامتحا 
. تسا یسایس  ياهتیلاعف  ّتیهام  رد  یشیدناهداس  زا  یشان  هدوب و  یخیرات  تایعقاو  زا  رود  يراک  نینچ  درکیم . تکرح  دص  رد  دص 
یسک دشاب . هتشاد  نانیمطا  رفس ، نیا  يزوریپ  دروم  رد  دص  رد  دص  تسیابیم  ماما  ریزگان  هک  دیـشیدنا  هنوگنیا  تسیابیمن  زین  اجنیا  رد 

راب کی  هفوک ، مدرم  هک  نیا  لثم  دنکیم . حرطم  ار  تسکـش  لامتحا  هک  درگنب  يدهاوش  هب  دیابن  دـنادیمن ، حالـص  هب  ار  ماما  نتفر  هک 
اب تسا . هدوبن  راک  رد  تسکـش  لامتحا  چیه  هک  دنک  نامگ  دیابن  دراد  لوبق  ار  نتفر  هک  مه  یـسک  دـندوب . هدـش  شیامزآ  نیا ، زا  شیپ 
زین یخیرات و  دهاوش  هب  هّجوت  اب  نآ  زا  سپ  دیجنـس و  طیارـش  نآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّتیعقوم  دیابیم  يرما ، نینچ  هب  هّجوت 

«5 . » درک یبایزرا  ار  قارع  هب  نتفر  هلأسم  ماما ، نانخس 
______________________________

ص 167 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 1)
ص 167 نامه ، (. 2)
ص 166 نامه ، (. 3)
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ص 165 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 4)
. تسا تماما  ملع  یمالک  ثحب  زا  جراخ  عوضوم  نیا  دمآ ، زین  ثحب  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  (. 5)

ص:202  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نیع رد  دوشب . وا  تداهـش  هب  رجنم  تفلاخم  نیا  رگا  یّتح  دـشاب ؛ هتـشاد  وا  ّتیمکاح  دـیزی و  اب  یتقفاوم  هجو  چـیه  هب  تساوخیمن  ماما 

، بوچ راهچ  نیا  دـنک . ادـیپ  هعماج  رب  ّتیمکاح  دوخ  هدرک و  اپرب  دـیزی  هیلع  ار  یبـالقنا  ناـکما ، تروص  رد  اـت  دوب  هراـچ  یپ  رد  لاـح 
اهداهنـشیپ و ربارب  رد  اـعبط  درکیم و  باـختنا  ار  یکی  دوجوم  تـالامتحا  ناـیم  زا  تسیاـبیم  بوچ  راـهچ  نیا  رد  دوـب . ماـما  تساوـخ 

رادهشدـخ ار  نآ  يوـحن  هب  هک  يداهنـشیپ  ره  اذـل  دوـبن و  رییغت  لـباق  لکـش  چـیه  هب  حرط  نـیا  دادیم . ناـشن  لـمعلا  سکع  اهـضارتعا ،
. دوب شریذپ  لباق  ریغ  موکحم و  ماما  رظن  زا  درکیم ،

نآ هب  هجوت  اب  دناوتب  هک  درکیم  لمع  ياهنوگ  هب  تسیابیم  ماما  تشاد . یصاخ  ياهیگژیو  طیارش  نآ  رد  یـسایس  رظن  زا  مالـسا  ناهج 
، بسانت هب  ماما  هک  تسا  یعیبط  دـبای . تسد  تیقفوم  اب  هنـالداع  یتموکح  هماـقا  مالـسا و  زا  عاـفد  تهج  رد  شیوخ  فادـها  هب  طـیارش 

نینچ رگا  دشیدنایم . نآ  هب  ماما  هک  دشاب  یتیقفوم  نیرتالاب  تسناوتیم  تموکح  هب  یبایتسد  تشاد . رظن  رد  ار  حطـس  دنچ  رد  یفادـها 
رد هک  ضرف  هب  دوب . هداد  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  رکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ناونع  هب  ماما  يور  ره  هب  دشیمن ، ینتفای  تسد  يزیچ 

ار مدرم  هدرک و  يرایبآ  ار  مالـسا  تخرد  شنوخ ، ندش  هتخیر  اب  هک  دشاب  نئمطم  تسناوتیم  دروآیمن ، تسد  هب  یتیقفوم  زین  دح  نیا 
. تسا هدرک  هاگآ  دنربیم ، رس  هب  نآ  رد  هک  يراجنهان  تیعضو  هب  تبسن 

یگدنز هب  تحار  وا ، اب  تعیب  مدع  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  یـسک  دادیمن  هزاجا  دیزی  هک  دوب  نینچ  دوجوم  ّتیعقاو  بوچراهچ 
مدع تروص  رد  دیزی  باختنا  اهنت  تروص  نیا  رد  دنک ، یگدنز  یمارآ  هب  هک  دوبن  یـسک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  دوش ، لوغـشم 
ینبم دیزی  تساوخ  ربارب  رد  هک  دوبن  یطیارـش  رد  زاجح  یّلک  روط  هب  هّکم و  هنیدم و  ماش ، زا  هتـشذگ  یفرط ، زا  دوب . ماما  نتـشک  تعیب ،

. دهد ناشن  دوخ  زا  یتمواقم  ماما ، نتشک  رب 
دشیم یقلت  مرح  رهش  نیا  يور ، ره  هب  اریز  دوب ؛ هدیدنـسپ  تقوم  تروص  هب  هکم  هب  نتفر  دیـشیدنایم . يرگید  ياج  هب  تسیابیم  ماما 

دروم یمئاد  يرگنس  ناونع  هب  تسناوتیمن  زین  رهش  نیمه  اما  دشاب . هتشاد  تینما  تسناوتیم  یتدم  يارب  و 
ص:203  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

اب هکم  مه ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تعیب  نایرج  رد  یتح  و  درکیمن ، ماما  زا  یـصاخ  يراداوه  هکم ، هک  هوالع  هب  دریگ . رارق  هجوت 
تاـهج زا  هقطنم  نیا  دریگ . رارق  هجوت  دروم  تسناوتیم  دوب  ماـما  نایعیـش  نوناـک  هک  قارع  اـهنت  تروص  نیا  رد  دوب . هدرک  تعیب  ینأـت 
يزوریپ لامتحا  دـص  رد  توعد ، نیا  نتفرگ  جوا  اب  درک و  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  ماما  زا  هفوک  تساوخرد  دوب . رفنتم  ماش  زا  زین  يرگید 

. داهن ینوزف  هب  ور 
، دوش رقتـسم  ییاج  رد  تشاد  انب  ماـما  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  اـما  تسا ، هدوبن  قارع  رد  يرطخ  چـیه  هک  تسین  نیا  لـیلحت  نیا  ياـنعم 
، تعیب نودب  ماما  دهد  هزاجا  هک  دوب  یـسک  دیزی  ایآ  دنک ؟ تعیب  هک  دوب  یـسک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایآ  دیزگیم ؟ رب  دـیاب  ار  اجک 

ایآ دـشیم ؟ زوریپ  دوـب  هتفر  قارع  هب  رگا  دنتـشونیمن : یخیراـت  بتک  همه  تروـص  نآ  رد  تفریمن ، قارع  هب  ماـما  رگا  دـنامب ؟ هدـنز 
یمادقا چیه  دسرب و  تداهـش  هب  دیزی  لاّمع  تسد  هب  زاجح  رد  هک  داد  هزاجا  ارچ  دادن ؟ تبثم  خساپ  مدرم  ياههمان  هب  ارچ  دنتـشونیمن :

. دشیم حرطم  یلقاع  ره  نهذ  رد  هفوک  هب  ترفاسم  باختنا و  مدع  تروص  رد  هک  تسا  يدراوم  اهنآ ، هنومن  تالاؤس و  نیا  دنکن ؟
دوب و تقوم  روط  هب  ول  دیزی و  تموکح  شریذپ  دندوب ، ماما  جورخ » مدـع   » راتـساوخ هک  یناضرتعم  نخـس  هجیتن  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

. تشادن ناکما  ماما  يارب  نیا 
لوبق لباق  دوخ  نیا  هک  دوب  ماما  تعیب  هب  طورـشم  اعبط  دـیزی  زا  ناـما  نتفرگ  نوچ  درکیم ، تلـالد  نینچ  رفعج  نب  هللا  دـبع  هتفگ  یّتح 
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. دهدیم ناشن  ار  بلطم  نیا  هنوگچ  یخیرات  دهاوش  ماما و  دوخ  خساپ  مینیبب  لاح  دوبن . ماما  يارب 
داد و دنهاوخن  وا  هب  هّکم  رد  ار  تایح  همادا  هزاجا  شلاّمع  دیزی و  هک  تسا  نیا  هدومرف ، هراشا  نادـب  ددـعتم  دراوم  رد  ماما  هک  یتاکن  زا 

بحأ نیربشب  اهنم  اجراخ  لتقأ  نال  : » دومرف سابع ، نبا  ضارتعا  ربارب  رد  مالّـسلا ، هیلع  ماما  دـناسر . دـنهاوخ  لـتق  هب  ار  وا  تروص  ره  هب 
. موش هتشک  رترود  بجو  کی  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  موش ، هتشک  هّکم  زا  رترود  بجو  ود  هک  نیا  «، 1 « » ربشب اهنم  اجراخ  لتقأ  نأ  نم  ّیلا 

ظفح هب  هراشا  رب  هوالع  هتکن  نیا 
______________________________

نبا مالّسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 113  ج 5 ، حوتفلا ، ص 289 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 164 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
یف لماکلا  ص 55 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 192 ، ج 1 ، دیاوزلا ، عمجم  ص 541 ، ج 1 ، خیراتلا ، ۀفرعملا و  ص 190 ؛ نیشیپ ، رکاسع 

ص 38 ج 4 ، خیراتلا ،
ص:204  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دنکب یمادقا  هراب  نیا  رد  دیاب  ترضح  تسا و  رطخ  رد  ماما  ناج  هک  دادیم  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  هّکم  تمرح 
اهر ارم  هورگ  نـیا  «، 1 « » یننولتقیف هراـک  ینإ  عیاـبأ و  یتح  نولازی  ـالف  ینوکرتی ...  ـال  موقلا  ّنإ  : » دومرف رمع  نبا  ضارتعا  ربارب  رد  ماـما 

یبوخب هلمج  نیا  تشک . دـنهاوخ  ارم  اهنآ  نیاربانب  منک ، نینچ  مهاوخیمن  نم  منک و  تعیب  نم  ات  دـنراد  رارـصا  اـهنآ  درک ...  دـنهاوخن 
ضرـالا ماوـه  نـم  ۀــّماه  رحج  یف  تـنک  وـل  و  : » دوـمرف يرگید  دروـم  رد  ماـما  دــهدیم . ناـشن  ار  دوـجوم  تـّیعقاو  ماـما و  ّتیعــضو 

زا هک  ینامز  دـناسر . دـنهاوخ  لتق  هب  هدروآ و  نوریب  ارم  موش  ناهنپ  زین  ناـبایب  ناروناـج  خاروس  رد  رگا  « 2 «، » یننولتقی ینوجرختسال و 
و درک . دنهاوخ  ریگتـسد  ارم  منکن  لیجعت  رگا  «، 3 « » تذخأل لجعأ  مل  ول  : » دومرف ماما  دنکیم ، هلجع  نتفر  يارب  ارچ  هک  دندیـسرپ  ماما 

ربص دنتفرگ ، ار  ملام  هّیما  ینب  « 4 «، » تبرهف یمد  اوبلط  تربصف و  یـضرع  اومتـش  و  تربصف ، یلام  اوذخأ  هیما  ینب  نإ  : » دومرف رگید  راب 
. متخیرگ دنزیرب ، ار  منوخ  دنتساوخ  مدرک ، ربص  دندرک ، ضّرعت  میوربآ  هب  مدرک ،

زین یتعیب  هک  یتروصب  ندوب ، هدـنز  هب  يدـیما  دنتـشاد و  وا  لتق  رب  میمـصت  اهنآ  لاـح  ره  هب  هک  تسا  هتفگ  نیا  قدـص  دـهاش  اـهلقن  نیا 
جراخ هّکم  زا  ترضح  نآ  دش  رارق  یتقو  تسا . قارع  تمس  هب  نتفر  هیضق  رگید  فرط  دشاب . هتشاد  دوجو  هتـسناوتیمن  دریگن ، تروص 

؟ دشیم باختنا  تسیابیم  هطقن  نیمادک  دوش ،
اهدعب هک  دوب  یلکش  هب  اههمان  نیا  دیسر . وا  تسد  هب  قارع  زا  يرّرکم  ياههمان  دوب ، هکم  رد  ماما  هک  هجح  يذ  ات  نابعش  هام  هلـصاف  رد 
حرطم ار  اههمان  هلأسم  ماما  دـشیم ، نتفر  هب  ضارتعا  یتقو  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـش . قارع  هب  نتفر  يارب  ماـما  هدـمع  لـیلد  تروص  هب 

ماما ندمآ  ّتلع  دعـس  نب  رمع  هک  ینامز  درک . رکذ  دوخ  ندمآ  لیلد  ار  اههمان  نیمه  دیـسر ، ّرح  ربارب  رد  ماما  هک  یماگنه  « 5 . » درکیم
. دوب اههمان  نامه  خساپ  دش ، ایوج  قارع  هب  ار 

______________________________

نامه (. 1)
ص 38 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 116 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، (. 2)

ص 290 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 3)
ص 124 ج 5 ، حوتفلا ، (. 4)

165 ص 163 - ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 5)
ص:205  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

حبص تسا . رهش  نیا  ناگرزب  ياههمان  اهنیا  «، 1 « » رـصملا لهأ  هوجو  بتک  هذه  : » دومرف ماما  دیـسرپ ، نتفر  ّتلع  زا  دادش  نب  ریجب  یتقو 
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: دومرفیم تاضارتعا  ربارب  رد  اج  همه  و  « 3  » داد ناشن  ار  اههمان  زین  رمع  نب  هللا  دـبع  هب  « 2 . » درک رکذ  اههمان  ار  ندـمآ  ّتلع  زین  اروشاع 
. تسا نانآ  ياههمان  زا  رپ  مبسا  نیجروخ  ینعی  « 4 « » بتکلاب ةءولمم  یفلخ  »

عبات مدرم  هک  یناسک  دوب ، هفوک  ناگرزب  زا  اههمان  رتشیب  مدرم ، ياههدوت  رب  هوالع  هک  هژیوب  دـمآیم ؛ رظن  هب  يّدـج  هدرتسگ  توعد  نیا 
اریز دـشیمن ؛ یهجوت  دـندوب  نایعیـش  افرـص  رگا  اسب  هچ  دوب . ناگرزب  رگید  زا  يرایـسب  لماش  نایعیـش ، رب  هوالع  دارفا  نیا  دـندوب . اهنآ 

. درک تیبثت  ار  توعد  ندوب  يّدج  هک  دوب  یگدرتسگ  نیمه  اّما  دوبن . هجّوت  لباق  ناشدادعت 
ره رد  و  دـندوب ، هداد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماما  نامز  رد  هک  دوب  نایفوک  نومزآ  هلحرم  ود  اهتوعد ، نیا  لباقم  رد 
اب ار ؟ اهنآ  یلعف  ّتیعـضو  ای  ار و  مدرم  دـب  هقباس  درکیم : باختنا  ار  کی  مادـک  تسیاـبیم  ماـما  نونکا  دـندوب . هدـش  دودرم  هلحرم  ود 

؟ تشادن دوجو  يرگید  هار  ماما  يارب  ایآ  دوب ، مه  دصرد  هاجنپ  زا  رتمک  يزوریپ  لامتحا  مینک  ضرف  رگا  یّتح  یلبق ، ياههتفگ  هب  هّجوت 
زین نمی  هب  نتفر  لامتحا  یّتح  دوبن . هفوک  رد  يزوریپ  لامتحا  هزادنا  هب  شلامتحا  یهار  چـیه  یـسایس  يداع  طیارـش  رد  دـسریم  رظن  هب 
یلاو هک  ینامز  یتح  دوب . هیواعم  سرتسد  رد  زین  اجنآ  هکنآ  رب  هفاضا  دوبن ؛ هفوک  هزادنا  هب  نمی  رد  عّیشت  نیقی  هب  اریز  دوبن ؛ زیمآتیقّفوم 

. دناسر لتق  هب  نایعیش  زا  يدایز  رامش  درب و  شروی  نمی  هب  ماش  هاپس  دوب ، اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما 
شنمـشد اب  هکلب  درک ، دـنهاوخ  تظافح  ار  وا  اهنت  هن  يداـیز  هدـع  دادیم  ناـشن  هک  دوب  اـههمان  دوجو  يزوریپ ، لاـمتحا  لـیلد  نیتسخن 

نوچ ینایعیـش  لّوا  هلحرم  رد  دنتـشون  هماـن  هک  يدارفا  دـماین . لـمع  هب  توعد  وا  زا  يرگید  هطقن  چـیه  زا  لـباقم ، رد  دـیگنج . دـنهاوخ 
، تشاد رایتخا  رد  هک  یمک  تصرف  اب  ماما  دندوب . رگید  ياهدع  دادش و  نب  ۀـعافر  رهاظم  نب  بیبح  ۀـبجن ، نب  بیـسم  درـص ، نب  نامیلس 

نآ دیزگرب . ار  یلوقعم  هار 
______________________________

ص 173 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 1)
ص 181 نامه ، (. 2)

ص 192 رکاسع ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
210 صص 209 ، نامه ، (. 4)

ص:206  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
اههورگ نیا  ناگدنیامن  نآ  رب  هوالع  دش . ریزارس  هّکم  يوس  هب  اههمان  رّرکم  نآ  زا  سپ  دادن ، یخساپ  اههمان  هب  هلحرم  نیا  رد  ترـضح 

رد دوب . نآ  ياپ  مسا  اضما و  يدایز  دادـعت  دـمآیم ، هّکم  هب  هک  ياهماـن  ره  دـندرک . حرطم  يروضح  ار  دوخ  تساوخرد  هتفر و  هّکم  هب 
زا سپ  و  « 1  » دادن اهتساوخرد  نیا  هب  یخـساپ  چیه  رخاوا  ات  ماما  لاح  نیا  اب  تسا . هدش  رکذ  هاجنپ  دص و  اههمان  دادعت  تایاور  زا  یخرب 

. دتسرفب ار  ملسم  ات  دش  رضاح  طقف  زین  نآ 
هب دوب  نئمطم  الماک  يدرف  هک  ار  لیقع ، نب  ملـسم  ینعی  دوخ ، میقتـسم  هدـنیامن  دسانـشب ، رتهب  ار  مدرم  تیامح  نازیم  هک  نیا  يارب  ماـما 

لیقع و نب  ملسم  یتیب  لهأ  نم  یتقث  یمع و  نبا  یخأ و  مکیلإ  تثعب  ینإ  : » دنتشون هفوک  مدرم  هب  ياهمان  رد  ترـضح  نآ  داتـسرف . هفوک 
مدوخ دامتعا  دروم  درف  مّمع و  رسپ  مردارب ، نم  «، 2 « » هورـصنا هوعیاب و  یّمع و  نبا  عم  اومدقف  مکیأر  مکلاحب و  ّیلإ  بتکی  نأ  هترمأ  دق 
تعیب وا  اب  هدرک و  یهارمه  ار  وا  دسیونب . میارب  ار  امـش  ّتیعـضو  ات  متفگ  وا  هب  هداتـسرف و  امـش  يوس  هب  ار  ملـسم ، ینعی  متیب ، لها  زا  ار 

. دییامن يرای  ار  وا  دینک و 
ردـغ و ات  تفرگیم  دّـهعت  اهنآ  زا  تشونیم و  ار  اهنآ  یماسا  زین  وا  دـندرک . تعیب  وا  اب  هورگ  هورگ  مدرم ، تفر ، هفوک  هب  ملـسم  ینامز 

. دننک تیامح  ماما  زا  هدرکن و  تنایخ 
یناف : » تشون مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ياهمان  رد  دید ، ار  عضو  نیا  هک  ملـسم  « 3 . » دوب رفن  رازه  دـنچ  تسیب و  تشون ، وا  هک  دادـعت 
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، دناهدرک تعیب  وت  اب  رفن  رازه  تسیب  زا  شیب  «، 4 « » لجعلاف اذه  یباتک  کغلب  اذاف  افلأ  نورشع  فین و  ۀفوکلا  نم  کعیاب  دق  هنأ  كربخأ 
ملسم اب  هک  هفوک  مدرم  زا  رفن  رازه  هدجه  یماسا  درک ، تکرح  مالّـسلا  هیلع  ماما  یتقو  دنیوگیم  باتـشب : دیـسر ، وت  تسد  هب  همان  یتقو 

«5 . » دیسر وا  تسد  هب  دندوب ، هدرک  تعیب 
______________________________

ص 262 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  51 ؛ ، 50 ، 49 صص 46 ، ج 5 ، حوتفلا ، کن : (. 1)
ص 262 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 52 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، کن : (. 2)

، بهذلا جورم  ص 207 ، رکاسع ، نبا  نیسحلا ، مامالا  ۀمجرت  ص 259 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  کن : و  ص 68 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، کن : (. 3)
(. تسا هتشون  رفن  رازه  یس  ار  دادعت   ) ص 5 ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  کن : و  دناهتشون ؛) رازه  ار 12  دادعت   ) ص 54 ج 3 ،

ص 77 ج 5 ، حوتفلا ، ص 281 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 174 ؛ دعس ، نبا  نیسحلا ، مامالا  ۀمجرت  (. 4)
ص 174 نامه ، (. 5)

ص:207  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
دوب هدیـسر  شاهدنیامن  همان  نونکا  اّما  تشادن ، یفاک  نانیمطا  دوب  هداتـسرفن  ار  ملـسم  ات  وا  دـنکب ؟ تسناوتیم  هچ  همان  نیا  ربارب  رد  ماما 

: دومرف وا  هب  ماما  هلحرم ، نیرخآ  رد  سابع  نبا  ضارتعا  ربارب  رد  ور  نیا  زا  دوب . مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  هفوک  مدرم  تعیب  رب  لیلد  نیرتهب  هک 
دق یترـصن و  یتعیب و  یلع  رـصملا  لهأ  عامتجاب  ّیلإ  بتک  لیقع  نب  ملـسم  نکل  و   » اـّما یتسه ، ندرک  تحیـصن  لـها  وت  هک  منادیم  نم 

. ماهتفرگ نتفر  هب  میمـصت  زین  نم  هدرک و  عامتجا  نم  يرای  تعیب و  رب  مدرم  هک  هتـشون  همان  نم  هب  ملـسم  «، 1 « » هیلا ریسملا  یلع  تعمجأ 
مدرم ینعی  « 2 «. » يوه يأر و ال  هیواعم  لآ  یف  مهل  سیل  کعم  مهّلک  سانلا  و  : » دوب هتـشون  ماـما  هب  ملـسم  هک  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 

ار نآ  لماک  نانیمطا  اب  هدـید و  دوخ  مشچ  هب  ملـسم  هک  دوب  يزیچ  نیا  دـنرادن . هیواعم  لآ  هب  ياهقالع  لـیامت و  دنتـسه و  وت  اـب  یگمه 
ندمآ اّما  دوب ، هدرک  نیقی  هدـید و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لآ  هب  ار  نانآ  شیارگ  هیواعم و  هب  ار  هفوک  مدرم  یگقالعیب  وا  دوب . هدرک  شرازگ 
يارب ياهمان  رد  ناسوساج  دش . یقلت  يّدـج  هّیما ، ینب  يارب  هفوک  دـیدهت  درک . ضوع  ار  نایرج  شتموکح ، يدادبتـسا  هیاس  دایز و  نبا 
ملسم اب  دوب - مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  بارت  وبا  مان  تبسانم  هب  هعیش  يارب  یمان  هک  هیبارت - ینعی  « 3 «. » ۀیبارتلا ملسم  عیاب  دق  : » دنتشون دیزی 

هک دوب  هدش  مّلـسم  اهنآ  يارب  نوچ  دوب ، لیلد  نیمه  هب  هللا  دیبع  نداتـسرف  دسرب . هفوک  دایرف  هب  رتدوز  ات  دناهتـساوخ  وا  زا  هدرک و  تعیب 
لوسر تنب  نبال  : » دوب هتفگ  یلقن ، هب  انب  یتوافتیب  رب  هوالع  ریشب  نب  نامعن  هک  صوصخب  تفر . دهاوخ  تسد  زا  هفوک  دنبنجب ، رید  رگا 

. تسا « 5  » لدجب نبا  دنزرف  زا  رتینتشادتسود  ام  يارب  هّللا  لوسر  دنزرف  « 4 «. » لدجب نبا  نم  انیلإ  ّبحأ  هللا 
زین جارخ  دشیمن و  رضاح  هعمج  زامن  رد  یسک  دوب . هدنام  رصق  رد  اهنت  نامعن  هفوک ، هب  ملـسم  ندمآ  نایرج  رد  هک  هدرک  لقن  مثعا  نبا 

يدهاوش اهنیا  « 6 . » دـندرکیمن تعباتم  دادیم ، نامرف  هچ  ره  درکیمن و  تباـجا  دـناوخیم ، ارف  ار  سک  ره  دـندرکیمن . تخادرپ  ودـب 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  بسانم  نیاربانب  تسا . هدوب  يّدج  هّیما  ینب  يارب  هفوک  لکـشم  دایز ، نبا  ندمآ  زا  لبق  ات  هک  نیا  رب  تسا 

. دوش هفوک  یهار 
______________________________

55 صص 54 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 1)
ص 281 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 2)

ص 60 ج 5 ، حوتفلا ، (. 3)
ص 5 ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 4)
. تسا دیزی  هب  هراشا  لدجب  نبا  (. 5)
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ص 48 ج 5 ، حوتفلا ، (. 6)
ص:208  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

قارع هاپس  ربارب  رد  ماما 

هدـنامرف کی  دـح  رد  ّرح  عقوم ، نآ  رد  دوب . یحایر  دـیزی  نب  ّرح  يرفن  رازه  کی  هاپـس  اب  دروخرب  قارع ، هاپـس  اب  ماـما  دروخرب  نیتسخن 
زامن هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو  اذل  درکیمن . تلاخد  هیضق  یسایس  لئاسم  رد  نادنچ  تسنادیم و  دایز  نبا  رازگراک  ار  دوخ  ءزج ،

. دندرک ادتقا  ودب  دنتشاد ، ماما  هب  هک  يداقتعا  اب  شنایهاپس ، اب  هارمه  ّرح  داتسیا ،
داریا رازگزامن  عمج  يارب  هک  ياهباـطخ  رد  ماـما  دـهدن . وا  هب  تشگزاـب  هزاـجا  صوصخب  دربب و  هفوک  هب  ار  ماـما  اـت  دوب  نیا  رح  هفیظو 
دهعت رگا  نونکا  دـندمآ ؛ نم  يوس  هب  امـش  ناروآمایپ  امـش و  ياههمان  هک  نیا  ات  متـشادن  ار  هطقن  نیدـب  ندـمآ  دـصق  نم  دومرف : درک ،

«1 . » مدرگیمزاب ماهدمآ  هک  ياهطقن  نامه  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  موشب ؛ امش  رهش  لخاد  دوشن ، یضرعت  نم  هب  هک  دیهدیم 
ندیسر زا  لبق  ات  تکرح  نیا  داتفا . هار  هب  هفوک  فرط  هب  دش و  جراخ  هّکم  زا  تعرـسب  ملـسم  همان  تفایرد  زا  سپ  ماما  هک  میدرک  هراشا 

نیب ییاهتبحص  دش و  تسـس  ناوراک  تکرح  « 2 ، » دیسر ملسم  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  اّما  تشاد ؛ همادا  نانچمه  ملـسم  تداهـش  ربخ 
هک دنتفگ  دندشن و  رـضاح  ملـسم  ناردارب  اما  تشاد ، تشگزاب  دصق  ماما  هک  دناهتفگ  دـیدرگ . حرطم  ترـضح  نارای  تیب و  لها  ماما و 

«3 . » دنهد همادا  ار  ریسم  دیاب  ردارب  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب 
ریـسم هب  وا  هدـش  عناق  رهاظ  بسح  هب  مه  ماما  ات  هدوب  یلیلد  نیا  دـیاش  دناهتـشاد و  يزوریپ »  » دـیما اعطق  دنـشاب ، هتفگ  نینچ  هک  ضرف  رب 

رما یـسایس ، يزوریپ  رب  هفاضا  دـناهدوب . ردارب  نوخ  ماقتنا  رکف  رد  زاب  تسکـش  هب  نیقی  اـب  اـهنآ  میریذـپب  هک  تسین  هنـالقاع  دـهد . همادا 
تداهـش عضوم  نآ  ول  و  درکیم ، ذاختا  دـیزی  ربارب  رد  یعـضوم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیابیم  هرخالاب  هک  نیا  نآ  دوب و  زین  يرگید 

ّتیموکحم وا  رظن  زا  هک  یتداهش  دشاب ؛
______________________________

ص 135 ج 5 ، حوتفلا ، ص 170 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  کن : و  لاوطلا ، رابخا  (. 1)
تداهـش ربخ  قدزرف  دناهتـشون  هک  نیا  دندروآ . ار  ربخ  دـندمآیم  هفوک  زا  هک  دـسا  ینب  زا  رفن  ود  هتـشون  ص 247  لاوطلا ، راـبخا  (. 2)

ص 125 ج 5 ، حوتفلا ، ص 61 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  کن : تسا . تسردان  اعطق  هداد ، ار  ربخ  رح  ای  هدروآ و  ار  ملسم 
ۀمامالا و ص 176 ؛ دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 292 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 168 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)

ص 6 ج 2 ، ۀسایسلا ،
ص:209  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نوچمه امـش  دنتفگ : ياهّدع  هک  هدش  لقن  دناهدرک . حرطم  يزوریپ  لامتحا  دییأت  رد  ییاهراتفگ  زین  نارگید  دـیاش  دـهد . ناشن  ار  دـیزی 
ره هب  ملـسم  دـیاش  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  « 1 . » دمآ دنهاوخ  امـش  يوس  هب  همه  دننیبب ، ار  امـش  هفوک  مدرم  رگا  دنتـسین ، لیقع  نب  ملـسم 

اههمان هب  هّجوت  اب  تشاد ، رارق  ماما  هک  یتّیعقوم  رد  مالک  نیا  دراد . يرگید  هبذج  امش  ّتیـصخش  اّما  دنک ، بذج  ار  مدرم  هتـسناوتن  لیلد 
. دهد همادا  هار  هب  هک  تفریذپ  ماما  ور  نیا  زا  دومنیمن . دیعب  هفوک ، مدرم  هلاس  هد  ياهتساوخرد  و 

«2 ، » دوب ناشتادـهعت  تیاعر  هب  هفوک  مدرم  توعد  رب  ینبم  رّهـسم ، نب  سیق  طسوت  ماـما  هک  ياهماـن  دـیآیمرب  نینچ  زین  حوتف  تیاور  زا 
هفوک دروم  رد  یهّجوت  لباق  تروص  هب  کش  هنیمز  هک  نیا  اب  تسا . هدوب  لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  ربخ  ندیـسر  زا  دعب  الامتحا  داتـسرف .

ّرح و ندـمآ  درک . دروخرب  ّرح  هاپـس  اب  ماما  هک  دـیدرگ  ادـیوه  ینامز  اهنت  تشگزاب  رد  نآ  رثا  اّما  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  ماما  هاپـس  ناـیم 
دعس نبا  هداتسرف  ندروآ  مایپ  اصوصخ  هفوک - یلبق  رابخا  هیـسداق و  هب  نمـشد  هاپـس  زا  رفن  رازه  راهچ  ندمآ  ربخ  ندینـش  اب  وا ، نایهاپس 
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هدهاشم دوخ و  يریگتـسد  اب  هک  ملـسم  دـنک . رظن  فرـص  هفوک  هب  نتفر  زا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ماما  دوب - هدرک  تیـصو  وا  هب  ملـسم  هک 
اب کـنیا  دوب ، هدرک  ندـمآ  رب  ضیرحت  ار  ماـما  هک  هنوگ  ناـمه  درک  یعـس  دوب ، هدرب  یپ  تقیقح  نیا  هب  شیوـخ  فارطا  زا  مدرم  هقرفت 

مایپ نیا  دتسرفب و  ار  یسک  ات  درک  تیصو  دوب - یشیرق  هک  دعس - نب  رمع  هب  تداهش  تقو  رد  اذل  دزاس . فرـصنم  ندمآ  زا  ار  وا  یمایپ 
. دناسرب مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار 

ماما لاح  نیا  اب  درک . یقالت  ّرح  هاپـس  اب  قارع  نیمزرـس  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ناوراک  مّرحم ، زاغآ  رد  مایپ  ندیـسر  زا  سپ  ینامز  كدنا 
. دش عنام  ّرح  اّما  تفرگ ، تشگزاب  هب  میمصت 

زا يریگولج  يارب  ّرح  تفریذپن . ار  وا  تساوخرد  دوب ، هاگآ  هفوک  عاضوا  هب  کنیا  هک  ماما  دوب . هفوک  تمس  هب  ماما  هاپس  ندرب  وا  هفیظو 
زاجح و هب  تشگزاب  هن  کشخ  ینیمزرس  يوس  هب  دورب ، البرک  فرط  هب  هاپس  دش  رضاح  تشادن ، یفیلکت  نآ  هب  هک  يریگرد ،

______________________________

ص 42 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 300 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 1)
ص 304 ج 5 ، حوتفلا ، (. 2)

ص:210  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
تساوخ وا  زا  دومن و  حرطم  ّرح  اب  دروخرب  نامز  رد  ار  تشگزاب  داهنشیپ  ماما  تشذگ ، هچ  لمع  رد  هک  نیا  زا  رظن  فرص  « 1 . » هفوک هن 

اذإ سانلا  اـهیأ  اـی  : » دومرف اـهراب  و  « 3  » درک حرطم  ار  داهنــشیپ  نـیمه  زین  دعــس  نـبا  ربارب  رد  نآ  زا  دـعب  « 2 . » ددرگزاب دـهد  هزاجا  اـت 
( هکم ینعی   ) نما نیمزرـس  هب  دیهد  هزاجا  دیرادن ، ياهقالع  نم  تیامح  هب  رگا  ضرألا ،» ینمأم  یلإ  مکنع  فرـصنأ  ینوعدف  ینومتهرک 

قرـش هب  نتفر  یموس  ماش و  يرگید  زاـجح ، هب  تشگزاـب  یکی  درک : داهنـشیپ  هس  ماـما  هک  دناهتـشون  نیخّروم  زا  ياهدـع  « 4 . » مدرگزاب
هک هدش  دیکأت  رگید ، تاحیرصت  مه  تشذگ و  لبق  رطـس  دنچ  رد  هک  یتیاور  رد  ناناملـسم . نیمزرـس  تاّدحرـس  زا  یکی  رد  یمالـسا ،
وا هک  هدرک  لقن  تحارصب  يرذالب  تسا . هدوب  هنیدم ) ای  هکم   ) زاجح هب  تشگزاب  راتـساوخ  طقف  درکن و  حرطم  ار  ماش  هب  تشگزاب  ماما 
رد نم  تفگ  هک  هدش  لقن  ناعمس  نب  ۀبقع  زا  دنتسم ، روط  هب  نینچمه  « 5 . » درک حرطم  ار  هنیدم  هب  تشگزاب  اهنت  دعس  نب  رمع  ربارب  رد 

. مدوب مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هارمه  هب  لحارم  همه 
وا تسد  رد  ار  شتـسد  وا  دورب  دـیزی  دزن  دـنهد  هزاجا  ات  تساوخن  ترـضح  نآ  ياهلحرم  چـیه  رد  دـنیوگیم ، ياهدـع  هچنآ  فالخ  رب 

ۀضیرعلا ضرألا  هذه  یف  ضرألا  هذه  یف  بهذأ  ینوعد  وأ  هنم ، تلبقأ  يذلا  ناکم  یلإ  عجرأ  ینوعد  : » تفگ طقف  ترضح  نآ  دراذگ .
دنوادخ عیسو  نیمزرس  رد  دیهد  هزاجا  ای  مدرگزاب ، مدمآ  اجنآ  زا  هک  یّلحم  هب  دیهد  هزاجا  «، 6 « » سانلا رمأ  هیلإ  ریصی  ام  یلإ  رظنن  یتح 

هاپس زا  نینچمه  دورب ، ماش  فرط  هب  تساوخیم  ماما  هک  تسا  هتشون  يرذالب  تفای . دهاوخ  همتاخ  اجک  هب  مدرم  نیا  راک  منیبب  مدرگب و 
«7 . » دراذگب دیزی  تسد  رد  ار  شتسد  هتفر و  ماش  هب  دنهد  هزاجا  ات  دوب  هتساوخ  رح 

نینچ ناوتیمن  دشاب ، تسرد  تیاور  رگا  یّتح  درکیم و  لمحت  دـیزی  اب  تعیب  مدـع  تلع  هب  ار  اهیگراوآ  نیا  همه  ماما  هک  تسا  یعیبط 
ندش رود  دصق  يوق ، لامتحا  هب  هکلب  درک ؛ ریسفت  دیزی  تفالخ  هب  نداد  تیاضر  يانعم  هب  لقا  دح  ار  یتساوخرد 

______________________________

48 صص 47 ، ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 139 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 170 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 250 لاوطلا ، رابخا  ص 135 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 170 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص 155 ج 5 ، حوتفلا ، ص 311 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 3)
ص 323 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 4)
ص 182 ج 2 ، يربطلا ، خیرات  (. 5)
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ص 54 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 6)
. تسا هدش  بیذکت  ححصم  طسوت  تیاور  نیا  یقرواپ  رد  ص 173 ؛ نامه ، (. 7)

ص:211  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ار وا  زین  دیزی  دوخ  تعیب ، مدع  تروص  رد  یتح  هک  دوب  نئمطم  ماما  تسا . هتشاد  دوب ، روسج  یقساف  هک  ار ، دایز  نبا  یتموکح  هزوح  زا 

سأر ّیلإ  کباوج  نکیل  و  : » دوب هتـشون  دیلو  هب  دوخ  دیزی  دنـشاب . هتـشاد  ار  ماش  هب  نتفر  دصق  ادمع  هک  تسین  یقطنم  تشک و  دـهاوخ 
«2 . » درک یتحاران  راهظا  ماما  نتـشک  زا  مه  ادـعب  اذـل  و  دـناسر ، لتق  هب  ار  ماما  دوخ  تسد  هب  تساوخیمن  دـیلو  دـنچ  ره  « 1 «. » نیسحلا

. تسا هتشاد  ار  ماش  هب  نتفر  دصق  الصا  ای  هتشاد و  تعیب  دصق  هتفگ ، ار  ینخس  نینچ  ماما  رگا  یتح  هک  تفریذپ  ناوتیمن  نیاربانب 
زا هک  داد  خساپ  ّرح  هدـمآ ، تمـس  نیا  هب  هک  تسا  هدوب  نایفوک  ياههمان  ندیـسر  زا  دـعب  طقف  هک  داد  حیـضوت  رح  يارب  ماما  هک  ینامز 

نتفر هب  رضاح  ماما  تسا . هفوک  تمس  هب  ندرب  وا  هفیظو  هک  درک  هراشا  زاب  وا  دنداهن ، وا  لباقم  رد  ار  اههمان  یتقو  درادن . یعالطا  اههمان 
باختنا ياهنایم  هار  دـندرک  قفاوت  اهنآ  دـیدرگ . عناـم  ّرح  هاپـس  تقو  نیا  رد  « 3 . » تفرگ شیپ  رد  ار  زاـجح  هار  دـشن و  هفوـک  تمـس  هب 

«4 . » دندش بیذعلا  هقطنم  یهار  اذل  دشاب ، زاجح  هن  هفوک و  تمس  هب  هن  هک  یهار  دننک ؛
تمـس هب  نتفر  دروم  رد  ماما  دـهعت  ّرح و  هاپـس  هیاس  اـما  دـنوش . ّیط  لاـبج  یهار  اـت  تساوخ  ماـما  زا  يدـع  نب  حاـمرط  هطقن  نیمه  رد 

زا ار  دوخ  دنک و  جک  هیداب  تمس  هب  ار  دوخ  هار  ات  دیـشوکیم  ماما  ریـسم  لوط  رد  « 5 . » دش يدع  نبا  تساوخ  شریذپ  زا  عنام  بیذـع ،
. دنتفر شیپ  يونین  ات  اجنآ  زا  دندیـسر و  لتاقم  ینب  رـصق  هب  هک  نیا  ات  دشیم  يراک  نینچ  زا  عنام  رح  اما  دراد ؛ هگن  رترود  هچ  ره  هفوک 
ار وا  «، 7 « » ءام رضخ و ال  ریغ  یلع  ءارعلاب  الإ  هّلحت  و ال  : » دیـسر ّرح  تسد  هب  فقوت  روتـسد  دایز  نبا  يوس  زا  هک  دوب  هقطنم  نیا  رد  « 6»

هفوک نایعیش  زا  نت  دنچ  هطقن  نیا  رد  راد . هگن  فلع  بآیب و  کشخ و  نابایب  رد  اهنت 
______________________________

. دشاب یلع  نب  نیسح  رس  نم  يارب  تباوج  ص 26  ج 5 ، حوتفلا ، (. 1)
ص 192 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 2)

ص 250 نامه ، (. 3)
ص 170 ج 2 ، ، 130 ص 141 ، ج 5 ، حوتفلا ، ص 250 ؛ نامه ، (. 4)

زا يدـع ، شدـنزرف  هک  تسا  ییاـط  متاـح  هلیبق  یط ، ینب  هلیبق  ص 173 ، ج 2 ، نیـشیپ ، يرذالب ، ص 307 ، ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  (. 5)
. درکیم داهنشیپ  نینچ  شعیشت  رطاخ  هب  حامرط  شدنزرف  کنیا  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  دعب  و  هللا ، لوسر  باحصا 

251 ص 250 ، لاوطلا ، رابخا  (. 6)
ص 251 لاوطلا ، رابخا  ص 176 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 7)

ص:212  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دنریگ رارق  ماما  رانک  رد  رح ، تفلاخم  مغر  یلع  دنناسرب و  ماما  هب  ار  دوخ  دنتسناوت 

یلو دوب . مک  عقوم  نآ  رد  اهنآ  تارفن  هک  ارچ  دـننک . هلمح  اهنآ  هب  اـت  تساوخ  ماـما  زا  نیق  نب  ریهز  دوب ، ّرح  هارمه  ماـما  هک  یتدـم  رد 
البرک هب  ندیسر  مشاب . اهنآ  اب  گنج  هدننک  عورش  هک  مراد  تهارک  نم  ینعی  « 2 «. » لاتقلاب مهئدبأ  نأ  هرکا  ینإ  : » دومرف تفریذپن و  ماما 

. تسا هدرک  رکذ  البرک  هب  ندیسر  زور  ار  مرحم  لوا  هبنشراهچ  يرونید ، هبنـشجنپ .) ای  هبنـشراهچ   ) دوب مرحم  هام  زور  نیمود  اب  فداصم 
«3»

رد دارفا  نیا  « 4 . » دندوب وا  هارمه  هدایپ  رفن  دص  هراوس و  رفن  دـصناپ  دیـسر ، البرک  نیمزرـس  هب  ماما  هک  یماگنه  تسا : هتـشون  يدوعـسم 
هک دوریم  لامتحا  دنچ  ره  دندش . رود  ماما  رانک  زا  هدوب ، یمتح  گنج  زور  نآ  يادرف  هک  اروشاع  بش  صوصخب  زور و  تشه  تدـم 
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. دنتشاذگ اهنت  ار  ماما  هلصاف  نیا  رد  زین  يدادعت  ههبشیب  اّما  هدرک ، رکذ  يدوعسم  هک  دشاب  هدوب  یمقر  زا  رتمک  اهنآ  رامش  بش ، نآ  رد 
هفوک مدرم  یمامت  ات  تشاد  رارصا  دایز  نبا  دندرک . عامتجا  نیمزرـس  نیا  رد  جیردتب  دایز  نبا  نایهاپـس  البرک ، هب  ماما  دورو  زور  يادرف 
ندش مهتم  زا  هدـنیآ  رد  هک  دوب  نآ  يارب  یتسایـس  نینچ  دـندش . مزاع  هورگ  هورگ  لیابق  همه  اذـل  دنـشاب . هتـشاد  روضح  نایرج  نیا  رد 

رد نایفوک  تکرش  رد  یعنام  تسناوتیم  نیا  دزاس . هتشغآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  نوخ  هب  ار  همه  تسد  هدرک و  يریگولج  لیابق  زا  یضعب 
ياهتیاور زا  دنچ  ره  « 5 . » دندش هداتـسرف  رفن  رازه  ود  تسیب و  دودح  مثعا ، نبا  تیاور  قبط  رب  دشاب . نایولع  عفن  هب  ییاهمایق  زا  تیامح 

. دناهتخیرگ هار  همین  رد  یهورگ  هک  دیآیم  رب  نینچ  دعس  نبا  زین  و  « 7  » يرونید « 6 ، » يرذالب
زا زورما  زا  دـعب  سک  ره  ینعی  « 8 «. » ۀّمذلا هنم  تئرب  رکـسعلا  نع  افلختم  اذـه  انموی  دـعب  هاندـجو  لجر  امّیأ  : » دوب هدرک  مالعا  دایز  نبا 

ار دوخ  هّمذ  نم  دنک ، فلخت  رکشل  رد  ندمآ 
______________________________

ص 172 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 252 لاوطلا ، رابخا  (. 2)

ص 253 نامه ، (. 3)
ص 61 ج 2 ، بهذلا ، جورم  (. 4)

ص ج 5 ، حوتفلا ، رفن ؛...  رازه  نشوجلا 4  يذ  نب  رمش  رفن ، رازه  کی  یعبر  نب  ثبش  رفن ، رازه  ریمن 4  نب  نیصح  رفن ، رازه  اب  رح  (. 5)
159

ص 179 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 6)
ص 254 لاوطلا ، رابخا  (. 7)

ص 178 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 8)
ص:213  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دیدرگ البرک  هناور  تیعمج  نیا  هک  دوب  دیدهت  نیا  اب  تشاد .» مهاوخ  رب  وا  زا 
دهد و همتاخ  ار  البرک  ناتـساد  زاغآ  رد  دش  رارق  دنک ، دربن  كرـشم  ناملید  اب  ات  دوب  رارق  دوب و  ير  مزاع  هک  صاقو ، نب  دعـس  نب  رمع 

تمیق هب  ار  ير  رب  تیمکاح  «( 1  » هرهز ینب  دوخ و  تهارک  مغر  یلع   ) هفوک ياهورین  یهدنامرف  ناونع  هب  وا  تیاهن  رد  دورب . ير  هب  دعب 
«2 . » دش البرک  مزاع  دیزگرب و  هللا  لوسر  رسپ  نوخ  نتخیر 

. درک شسرپ  ار  وا  ندمآ  لیلد  داتسرف و  ماما  دزن  ياهدنیامن  دعس ، رسپ  زاغآ  رد 
هب وا  دنتـسین ، لیام  هک  یتروص  رد  دومرف : همادا  رد  ترـضح  نآ  دندوب . هداتـسرف  وا  يارب  هفوک  مدرم  هک  دوب  ییاههمان  هئارا  ماما ، خساپ 

داتـسرف و دایز  نبا  يارب  ار  داهنـشیپ  نیا  دوب ، يّرفم  لابند  هب  دوخ  هک  دعـس  نب  رمع  تشگدهاوخزاب . تسا  هدمآ  نآ  زا  هک  ییاج  نامه 
دشاب يداع  يدرف  کی  دننام  هتفر و  یمالسا  روشک  تادحرس  زا  یکی  هب  ای  ددرگ و  رب  هک  هداد  دهعت  نم  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  تشون :
لیامت هک  ار  دایز  نبا  دیدرگ و  عنام  رمش  اما  « 3 «، » حالص ۀمألل  اضر و  کل  اذه  : » تسا تما  نیا  تحلـصم  وت و  تیاضر  بجوم  نیا  و 

: تفگ وا  درک . فرصنم  شدصق  زا  تشاد ، داهنشیپ  نیا  شریذپ  هب 
هکلب ینک ، تاشامم  ات  ماهداتسرفن  ار  وت  تشون : دعس  نبا  هب  ياهمان  رد  دایز  نبا  دروآ .» تسد  هب  ار  وا  ناوتیمن  رگید  دورب ، نیسح  رگا  »
بیجأ ال  : » دومرف دیـسر ، ماما  تسد  هب  مایپ  نیا  یتقو  « 4 . » ربب نیب  زا  ار  وا  تفریذپن  رگا  نک ، حرطم  وا  اب  ار  دـیزی  اب  تعیب  رتدوز  هچ  ره 

سپ تسا ، گرم  زج  نآ  هجیتن  اـیآ  داد . مهاوخن  داـیز  نبا  هب  تبثم  خـساپ  « 5 «، » هب ابحرمف  توملا  الإ  وه  لهف  ادـبا ، کلذ  ال  داـیز ، نبا 
«. گرم رب  ابحرم 
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نیب لح  : » دنوش بآ  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یـسرتسد  زا  عنام  هک  دوب  هدیـسر  دایز  نبا  زا  يدیکا  روتـسد  اروشاع ، زا  لبق  زور  دنچ 
« امک ةرطق  هنم  اوقوذی  الف  ءاملا  نیسحلا و 

______________________________

ص 178 مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  فرش  (. 1)
کلمب کلتقی  نأ  دعـس  نبا  یـضر  : » دوب نیا  دروآ  هدنیامن  هک  یخـساپ  اما  دنک ، یهن  ار  وا  ات  داتـسرف  دعـس  نبا  دزن  ياهدنیامن  ماما  (. 2)

ص 173 ج 5 ، حوتفلا ، يرلا ؛»
ص 229 داشرا ، (. 3)

نوقحتسم مهناف  مهب  لثمت  مهلتقت و  یتح  مهیلإ  فحزاف  وبا  نإ  املس و  ّیلا  مهب  ثعباف  مکلا  یلع  هباحصا  نیسحلا و  لزن  ناف  رظناف  (. » 4)
ص 183 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 166 ، ج 5 ، حوتفلا ، کلذل »

ص 254 نیشیپ ، لاوطلا ، رابخا  (. 5)
ص:214  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

راتفر نیمه  اهنآ  هک  نیا  امک  درادرب ؛ بآ  ياهرطق  دناوتن  هک  يروط  هب  دـیزادنیب ؛ ییادـج  بآ  وا و  نیب  « 1 «، » نامثع یکّزلا  یقّتلاب  عنص 
ییاههاچ هتـشاد و  بآ  هب  یـسرتسد  شباحـصا  نیـسح و  هک  ماهدینـش  : » هتـشون دعـس  نبا  هب  ياهمان  رد  نینچمه  وا  دـندرک . نامثع  اـب  ار 

زا يرادربهرهب  هزاجا  مامت  يریگتخس  اب  هدرک و  مورحم  هاچ  ندنک  زا  ناکمالا  یتح  ار  اهنآ  دیسر ، تتـسد  هب  همان  هک  یماگنه  دناهدنک .
«2 «. » هدن نانآ  هب  ار  تارف  بآ 

تایاور قبط  رب  دعـس  نبا  اما  دنک . فرـصنم  ار  وا  ات  درک  یعـس  تشاد و  دعـس  نبا  اب  هنامرحم  تاقالم  دـنچ  ماما  رخآ ، ياهزور  یط  رد 
. دنک یشوپمشچ  ير  تموکح  زا  تسناوتن  یخیرات 

اهنآ اما  دریگب . شناردارب  رگید  وا و  يارب  دایز  نبا  زا  ياهمان  ناما  ات  دـش  بجوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  ردام  اـب  رمـش  یبسن  هطبار 
اب طابترا  رد  زین  وا  هک  هدـش  رکذ  ربکا  یلع  يارب  یناما  رگید ، يدراوم  رد  « 3 . » دنراذگب اهنت  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ات  دندشن  رضاح 
«، 4 « » نایفس یبأ  ۀبارق  نم  یعرت  نأ  یلوأ  تناک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  ۀبارقل  هللا  امأ و  : » تفگ ربکا  یلع  اما  تسا . هدوب  شردام 
اب اما  تشاد ؛ هلمح  دصق  اعوسات  رصع  نامه  دایز  نبا  هاپس  تسا . نایفس  وبا  اب  تبارق  زا  رترب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  اب  تبارق  تیاعر 
هب هتفگ و  نخس  شیوخ  باحصا  يارب  ماما  بش  نآ  رد  دش . تقفاوم  زور  نآ  يادرف  هب  يریگرد  ندرک  لوکوم  رب  ریاد  ماما  تساوخرد 

؛ دنربب شیوخ  هارمه  زین  ار  وا  هداوناخ  دارفا  زا  یـضعب  یتح  دنورب و  دنناوتیم  هتـشاد و  رب  اهنآ  هدـهع  زا  ار  دوخ  تعیب  وا  هک  دومرف  اهنآ 
باحصا اما 
______________________________

هچنآ ص 180 ، ج 4 ، فارشالا ، باسنا  ص 255 ؛ لاوطلا ، رابخا  کن : تسا ، هدوب  ماما  دورو  زا  زور  هس  تشذگ  زا  دعب  روتسد  نیا  (. 1)
هیلع یلع  ماما  نیا  دـندرک ، دراو  وا  رب  نامثع  نیفلاخم  هک  يراشف  لباقم  رد  اریز  تسین ؛ حیحـص  تسا ، هدروآ  نامثع  دروم  رد  داـیز  نبا 

. میتفگ نخس  هراب  نیا  رد  نیا  زا  شیپ  داتسرف . وا  يارب  بآ  هک  دوب  مالّسلا 
دندوب هتفگ  هک  دـشاب  یهورگ  ضارتعا  هب  خـساپ  دـناوتیم  هاچ  هب  هراشا  ص 311 ، ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  ص 162 ؛ ج 5 ، حوـتفلا ، (. 2)

دایز نبا  هاپس  یتح  هک  تسا  حضاو  تسا . هدوبن  مه  یگنشت  اذل  تسین . تارف  هب  يزاین  دراد و  بآ  رتم  هس  ای  ود  ندنک  اب  البرک  نیمزرس 
هاپس اروشاع  زا  لبق  زور  ود  یکی - ات  هک  تسا  تسرد  نیا  لاح  نیع  رد  دندادیمن . ار  هاچ  ندنک  هزاجا  هک  دندوب  ریگتخس  هزادنا  نیا  ات 

. دنربب بآ  تارف  زا  دنتسناوت  دربن  اب  هبترم  دنچ  ماما 
ص 168 ج 5 ، حوتفلا ، ص 184 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 3)
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ص 182 مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 4)
ص:215  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دندرک مالعا  ار  دوخ  یگداتسیا 
زا دنک . هلمح  اهنادب  فرط  همه  زا  دناوتن  نمـشد  ات  دـندنک  قدـنخ  فرط ، کی  زج  ار ، اههمیخ  فارطا  ات  داد  روتـسد  ماما  اروشاع ، بش 

ماما طسوت  تیب  لها  ندروآ  دشن . هدید  ماما  هاپس  رد  یتسس  نیرتکچوک  دندرک و  ییارآفص  رگیدکی  لباقم  رد  هاپس  ود  اروشاع  حبص 
هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  نآ  یـسایس  يایازم  ای  دنوادخ و  تاریدـقت  هب  تاّیعقاو و  هب  هّجوت  زا  رظن  فرـص  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح 

، هفوک تمس  هب  هّکم  زا  اهنآ  لاقتنا  یّتح  تسا . هتشاد  دیزی  تسد  زا  ّتیمکاح  نتفرگ  يارب  ماما  هک  تسا  يدمع  دصق و  رگنایب  مالّـسلا ،
رد اهنآ  نتـشاد  هاگن  ور  نیا  زا  تشاد . ماما  ربارب  رد  هفوک  مدرم  دایقنا  زا  تیاکح  هک  دوب  یـسایس  نانیمطا  کـی  زا  یـشان  رما ، رهاـظ  رد 

ناوتیم دـنامیم و  یقاـب  اـهیوما  تسد  زاـجح  اـسب  هچ  قارع ، رد  يزوریپ  ضرف  رب  اریز  دوبن ؛ ماـما  تحلـصم  هب  یـسایس  رظن  زا  زاـجح ،
. دندرکیم راتفر  هنوگچ  مالّسلا  هیلع  ماما  تیب  لها  اب  اهنآ  هک  دز  سدح 

: دوب دهاوخن  يرگید  زیچ  تداهش  زج  ادرف  دومرف : شباحصا  هب  اروشاع  بش  رد  ماما 
نأ هللا  یـسعف  مکداوس ، یف  اوقرفت  هیلإ و  یتیب  لهأ  نم  الجر  مضیلف  ةوق  مکنم  هل  تناک  نمف  مکیـشغ ، دق  لیللا  اذه  یّنم و  ّلح  یف  متنأف 

«2 ، » نیمدان مهسفنأ  یف  اوّرسا  ام  یلع  اوحبصیف  هدنع  نم  رمأ  وأ  حتفلاب  یتأی 
هارمه هب  زین  ار  تیب  لـها  زا  يدرم  تسا  دـنمورین  امـش  زا  سک  ره  دـینمیا ، نآ  رد  امـش  هک  تسا  بش  نـیا  دـیدازآ . نـم  هیحاـن  زا  اـمش 

دبای ققحت  دنوادخ  فرط  زا  يرگید  رما  ای  دنک  ام  بیصن  ار  يزوریپ  دنوادخ  هک  نیا  ات  دتفا ، هار  هب  نیمزرـس  نیا  رد  هتـشادرب و  شیوخ 
. دنادرگ نامیشپ  دنراد ، ناشنورد  رد  هک  يدصق  نآ  زا  ار  دارفا  نیا  و 

رظن زا  نیاربانب  دوش . فرـصنم  شیوخ  دصق  زا  نمـشد  ای  دوش و  اهنآ  بیـصن  يزوریپ  تسا  نکمم  هک  هدـش  هتکن  نیا  هب  هراشا  اجنیا  رد 
رایسب یلامتحا  نینچ  طیارش  نیا  رد  هتبلا  تسا . هتشاد  دوجو  نمشد  رد  یلّوحت  ای  يزوریپ و  فیعض  لامتحا  یسایس 

______________________________

59 ص 58 ، ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 178 ؛ دعس ، نبا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 1)
180 صص 179 ، دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 2)

ص:216  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. درادن رارق  اهنآ  يور  شیپ  رد  تداهش  زج  یهار  نانآ  دوب و  فیعض 

لامتحا هک  تسا  نآ  رگناشن  اروشاع  حبص  رد  ماما  یسایس  يرگنشور  هب  هجوت  اب  « 1 ، » مالّسلا هیلع  ماما  هب  نت  یس  هارمه  هب  ّرح ، نتسویپ 
رمش نوچ  یناتفصجراوخ  یتاذ  ثبخ  اب  هارمه  « 2 ، » دوب نیدعاق  کلس  رد  شردپ  هک  دعس  نب  رمع  تثابخ  اّما  تسا . هدوب  یلّوحت  نینچ 

. ددنویپب عوقو  هب  مالسا  ملاع  رد  تایانج  نیرتکانلوه  زا  یکی  ات  دش  ببس  دایز ، نبا  راشف  و  « 3  » نشوجلا يذ  نب 
ماما يریگرد ، زا  لـبق  « 4 . » دـندش قحلم  اهنادـب  هاپـس  زا  رگید  رفن  تسیب  هک  دـندوب  درم  هاجنپ  ماما  ناـهارمه  هک  تسا  هتـشون  دعـس  نبا 
عولط قافن  هتفر ، نیب  زا  تنس  هک  دیدوب  هتشون  دوب . امش  دننام  امش و  هتساوخ  نم  ندمآ  لیلد  درک : حرطم  نمـشد  هاپـس  يارب  ار  ینانخس 

هب امش  مدرگزاب . اج  نیمه  زا  دیهد  هزاجا  دیراد ، تهارک  رگا  لاح  میایب . اجنیا  هب  مدج  تما  حالصا  يارب  دیدوب  هتـساوخ  نم  زا  هدرک و 
هزمح و هک  یـسک  دوب . نمؤم  نیلوا  ربمایپ ، مع  رـسپ  دنزرف  دینادیم ؟ زیاج  ار  هللا  لوسر  دـنزرف  نوخ  نتخیر  ایآ  دـینک . هعجارم  ناتنورد 

لهأ بابش  ادیس  : » دومرف هک  دیاهدینش  مردارب  نم و  هرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  مالک  ایآ  دنتـسه . وا  ياهومع  رفعج ، سابع و 
ار اهلالدتـسا  نیمه  هباشم  زین  ریـضح  نب  « 5 . » دیـسرپب مقرا  نب  دیز  يردخ و  دیعـس  وبا  يراصنا ، رباج  زا  دـیریذپیمن  نم  زا  رگا  ۀـّنجلا »

«7 . » دومن تجح  مامتا  مدرم  رب  زین  دوب  یفورعم  تیصخش  نیق  نب  ریهز  هک  نیا  امک  « 6 . » درک حرطم 
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، دیماجنا دهاوخن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دـنزرف  دروم  رد  مه  نآ  يزیرنوخ ، هب  راک  درکیم  نامگ  عقوم  نآ  ات  هک  دـیزی  نب  رح 
رگا تفگ : دعس  نب  رمع  دنکیمن ؟ عناق  ار  امش  نانخـس  نیا  زا  مادک  چیه  ایآ  تفگ : تفر و  دعـس  نبا  دزن  دش . هیـضق  هجوتم  هبترم  کی 

هلصافالب دینش  ار  نانخس  نیا  هک  رح  تسین . ياهراچ  نونکا  اما  متشکیمن ! ار  وا  دوب  نم  تسد 
______________________________

ص 7 ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  181 ؛ صص 178 ، نامه ، (. 1)
. دندرکن يرای  مه  ار  لطاب  دندرک و  اهر  ار  قح  لطابلا » اورصنی  مل  قحلا و  اولذخ   » مالّسلا هیلع  یلع  يابیز  ریبعت  هب  هک  یناسک  (. 2)

. تسا هتشاد  ندوب  یجراخ  هقباس  ترهش  (. 3)
ص 178 دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 4)

60 ص 61 ، ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  کن : و  دعس ص 181 ؛ نبا  مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 5)
ص 182 ج 5 ، حوتفلا ، (. 6)

ص 63 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 7)
ص:217  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دیسر تداهش  هب  رفن  ود  نتشک  زا  سپ  داتسیا و  وا  زا  عافد  هب  درک و  هبوت  دمآ و  ماما  دزن 
«2 . » دیسر تداهش  هب  شرانک  رد  دمآ و  ماما  تمس  هب  هظحل  نامه  رد  هک  دوب  یناسک  زا  زین  دایز  یبا  نب  دیزی 

هک دوب  دعـس  نب  رمع  هکلب  درکن ، زاغآ  ار  گنج  ـالبرک  رد  زین  ماـما  درکیمن . زاـغآ  ار  گـنج  هک  دوب  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هریس 
وا هک  دنهد  تداهش  دایز  نبا  دزن  تفگ : دوخ  مادقا  نیا  زا  سپ  وا  درک . باترپ  ماما  رکشل  يوس  هب  داهن و  شیوخ  نامک  رد  ار  ریت  نیلوا 

«3 . » تسا هدرک  اهر  ار  ریت  نیلوا 
اذل دوب . ادهـش  زا  رتدایز  نمـشد  ياههتـشک  دادعت  تشذگ ، هک  یتدـم  دـندش . دربن  هناور  کت  کت  ماما ، هاپـس  دارفا  يریگرد  زاغآ ، رد 

هتـشک اهنآ  تسد  هب  دـینکن  ناراب  ریت  ار  اهنآ  رگا  تفگ : دـیگنجیم ، برع  نانامرهق  اب  دـیراد  امـش  هک  نیا  هب  هراشا  اب  جاـجح  نب  ورمع 
«4 . » دش دیهاوخ 

تداهـش هب  ماما  هداوناخ  دارفا  بیترت  هب  دـعب  باحـصا و  ادـتبا  يریگرد ، دـنچ  یط  رد  دـش و  ماجنا  هک  يدـیدش  ناراب  ریت  اب  نآ  زا  سپ 
زا نت  داتفه  زا  شیب  ماما و  تداهـش  اب  البرک  هعقاو  دـناهدرک . تبث  ار  تـالمح  نیا  تاـیئزج  نارگید ، تاـقبط و  رد  دعـس  نبا  دندیـسر .

«5 . » تفای همتاخ  نمشد  هاپس  زا  رفن  تشه  داتشه و  هب  کیدزن  ندش  هتشک  زین  شنارای و 

البرک رد  تداهش  زا  یهاگآ 

نیا یـسررب  رد  ات  دش  بجوم  هک  يرما  تسا . بیغ »  » هلأسم دراد ، ییازـسب  مهـس  البرک  یتدیقع  هسامح  یخیرات  دـعب  رد  هک  یلئاسم  زا 
هنیمز نیا  رد  دوش . ناونع  یخیرات  هلأسم  کی  اب  یمالک  رما  کی  هلباقم  تروصب  رتشیب  هدمآ و  شیپ  یتافالتخا  یخیرات  هعقاو 

______________________________

64 صص 65 - ج 4 ، نامه ، (. 1)
ص 73 ج 4 ، نامه ، (. 2)

ص 183 ج 5 ، حوتفلا ، ص 326 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 3)
ص 67 ج 4 ، لماکلا ، ص 331 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 4)

هدوب و نیمه  یخیرات  تسرد  لـقن  ص 63  ج 3 ، بهذـلا ، جورم  کن : و  ص 184 ؛ دعس ، نبا  مالّـسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 5)
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. دشابیم فرط  ود  دروخرب  هوحن  نامز و  نآ  رد  يراج  لاوحا  عاضوا و  قباطم 
ص:218  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ربخ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  اهنآ  رتشیب  رد  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تایاور 
رابخا و نیا  زا  ولمم  تنـس  لها  ياهباتک  دناهدروآ . مهارف  انتنـس و  انتریـس و و  باتک  رد  ار  اهلقن  نیا  زا  یـشخب  ینیما  همالع  دندوب . هداد 

«1 . » تسا راثآ 
قافتا زا  لبق  ار  البرک  هثداح  عوقو  تراشا ، ای  تحارـصب  هک  هدـش  لقن  يرابخا  دراد ، یخیرات  هبنج  دوخ  هک  تاـیاور ، نیا  رب  « 2  » هوالع

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یشخب  هب  لیذ  رد  هک  هدش  لقن  یخیرات  بتک  رد  رابخا  نیا  تسا . هداد  ربخ  نآ ، نداتفا 
هیلع هّللا  یّلص  هللا  لوسر  ربق  رس  رب  دنک ، ترجه  هّکم  يوس  هب  هنیدم  زا  هکنآ  زا  لبق  یبش  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  دید . ار  هکئالم  زا  یعمج  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  باوخ  رد  درب ، شباوخ  ربق  رانک  هکنآ  زا  سپ  دمآ . هلآ  و 
یتمأ و نم  ۀـباصع  نم  الب  برک و  ضراب  احوبذـم  الوتقم  كارأ  بیرق  نع  کنأک  نیـسح ! ای  دومرف : ودـب  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هلآ 

نل تاجرد  ۀّنجلا  یف  کل  نأ  نوقاتـشم و  کیلإ  مه  ّیلع و  اومّدـق  دـق  کمأ  كابأ و  نأ  نیـسح  ای  یقتـست ...  ناشطع ال  کلذ  یف  تنأ 
ردپ و نیسح ! يا  دش ...  یهاوخ  هتشک  هنـشت  البرک  رد  نم  تّما  زا  یهورگ  تسد  هب  يدوزب  هک  منیبیم  نیـسح ! يا  ةداهـشلاب ، الإ  اهلانت 

. ینکیمن ادیپ  یسرتسد  نادب  تداهش  اب  زج  هک  يراد  یماقم  تشهب  رد  وت  دنتسه . وت  رادید  قاتشم  هدش و  دراو  نم  رب  تردام 
ینورمأ دق  یمانم و  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدج  تیأر  ّینإ  : » دومرف هّکم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ربخ  رد 

نب دیعس  يارب  ياهمان  رد  ماما  موریم . نآ  يارجا  يارب  هک  داد  يروتـسد  نم  هب  مدید . باوخ  رد  ار  مّدج  نم  « 3 ، » هرمأل ضام  انأ  رمأب و 
هاـگآ هتکن  زا  ار  وت  « 4 ، » هل ضام  انأ  رمأب و  ینربخم  یمانم  یف  يدـج  تیأر  ّینأ  کملعأ  و  : » تشون باوخ ، نیمه  هب  دانتـسا  اـب  صاـع ،

. متسه نآ  لابند  هب  نم  هک  هداد  يربخ  نم  هب  وا  ماهدید . باوخ  ار  دوخ  دج  نم  هک  منک 
______________________________

نیفطـصملا تاربع  باتک  تسخن  دـلجم  رد  يدومحم ، رقاـب  دـمحم  خیـش  همـالع  رتدـیدج ، عباـنم  رداـصم و  اـب  ار  راـبخا  نیا  رتشیب  (. 1)
. دناهدروآ

. تاحفص نامه  یقرواپ  و  ، 154 صص 161 - دعس ، نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  کن : (. 2)
ص 51. ج 5 ، نامه ، (. 3)

ۀمجرت کن : تسا . هتـشون  زین  رفعج  نب  هللا  دـبع  هب  ار  بلطم  نیمه  ص 291  ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  کن : و  ص 116 ؛ ج 5 ، نامه ، (. 4)
ص 202 مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  کن : و  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا 

ص:219  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  مدینش . يدایرف  بش  ياههمین  رد  درک : ضرع  دمآ و  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  مالّـسلا  اهیلع  بنیز  هیمیزخ ، هقطنم  رد 

: دزیم دایرف  یفتاه  تفگ : مالّسلا  اهیلع  بنیز  يدینش ؟ هچ 
يدعب ءادهشلا  یلع  یکبی  نم  ودهجب  یلفتحاف  نیع  ای  الأ 

نادیهـش رب  نم  زا  دـعب  یـسک  هچ  ریگب ، نشج  ماـمت  دـهج  اـب  مـشچ  يا  ینعی  يدـع  زاـجنإ و  یلإ  رادـقمبایانملا  مهقوـست  موـقلا  یلع  و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دنک . زجنم  ارم  هدعو  هک  يرادقم  هب  دنکیم ، تکرح  موق  نیا  يوس  هب  گرم  دیرگیم ،

«1 . » دش دهاوخ  قّقحم  نامه  دشاب ، یهلا  ياضق  هچنآ 
اذهب یبأ  ّرم  دقل  دومرف : دنتفگ ، وا  هب  دیسرپ و  ار  هقطنم  نآ  مان  یتقو  دیسر . البرک  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یماگنه  رگید  دراوم  زا 

نع لئـسف  مهئامد ، قارهم  انهاه  مهباکر و  ّطحم  انهاه  لاقف  همـساب  ربخاف  هنع  لأـسف  فقوف  هعم  اـنأ  نیفـص و  یلإ  ةریـسم  هدـنع  ناـکملا 
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: لاقف کلذ ،
دیـسرپ و ار  لحم  نیا  مسا  مدوب . وا  اب  نم  هک  درک  روبع  اجنیا  زا  نیّفـص  هب  نتفر  نیح  رد  مردپ  « 2 ، » انهاه نولزنی  دمحم  تیبلا  لآل  لقث 
رد تیب  لها  زا  یعمج  تفگ : دـندرک ، شـسرپ  وا  زا  هراب  نیا  رد  تسا . ناـشنوخ  نتخیر  اـهنآ و  دورف  لـحم  اـجنیا  دومرف : دـنتفگ ، وا  هب 

. دمآ دنهاوخ  دورف  اجنیا 
ّتلع زا  ربکا  یلع  درک . هیرگ  هب  عورـش  ندش ، رادیب  زا  سپ  تفر . باوخ  هب  داهن و  نیمز  رب  ار  شرـس  رهظ ، زا  سپ  هیبلعث  هقطنم  رد  ماما 

یلإ عرـست  مکل  ایانملا  ریـسملا و  نوعرـست  مّکنإ  نیـسح ! ای  لاقف : ّیلع  فقو  یتح  سرف  یلع  اـسراف  تیأر  ّینإ  دومرف : ماـما  دیـسرپ ، نآ 
: تفگ درک ، فقوت  ام  دزن  دمآ و  هک  مدید  ار  يراوس  « 3 ، » انیلا تیعن  دق  انسفنأ  نأ  تملعف  ۀّنجلا 

لاح رد  ام  سوفن  هک  متسناد  نم  دوریم . تشهب  يوس  هب  تعرس  هب  امش  يارب  گرم  دیوریم و  تعرس  هب  ریس  نیا  رد  امش  نیـسح ! يا 
. دنتسه ام  اب  عادو 

مهیلع نسحلا  یخأ  یمأ و  همطاف  ایلع و  یبأ  مانملا و  یف  يدـج  تیأر  ینإ  هاتخأ ! ای  دومرف : شرهاوخ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  اروشاع  حـبص 
هّللا یّلـص  ربمایپ  مّدج  بشید  رهاوخ ! يا  « 4 ، » کش کلذ ال  یف  رمالا  اند  هاتخأ  ای  هللا  دـق و  بیرق و  نع  انیلإ  حـئار  ّکنإ  اولاقف : مالـسلا 

مردام یلع ، مردپ  هلآ ، هیلع و 
______________________________

ص 122 ج 5 ، حوتفلا ، (. 1)
ص 253 لاوطلا ، رابخا  (. 2)

ص 123 ج 5 ، حوتفلا ، ص 177 ؛ مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
176 صص 175 - ج 5 ، حوتفلا ، (. 4)

ص:220  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هک مسق  ادـخ  هب  کش و  نودـب  رهاوخ  يا  دـمآ . یهاوخ  ام  يوس  هب  يدوزب  وت  دـنتفگیم  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  نسح  مردارب  همطاف و 

. تسا کیدزن  نآ  تقو 
هب دندوب و  شهارمه  باحصا  زا  یهورگ  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دومرف : ماما  هک  هدش  لقن  اروشاع  بش  هرابرد  نینچمه 

: دومرف نم 
«1 ، » رخؤت لجعت و ال  ۀلیللا  يدنع  كراطفإ  نکیلف  یلعألا  حفصلا  لهأ  تاوامـسلا و  کب  ترـشبتسا  دق  دمحم و  لآ  دیهـش  تنأ  ینب ! ای 

هلجع ینک ، راطفا  نم  دزن  بشما  دیاب  وت  دناهداد . تراشب  وت  هب  یلعا  ياهنامـسآ  یلاها  اهنامـسآ و  یتسه . دمحم  لآ  دیهـش  وت  مدـنزرف !
. نکن ریخأت  هدرک و 

مکاتأ اذإ  متنأ  فیک  دومرف : ربنم  رـس  رب  هفوک  رد  دهاجم  لقن  هب  انب  هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  رگید  دروم  کی  رد 
اهنآ رتیوق  هک  یلاح  رد  دـنوش  دراو  امـش  رب  ناتربمایپ  تیب  لها  هک  یتقو  دوب ، دـیهاوخ  هنوگچ  مهفیعـض ، مهیوق  لمحی  مکیبن  تیب  لهأ 

نوعیطت مث  نودّرعت  مث  نودروت  دومرف : داد و  ناکت  ار  شرـس  ماـما  درک . میهاوخ  هچ  هچ و  دـنتفگ ، مدرم  دـشکیم ؟ شود  رب  ار  رتفیعض 
«2 . » مکل ةءارب  ةءاربلا و ال 

هیلع نیـسح  ماما  اهنت  هن  هک  تسا  یعیبط  اّما  تشاد ، تداهـش  زا  لبق  البرک  هعقاو  زا  ماما  یهاگآ  رب  تلالد  هچنآ  زا  دوب  ییاههنومن  اـهنیا 
ای تّوبن  تابثا  ماقم  رد  زج  درکیمن ، هدافتسا  بیغ  رـصنع  زا  شیوخ ، یـسایس  یگدنز  رد  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هکلب  مالّـسلا ،
هب دـنوادخ  هک  تسا  يدراوم  بیغ  زا  یهاگآ  نیا  دوب . دوجوم  یـسایس  یبایزرا  قباطم  همئا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  راتفر  تماـما ،

یماگشیپ و تسین . دنوادخ  رایتخا  رد  زج  بیغ  لصا  هک  ارچ  نآ - لاثما  باوخ و  ای  لیئربج  هلیسو  هب  دینادرگیم - هاگآ  ار  اهنآ  یقیرط 
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یمامت یـشم  نیا  بیغ . رب  هن  تسا ، يرهاظ  یبایزرا  دوجوم و  عضو  رب  ینتبم  مالّـسلا  هیلع  ماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ندوب  هوسا 
. تسا هدوب  ناشیگدنز  یعیبط  طیارش  رد  همئا  ایبنا و 

اهنآ هب  لقتـسم  یلاقم  رد  دـیاب  درادـن و  ار  اهثحب  نآ  شیاجنگ  باتک  نیا  هک  تسا  هدـش  یناوارف  یمالک  یخیراـت و  ياـهثحب  اـجنیا  رد 
. مینکیم رورم  ار  نآ  داعبا  زا  یخرب  لامجا  هب  لاح ، نیا  اب  دوش . هتخادرپ 

______________________________

ص 181 ج 5 ، نامه ، (. 1)
ص 82 ج 4 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص:221  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

البرک ینید و  تافارحنا 

هتفای یناوارف  تارییغت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تایح  لاس  نیرخآ  هب  تبـسن  داد ، خر  نآ  رد  البرک  مایق  هک  یلاس  رد  یمالـسا  هعماج 
زا دـعب  هّیلوا  ياهلاس  نامه  زا  نیققحم  زا  يرایـسب  دـید  رد  نآ  ياههیاپ  اّما  دوب ، یجیردـت  فارحنا  شیادـیپ  ریـس  هک  تسا  تسرد  دوب .
زا یتحار  هب  دنتـسناوتیم  تسایـس  لها  هک  دوب  ییاههنیمز  رد  روبزم  تاـفارحنا  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تلحر 

شرتسگ شیادیپ و  رد  هّیما  ینب  دـننک . هدافتـسا  اهنآ  زا  دوخ  ییوگروز  دادبتـسا و  هیجوت  زین  مدرم و  قیمحت  رد  هدرک و  يریگهرهب  اهنآ 
داقتعا هدوبن و  لئاق  مالـسا  يارب  یتلاصا  چـیه  هیما  ینب  هک  داد  ناشن  دـیزی  ندـمآ  راک  يور  هژیوب  دنتـشاد . میظع  یـشقن  تاـفارحنا ، نیا 

. دوب مدرم  طسوت  اهنآ ، تیمکاح  شریذپ  هیجوت و  يارب  یششوپ  اهنت  نادب 
ناطیش تعاط   » هک تسنادیم  یناسک  ار  اهنآ  « 1 ، » درکیم توادع  ملظ و  هب  مهتم  ار  هّیما  ینب  هک  نیا  رب  هوالع  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هوالع اهنآ  « 2 «. » دناهدرک زواجت  لاملا  تیب  هب  لیطعت و  ار  یهلا  دودح  هتخاس ، رهاظ  ار  داسف  هتفگ ، كرت  ار  دنوادخ  تعاط  هتفریذپ ، ار 

رد دندرکیم . يریگهرهب  اهنآ  زا  عورـشم  ریغ  يراجم  رد  ای  هدرک و  فیرحت  ار  ینید  میهافم  زا  يرایـسب  دودح ، لیطعت  داسف و  داجیا  رب 
. مینکیم نایب  یخیرات ، دهاوش  اب  هارمه  تسا ، هدوب  ّرثؤم  نآ  داجیا  البرک و  نایرج  رد  هک  ار  میهافم  نیا  زا  ییاههنومن  اجنیا 

دیاش دندربیم . راک  هب  افلخ  هک  دوب  یـسایس  یتاحالطـصا  نیرتجیار  زا  تعیب » ضقن  تمرح  تعامج ، موزل  همئا ، زا  تعاطا   » موهفم هس 
رامش رد  يور  ره  هب  هک  دوب  یتسرد  لوصا  هژاو ، هس  نیا  درکیم . نیمـضت  ار  نآ  ماود  زین  تفالخ و  هیاپ  روبزم ، موهفم  هس  تفگ  ناوتب 

زا تعاطا  دوبیم . مزال  اهنآ  تیاعر  یعامتجا  ظفح  هعماج و  ماود  يارب  زین  لقع  رظن  زا  هک  نانچ  دوب ، یمالـسا  یـسایس ، ینید - میهافم 
زا يوریپ  يانعم  هب  ماما 

______________________________

ص 137 ج 5 ، حوتفلا ، (. 1)
دومرف ماما  زین  يرگید  تارابع  رد  ص 304 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ، 145 ص 144 - ج 5 ، حوتفلا ، ص 171 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

نبا مالّـسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 305 ، ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  هنع » یهانتی  ـال  لـطابلا  نأ  هب و  لـمعی  ـال  قحلا  نأ  نورت  ـال  «أ 
ص 266 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  تییحأ ،» دق  ۀعدبلا  نإ  تتیمأ و  دق  ۀنسلا  نإف   » دوب هدومرف  ماما  نینچمه  ص 214 . رکاسع ،

ص:222  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زا هک  نآ  ای  تسا  مزال  لداع  ماما  زا  تعاطا  اـهنت  اـیآ  درک . يوریپ  مکاـح  زا  دـیاب  اـجک  اـت  هک  تسا  نیا  مهم  لاؤس  تسا . مکاـح  ماـظن 

اجناـمه هب  میتخادرپ . هتکن  نیا  ناـیب  هب  لیـصفت  هب  ناـمثع  تفـالخ  زا  ثحب  نمـض  رد  نیا  زا  شیپ  درک . تعاـطا  دـیاب  زین  رئاـج  ناـطلس 
. دوش هعجارم 
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هعماـج رد  ار  لزلزت  داـجیا  هنیمز  دربب و  نیب  زا  ار  تدـحو  هک  یتامادـقا  هب  ندزن  تسد  شروش ، شاـشتغا و  مدـع  ینعی  تعاـمج  ظـفح 
ره ایآ  درک و  توکس  دیاب  یطیارش  ره  رد  قساف ، مکاح  يدادبتسا و  تنطلس  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  مهم  لاؤس  دنکیم . مهارف  یمالـسا 

؟. درک موکحم  ناوتیم  تسا  هقرفت »  » ببس و  تعامج »  » ّلخم هک  نیا  رابتعا  هب  ار  یفلاخم  يادص 
حـضاو هتفرگ و  رارق  تّمذم  دروم  رایـسب  تعیب  دهع و  ضقن  تسا . هدـش  دـیجمت  مالـسا  رد  دـهع ، تیاعر  ناونع  هب  تعیب  ضقن  تمرح 

دـش و تعیب  ضقن  ای  دـشن و  تعیب  رگا  دـیزی  لـثم  ياهفیلخ  ربارب  رد  اـیآ  اـّما  دراد . تبثم  شقن  یـسایس  لـئاسم  رد  هزادـنا  هچ  هک  تسا 
نامه مینک ؟ ءانثتـسا  ار  دراوم  نیا  دیاب  اساسا  ای  تخاس ؟ حرطم  دـهع  ضقن  تمرح  تروص  هب  ار  هلأسم  دـیاب  زاب  دروخ ، مه  هب  تعامج 

یطرـش دیق و  چـیه  هک  نآ ، هدـشفیرحت  لکـش  رد  میهافم  نیا  يریگراکهب  اب  ساّبع  ینب  اهدـعب  هّیما و  ینب  يافلخ  تشذـگ ، هک  هنوگ 
. دندرکیم دوخ  تموکح  شریذپ  هب  راداو  ار  مدرم  تشادن ،

رامـش رد  هشیاع  دـننک . تعیب  دـیزی  اب  دـنک  راداو  ار  نیفلاخم  ات  دـمآ  هنیدـم  هب  تفرگ ، تعیب  دـیزی  شدـنزرف  يارب  هیواعم  هک  یماـگنه 
هب تعیب  زا  نخـس  هک  ینامز  دوب . هدیـسر  تداهـش  هب  هیواعم  تسد  هب  رکب ، وبأ  دنزرف  دّمحم  شردارب ، لاح  ره  هب  هک  ارچ  دوب . نیفلاخم 

« مهدوهع سانلا  علخی  نأ   » هک یهدیم  هزاجا  وت  ایآ  ماهتفرگ ، تعیب  نیملـسم  یمامت  زا  دیزی  يارب  نم  تفگ : هشیاع  هب  هیواعم  دمآ ، نایم 
اور ار  يزیچ  نینچ  نم  ینأـتلا ،» قفرلاـب و  کـیلع  نکل  کـلذ و  يرأ  ـال  ینإ  : » تفگ هشیاـع  منک ؟ اـهر  دناهتـسب  هک  يدـهعت  زا  ار  مدرم 

«1 . » دینک دروخرب  مدرم  اب  تمیالم  ارادم و  اب  زین  امش  اّما  منادیمن ،
. دیدرگ یضار  هشیاع  موهفم ، نآ  وترپ  رد  هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن  هنومن  نیا 

______________________________

ص 183 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 237 ؛ ج 4 ، حوتفلا ، (. 1)
ص:223  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

فیک تلق : یل . رفغاف  فیرـش  ینأ  ملعت  کنإ  مهللا  لوقی : مث  انعم  یّلـصی  رمـش  ناک  دـیرگنب : عوضوم  نیا  زا  يرگید  ياهنومن  هب  لاـح 
ملف رمأب  انورمأ  ءالؤه  نإ  عنـصن ، فیکف  کحی  و  لاـق : ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبا  لـتق  یلع  تنعأ  دـق  کـل و  هللا  رفغی 

. فورعملا یف  ۀعاطلا  اّمناف  حیبق  رذعل  اذه  نإ  تلق : ةاقسلا . رمحلا  هذه  نم  ارش  اّنک  مهانفلاخ  ول  و  مهفلاخن ،
وت ایادخ  تفگ : درکیم و  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  زامن  زا  سپ  دـناوخیم ، زامن  ام  اب  ادـتبا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دـیوگیم : قاحـسا  یبا 
لتق رد  هک  یلاـح  رد  دـشخبب ، ار  وت  دـنوادخ  هنوگچ  متفگ  ودـب  نم  هد . رارق  شـشخب  دروـم  ارم  متـسه ، فیرـش  يدرم  نم  هک  ینادیم 

زین ام  مینک . نینچ  هک  دـنداد  روتـسد  ام  هب  ام  يارما  میدرک ؟ هچ  ام  : » تفگ رمـش  ياهدرک ؟ تنواـعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـنزرف 
یتشز رذـع  نیا  متفگ : وا  هب  نم  میدوب . رتدـب  شکبآ  ياهغالا  زا  میدرکیم ، تفلاخم  رگا  هک  ارچ  مینک . تفلاـخم  اـهنآ  اـب  تسیاـبیمن 

! قاش اـی  : » تفگ وا  هب  لـیقع  نب  ملـسم  يریگتـسد  زا  سپ  مه ، داـیز  نبا  « 1 . » تسا فورعم  تسرد و  ياـهراک  رد  اـهنت  تعاـطا  تسا .
ملسم هّتبلا  يدرب . نیب  زا  ار  نیملسم  داحتا  هدرک و  جورخ  دوخ  ماما  رب  رگنایصع ! يا  « 2 « » نیملسملا اصع  تققش  کمامإ و  یلع  تجرخ 
ّیـصو هیلع  يرگهلیح  اب  هکلب  هدرواین ، تسد  هب  تّما  عامجا  هب  ار  تفـالخ  هیواـعم  هک  داد  خـساپ  قح  هب  دوبن ، یفارحنا  نینچ  میلـست  هک 

. تسا هدرک  بصغ  ار  تفالخ  هتفای و  هبلغ  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
هللا یقتت  أ ال  : » دنتفگ دشیم ، جراخ  هّکم  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  جورخ  نامز  رد  هّکم ، مکاح  صاع ، نب  دیعـس  نب  ورمع  ناگدنیامن 

داجیا تّما  نیب  هقرفت  هدـش و  جراخ  نیملـسم  تعامج  زا  هک  یـسرتیمن  ادـخ  زا  اـیآ  « 3 «، » ۀـّمألا هذـه  نیب  قّرفت  ۀـعامجلا و  نع  جرخت 
؟ ینکیم

زا تعاط  ام ، تفگیم : راختفا  اب  دایز ، نبا  ناهدنامرف  زا  یکی  جاجح ، نب  ورمع 
______________________________
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نینچ ترابع  ص 197 ) ، ) مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  رد  ص 504 ؛) ج 3 ، دـیدج : پاچ   ) ص 151 ج 3 ، نازیملا ، ناـسل  (. 1)
ّیناف یل ، رفغا  مهللا  لوقی : مث  یّلصیف  ةالـصلا  دعب  ءیجیف  انعم ، ةالـصلا  رـضحی  الوا  داکی  یبابـضلا ال  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  ناک  تسا :

انعد لاق : ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  نبا  لتق  یلا  عراست  موی  يأرلا  ئّیـسل  کنا  هل : تلقف  لاـق : ماـئللا . نیدـلت  مل  میرک 
. تاءاّقسلا ریمحلا  نم  اّرش  اّنک  کباحصا  لوقت و  امک  انک  ولف  قاحسا  ابأ  ای  کنم 

ص 98 ج 5 ، حوتفلا ، (. 2)
یجراخ ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماش ، مدرم  صوصخب  مدرم ، زا  يرایـسب  هک  دوب  تاغیلبت  نیمه  ص 289 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 3)

. دندرکیم ریفکت  هتسناد و  ماما ) رب  جورخ  )
ص:224  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مکتعامج و ال مکتعاط و  اومزلأ  : » درکیم تحیصن  زین  دایز  نبا  هاپـس  هب  و  « 1  » میدرکن يریگهرانک  تعامج  زا  هتـشاذگن و  رانک  ار  ماما 
هتشگ و جراخ  نید  زا  هک  یـسک  نتـشک  رد  هدرک و  ظفح  ار  تعامج  تعاط و  «، 2 « » مامإلا فاخ  نیدـلا و  نع  قرم  نم  لتق  یف  اوباترت 

. دینکن دیدرت  هدیزرو ، ماما  اب  تفلاخم 
تعیب یّتح  مدرم  رگا  هک  درکیم  رکف  دـمآیم ، باسح  هب  تایاور  نیثّدـحم  ّتنـس و  لـها  ياـهقف  زا  هک  رمع ، نب  هللا  دـبع  نوچ  يدارفا 

همه هک  ینامز  « 3 «، » فلاخأ مل  دیزی  کنبا  یلع  ساّنلا  عمتجا  اذإف  : » داد لوق  زین  هیواعم  هب  تفریذپ و  دـهاوخ  زین  وا  دـنتفریذپ ، ار  دـیزی 
«4 . » نکن قّرفتم  ار  نیملـسم  تعامج  تفگیم : مه  ماما  هب  وا  درک . مهاوخن  تفلاـخم  وا  اـب  نم  دـندرک ، تعیب  دـیزی  وت  دـنزرف  اـب  مدرم 

تعامج هدرک و  تیاعر  ار  تعاط »  » تمرح هک  دنتشون  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  زین  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  رتخد  هرمع ، نوچ  يدارفا 
«5 . » درمش مزال  دوخ  رب  ار  نآ  ظفح  و 

. تسا هدوب  يرادربهرهب  دروم  زین  البرک  دادخر  زا  شیپ  هدیقع  نیا  دوب . ربج » هب  داقتعا   » یمالسا هعماج  رد  ینید  تافارحنا  زا  رگید  یکی 
اب زین  رابجلا  دبع  یـضاق  « 6 . » تسا هدوب  نآ  یناب  هیواعم  يرکـسع ، لاله  وبا  هتفگ  قبط  هدوب و  نآ  دّدـجم  هیواعم  مالـسا ، ردـص  رد  اـّما 

«7 . » تسا هدروآ  هیواعم  لوق  زا  هلأسم  نیا  دییأت  رد  یبلاج  تالمج  تسا ، هربجم »  » راذگهیاپ هیواعم  هک  نیا  هب  هراشا 
زا ییاضق  دـیزی  هلأسم  « 8 «، » مهرمأ نم  ةریخلا  ءاـضقلل  سیل  ءاـضقلا و  نم  ءاـضق  دـیزی  رمأ  نإ  : » تفگیم دـیزی  تعیب  دروـم  رد  هیواـعم 

. درادن يرایتخا  دوخ  زا  یسک  دروم  نیا  رد  تسا و  یهلا  ياهاضق 
یلع ادخ  ایآ  ایلع ؟» هللا  لتقی  مل  أ و  : » تفگ مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هب  زین  دایز  نب  هللا  دیبع 

______________________________

ص 275. نامه ، (. 1)
ص 331 نامه ، (. 2)

هب وا  ص 260 ) ج 4 ، مثعا ، نبا   ) دوب وسرت  یـصخش  هیواعم  دوخ  هتفگ  قبط  رمع  نبا  ص 167 ، مالّسلا ، هیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
، حوتفلا کن : دندش . لخاد  نآ  رد  مدرم  همه  هک  دوش  یحلص  رد  لخاد  شاب و  روبص  نکن و  جورخ  تفگ : زین  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ص 166 مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 39 ؛ ج 5 ،
ص 17 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 4)

ص 167 مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 5)
ص 125 ج 2 ، يرکسع ، لئاوالا ، (. 6)

ص 143 هلزتعملا ، تاقبط  لازتعالا و  لضف  (. 7)
187 ص 183 ، ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  (. 8)
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ص:225  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
یتقو « 1 . » دنتـشک ار  وا  مدرم  هک  متـشاد  يرتگرزب  ردارب  سانلا ،» هلتق  ینم  ربکأ  یلع ، هل  لاقی  خأ  یل  ناک  : » دومرف ماـما  تشکن ؟ ار  ربکا 
بناج زا  راک  نیا  تفگ : تشک ؟ ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ير ، تموکح  ببـس  هب  ارچ  هک  تفرگ  رارق  ضارتعا  دروم  دعـس  نب  رمع 

«2 . » دوب هدش  رّدقم  ادخ 
- نایولع مه  نایـسابع و  مه  اهدعب ، هچرگ  . ) دیـسر دهاوخن  مشاه  ینب  هب  تموکح  هک  درکیم  ییوگبیغ  دوب ، هدـنز  ات  زین  رابحالا  بعک 

: دوب هتفگ  هک  دناهدرک  لقن  زین  رمع  نب  هللا  دبع  لوق  زا  ار  رما  نیمه  دندیسر ). تموکح  هب  ناتسربط - رد  الثم 
رسب راگزور  هک  نادب  دیسر ، تیمکاح  هب  یمـشاه  درف  يدید  هک  یماگنه  « 3 «، » نامزلا کله  دقف  نامزلا  کلم  دق  یمشاهلا  تیأر  اذاف  »
هیلع مایق  کی  ّتنـس ، لها  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  هاگچیه  هک  دوب  نیا  زین  هدـنیآ  يارب  تافارحنا  نیا  هجیتن  تسا . هدـمآ 

«4 . » دنتخانش ینوناق  ریغ  شروش »  » کی ار  نآ  اهنت  هدشن و  دادملق  داسف 

هعیش رد  البرک  دادخر  یسایس  راثآ 

نیرتیـساسا هژیوب  عّیـشت ، ینابم  هک  دش  هراشا  نیا  زا  شیپ  تسا . خـیرات  رد  هعیـش  نیوکت  نایرج  رد  هدـننکنییعت  ثداوح  زا  البرک  هعقاو 
جیردتب هعماج ، رد  دوجوم  ياههورگ  رگید  زا  هعیـش  یخیرات  ییادـج  اّما  دوشیم . تفای  تنـس  نآرق و  دوخ  رد  تماما ، ینعی  نآ ، لصا 

ظاحل زا  ار  هعیـش  يدایز  دودح  ات  دـنام ، راگدای  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  هرود  زا  هک  ياهشیدـنا  ّتنـس و  تسا . هتفرگ  تروص 
اب نآ  هلصاف  ّتیهام و  دوب  هدادن  هزاجا  هیواعم ، ياهیراذگتسایس  هک  ناشدوخ  هتخاس  مالـسا  زا  اهیوما  تیامح  دیـشخب . ماجـسنا  يرکف 
زا هعیـش  یخیرات  ییادج  البرک  هثداح  نایرج  رد  تفای . يرتشیب  حوضو  دیزی  ندیـسر  تفالخ  هب  نایرج  رد  دوش ، راکـشآ  یعقاو  مالـسا 

- اههورگ رگید  زا  هعیش  صخشت  صیخشت و  سپ  نآ  زا  دش . یعطق  دندوب ، نایوما  تیامح  دروم  مالـسا  ریثأت  تحت  هک  ییاههورگ  ریاس 
یسایس راثآ  نایرفعج 225  همئا ، یـسایس  يرکف و  تاـیح  ـالماک  دـندرکیم - وا  نانیـشناج  یلع و  هریـس  ّتنـس و  زا  يوریپ  هک  یهورگ 

225 ص :  هعیش .....  رد  البرک  دادخر 
____________________________________________________________

ص 188 مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 1)
ص 148 ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  (. 2)

رکاسع ص 193 نبا  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  (. 3)
47 ظفللا 49 - یف  فالتخالا  کن : و  یسیلگنا ) نتم   ) ص 81 ج 1 ، جیربمک ، هاگشناد  مالسا ، خیرات  (. 4)

ص:226  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دوب نکمم 

رگید يوس  زا  دنتسنادیم . وا  بختنم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یصو  ار  اهنآ  هدوب و  همئا  عبات  ثیح  ره  زا  یهورگ  نایعیـش ، نایم  رد 
«1 . » دوب دـح  نیمه  رد  اهنآ  عّیـشت  هتـشاد و  رظن  رد  نایوما  رب  ار  نایولع  يرترب  اهنت  رگید  قطاـنم  زا  یـضعب  قارع و  مدرم  زا  ییاـههورگ 
مالّسلا و هیلع  یلع  ّقح  اهنت  ار  تماما  هک  دندوب  ینایعیش  زا  دندیسر ، تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  البرک  رد  هک  يدارفا 

اریز دننک ؛ يرای  ار  وا  دنراپـسب و  شلها  هب  ار  قح  ات  تساوخ  مدرم  زا  يدّدعتم  دراوم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  دنتـسنادیم . شنادنزرف 
نم مکیلع  رومألا  هذـه  ۀـیالوب  یلوأ  نحن  هللا و  لوسر  تنب  نبا  اـنأ  ساـنلا  اـهیأ  : » دومرف يدروم  رد  « 2 . » دنتـسه قح  نیا  بصاغ  نایوما 

«4 .« » هللا لوسر  نم  یتبارقل  يریغ  نم  ّقحأ  انا  و  : » دومرف رگید  ياج  رد  و  « 3 . » مهل سیل  ام  نیعدملا  ءالؤه 
. دندرک نایب  مظن  رثن و  اب  ار  داقتعا  نیا  یفلتخم  ياهتصرف  رد  شنارای  ماما ، رب  هوالع 
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هدرک هبلغ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یصو  رب  يرگهلیح  اب  هکلب  تسین ؛ قح  هب  هفیلخ  هیواعم  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : دایز  نبا  هب  ملـسم 
: تفگیم البرک ، رد  نیسح  ماما  باحصا  ینزی ، هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  « 5 . » تسا هدرک  بصغ  ار  تفالخ  و 

. تسا نسح  نیسح و  نید  نامه  منید  هدوب و  نزی  لآ  زا  هللا  دبع  دنزرف  نم  « 6  » نسح نیسح و  نید  یلع  ینیدنزی  لآ  نم  هللا  دبع  نب  انأ 
: تفگیم مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  باطخ  قورسم  نب  جاجح  نینچمه 

: تفگیم يرعش  رد  یلجب  عفان  نب  لاله  « 7  » اّیصو هفرعن  يذلا  کلذاّیلع  يدنلا  يذ  كابأ  مث 
یلع شردـپ - نیـسح و - نید  ناـمه  منید  متـسه و  یلجب  میمت و  ینب  زا  نم  « 8  » یلع نیـسح و  نید  یلع  ینیدیلجبلا  ینمیلا  مالغلا  اـنأ 

. تسا
______________________________

. میاهتفگ نخس  هراب  نیا  رد  یفاک  هزادنا  هب  ناریا  رد  عّیشت  خیرات  باتک  رد  ام  (. 1)
ص 135 ج 5 ، حوتفلا ، ص 170 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  (. 2)

ص 137 ج 5 ، حوتفلا ، (. 3)
145 صص 144 - ج 5 ، نامه ، (. 4)

ص 98 ج 5 ، نامه ، (. 5)
ص 194 ج 5 ، نامه ، (. 6)
ص 199 ج 5 ، نامه ، (. 7)
ص 201 ج 5 ، نامه ، (. 8)

ص:227  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: تفگیم يرعش  رد  زین  هللا - مهمحر  بلاط - یبا  نب  یلع  نب  نامثع 

رهاطلا لاعفلا  وذ  یلع  یخیشرخافملا  وذ  نامثع  انأ  ینإ 
رئاخألا ةریخ  نیسح  وخأرهاطلا  یبنلا  مع  نبا  و 

رهاط كاپ و  ياهراک  بحاص  یلع ، میاقآ  متـسه . رخافم  بحاص  ناـمثع  نم  « 1  » رصانلا ّیصولا  لوسرلا و  دعبرغاصالا  رابکلا و  دیـس  و 
یصو ربمایپ و  زا  دعب  ناکچوک  ناگرزب و  دیس  تسا . ناگدیزگرب  نیرتهدیزگرب  هک  نیسح  ردارب  متسه . رهاط  ربمایپ  ّمع  رـسپ  نم  تسا ،

. متسه
راعشا نیا  زا  « 2 . » نامثع نید  یلع  انأ  تفگ : شربارب  رد  نمشد  هاپس  زا  یـصخش  یلع . نید  یلع  انأ  یلمجلا  انأ  تفگیم : لاله  نب  عفان 

يرادفرط دح  رد  هن  ار ، ماما  نارای  یعیـش  داقتعا  ناوتیم  یبوخب  هدـش ، لقن  نارگید  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  سابع  زا  هک  يراعـشا  زین  و 
. درک كرد  یبوخب  ار ، نآ  يداقتعا  دعب  هکلب  یسایس ،

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  تمکح 

یـسایس گنهرف  رد  شبنج  نیرترادیاپ  نآ ، یبالقنا  عون  زا  یـسایس  تکرح  کی  یبهذم و  سدـقم  تضهن  کی  ناونع  هب  البرک  شبنج 
يولع و یتموکح  ندرک  نیزگیاج  یـسایس و  ینید و  تافارحنا  ندودز  نید ، ماـکحا  ياـیحا  تهج  رد  یتضهن  شبنج ، نیا  تسا . هعیش 
. دوب يزوریپ  یعون  تسکـش و  یعون  يواـح  دوـخ  فادـها  هب  یباـیتسد  هیواز  زا  ـالبرک  شبنج  تسا . هدوـب  يوـما  ماـظن  ياـجب  یتماـما 

لیلد هب  يونعم  يزوریپ  تسا . هدوب  يولع  یتلود  داجیا  يوما و  تموکح  ینوگنرـس  فده  هک  نیا  نتفریذپ  هب  هجوت  اب  یـسایس  تسکش 
هیلع نیسح  ماما  فادها  رامش  رد  ار  يوما  تموکح  ینوگنرـس  یـسک  رگا  یمالـسا . هعماج  رد  ینید  لیـصا و  يونعم  ياهنامرآ  میکحت 
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. دریذپن مه  ار  یسایس  تسکش  دیاش  درواین ، مالّسلا 
. درک یقلت  مالّسلا  هیلع  یلع  لآ  هب  تموکح  ندنادرگزاب  يارب  نکمم  یـسایس  شالت  نیرخآ  دیاب  ار  البرک  شبنج  هک  تسا  نآ  تقیقح 

يرتشیب حرش  هب  زاین  انعم ، نیا  حیضوت 
______________________________

ص 206 ج 5 ، نامه ، (. 1)
336 صص 331 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  (. 2)

ص:228  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هتفر تسد  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ار  شیوخ  قح  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  درادن  دوجو  يدیدرت  نیرتکچوک  دراد :
ریظن شنایعیـش  دوخ و  هراب  نیا  رد  ددرگزاب . رادـقح  هب  قح  ات  تشاد  ار  نآ  راـظتنا  رمع ، زا  سپ  درک . توکـس  یلیـالد  هب  اـما  دـیدیم ،

، دیدج طیارش  رد  هک  درک  ساسحا  نینچ  ماما  نامثع ، هرود  رد  نآ  زا  سپ  دیسرن . ییاج  هب  اهشالت  نیا  اما  دندرک ، شالت  رامع  دادقم و 
تخس تامادقا  هام  هن  لاس و  راهچ  یط  رد  دیما  نیا  درک . راودیما  ار  وا  مدرم  رارصا  لاح  نیا  اب  درادن . یقفوم  زادنامشچ  هعماج  يربهر 

دیاب نونکا  دـش . هتـسکش  مه  رد  تعرـسب  مه  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هنادـیمون  دودـحم و  شالت  تفر . داب  رب  حیحـص  يربهر  يارب  ماما 
رب یتاضارتعا  تدم  نیا  رد  هچرگ  درک  ربص  ار  تدم  نیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـشیم . حرطم  هیواعم  گرم  ات  ياهلاس  تسیب  راظتنا 

. تشاد نایعیش  یخرب  لتق  هژیوب  یسایس  ياههنیمز  رد  هیواعم 
. دمآ نایم  هب  دیزی  يدهعتیالو  زا  نخس  هیواعم  نیگنن  تایح  رخآ  ياهلاس  رد 

. دنک لمحت  تسناوتیمن  تماما  ماقم  رد  ماما  لاح  نیا  اب  دوبن . يدیما  نادنچ  اما  درک ، تفلاخم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
راب دنچ  قارع  دش . هدوشگ  قرـش  تمـس  زا  يدیما  هنزور  هک  دوب  اجنیا  رد  دمآ . هکم  هب  ضارتعا  يور  زا  ماما  دیزی ، ندـمآ  راک  يور  اب 

رد طقف  هکلب  زاجح  ماش و  رد  هن  دریگ ، تروص  یمادـقا  دوب  رارق  رگا  درک . دـشیم  هچ  اـما  دوب . هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  ینومیماـن  هبرجت 
درک نوگنرس  ار  يوما  تموکح  دندوب  نآ  رد  نایعیـش  هک  قارع  ناناملـسم  کمک  هب  رگید  راب  کی  ات  دوب  نکمم  ایآ  دوب . نکمم  قارع 

. درکیم دـییأت  ياهزادـنا  ات  ار  رما  نیا  دیـسر  ماما  هب  اهنآ  ربخ  هک  ياهدرتسگ  ياهتیامح  ینعی  رما ، رهاظ  دومن ؟ اپ  رـس  ار  يولع  تلود  و 
نخـس تفرگ . رارق  دایز  نبا  هاپـس  ربارب  رد  وا  دوب . هدش  نوگرگد  عاضوا  دش ، کیدزن  هفوک  هب  یتقو  ماما  دادن ، تسد  زا  ار  تصرف  ماما 

. دیسر تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد  شدودحم  نارای  هارمه  هک  دش  نآ  هجیتن  تفریذپن . ماما  دوب ، دیزی  اب  تعیب  ندش و  میلست  زا 
يارب نکمم  یـسایس  شـالت  نیرخآ  ـالبرک  هک  نیا  نآ  میدرک و  هراـشا  نآ  هب  لـبق  رطـس  دـنچ  هک  تسا  ینخـس  حرـش  رد  حیـضوت  نیا 

دوب ياهعماج  رد  يولع  یتلود  هب  یبایتسد 
ص:229  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دشیم هتخانش  ناناملسم ! هعماج  ناونع  هب  هک 
نب یلع  هیفنح و  نب  دمحم  زج  طیارش  نآ  رد  نادناخ  نیا  هتسجرب  نادرم  زا  دندیـسر . تداهـش  هب  نایبلاط  نادناخ  ناگتـسجرب  البرک  رد 

نادناخ یمامت  ندرب  نیب  زا  يارب  مادقا  نیا  هزادنا  هچ  ات  تفگ  دیاب  نیاربانب ، دنامن . هدنز  یسک  رفعج  نب  هللا  دبع  مالّسلا و  هیلع  نیـسحلا 
هیلع داجـس  ماما  یگدنز  اب  یـسک  رگا  درکیم ؟ دـیابیم  هچ  نادـناخ ، نیا  هدـنامیقاب  نونکا  تسا . هدوب  كانرطخ  مالّـسلا  مهیلع  ربمایپ 

- یـسایس یتکرح  هب  مادـقا  درک . یظفاحادـخ  لماک  روط  هب  یماظن  تسایـس  اب  ماـما  هک  دـیوگب  یتحار  هب  دـناوتیم  دـشاب  انـشآ  مالّـسلا 
ياهـشبنج اب  تدـم  نیا  رد  هن  دوب و  يرگید  یعیـش  مایق  نداد  ناماس  هشیدـنا  رد  هن  ماما  دـش . ضرف  هتفای  همتاخ  طیارـش  نآ  رد  یماـظن ،
ياهزادنا ات  هراب  نیا  رد  ماما  رارصا  تشاد . يدردمه  دیاش  هچرگ  درک ، يراکمه  نایولع  راداوه  یتح  يوما و  فلاخم  یماظن  یـسایس -

هب دزاس . دنمهرهب  شیوخ  یملع  تکربرپ  هرفـس  زا  ار  همه  هتخادرپ و  یملع  راک  هب  لوبقم  یتیـصخش  دـح  رد  تسناوت  هنیدـم  رد  هک  دوب 
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باهـش نبا  مالک  رد  ار  ماما  زا  دـیجمت ، فیرعت و  همه  نآ  نونکا  دـمآیم ، رب  ماما  تامادـقا  زا  تسایـس  يوب  یکدـنا  رگا  دـسریم  رظن 
تیـصخش ماما و  ياعد  ماما ، هقف  دـنام . یقاب  ماما  ناونع  هب  نایعیـش  يارب  نانچمه  ماما  دروخرب ، نیا  دوجو  اب  میتشادـن . وا  لاثما  يرهز و 

. دش هتفریذپ  یعیش  تماما  يوگلا  کی  ناونع  هب  هعیش  رد  ماما 
هب داقتعا  هک  یشخب  درکیم و  لابند  ار  ردپ  یشم  نامه  هک  یشخب  دش . شخب  ود  یعیش  تکرح  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تلحر  زا  سپ 
لاس رد  تلحر   ) مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  ینعی  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دشرا  دنزرف  تسد  رد  تسخن  شخب  يربهر  تشاد . یبالقنا  یـشم 

یکدنا تداهـش  تقو  رد  هک  لاـس 122 ) رد  تلحر   ) یلع نب  دـیز  رتـکچوک  دـنزرف  تسد  رد  رگید  شخب  تفرگ و  رارق  ای 117 )  114
یماظن تکرح  وا  هک  ینامز  رد  تشاد . زین  یبالقنا  تکرح  هب  يدـج  داقتعا  اما  تشاد ، ار  ردارب  مارتحا  دـیز  تشاد . لاس  لـهچ  زا  شیب 

رادهدهع مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شردارب  دنزرف  تسایـس ، نامه  اب  ار  ردپ  نادرگاش  يربهر  هدرک و  تلحر  شردارب  درک ، زاغآ  ار  دوخ 
مالّسلا هیلع  قداص  ماما  تیعبت  هب  یشخب  دوب و  یبالقنا  یشم  هب  دقتعم  دیز ، يرادفرط  هب  یشخب  دش ، تمسق  ود  هفوک  یعیش  ياضف  دوب .

ماما تسایس  نامه 
ص:230  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

وا یتیصخش  رظن  زا  دوب و  لیاق  دیز  يارب  هک  یمارتحا  همه  اب  مود  تکرح  دندرکیم . لابند  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالّسلا و  هیلع  داجس 
ماما رظن  زا  تکرح  نیا  تشادن . یبالقنا  یشم  هب  يداقتعا  درکیم ، یقلت  صلاخ  ياهزیگنا  مایق  نیا  رد  ار  وا  هزیگنا  یتح  و  دوتـسیم ، ار 

. تفاییمن همتاخ  تداهش  زج  یهار  هب  دوب ، هدش  یماما  نایعیش  هد  ناماس  نونکا  هک  مالّسلا  هیلع  قداص 
هب توـعد  اـههورگ  همه  زا  ناراـی ، یکدـنا  لـیلد  هب  اـی  و  دـید ، ار  نایعیـش  زا  یـشخب  یهارمه  مدـع  هک  دـیز  هک  تسا  نآ  بلاـج  هتکن 

. دناهدرک يدردمه  ساسحا  وا  اب  هتشاد و  روضح  وا  مایق  رد  اههقرف ، همه  زا  هک  دراد  دوجو  یناوارف  دهاوش  درک . يراکمه 
شدامتعا البرک  زا  سپ  زا  هعیش ، دوب . هدرک  داجیا  دوخ  يارب  هعیـش  هک  دوب  یبوچراهچ  زا  جورخ  نایعیـش  ریغ  یهارمه  ینعی  هلأسم ، نیا 

طخ هک  تسنادیم  یطخ  زا  لماک  هدشجراخ  ار  اهنآ  رگید  نخـس  هب  دوب . هداد  تسد  زا  ناناملـسم  یمومع  هعماج  مان  هب  ياهدـیدپ  هب  ار 
رگا دـندرکیم . تکراشم  شماـیق  رد  جراوخ  زا  یناـسک  یتح  دوب و  هدـش  جراـخ  بوچ  راـهچ  نیا  زا  دـیز  نونکا  دوب . یمالـسا  لیـصا 

رب ناوت  هعیش  دودحم  تیعمج  دنتشادن . درک  باختنا  دیز  هچنآ  زج  یهار  دنشاب ، فیس » باحـصا   » ات دنتـشاد  نآ  يانب  زین  یماما  نایعیش 
. تشادن ار  ریگارف  یشبنج  ییاپ 

دیدرت ضرعم  رد  نآ  يرادیاپ  هکنآ  رب  هوالع  دوش ، اپرب  اههقرف  همه  يراکمه  اب  یشبنج  ات  دوب  رارق  رگا  هک  دوب  نآ  لکشم  نایم  نیا  رد 
رد دشیم ، قفوم  یشبنج  نینچ ، رگا  اهنیا ، رب  نوزفا  دریگب . هلصاف  شیوخ  یهقف  يداقتعا و  هبوچ  راهچ  زا  عیشت  ات  تشاد  ترورض  دوب ،

راـک رـس  رب  یتقو  دـنداد . ناـماس  ار  یعیـش  یـشبنج  ساـبع  ینب  هک  مینادیم  تشادـن . دـنتفر  ساـبع  ینب  هچنآ  زج  یهار  يزوریپ  يادرف 
هب ربج  هب  ار  هعماج  راب  تنوشخ  رایسب  یمادقا  اب  دوب  نکمم  اهنت  دنشاب . هتشاد  یعیش  یتموکح  یّنس  هعماج  کی  رد  دنتسناوتیمن  دندمآ ،

. دنادرگزاب يرگید  هار 
ناونع هب  هکلب  فیـسلا » باحـصا   » ناوـنع هب  هن  هتفرگ و  شیپ  رد  یماـما  هعیـش  هک  یـشم  اـب  هک  تسا  نیا  لاؤـس  نوـنکا  همدـقم ، نیا  اـب 

يارب البرک  رگید ، نخس  هب  دنام ؟ یقاب  هعیش  رد  یلیلحت  هچ  اب  یناونع و  هچ  تحت  البرک  شبنج  دش ، هتخانش  همامالا » باحصا  »
ص:231  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هنوگچ یماما  هعیش  يارب  البرک  دش ، لابند  ییحی  شدنزرف  دیز و  تکرح  اب  هک  دوب  نآ  یماظن  عون  زا  یبالقنا  یشبنج  لصف  رس  نایدیز ،
؟ تفای یلیلحت 

هب هک  يرگید  ياههاگدید  شرگن ، ود  نیا  هنایم  و  هدوب ، البرک  هثداح  اب  دروخرب  رد  شرگن  ود  الوصا  هک  میاهتشاذگ  نیا  رب  ار  ضرف  ام 
. تسا لیامتم  وس  نآ  ای  وس  نیا 
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البرک شبنج  مود  شرگن  تسا . هتسناد  یصاخ  فادها  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  یصاصتخا  ياهثداح  افرـص  ار  البرک  هثداح  یکی 
رب اجنیا  رد  ام  دصق  تسا . هدوب  هدش  اپرب  رگید  یسایس  فده  ره  ای  تموکح  ینوگنرس  يارب  المع  هک  تساهتـسناد  یـسایس  یـشبنج  ار 

لیلد هب  ناـمز  ره  هک  میریذـپب  دـیاب  ار  هتکن  نیا  اـتلاجع  تسا . هدوب  هچ  هناـیفوص  ياهتـشادرب  دـشر  ياـههنیمز  میهد  ناـشن  اـت  تسا  نآ 
شور ام  اجنیا  رد  تسا . هتشاد  هبلغ  اهـشنیب  نیا  زا  یکی  هدوب ، ریگرد  نآ  اب  دوخ  ینوریب  ای  ینورد  لئاسم  ربارب  رد  هعیـش  هک  ياهیراوشد 

. میزادرپیم يرکف  لئاسم  هب  رتشیب  هتشاذگ  رانک  لوحت  نیا  یسررب  رد  ار  یخیرات 

یسایس تشادرب  هفطاع و 

زا شیب  ندیـسر  تداهـش  هب  رد  دوخ  صاخ  تیعـضو  لیلد  هب  البرک  هک  مینادیم  تسا . یفطاـع  دـعب  ـالبرک ، هثداـح  ياـههبنج  زا  یکی 
تهج ره  زا  هثداح  درک . داـجیا  هعیـش  هعماـج  بلق  رب  هنمادرپ  قیمع و  یمخز  نآ ، راـبنوخ  تیفیک  زین  تلاـسر و  نادـناخ  زا  نت  هدزناـش 
هیـضق دعب  نیا  ریثأت  تحت  هک  دندوب  یهورگ  نیتسخن  نیباّوت  دش . رادیدپ  هعیـش  رد  هلـصافالب  نآ  یفطاع  رثا  دوب . هظحالم  لباق  يدـج و 

رارق تداهش  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنـشاب ، هتـشاد  ینـشور  یـسایس  هشیدنا  هکنآ  نودب  دندیدیم ، رـصقم  ار  دوخ  هک  اجنآ  زا  هتفرگ و  رارق 
يراز هیرگ و  هب  زور  دنچ  یط  دندمآ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رازم  رس  رب  هفوک  زا  ماش ، يوس  هب  نتفر  زا  لبق  نانآ  هک  مینادیم  دنداد .

هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  تیب  لها  زا  نت  هدزناش  تداهـش  يور  ره  هب  تسا . هدوب  بیرغ  ياهدیدپ  زور ، نآ  هعماج  رد  يرما  نینچ  دنتخادرپ .
هچنآ هب  یهاگن  اب  دمآ . رد  رادیاپ  يرما  تروص  هب  هعیش  بولق  رد  نآ  زا  یشان  هودنا  هدوب و  تخس  يرما  ییانثتـسا  تروص  نآ  هب  هلآ  و 

دعب تعرس  هب  هک  تفایرد  ناوتیم  هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دقرم  ترایز  ءازع و  هماقا  هرابرد  مالّسلا  مهیلع  ناماما  ثیداحا  رد 
یفطاع

ص:232  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دش زاغآ  هنالاس  يرادازع  رورم  هب  درک . بذج  دوخ  هب  زین  ار  ناینس  زا  ياههورگ  یتح  هدرک و  زاب  هعیـش  هعماج  رد  ار  دوخ  ياج  البرک 
رب ینتبم  یتایبدا  دمآ ، شیپ  یماما ) اب  يدیز  زا  معا   ) نایعیش يارب  هک  ینینوخ  ياهدادخر  ریاس  هیضق و  نیا  ریثأت  تحت  زین  یعیش  تایبدا 

. دش هیثرم » »
هیرگ اب  هارمه  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مان  سپ  نآ  زا  درک . لابند  ار  یبدا  یفطاع - تکرح  نیا  راثآ  هعیـش  هعماج  رد  دیاب  بیترت  نیدب 
دقرم ترایز  هب  نتفر  هزادنایب و  یباوث  ماما  يارب  هیرگ  دمآیم . رامـش  هب  خـیرات  رد  يدژارت )  ) هنانیگمغ هثداح  نیرتمهم  اروشاع  هدوب و 

هب زین  ناماما  ریاس  تایفو  مایا  تفای و  يرتشیب  هعـسوت  مک  مک  یفطاـع  دـعب  نیا  تشاد . دـح  زا  نوزف  یـشاداپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
. داد يرست  ایبنا  یمامت  هب  ار  یناوخهضور  نیا  یفشاک  اهدعب  هک  مینادب  تسا  بلاج  دش . حرطم  ءازع  مایا  ناونع 

. دنک کمک  رظن  دروم  ثحب  رد  ار  ام  دناوتیم  البرک  یفطاع  ياههبنج  هب  نتخادرپ 
توق هعیـش  نایم  رد  ود  نیا  زا  کی  مادـک  هدوب و  هچ  البرک  هثداح  رد  هناـیفوص  تشادرب  یـسایس و  تشادرب  أـشنم  هک  دوب  نیا  اـم  لاؤس 
هدـنز ار  هثداح  کی  هرطاخ  میقتـسم  ریغ  روط  هب  دـناوتیم  یفطاع  ياـههبنج  هب  نتخادرپ  هک  تسا  ملـسم  هتکن  نیا  تسا . هتـشاد  يرتشیب 

. تشاد ناوتیمن  یـسایس  میقتـسم  تشادرب  یتخادرپ ، نینچ  اب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دـهد ، لاقتنا  ار  نآ  یـسایس  راب  يوحن  هب  دـنک و 

. دشاب هدمآ  رد  رارکت  لباق  يوگلا  کی  تروص  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  هک  تسا  نآ  میقتـسم  یـسایس  تشادرب  زا  ام  دوصقم 
ای ملظ  دـض  مادـقا  کی  یلک  شزرا  ینعی  تاملک - دـح  رد  زج  هب  راثآ ، تیهام و  ظاـحل  هب  تکرح  کـی  ندرک  هژیو  اـب  یتشادرب  نینچ 

. تسین هارمه  لقاال  رتهب  ریبعت  هب  ای  راگزاس  نادنچ  نآ - لاثما 

بالقنا حلص و  هبرجت  ود 
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عوقو هب  البرک  هثداح  هکنآ  زا  شیپ  دراد . یعرـش  تیجح  هزادـنا  کی  هب  ناـماما  همه  لاـمعا  یماـما ، عیـشت  رد  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن 
هیـصوت دوخ  صاخ  طیارـش  رد  ار  ملاظ  تموکح  اب  ندـمآ  رانک  هثداح  نآ  دوب . هداد  خر  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  حلـص  هبرجت  ددـنویپ ،

رگا درکیم .
ص:233  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هیلع نیـسح  ماما  مایق  مالّـسلا و  هیلع  نسح  ماما  حلـص  عطقم  ود  رد  یمالـسا  هعماج  رب  مکاح  طیارـش  توافت  هراـبرد  هک  ار  ییاـهثحب  اـم 
نیا تشاد . میهاوخ  طیارش  ود  رد  ار  توافتم  لمعلا  روتسد  ود  هک  تسا  نآ  هیضق  لقا  دح  تروص  نیا  رد  میریذپب ، هدش  حرطم  مالّـسلا 

رد وگلا  ود  نیا  زا  کی  مادک  دعب ، ياههرود  رد  هک  نیا  نآ  تسه و  شـسرپ  کی  اما  تسا . لوقعم  یقطنم و  يراک  هسفن ، دـح  یف  رما ،
اب یبالقنا  تازرابم  رظن  هطقن  زا  مالّسلا  هیلع  هعیـش  ناماما  میدرک ، هراشا  ثحب  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  دش ؟ رارکت  ناماما  ریاس  یگدنز 

. دنتفر شیپ  یماظن  يوگلا  نامه  هیاپ  رب  يدیز ، ناماما  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنتفرگ ، شیپ  رد  ار  ياهنایوجتملاسم  هار  البرک  يوگلا 
هب انب  هکلب  یبالقنا  یـشم  هیاپ  رب  هن  ار  شیوخ  تکرح  ناماما ، تسا  نآ  رـس  رب  هکلب  تسین ، تکرح  ود  نیا  جـیاتن  یبایزرا  رـس  رب  نخس 

دییأت ار  نآ  خیرات  هک  تسا  یلصا  نیا  ههبشیب  دنداد . رارق  هنایوجتملاسم  مارآ و  رهاظ  هب  یشور  هیاپ  رب  دنداد ، صیخشت  هک  یترورض 
ار دوخ  تیناقح  ناماما  هک  دوبن  انعم  نیا  هب  یتح  دوبن ، تقو  تموکح  تیعورـشم  شریذپ  يانعم  هب  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنکیم .

نیمه دنرادن . یصاخ  یبالقنا  یماظن و  مادقا  هک  دوب  انعم  نیا  هب  افرص  هکلب  دندرکیم ، راکنا  هعماج  یسایس  یمسر و  تماما  تسپ  يارب 
میهاربا خیـش  تارکاذـم  هب  یخیرات  هبرجت  کی  یـسررب  يارب  میراد . فلتخم  ياـههرود  رد  هعیـش  ياـملع  اـهقف و  یگدـنز  رد  ار  هبرجت 

ققحم لالدتـسا  هیاپ  اجنآ  رد  درک . هجوت  دـیاب  يوفـص  سیـسأتلا  دـیدج  تلود  اـب  يراـکمه  یهارمه و  رـس  رب  یکرک  ققحم  اـب  یفیطق 
«1 . » تسا مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  یخیرات  هبرجت  رب  دوب ، يوفص  تلود  ناراکمه  زا  هک  یکرک 

نینچ هک  نیا  نآ  دیـسر و  البرک  هثداح  زا  هنایفوص » تشادرب   » و یـسایس » تشادرب   » باب رد  يرگید  هتکن  هب  ناوتیم  تاحیـضوت  نیا  اـب 
. دیازفیب نآ  هنایفوص  تشادرب  راب  رب  هدرک و  مک  ار  البرک  هثداح  زا  یسایس  تشادرب  راب  تسناوتیم  یشور 

حرـش ار  يزیچ  نینچ  دوب  انب  رگا  تسین . ناماما  تامادقا  ياهیگژیو  نایب  رب  ام  يانب  هک  مینک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  هلـصافالب  دـیاب  اجنیا  رد 
مالّسلا و هیلع  قداص  ماما  دهع  ات  بتکم ، نییبت  يارب  یملع » تامادقا   » هرود ود  رد  البرک  هثداح  زا  سپ  ار  ناماما  تکرح  مهد 

______________________________

35 صص 36 - ، 1370 مق ، نایرفعج ، لوسر  يوفص ، هرود  رد  تسایس  نید و  (. 1)
ص:234  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هب دنتـشاد ، ار  یعاد »  » لاسرا متـسیس  سابع  ینب  نآ  زا  شیپ  میدرکیم . میـسقت  دعب  هب  مظاک  ماما  هرود  زا  تلاکو »  » متـسیس داجیا  هرود 
چیه هیدیز ، دننامه  تکرح  ود  نیا  هک  مینادیم  اما  دـندرک . لابند  ار  هبرجت  نیا  زین  نایلیعامـسا  نآ ، عبت  هب  یماما و  هعیـش  اهنآ ، تازاوم 

. دنتشاذگن رس  تشپ  یملع » تامادقا   » هرود ناونع  هب  ار  ياهرود 

گنهرف ای  تسایس  هبرجت 

هب رتشیب   ) دنتشادن يدج  هلخادم  تسایـس  رد  و  دندادیم ، یگنهرف  راک  هب  هک  یتلاصا  عبت  هب  ناماما  یـسایس  یـشم  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
(، دندرکیم يربهر  ظفح و  دوجوم  هعماج  نورد  رد  ار  نآ  زین  نامز  نامه  دنهد و  لکش  ار  یعیش  ياهعماج  دنناوتب  هک  يزور  دیما 

روهظ هشیدنا  رد  یماما  هعیـش  ینعی  دوبن . لیاق  يرابتعا  نادنچ  دوجوم  تسایـس  يارب  هک  تشاذگ  یقاب  ار  رثا  نیا  هیماما  هعیـش  رد  اهدعب 
هّیقت و باب  زا  رورم  هب  تشادن . تسایس  راک  رد  هلخادم  هب  یموزل  تروص  نیا  رد  دوب . مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  رگید  ریبعت  هب  بیاغ و  ماما 
، دوب هدـش  هدوزفا  نآ  تدـش  رب  زور  ره  هتـشاد و  ناماما  نامز  زا  تفالخ  هاگتـسد  رد  ذوفن  رد  نایعیـش  دوخ  هک  ياهویـش  ساـسا  رب  یتح 
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دوخ هب  ینافرع  گـنر  مک  مک  مهم ، یـسایس  ياـههنیمز  نتـشاد  مغر  یلع  هعیـش ، هک  دـش  نآ  هجیتن  دـندرک . رتکیدزن  ماـکح  هب  ار  دوخ 
زج یهار  ایآ  تفاییم ؟ یلیلحت  هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  یتیعضو  نینچ  رد  دش . یهت  تسایس  زا  شهقف  لقا  دح  ای  و  تفرگ ،

( تفریذپ طایتحا  اب  ار  هتشون  نیا  دیاب  و  : ) دسیونیم تیانع  دیمح  تشاد ؟ دوجو  هنایفوص  ياهتشادرب  تیوقت  يوس  هب 
ناونع هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هلأسم  مکاح ، ماظن  هب  نداد  رد  نت  هّیقت و  هنابلط  میلـست  هویـش  هب  هعیـش  نوزفازور  شیارگ  اـب 

، یـسایس یبای  یهاگآ  ای  داشرا  هن  و  ندرک ، هیرگ  لاح  نیع  رد  دش )!(  هعیـش  هنایوجهزرابم  فده  میکحت  اب  نتخاس ، تما  يادف  ار  دوخ 
اهلتقم و بلغا  مان  زا  لوا  هجرد  رد  هتکن  نیا  دش . هتخانـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدـهاجم  هرطاخ  دای و  لک  زا  فدـه  اهنت  ناونع  هب 

نازحالا ریثم  سونایقا ،) ایرد و  ینعی  طیحم   ) ءاکبلا طیحم  ءاکبلا ، نافوط  ءاـکبلا ، حاـتفم  دـیآیم : رب  ـالبرک  هعقاو  هب  طوبرم  ياههرکذـت 
یتیاور هب  تردن  هب  رایسب  ای  نازوس .) ياهگوس   ) فوهل اهمغ ،) هدننازیگنارب  )

ص:235  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هنادـنمگوس و تیاور  نداد  تسد  هـب  اـنامه  بلاـغ  شیارگ  میروـخیم . رب  دـهدب ، هناروشحلـس  یهاوـخ  هـنیک  ییوجماـقتنا و  يوـب  هـک 

«1 . » تسالبرک عیاقو  راوهیثرم 
هک تسا  نآ  دراد  تیمها  هچنآ  دناهدرک ، دیکأت  یسایس  شرگن  رب  هک  یناسک  دناهدوب  هعیش  یخیرات  ياههرود  همه  رد  هک  تسا  ینتفگ 

. تسا هدوب  هچ  بلاغ  شرگن 

ماما موهفم 

هچ تیونعم  تسایـس و  هزوح  رد  یماما  هعیـش  هشیدـنا  رد  ماما »  » الوصا هک  تسا  نآ  دـنکیم  يراـی  ثحب  نیا  رد  ار  اـم  هک  یموس  هتکن 
یـسایس تسپ  عون  چـیه  ناـماما  رگید  مالّـسلا ، هیلع  یبـتجم  ماـما  شدـنزرف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  زجب  هک  مینادیم  دراد ؟ یهاـگیاج 
هتساوخ شریذپ  زا  اراکشآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هکنآ  زج  میربب . راکب  زین  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دروم  رد  دیاب  ار  انثتـسا  نیا  دنتـشادن .

نآ زج  یـسایس و  روما  رد  ییارجا  تلاخد  عون  چـیه  ات  درک  طرـش  نآ ، رب  نوزفا  تفریذـپ . ار  نآ  رابجا  هب  اـهنت  تفاـترب و  يور  نومأـم 
ياج رب  هعیـش  هشیدنا  رد  تماما  موهفم  رب  يراثآ  هچ  یـسایس ، يربهر  زا  ناماما  ندش  ادـج  هک  تسا  نیا  شـسرپ  نونکا  دـشاب . هتـشادن 

« تیالو  » موهفم رد  دّرجت  دـشر  ریـس  دـشیم . رتشیب  ماما  موهفم  يونعم  یحور و  راـب  هک  دوب  نیا  نآ  هجیتن  یعیبط  روط  هب  تشاذـگیم ؟
رب هک  « 2  » دوب یسایس  یتسرپرـس  یعون  لصا  رد  تیالو  دشاب . ماما  موهفم  ندوب  یـسایس  ریغ  یخیرات  هبرجت  نیمه  زا  یـشان  تسناوتیم 

هدـش و هدوزفا  نآ  هنایفوص  راب  لمع ، هلحرم  رد  نآ  یـسایس  فعـض  تازاوم  هب  اما  دـشیم ، فیرعت  لمع  ملع و  رد  رترب  ياهیگژیو  هیاپ 
یثیدح هزوح  نآ ، يّدج  يانعم  هب  تسایس  اب  ندوب  ریگرد  مدع  تفای . دربراک  یعیبط  ءارو  ام  هزوح  رد  تسایس ، هزوح  رد  دربراک  ياجب 

ناشن هدـمآ  ماما  رادـتقا  هزوح  نایب  رد  هچنآ  زین  و  هدـش ، حرطم  ماما  ياهیگژیو  هراـبرد  هک  ییاـهثحب  دـناشک . يرگید  تمـس  هب  ار  هعیش 
نیرتمهم هنیمز  نیا  رد  دیاش  تسا . هیناطلـسلا » ماکحا   » يانعم هب  یـسایس  دعب  زا  رتشیب  رایـسب  تسایـس ، ءارو  ام  داعبا  هب  هجوت  هک  دهدیم 

هزوح هب  هعیش ، رد  تماما  زا  ثحب  هک  دشاب  نآ  دهاش 
______________________________

ص 312 ، 1362 نارهت ، یهاشمرخ ، نیدلا  ءاهب  همجرت  تیانع ، دیمح  رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  (. 1)
. مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  (. 2)

ص:236  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هقف هزوح  هب  دوب ، يوق  نآ  رد  یلمع  ياههبنج  رگا  هک  یلاـح  رد  دـمآرد . دـیاقع  لوصا  نمـض  رد  رگید  نخـس  هب  هدـش و  هدرپس  مـالک 

رد هتشاد ، یماظن  یسایس و  گنر  اراکـشآ  هک  البرک  نانوچ  ياهثداح  هنوگچ  هک  درک  روصت  ناوتیم  یتیعـضو  نینچ  رد  دشیم . هدرپس 
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. دوش لح  تماما ، رد  هنایارگفوصت  تکرح  دنور 

نایلاغ ریثأت 

یتوهال ياهشرگن  نداد  تبسن  اب  اهنآ  دندوبن . مهـسیب  مه  نایلاغ  البرک ، رابنوخ  هثداح  زین  تماما و  موهفم  ندرک  یـسایس  ریغ  هنیمز  رد 
دناوتیم هدش ، لقن  اهنآ  هرابرد  نایلاغ و  زا  هچنآ  هب  یهاگن  دنتـشاد . ییازـسب  ریثأت  عقاو ، تسایـس و  زا  تماما  موهفم  دّرجت  رب  ناماما ، هب 

روحم رب  یلوصا  روط  هب  یلاغ  نایعیش  اب  لدتعم  نایعیش  عازن  دهد . ناشن  تماما  موهفم  ندرک  یـسایس  ریغ  رد  ار  اهنآ  تجامـس  رارـصا و 
ءامـسلا یف  يذلا  وه  : » دیامرفیم هک  ینآرق  هیآ  نیا  حرـش  رد  اهنآ  تسا . بلاج  هنومن  نیا  هب  هجوت  دوب . تماما  هزوح  رد  ییارگتیهولا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  ات  دش  ببـس  نانآ  نخـس  نیا  مامالا .» وه  اولاق  . » تسا ماما  نامه  نیمز  رد  هلا  هک  دنتفگیم  هلا » ضرالا  یف  هلا و 
«1 . » دناوخب نیکرشم  يراصن و  دوهی و  سوجم و  زا  رتدب  زا  ار  اهنآ 

نامه رد  مه  يرگید  ياهروحم  رد  ای  تسا  تماما  هزوح  رد  ییارگتیهولا  روحم  رب  افرـص  ولغ  ثحب  ایآ  هک ، تساجنیا  شـسرپ  نونکا 
نوچ يراثآ  ای  و  دناهتـشاد ، رارـصا  یلاغ  نایوار  زا  یخرب  فیعـضت  رد  ثیدـح  ملع  ناـگرزب  زا  یخرب  هک  نیا  تسا ؟ هدوب  حرطم  هزوح 

شرگن رد  تسا . هدوبن  ییارگتیهولا  هدودحم  رد  افرص  ثحب  روحم  هک  نیا  رب  تسا  يدهاش  دناهتـسناد ، طقاس  رابتعا  هدید  زا  ار  رئاصب 
باختنا هرابرد  لیئربج  دندوب  یعدم  هک  یناسک  دندوب  نایلاغ  نایم  رد  هک  میشاب  هتـشاد  دایب  تسین . هللا  لوسر  زا  رتمک  يزیچ  ماما  یلاغ ،

رتالاب یتح  یتوبن و  ياهیگژیو  ياطعا  دـیزگیم . رب  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  تسیابیم  هتفر و  اطخ  هب  هللااـب ) ذوعن   ) لوسر
تماما نیا  الاب  ملاع  رد  تسین  دوهشم  شتماما  ییارجا  تسایس  هزوح  رد  ماما  رگا  ات  دوب  انعم  نیا  هب  اهنآ ، زا 

______________________________

ص 300 دهشم ، يوفطصم ، قیقحت : یسوط ، رفعج  وبا  لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  (. 1)
ص:237  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ینیوانع الوصا  هک  تسا  نآ  رس  رب  نخس  تسین ، اهنآ  تابثا  ای  روما  نیا  یفن  رس  رب  نخـس  تسا . رتعیـسو  شاهنماد  رتمکحم و  زیچ  ره  زا 
ياـضف رد  تیـالو  هزوح  زا  شیب  رایـسب  درجم  ياـضف  رد  تیـالو  هزوح  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  هدـمآ  هباـشم  دراوم  اـی  و  رئاـصب »  » رد هک 

. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تسایس 
هک ار  تضهن  نیا  یـسایس  هبنج  دندیـشیدنایم و  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  نایلاغ  الوصا  مینادب  هک  تسا  نآ  ياج  نونکا 

هکنآ دوب  راگزاس  الماک  تالغ  هشیدنا  اب  هتبلا  داد و  خر  هراب  نیا  رد  هک  یبیجع  هتکن  دـندرکیم . لیلحت  هنوگچ  دوب ، تسکـش  رهاظ  رد 
زا تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دوب  نیا  اهنآ  لاؤس  تفای . مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  هب  هیبش  یتیعقوم  هثداح  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
راد هب  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  یـسیع  تیعـضو  اب  ار  وا  تیعـضو  هک  تسا  نآ  رتهب  مییآ ؟ ردب  ادخ » یلو   » يارب یتسکـش  نینچ  ریگ 

یماش دعسا  نب  ۀلظنح  نایفوک  زین  البرک  رد  دندیشک . بیلـص  هب  ار  يرگید  صخـش  حیـسم  ياجب  نایدوهی  مینادب . هیبش  وا  ندش  هتخیوآ 
ار ثیدح  همجرت  یسلجم  همالع  میروایب : ار  رظن  دروم  تیاور  تسا  رتهب  هراب  نیا  رد  دندناسر ! لتق  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياجب  ار 

: تسا هدروآ  هنوگ  نیا  هب 
رد یهورگ  هک ، درک  ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تمدخ  هب  يوره  تلـص  وبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا 

دنکفا یماش  دعسا  نب  ۀلظنح  رب  ار  وا  تهابش  یلاعت  قح  دشن و  هتشک  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  دننکیم  يوعد  هک  دنتـسه  هفوک 
یَلَع َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو  : » دنزاسیم تجح  ار  هیآ  نیا  درب و  الاب  نامسآ  هب  ار  یسیع  هکنانچ  درب ، الاب  نامسآ  هب  ار  ترـضح  نآ  و 

(. 141 ءاسن / «، ) اًلِیبَس َنِینِمْؤُْملا 
هیلع هّللا  یّلـص  ادخ  ربمغیپ  ندرک  بیذکت  هب  ناشیا  دناهدش  رفاک  و  ادخ ، تنعل  بضغ و  داب  ناشیا  رب  دنیوگیم ، غورد  دومرف : ترـضح 
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، نیسح زا  دوب  رتهب  هک  یسک  دش  هتـشک  نیـسح و  دش  هتـشک  هک  دنگوس  ادخ  هب  دش . دهاوخ  هتـشک  ترـضح  نآ  هک  داد  ربخ  هک  هلآ  و 
دیهـش رهز  هب  ارم  میوشیم و  هتـشک  هکنآ  رگم  تسین  تلاسر  تیب  لها  زا  کی  چـیه  و  مالّـسلا . امهیلع  نسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  ینعی 
لیئربج ار  ترضح  نآ  تسا  هداد  ربخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نم  هب  تسا  هدیـسر  ربخ  نیا  و  هلیح . رکم و  هب  درک  دنهاوخ 

و نایملاع . دنوادخ  بناج  زا 
ص:238  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رد یلاعت  قح  هکنآ  لاح  و  دوب ؟ دارم  دـناوت  انعم  نیا  هنوگچ  تسین و  نمؤم  رب  یتجح  ار  رفاک  هک  تسا  نآ  هیآ ، نآ  رد  یلاـعت  قح  دارم 
بلاغ ناشیا  رب  ناربمغیپ  تّجح  ناشیا  نتشک  دوجو  اب  نکیل  دناهتشک و  قحان  هب  ار  ناربمغیپ  زا  يرایسب  نارفاک  هک  تسا  هداد  ربخ  نآرق 

«1 . » دوب رهاظ  ناشیا  ّتیقح  دوب و 
نیسح ماما  هک  دنراد  نآ  يوعد  هک  نانآ  لوق  هک  دمآ  نوریب  رمالا  بحاص  ترـضح  طخ  هب  ینامرف  هک : تسا  هدمآ  زین  يرگید  ربخ  رد 

نب یـسیع  هب  ار  نیـسح  ماما  هیبشت  « 2 . » تسا یهارمگ  تلالـض و  تسا و  همئا  لوسر و  بیذـکت  تسا و  رفک  هدـشن  هتـشک  مالّـسلا  هیلع 
قح رد  هک  ار  نایلاغ  دنک  تنعل  ادخ  تسا : هدش  هدوزفا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  هدمآ و  زین  يرگید  ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  میرم 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هرابرد  اههیجوت  لیبق  نیا  زین  یعیش  نایلاغ  عبانم  رد  « 3 . » دنوریم رد  هب  دح  زا  دننکیم و  ولغ  تیب  لها 
یف نطابلا  یلع  نیـسحلا  لتق  ۀـفرعم  یف   » ناونع تحت  یثحب  قداصلا » رفعج  اـنالوم  لـئاضف  نم  فیرـشلا  تفهلا   » باـتک رد  دراد . دوجو 

«4 . » تسا هلأسم  نیا  زا  نایلاغ  ییوگ  نایذه  لماش  هک  هدمآ  ۀیما » ینب  نمز 
هراب نیا  رد  دوش . مک  هعیش  رد  تماما  موهفم  یـسایس  راب  ات  تسا  هدش  ببـس  ناماما  همه  هب  تبـسن  ولغ  الوصا  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه 

رد نآ  ندرک  دودحم  رد  هدوب ، همه  رظنم  یئرم و  رد  اراکشآ  وا  یسایس  مادقا  هک  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  نایلاغ  عضوم  هژیوب 
هکلب یـسایس  موهفم  هن  نایحیـسم  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ندش  هدیـشک  بیلـص  هب  هک  مینادـب  رگا  تسا . هدوب  رثؤم  یتوهال  ياضف 
داتـسا میبایرد . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  ار  هیبشت  نیا  ریثأت  تیمها  میناوتیم  هدوب ، هجوت  لباق  نآ  یتوهال  دـعب  هیواز  زا  اـفرص 
داقتعا هابتـشا ، هب  یخرب  هک  هتکن  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  حیـسم  یـسیع  هسیاـقم  هراـبرد  یثحب  نمـض  رد  يرهطم 

، دناهدرک حرطم  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  حیسم  هیدفت  هب  ار  نایوسیع 
______________________________

ح 4 ص 271 ، ج 44 ، راونالا ، راحب  ج 5 ؛ ص 203 ، ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1)
ح 3 ص 271 ، ج 44 ، راونالا ، راحب  (. 2)

269 صص 271 - ج 44 ، راونالا ، راحب  ، 225 صص 227 - عیارشلا ، للع  (. 3)
ص 96 سلدنالا ) راد  توریب ، بلاغ ، یفطصم  قیقحت   ) فیرشلا تفهلا  (. 4)

ص:239  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ماما دشخبب ، ار  دوخ  ناوریپ  هانگ  تساوخ  بیلص  هب  ندش  هتخیوآ  هب  نداد  تیاضر  اب  هک  حیـسم  دننام  هک  انعم  نیا  هب  « 1 . » دناهداد هجوت 

. داد نت  تداهش  هب  نینچ  نیا  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح 

تسایس رما  تداهش و  تمکح 

ماما تداهـش  تمکح  اساسا  هک  تسا  نیا  لاؤس  نآ  درک . زاغآ  البرک  هثداح  هراـبرد  مهم  لاؤس  کـی  هب  خـساپ  اـب  ناوتیم  ار  ثحب  نیا 
هتشاد يرهاظ  تسکش  کی  البرک  رگید ، نخس  هب  يونعم ؟ ای  تسا  یسایس  یتداهش  تداهش  نیا  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  مالّسلا  هیلع  نیسح 

، نونکا اما  دوبن ، لاؤس  نیا  ياج  دیـشکیم ، شوغآ  رد  ار  یـسایس  يزوریپ  هثداـح  نیا  رگا  تسا . هدوب  نآیب  یپ  رد  ینینوخ  تداهـش  و 
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هچ مادقا  نیا  دنوشیم . هدنادرگ  رهش  هب  رهش  هدش ، ریسا  شنادنزرف  نز و  هدروخ و  تسکش  يوما  هاپس  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ تسا هتـشاد  ار  یفده  روظنم و  هچ  دوخ ، ّیلو  يارب  هثداح  نیا  شنیرفآ  رد  دنوادخ  رگید ، ترابع  هب  دشاب ؟ هتـشاد  هتـسناوتیم  یفدـه 

راتفرگ بیاصم  نیا  هب  ار  شنارای  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دـنوادخ  اساسا  هک  نیا  نآ  دـشاب و  هتـشاد  تسناوتیم  خـساپ  کی  رما  نیا 
نکمم اتاذ  هچرگ  دـنکیم  مهارف  تسایـس  هزوح  زا  ندـش  رود  يارب  ار  هار  خـساپ  نیا  دنـشاب . هتـشاد  يرتالاو  هاگیاج  تشهب  رد  ات  درک 
تیادـه نیا  هب  ار  یناسک  دـناوتیم  الیتق  كاری  نأ  ءاش  هللا  ّنإ  ریبعت  دـیآ . لـمع  هب  یباـیزرا  ـالبرک  جـیاتن  زا  فلتخم  هزوح  ود  رد  تسا 

، تشاد تسود  ار  اهنآ  دنوادخ  دندوب و  زیزع  نوچ  ینعی  دندش . دیهش  ناشدوخ  يارب  شنارای  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دشاب  هدرک 
. دیبلط دوخ  يوس  هب  ار  نانآ 

دنهدیم شرتشیب  الب  ماجتسا  رتبرقم  مزب  نیا  رد  هک  ره 
فادـها اـب  تاـفانم  هلأـسم  نیا  تقیقح  رد  تسا  نکمم  هک  میدرک  هراـشا  دـنهنیم  شرگج  رب  اـنع  غادتفاـی  صاـخ  رظن  ربلد  هکنآ ز  و 

اب تسا . هدوب  یـصخش  يونعم و  دادخر  کی  هکلب  یـسایس  هثداح  کی  هن  البرک  هک  تسا  نآ  جورم  رهاظ  رد  اما  دشاب ، هتـشادن  یـسایس 
هن هک  دوب  اجنیا  رد  تشاد ؟ دوخ  ناوریپ  يارب  ياهجیتن  هچ  ماما ، ناونع  هب  ماما  مادـقا  هک  نیا  نآ  و  دوب ، يرگید  لاؤس  ياـج  خـساپ ، نیا 

ناونع هب 
______________________________

رد ص 226 ، 224 صص 237 - ج 3 ، ، 1365 اردص ، مق ، يرهطم ، یضترم  ینیسح ، هسامح  (. 1)
ص:240  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

اب يوحن  هب  نارگید  ات  دیـسر  تداهـش  هب  وا  هک  دـیآ  دوجوب  روصت  نیا  دوب  نکمم  نآ  ياضف  رد  هکلب  خـساپ ، نآ  زا  یقطنم  هجیتن  کـی 
هک تسین  نآ  يانعم  هب  جـیاتن  نیا  هک  تسا  هدـش  هراشا  ررکم  دـنربب . هرهب  دوخ  يارب  ترخآ  رد  وا  دوجو  زا  دـنناوتب  وا  يارب  يراوگوس 

اهخـساپ نیا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  افرـص  هکلب  تسا  تسردان  ندرک - هیرگ  باوث  دروم  رد  الثم  نآ - جیاتن  زا  یخرب  یتح  ای  تامدقم و 
هب هکنآ  نیع  رد  یـسلجم  همـالع  موـحرم  تسا . هدرک  مهارف  ـالبرک  زا  یـسایس  هـن  هناـیفوص و  تـشادرب  جاور  يارب  ار  هار  اـهیزاساضف  و 

هرهب اب  طابترا  رد  یـصخش  تشادرب  نیا  هنیمز  رد  درک ، میهاوخ  هراشا  دوخ  ياج  رد  هدرک و  یـسایس  تشادرب  البرک  يارجاـم  زا  يوحن 
: دسیونیم نینچ  ناشناوریپ  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هک دنتـساوخیم  هک  اهنآ  ددرگیمن . لیلذ  اهنیا  هب  ادـخ  تسود  تسا و  ناشیا  تّزع  دـیزم  بجوم  ایند  ياهتلذـم  نیا  هک  تسناد  دـیاب  و 
زا یناشن  دـندش و  ضرقنم  ناشیا  ياهلـسن  دوشیمن و  روکذـم  نیمز  رد  نیرفن  نعل و  ریغ  هب  ناشیا  مان  نونکا  دـننادرگ ، لـیلذ  ار  ناـشیا 
رب نمـشد  تسود و  هتفرگ و  ارف  ار  ملاع  ناشیا  تالامک  مولع و  هدینادرگ و  دنلب  ار  ناراوگرزب  نآ  مان  یلاعت  قح  تسین و  ناشیا  ياهربق 

هوجو ار و  ریانم  ربانم و  سوءر  و  دـنبلطیم ، تجاح  ادـخ  هاگرد  رد  ناشیا  تعافـش  هب  دنتـسرفیم و  تاولـص  زامن  ریغ  زامن و  رد  ناشیا 
صالخا يور  زا  تبغر  عوط و  هب  نیکمت  اب  نیطالـس  نیمز و  يور  ناهاشداپ  و  دـننادرگیم ، نّیزم  ناشیا  یمان  مان  هب  ار  مهارد  ریناـند و 

دندرگیم روفغم  ناشیا  ترایز  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  زور  ره  و  دنلامیم ، ناشیا  ناتسآ  كاخ  رب  يور 
دندرگیم تشهب  قحتسم  ناشیا  نانمشد  رب  تنعل  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  و 

دنیوشیم هانگ  ثول  زا  ار  دوخ  تائیس  هفیحص  ناشیا  باصم  زا  ندیدرگ  نوزحم  ناشیا و  رب  نتسیرگ  تکرب  زا  سک  رازه  نیدنچ  و 
دندرگیم زیاف  يدبا  تاداعس  هب  ناشیا  راثآ  رشن  رابخا و  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  و 

دنسریم نیقی  تفرعم و  هجرد  هب  ناشیا  ثیداحا  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  و 
ص:241  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

دندرگیم یلحم  بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم  هب  ناشیا  تنس  هب  يادتقا  ناشیا و  راثآ  تعباتم  هب  سک  رازه  نیدنچ  و 
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یناحور ینامـسج و  ياهالب  هب  يالتبم  زا  فولا  فالآ و  دنباییم و  افـش  ناشیا  تاسدقم  تاضور  رد  نطاب  رهاظ و  روک  رازه  نیدنچ  و 
«1 . » دنباییم تحص  ناشیا  هعینم  مولع  هعیفر و  تویب  يافشلا  راد  زا 

هنایفوص هاگن 

. دنکیم رتناسآ  ار  راک  دناهتفگ ، نآ  قیداصم  تیالو و  موهفم  رد  نایفوص  هچنآ  هب  یهاگن 
هنایارگتیونعم یتعیبط  فوصت ، رکف  تعیبط  دراد ، هتـشاد و  دوجو  نایفوص  زا  یخرب  رد  هک  یـسایس  تالیامت  دوجو  اب  هک  مینکن  تلفغ 

ار هنایفوص  هشیدنا  تیوه  زا  یـشخب  ءایلوا »  » حالطـصا هدش و  رادومن  تیالو »  » بلاق رد  فوصت  رد  يربهر  دشابیم . تسایـس  زا  رودب  و 
يارب دراد  طابترا  مه  ناینیمز  اب  رگا  دروخیم . دنویپ  نامسآ  اب  دشاب ، هتـشاد  طابترا  نیمز  اب  هکنآ  زا  شیب  تیالو  نیا  دهدیم . لیکـشت 

، درک هنخر  زین  عیـشت  هزوح  هب  فوصت  يرجه  مشـش  نرق  زا  هک  ینامز  تسا . نیمز  زا  اهنآ  لماک  ندـیرب  اب  نامـسآ  هب  اهنآ  ندرک  لصو 
هدمآ یناهفـصا  میعن  وبا  ءایلوالا  ۀیلح  رد  ناماما  زا  یخرب  لاح  حرـش  نآ  زا  شیپ  دـندمآ . رد  باطقا  ءایلوا و  رامـش  رد  زین  هعیـش  ناماما 
رـشع ینثا  ناماما  تیالو  راب  نیا  مینیبیم . ار  ماما  هدزاود  لاح  حرـش  نایفوص ، راثآ  رد  هک  دوب  ینامز  زا  رما  نیا  نتفای  تیمـسر  اـما  دوب ،

، یبرع نیدلا  ییحم  هک  دنامیم  یقاب  تیالو  متاخ  رس  رب  ثحب  هتبلا  دوشیم . هتفریذپ  هیفوص  باطقا  رگید  تیالو  رانک  رد  مالّـسلا  مهیلع 
، وا هن  ءایلوا  متاخ  هک  تسا  هتفشآ  رب  وا  نخس  نیا  زا  یعیش ، یفوص  یلمآ ، ردیح  دیـس  درکیم و  حرطم  ار  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع 

«2 . » تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هکلب 
دروآ رد  دوخ  لاغشا  تحت  ار  قرش  هزوح  هژیوب  مالسا ، ملاع  فوصت  كدنا  كدنا 

______________________________

،1368 یمالـسا ، ياهـشهوژپ  داینب  دهـشم ، ییاجر ، يدهم  دیـس  شـشوک  هب  یـسلجم ، رقاب  دـمحم  همالع  يداقتعا  لئاسر  هعومجم  (. 1)
198 صص 199 -

، یگنهرف یملع و  تاراشتنا  نارهت ، نامثع ، ییحی  نبرک ، يرناه  روسفورپ  حیحصت : یلمآ ، ردیح  دیس  راونالا ، عبنم  رارـسالا و  عماج  (. 2)
. دعب هب  ص 396  ، 1368

ص:242  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هب نانآ  زا  دوخ  ياهباتک  رد  هدش و  ناماما  هب  دنمهقالع  یفوص  ناینـس  دـنتفرگ . رارق  نآ  ریثأت  تحت  راید  نیا  هعیـش  ینـس و  هک  يروط  هب 

ار ماما  هدزاود  لاح  حرـش  دوخ ، باطخلا » لصف   » رد نایدنبـشقن ، هتـسجرب  ياـسؤر  زا  اـسراپ ، دـمحم  هجاوخ  دـننکیم . داـی  ماـما  ناونع 
زین یفوص  یجنخ  ناهبزور  نب  هللا  لضف  دـنکیم . نینچ  مه  دوخ  نانجلا » تانج  نانجلا و  تاضور   » رد یئالبرک  نیـسح  ظفاح  دروآیم .

اب اما  دریذپیم  ار  ناماما  تیالو  امـسر  يرخا  نیا  دراگنیم . ار  موصعم » هدراهچ  تاولـص  حرـش  رد  مودخملا  یلا  مداخلا  ۀلیـسو   » باتک
. دنراد ار  تیالو  هچرگ  دنباییم  یسایس  ریغ  تیوه  هشیدنا ، نیا  رد  ناماما  هک  تساجنیا  رد  « 1 . » دوش کیکفت  تفالخ  زا  هک  طرش  نیا 

باتک نیا  دنزیم . ءادهـشلا » ۀضور   » باتک شراگن  هب  تسد  يراوزبس  یفـشاک  نیـسح  الم  نوچمه  يروهـشم  یفوص  ییاضف  نینچ  رد 
«2 . » دوشیم دعب  هب  هیوفص  هرود  رد  یناوخهضور  يانبم 

نیـسح ماما  تیـصخش  الوصا  البرک و  هثداح  زا  هنایفوص  تشادرب  جـیورت  رد  ار  دوخ  هنایفوص  هشیدـنا  يو  ایآ  تسا : نیا  شـسرپ  نونکا 
ياههشیدـنا يرثا ، نینچ  فیلأت  رد  دـناوتیم  یـسک  رگم  دـشاب . یفنم  دـناوتیمن  خـساپ  هن ؟ اـی  تسا  هدروآ  باـتک  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع 

دوشیم و البرک  هرابرد  يراج  ياهلیلحت  يانبم  ینـس  یفوص  کی  باتک  سپ  نآ  زا  هک  مینادب  دیاب  دراذگب . رانک  ار  دوخ  هنایارگیفوص 
هنایفوص تاظحالم  اب  یفطاع  يونعم و  اما  یـسایس  ریغ  هثداح  کی  هب  یـسایس  هثداح  کـی  زا  ـالبرک  هثداـح  لیدـبت  رد  یمهم  ریثأـت  نیا 

. دوب نینچ  زین  هعماج  ياضف  دوب . هدز  یفوص  اهنآ  تلود  اهلاس  ات  دندوب و  هتساخرب  فوصت  زا  زین  نایوفص  هک  درک  تلفغ  دیابن  دوشیم .
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. تفرن نیب  زا  لماک  روط  هب  هاگچیه  دوب و  اجرباپ  اهتدم  ات  اهقف ، یملع  تازرابم  مغر  یلع  اضف  نیا 

نیشیپ یهاگآ  فده و 

، هتفای طابترا  تداهش  هفـسلف  اب  يوحن  هب  هتـشاد و  اروشاع  زا  هنایفوص  ای  یـسایس  تشادرب  ثحب  رد  ياهژیو  ریثأت  ایوگ  هک  يرگید  هلأسم 
البرک هثداح  زا  نیشیپ  یهاگآ  هلأسم 

______________________________

هناخباتک مق ، نایرفعج ، لوسر  شـشوک  هب  یجنخ ، ناهبزور  نب  هللا  لضف  مودخملا ، یلا  مداخلا  ۀلیـسو  باتک  همدقم  هب : دینک  هاگن  (. 1)
. دعب هب  ص 29  ، 1371 یشعرم ، هللا  ۀیآ 

. تسا هدمآ  ءادهشلا  ۀضور  باتک  حرش  رد  لقتسم  یلاقم  هعومجم  نیا  رد  (. 2)
ص:243  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

دید زا  رهاظ و  رد  لقا  دح  هک  تسا  یعیبط  درادن ، ربخ  ياهثداح  نینچ  نداد  خر  زا  هک  یسک  يارب  تسا . مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  طسوت 
متخ يزوریپ  هـب  یهتنم  هزراـبم  کـی  هـب  افرـص  يزوریپ  نـیا  تـسا . نمــشد  رب  يزوریپ  یپ  رد  هـک  درادـن  دوـجو  نآ  زج  یهار  وا  دوـخ 

یهاگآ مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دشاب  انب  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  دماجنایم . زین  تموکح  لیکشت  هلأسم  هب  تیاهن  رد  هکلب  دوشیمن ،
دهاوخ هجاوم  لاکشا  اب  تموکح  لیکشت  نمـشد و  رب  هبلغ  یـسایس و  يزوریپ  ضرف  تروص  نآ  رد  دشاب ، هتـشاد  دادخر  نیا  زا  نیـشیپ 

یصخشم یسایس  یفده  لاح  نیع  رد  و  دشاب ، هاگآ  دوخ  تداهش  زا  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  رگید  نخس  هب  دش .
؟ دنک لابند  ار 

يراوشد ثحب  دروـم  لکـشم  لـیلحت  يارب  تروـص  نیا  رد  درک . راـکنا  ار  نیـشیپ  یهاـگآ  نیا  ساـسا  زا  هک  تسا  نآ  رظن  کـی  فـلا :
سکع رب  درادن ، يرادفرط  تعـسو  نیا  هب  هدـیقع  نیا  هعیـش  نیملکتم  نایم  رد  هک  دـهدیم  ناشن  عبانم  هب  هعجارم  دوب . دـهاوخن  یـصاخ 

. دراد دوجو  نوتم  رد  نآ  فالخ  رب  یناوارف  یثیدح  یخیرات و  رابخا 
هاگآ دوخ  تداهـش  هب  تبـسن  شیپ  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  هدش  زاربا  زین  یخرب  فرط  زا  هک  رگید  یلامتحا  خساپ  ب :

وا رگید  نخس  هب  داد . دهاوخ  خر  يو  يارب  رفس  نیمه  رد  تداهش  نآ  هک  تسنادیمن  دوب ، هدیسرن  البرک  نیمز  هب  هک  ینامز  ات  اما  هدوب 
فده یعون  ناوتیم  ضرف  نیا  اب  دوبن . هتـسناد  یناکم  ینامز و  رظن  زا  هیـضق  تایئزج  اما  تشاد ، ربخ  دوخ  تداهـش  زا  یلک  تروص  هب 

نیا تفرگ ؛ رظن  رد  تسا ، ماجنا  فرـش  هک  ياهثداح  رب  یلک  رابخا  نآ  قیبطت  ـالبرک و  نیمز  هب  ندیـسر  زا  لـبق  اـت  ار  صخـشم  یـسایس 
. دشاب تموکح  نتفرگ  تسد  هب  دناوتیم  فده 

ریخـست فده  رگا  دـشاب . هتـشاد  شزاس  نیـشیپ  یهاگآ  عون  نیا  اب  هک  مینک  فیرعت  ياهنوگ  هب  ار  فدـه  هک  تسا  نآ  رگید  خـساپ  ج :
هار هب  يارب  راثیا  یعون  فده  رگا  اما  دشاب . هتـشاد  دوجو  میمـصت  رد  ضراعت  نیا  رهاظ  رد  لقا  دح  هک  دسریم  رظن  هب  دـشاب ، تموکح 
دوخ تداهـش  زا  ماما  هک  انعم  نیا  هب  دوب . دهاوخ  یـسایس  فده  کی  دوخ  تداهـش  تروص  نآ  رد  دشاب ، یبالقنا  شبنج  کی  نتخادنا 

لومعم موسرم و  ملاع  یبالقنا  دارفا  نایم  رد  هریس  نیا  تسا . هدز  مادقا  نیا  هب  تسد  نید  تاجن  يارب  افرص  هدوب و  هاگآ  تقد  هب 
ص:244  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مایق رگید ، ترابع  هب  تسناد . لقا  دـح  تشادرب  ار  یـسایس  تشادرب  نیا  دـیاب  هک  تسا  نآ  دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  یلکـشم  اـما  تسا .
نیا اب  رگید  ترابع  هب  دـنکیم ؟ تابثا  مه  ار  دـیدج  یتیعقوم  تابثا  تهج  رد  يزیچ  ایآ  اـما  دراد  دوجوم  عضو  راـکنا  هبنج  افرـص  ماـما 
يارب ماما  هک  دـیآیم  تسد  هب  اهنت  هکلب  تسا ، هدوب  تموکح  ریخـست  یپ  رد  ماـما  هک  دوشیمن - تاـبثا  هکلب  دوشیمن - نشور  فیرعت 

نآ دیابن  فده ، نیا  لاح  نیا  اب  تسا . هدز  هنابلط  تداهـش  راک  نیا  هب  تسد  يرگاشفا  مکاح و  داسف  هعماج ، ینارحب  عاضوا  نداد  ناشن 
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یعون دـناهدرک ، حرطم  زین  دـیدج  ناگدنـسیون  زا  یخرب  و  دـناهتفگ ، هعیـش  هب  ضارتعا  ناونع  هب  میدـق  زا  ینـس  ناملکتم  زا  یخرب  هنوگ 
. دوش یقلت  راحتنا 

. دراد یناوارف  نارادفرط  هاگدید  نیا  تسا . هتفریذپ  القع  لقع و  رظن  زا  دوخ ، صاخ  طیارش  رد  ياهریس  نینچ  تشذگ  هک  روط  نامه 
رییغت میدرک  هراـشا  قوـف  خـساپ  هراـبرد  هچنآ  هب  تبـسن  ار  يزیچ  هدوـب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـما  فدـه  هک  نیا  هب  خـساپ  د :

اب یطابترا  رگا  درادن . یئزج  تروص  هب  نیـشیپ  یهاگآ  راکنا  زج  یهار  دهد  باوج  ار  راهتنا  لکـشم  دـهاوخب  رگا  هکنآ  زج  دـهدیمن .
هکنآ تابثا  يارب  دیاب  زونه  تفگ  دیاب  دشاب ، مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  صخشم  یسایس  فده  نییبت  نایب  رد  افرـص  هتـشادن و  لکـشم  نآ 
نتفرگ هب  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » فده ندرک  لماش  دیـشیدنا . ياهراچ  هدوب  تموکح  نتفرگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فدـه 

رد ماما  هک  تشاد  دهاوخن  یقرف  نخـس  نیا  اب  تروص  نآ  رد  اریز  دشاب ؛ ثحب  دروم  تالاؤس  يارب  ینما  هاگزیرگ  دـناوتیمن  تموکح ،
نتفرگ تسد  هب  روصت  ناوتیم  تداهـش  هب  یهاـگآ  اـب  هنوگچ  هک  تسا  یقاـب  زونه  نیزاـغآ  لاؤس  تروص  نیا  رد  هدوب ، تموـکح  یپ 

؟ تشاد ار  تموکح 
نتفریذپ اب  هک  مینک  هراشا  تسا  بسانم  دـش ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  دـح  رد  البرک  زا  یـسایس  تشادرب  هب  ثحب  هک  نونکا 

فده نیا  میاهتشادرب . یـسایس  تشادرب  يوس  هب  يدنلب  مدق  ماما ، مایق  يارب  یـسایس  فده  کی  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
هک دش  رارق  رگا  رگید  رد  نخس  هب  میریگن . رظن  رد  یصخش  هیضق  کی  ناونع  هب  افرـص  ار  البرک  هک  دنکیم  نومنهر  تهج  نیا  هب  ار  ام 

رد ارجام  مامت 
ص:245  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

يونعم ظاحل  زا  ماما  تلزنم  رهاظ  هب  تسا  نکمم  هچرگ  دبای ، همتاخ  تداهش  يوس  هب  نتفر  رد  هژیو  روتسد  کی  اب  نیـشیپ  یهاگآ  کی 
زا دوخ  هک  يرهطم  داتـسا  تاحیـضوت  لـقن  هب  تسا  رتـهب  دوشیم . دودـحم  هیـضق  یـسایس  دـعب  رادـقم  ناـمه  هب  اـما  دـشاب ، هتفر  رتـالاب 

هنایفوص تشادرب  رد  طارفا  يرهطم  داتـسا  هدمع  ینارگن  هک  دید  میهاوخ  میزادرپب ، تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیرظن  نارادفرط 
: تسا یصخش  و 

دوش جراخ  مدرم  هماع  يرادربهرهب  هدافتسا و  ّزیح  زا  ددرگ و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  البرک  ناتـساد  ددرگیم  بجوم  هک  يروما  زا  یکی 
ادهـشلا دیـس  تکرح  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  ددرگ  فحنم  تسا  رظن  رد  ترـضح  نآ  يرادازع  رما  زا  هک  یلک  فدـه  نآ  هرخالاب  هب  و 
ترضح نآ  هب  يرادیب  ای  باوخ  رد  یصوصخ  يروتـسد  تسا و  هدوب  هیـصخش  هیـضق  وحن  هب  هنامرحم  یـصوصخ و  روتـسد  کی  لولعم 

ماما ادتقم و  ار  وا  دنناوتیمن  نارگید  هدرک ، تکرح  هک  هتشاد  یصوصخ  روتسد  کی  ترضح  نآ  هک  دوش  انب  رگا  اریز  تسا ؛ هدش  هداد 
ماـما يارب  ناوتیمن  و  تسا ] ناوریپ  يارب  ـالبرک  زا  یـسایس  تشادرب  رـس  رب  تیـساسح  دـینک  تقد   ] دـنهد رارق  لـمع  نیا  ریظن  رد  دوخ 

طابنتسا و مالـسا  یلک  ياهروتـسد  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  مییوگب  هک  نیا  فالخ  رب  دش ، لیاق  بتکم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح 
یصوصخ روتسد  دنیوگیم  دنربب ، اب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماقم  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  نیا  يارب  ناگدنیوگ  الومعم  دش ...  جاتنتـسا 

زیچ اـهرازه  يرادـیب  باوخ و  زا  هنیمز  نیا  رد  دوب و  داـیز  نبا  دـیزی و  صخـش  اـب  هزراـبم  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  صخـش  يارب 
نیا دوش ، هتفگ  داـیز  یـصوصخ  ياهروتـسد  يرادـیب و  کـلم و  نج و  زا  دوشب  رتشیب  یفاـبلایخ  هنیمز  نیا  رد  هزادـنا  ره  دـنیوگیم ... 

تمارک و لها  تسا ، هفـشاکم  لها  صخـش  نالف  دوش  هتفگ  هک  مینادیم  نیا  هب  ار  ماقم  اهیقرـش  اـم  دـنکیم ...  رتفرـصمیب  ار  تضهن 
وا اما  تسا ، یتوکلم  ماقم  ياراد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسین  کش  دراد . سامت  ناگتـشرف  اب  دراد ، ریخـست  رد  نج  تسا ، هزجعم 

«1  ... » تسا رتالاب  هتشرف  زا  ناسنا  ماقم  تسا ، لماک  ناسنا  تسا ، یعمجلا  عمج  ماقم  ياراد 
______________________________

ساسا رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مادقا  هک  دناهتـشون  زین  اجنامه ص 388  رد  يرهطم  ياقآ  84 ؛ صص 86 - ج 3 ، ینیسح ، هسامح  (. 1)
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. تسا هدوب  ناراکادف  ادهش و  قطنم  هکلب  هدوبن  یصوصخ  روتسد 
ص:246  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

درک تضهن  نیسح  ماما  ارچ  دینادیم  دنیوگیم ، هک  تسا  نیا  هداد ، خر  البرک  هثداح  هیجوت  ریـسفت و  رظن  زا  هک  یمود  يونعم  فیرحت 
؟ ارچ مییوگیم  دش ؟ هتشک  و 

، دنکیمن ادیپ  طابترا  امش  ام و  هب  سپ  هدب . نتشک  هب  ار  تدوخ  ورب و  دنتفگ  وا  هب  دوب . وا  يارب  طقف  یـصوصخ  روتـسد  کی  دنیوگیم :
ایند رد  مه  رتـالاب  نیا  زا  یتناـیخ  اـیآ  تسین ...  طوبرم  تسا ، یمومع  یلک و  تاروتـسد  هک  مالـسا  روتـسد  هب  تسین ! يوریپ  لـباق  ینعی 

ندوب و هنومن  ییاوشیپ و  تماما و  هفـسلف  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ، مزال  ماما  تفرعم  هقحب ، اـفراع  دـنیوگیم : هک  نیا  « 1 « .؟ دراد دوجو 
چیه هب  دوبیم ، ناسنا  قوفام  رگا  دوشب ، قشمرـس  دناوتیم  لیلد  نیمه  هب  ناسنا و  قوفام  هن  تسا  قوفام  ناسنا  ماما  تسا . ندوب  قشمرس 
ربهر زا  ندوب و  بتکم  زا  میهدب ، یناسنا  قوفام  زیمآزاجعا و  هبنج  ار  اههثداح  اهتیصخش و  ام  هک  تبسن  ره  هب  اذهل  دوبن ، قشمرس  هجو 

«2 . » میاهدرک جراخ  ندوب 
هدوب و رهاظ  هب  فّلکم  اهنآ  درک . کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  نطاب  رهاظ و  موصعم  ماما  اـیبنا و  هراـبرد  ـالوصا  هک  تسا  نآ  رگید  خـساپ  ه :

هداد رارق  اهنآ  رایتخا  رد  دنوادخ  هچنآ  ساسا  رب  ایاضق  زا  زین  نطاب  رد  دناهدادیم . ماجنا  فیلکت  نیا  ساسا  رب  ار  دوخ  یعامتجا  فیاظو 
هیلع نیـسح  ماما  فدـه  هک  مینک  ضرف  رگا  یتح  هک  تسا  نآ  دوشیم  طوبرم  اـم  ثحب  هب  هچنآ  خـساپ ، نیا  رد  دنتـشاد . یهاـگآ  دوب ،
نیا رهاظ ، ساسا  رب  هدوب ، دوخ  يربهر  هب  يدیدج  تلود  سیـسأت  يوما و  تموکح  ینوگنرـس  هدش ، ماجنا  هک  یتامادقا  هیاپ  رب  مالّـسلا 

، نآ زا  یهاگآ  مغر  یلع  هک  دننکیم  هیبشت  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رتش  ندش  مگ  هب  ار  ثحب  نیا  لثم  رد  دشاب . لوقعم  هتـسناوتیم 
نیا رد  یسک  یمالک  رظن  زا  رگا  درکن . اشفا  ار  شیوخ  یهاگآ  نیا  دماین ، شیپ  ترورـض  یتقو  ات  هداتـسرف و  نآیب  یپ  رد  ار  باحـصا 

، دوخ دح  رد  دراد و  داقتعا  لیلحت  نیا  هب  یـسلجم  همالع  دشاب . هارمه  دناوتیم  یـسایس  تشادرب  اب  هک  تفگ  ناوت  دـنکن ، دـیدرت  ثحب 
، دراد يونعم  تشادرب  هک  هزادنا  نامه  هب  وا  عقاو  رد  دشاب . هتشاد  تموکح - نتفرگ  دح  رد  هن  هتبلا  یـسایس - دروخرب  ات  تسا  هدیـشوک 

رهاظ و کیکفت  لیلحت و  رد  ار  وا  نخس  ادتبا  دراد . زین  یسایس  تشادرب 
______________________________

66 صص 67 - ج 1 ، ینیسح ، هسامح  (. 1)
ص 292 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  (. 2)

ص:247  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: مینک لقن  نطاب 

باب رد  ناشیا  هچنانچ  دنـشاب ، کیرـش  سان  ریاس  اب  هرهاظ  فیلاکت  رد  و  دنـشابن ، فّلکم  عقاو  ملع  هب  ناماما ] اـیبنا و   ] ناـشیا هک  دـیاب  و 
سک چـیه  اب  هک  تسیاـب  دـندوبیم ، فلکم  عقاو  ملع  هب  رگا  دـندوب و  فلکم  رهاـظ  هب  داـبع  رفک  ناـمیا و  ءایـشا و  تساـجن  تراـهط و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  دوبیم  نینچ  رگا  و  دننکب ، ملاع  رثکا  رفک  هب  مکح  دنناد و  سجن  ار  زیچ  همه  و  دننکن ، ترـشاعم 
فلکم رهاظ  بسح  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  سپ  دروآیمن . رد  دوخ  هلابح  هب  ار  هصفح  هشیاع و  دادیمن و  نامثع  هب  رتخد 

رازه هدزاود  زا  هدایز  لوصو  سک و  رازه  تسیب  زا  هدایز  تعیب  دوجو  اب  دـنک و  داهج  رافک  ناقفانم و  اب  راصنا  ناوعا و  دوجو  اب  هک  دوب 
ناشیا رب  یهلا  تّجح  دوب و  تّجح  ترضح ، رب  رهاظ  هب  ار  ناشیا  دومنیمن ، ناشیا  تباجا  دیزرویم و  دعاقت  رگا  افویب ، نایفوک  زا  همان 

«1 . » دشیمن مامت 
- هیلع هللا  ۀمحر  يرهطم - داتسا  دناهتفریذپ . هعیش  ناملکتم  زا  يرایـسب  هک  تسا  يرما  رگیدکی ، زا  اهنآ  کیکفت  نطاب و  رهاظ و  میـسقت 

: دنسیونیم دنکیم ، تابثا  ار  رفس  نیا  ندوب  نانیمطا  لباق  ریغ  اهنت  یخیرات  ياهیهاگآ  هکنآ  هب  هراشا  اب 
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تـسا تماـما  تیوـنعم و  حطـس  هک  يرگید  حطـس  کـی  رد  ماـما  هک  نیا  نآ  رگید و  تهج  اـب  درادـن  تاـفانم  تهج  نیا  لاـح  نیع  رد 
«2 . » دش دهاوخ  دیهش  اجنامه  درک و  دهاوخ  لوزن  البرک  هب  تبقاع  هک  هتسنادیم 

تسنادیم مه  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگب : یسک  هک  نخس  نیا  وا  رواب  هب  تسین . لوبق  لباق  یحلاص  ياقآ  يارب  هک  تسا  یبلطم  نیا 
نیا هب  رجنم  دـهدب » تموکح  لیکـشت  هفوک  رد  تشاد  میمـصت  لاح  ناـمه  رد  مه  دوشیم و  دیهـش  ـالبرک  رد  هفوک  هب  ندیـسر  زا  لـبق 
نامه نیا  تسا و  هدش  لصاح  ماما  بلق  رد  دحاو  نآ  رد  هفوک  هب  نتفر  میمـصت  مدـع  هفوک و  هب  نتفر  میمـصت   » هک دـش  دـهاوخ  بلطم 

.« تسین نکمم  یحطس  چیه  رد  هک  تسا  نیضیقن  عامتجا 
______________________________

200 صص 201 - یسلجم ، همالع  يداقتعا  لئاسر  هعومجم  (. 1)
ص 189 ج 3 ، ینیسح ، هسامح  (. 2)

ص:248  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
کی ره  ای  ماما  رگا  تسا . تهج  تدحو  اهنآ  زا  یکی  دراد ، طرـش  تشه  مک  تسد  ضقانت  هک  درکیم  هجوت  دیاب  ناشیا  یعیبط  روط  هب 

دهاوخ دوجوب  یضقانت  هنوگچ  دنریگب ، میمـصت  روج  ود  هک  دنـشاب  فلکم  نطاب  رهاظ و  فیلکت  ساسا  رب  یمیمـصت  ره  رد  یهلا  يایبنا 
لد رد  درادن . ار  دروخرب  نیا  ریظن  تسرد  شکچوک  دنزرف  اب  ردپ  رگم  تسا . نطاب  رگید  تهج  رهاظ و  یکی  تهج  هک  یلاح  رد  دمآ ،

یهاگآ ساسا  رب  يرگید  وا و  تیبرت  تهج  رد  دنزرف و  تساوخ  یکی  دنکیم  لمع  حطس  ود  رد  المع  اما  تسا  هاگآ  اهزیچ  يرایسب  زا 
. دوخ یلبق 

ملظ و ياشفا  رب  تشادرب  نیا  رد  وا  تسا . نطاب  رهاظ و  کیکفت  هب  نادـقتعم  زا  هک  یـسلجم  موحرم  یـسایس  تشادرب  نایب  هب  میدرگزاب 
هچرگ دـشاب ، راگزاس  یـسایس  تشادرب  اب  دـناوتیم  نطاب  رهاـظ و  فیلکت  هک  میدرک  هراـشا  دراد . هیکت  ـالبرک  دادـخر  رد  نید  ياـیحا 

. تسا هنایفوص  تشادرب  هب  شیارگ  ضرعم  رد  رگید  لیالد  هب  نانچمه 
تفریذپ دیاب  هچرگ  دراد  هجوت  ود  ره  هب  يدام  يونعم و  شیارگ  زرم  رد  لادتعا ) یکدنا  اب   ) يرابخا ملاع  کی  ناونع  هب  یسلجم  همالع 

يونعم تشادرب  هب  هراشا  نیا  زا  شیپ  ام  دـنکیم . تیوقت  ار  يونعم  شیارگ  راب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  ثحب  نیا  راـبخا  رد  هک 
: میراد وا  یسایس  تشادرب  رب  يرورم  نونکا  میتشاد . البرک  زا  يو 

درکیم و حلـص  دـیزی  اب  رگا  و  درک ، دوخ  راوگرزب  دـج  نید  يادـف  ار  دوخ  فیرـش  ناـج  مولظم  ماـما  نآ  ینک ، رظن  رگا  تقیقح  رد  و 
هیواعم و  دـشیم ، یفخم  سردـنم و  نیلـسرملا  دیـس  تلم  عورف  لوصا و  نید و  عیارـش  یتقو  كدـنا  رد  دومنیمن  وا  هحیبق  لاعفا  راـکنا 

حیابق دشیم و  فرط  رب  ینامز  كدـنا  هب  زین  لیلق  نآ  دوب و  هدـنام  یقاب  یلیلق  هک  دوب  هدرک  ترـضح  نآ  راثآ  يافخا  رد  یعـس  نادـنچ 
يردق مدرم  هک  دش  نآ  ببس  ترضح  نآ  تداهش  تفرگیم . ار  ملاع  رفک  دشیم و  نسحتـسم  مدرم  رظن  رد  نیعالم  نآ  لاعفا  لامعا و 

رد دندیـسر و  مه  هب  وا  ریغ  راتخم و  دننام  اهجورخ  بحاص  دندیمهف و  ار  ناشیا  لامعا  دـیاقع و  حـیابق  دـندش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا 
«1 . » دش ناشیا  لاصیتسا  ضارقنا و  ثعاب  نامه  دنتخادنا و  لزلزت  هیما  ینب  تلود  ناکرا 

______________________________

ص 201 یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  يداقتعا  لیاسر  هعومجم  (. 1)
ص:249  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یسایس تشادرب  يوسب 

هدوب تسایس  رد  رتيدج  روضح  رتکیدزن و  سامت  لولعم  نیا  تسا . هدش  رتیعامتجا  يوس  نیا  هب  يوفص  رصع  زا  عیـشت  هک  تفگ  دیاب 
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ماظن هطورـشم  رد  هک  ینامز  تشاد . ابا  نانآ  ندرک  کیرـش  زا  تموکح  راجاق  هرود  رد  اما  دوب ، لاعف  تکراشم  يوفـص  هرود  رد  تسا .
نییبت عماج  هیرظن  کی  هباثم  هب  اما  دش ، رتيدج  تیالو  تردـق  زا  ثحب  دـمآ ، نایم  هب  نیـشناج  زا  نخـس  هدـش و  لکـشم  راچد  یتنطلس 

تردـق راشف  مه  دوخ و  ياوزنا  لیلد  هب  مه  دـش . يدـج  تالکـشم  راچد  تسایـس  رد  تکرـش  رظن  زا  هطورـشم  زا  دـعب  تیناحور  دـشن .
رویرهش زا  دعب  یبهذم  تاساسحا  دنتشاد . هاگن  مرگ  ار  روضح  نیا  شتآ  یناسک  لاح  نیع  رد  هنحص . زا  اهنآ  ندرک  جراخ  يارب  مکاح 

املع تکراشم  زا  سپ  دـیبلط ، هزرابم  هب  ار  هعیـش  ياملع  قرـش ، برغ و  یعامتجا  یـسایس و  راکفا  ذوفن  نآ  لابند  هب  تفرگ . جوا  تسیب 
شیپ دوکر  یتدـم  دـش ، فیلأت  نامز  نآ  هک  ییاههلاسر  رد  مالـسا  یـسایس  ياـههبنج  ندرک  نشور  نییبت و  رد  تکرـش  هطورـشم و  رد 
ینید يربهر  هک  مالـسا  يربهر  هیعاد  رگید  راب  دش و  هتـسکش  دمآ ، دوجو  هب  لهچ  ههد  رد  هک  يددجم  لوحت  اب  دروکر  نیا  دوب . هدمآ 

، دوب یلک  دـشیم  رگا  ای  دـشیمن  يربهر  هرابرد  ياهژیو  ثحب  اهباتک  نیا  رد  هچ  رگا  تفگ  ناوتیم  تفرگ . ینوزف  درکیم ، جـیورت  ار 
زا يریگهرهب  هار  یـسایس ، تازرابم  اب  يرکف  تازراـبم  نیا  ندـش  همیمـض  دوب . يربهر  يارب  مالـسا  هیعاد  ثحب  زا  هدـنکآ  اههتـشون  اـما 
هک دوب  ياهناملاظ  ماظن  دوجو  رس  رب  نخـس  دوب . نشور  تهج  دنچ  زا  ثحب  نیا  ترورـض  درک . زاب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن 

ندروآ نوریب  رـس  رب  نخـس  تشاد . رولبت  يولهپ  یهاشمتـس  میژر  ياهمادعا  رد  هک  دوب  تداهـش  رـس  رب  نخـس  دشیم . نوگنرـس  دـیاب 
هللا ۀمحر  ینیمخ - ماما  هک  ییاضف  رد  دوب . البرک  زا  هنایفوص  ياهتشادرب  رد  طارفا  رد  ياهزادنا  ات  دوکر  نیا  دوب ، دوکر  زا  هعیـش  هعماج 

رـشتنم ییاههتـشون  ناریا  رد  درکیم ، نییبت  یتموکح  عماج  هیرظن  کی  ناونع  هب  ار  هیقف  تیالو  تشاـگن و  ار  هیقف  تیـالو  باـتک  هیلع -
هیاپ رب  اهباتک  نیا  تداهش .»  » و اروشاع » تافیرحت  «، » دیواج دیهش  « » مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  مایق  يابفلا  «، » نیـسح هار   » نوچمه دشیم 

یتاضراعت اهنآ  ناگدنسیون  نایم  هاگ  هدش و  فیلأت  یفلتخم  ياهشرگن 
ص:250  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

اهباـتک نیا  ناـیم  زا  درک . يرتيدـج  یـسایس  تشادرب  اروشاـع  تضهن  زا  دـیاب  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  همه  اـما  تشاد ، دوجو 
و دشیم - باتک  نیا  رب  هیواز  نیا  زا  هک  یتالاکشا  و  یمالک ، ياهثحب  زا  رظن  فرص  تخیگنا . رب  دیواج  دیهـش  باتک  ار  لادج  نیرتشیب 

ریخـست دح  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  ندرک  یـسایس  دـصق  هب  روبزم  باتک  دنتـشاد - دـقن  باتک  تمـسق  نیا  رب  افرـص  یخرب 
دـشاب تداهـش  یعون  تسناوتیم  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فده  هک  دریذپب  ار  رظن  نیا  تساوخیمن  یتح  یحلاص  ياقآ  دوب . تموکح 

هب تسا . هدرک  مایق  تموکح  بحاصت  يارب  ماما  هک  دیـشیدنایمن  نیا  زا  نیرتمک  هب  وا  تسا . مزال  مالـسا  يایحا  يارب  هسفن  دـح  یف  هک 
اب تفلاخم  هب  روبجم  هدوب  ندرک  یـسایس  رد  طارفا  یعون  نیا  هتـساوخ و  هچنآ  هب  یباـیتسد  يارب  یحلاـص  ياـقآ  هک  دـسریم  نینچ  رظن 

. دوشگ هنایفوص  یطارفا  ياهتشادرب  ربارب  رد  ار  یمهم  ههبج  روبزم  رثا  هک  درک  شومارف  دیابن  اما  تسا . هدش  تایهیدب  زا  یخرب 
: دسیونیم وا  تسا . هجوت  لباق  باتک  دعب  نیا  زا  تیانع  دیمح  رتکد  موحرم  لیلحت 

اب الک  ریخا  مایا  ات  هک  تسا  هعیش  یسانشماما  زا  ياهبنج  ندرک  یـسایس  دیواج ،» دیهـش   » یلـصا فده  تسا  دوهـشم  یناسآ  هب  هک  نانچ 
زرابم نایعیـش  نایم  رد  شیازفا ، هب  ور  یلو  هناطاتحم  شیارگ  شیادـیپ  راک ، نیا  هجیتن  دـشیم . رازگرب  یفطاع  هنارعاش و  ینافرع ، ریباعت 

رد ریذـپاندیلقت  اتمهیب و  ياهعقاو  ار  ماما  ینامرهق  لمع  نآ ، عبت  هب  دـننک و  دروخرب  یناسنا  اساسا  ياهعجاف  ناسب  البرک  هعقاو  اب  هک  دوب 
«1 . » دننادن یناسنا  تادوجوم  دح  زا  رتارف  ار  نآ  دننکن و  یقلت  خیرات 

تداهش یسایس : فده 

دشیمن هصالخ  نیا  رد  افرص  دش ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  يراثآ  نایم  رد  البرک  زا  یـسایس  تشادرب  الوصا  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب 
اساسا ناگدنسیون ، نامه  زا  یخرب  دید  زا  هکلب  تسا . هدرک  ار  یمادقا  نینچ  تموکح  هب  یبایتسد  فده  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک 

______________________________
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330 صص 331 - رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  هشیدنا  (. 1)
ص:251  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

لد زا  ار  دوخ  یسایس  تشادرب  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  یتعیرـش  رتکد  نوچ  یناسک  اهنآ  نایم  زا  تسا . هتفرگ  رارق  راکنا  دروم  بلطم  نیا 
راکنا هدرک  مایق  تموکح  بحاصت  يارب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ار  رما  نیا  امـسر  نآ  رانک  رد  دروآیم و  تسد  هب  تداهـش  موهفم 

هب ار  مدرم  ات  دیشوک  داد ، ماجنا  هک  ياهناراکادف  مادقا  اب  ماما  هک  دشاب  ناونع  نیا  تحت  تسناوتیم  یـسایس  تشادرب  لصا ، رد  دنکیم .
یـسایس مادـقا  کی  ناونع  هب  هکلب  هنایفوص ، تشادرب  کـی  ناونع  هب  هن  زین  يرادازع  هیرگ و  هیواز ، نیا  زا  دراداو . تموکح  هیلع  هزراـبم 

ار دوخ  نوخ  ات  تسا  هتـساوخ  ملاع  راکادـف  ناربهر  زا  يرایـسب  دـننامه  ماما  هک  رما  نیا  نتفریذـپ  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  تسناوتیم 
هک لاؤـس  نیا  تسا . هدوـب  راوـشد  دـناهدومیپ ، ار  طارفا  هار  یـسایس  تشادرب  رد  هک  یناـسک  زا  یخرب  يارب  دزیرب ، مالـسا  يراـیبآ  يارب 

ياقآ يارب  هک  تسا  یلاؤس  دوش » مالـسا  تفرـشیپ  نید و  جیورت  ثعاب  تسا  نکمم  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ندـش  هتـشک  »
«1 .« » تسا هدشن  لح  ام  يارب  زونه   » شدوخ لوق  هب  هک  تسا  هدمآ  رد  یلکشم  تروص  هب  یحلاص 

لباق ریغ  درک  حرطم  نآ  ریاظن  ای  هیما و  ینب  ییاوسر  لیبق  زا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتشک  رب  ناوتیم  هک  ار  یفلتخم  جیاتن  هدربمان 
مادـقا نینچ  هب  تسد  جـیاتن ، لیبق  نیا  رطاخ  هب  یـسک  هک  تسا  نکمم  اساسا  اـیآ  هک  تسا  هدادـن  حیـضوت  اـما  تسا ، هدرک  ناونع  لوبق 
یجیاتن هدرک ، نینچ  دوخ  هک  یـسک  هک  تفریذپ  تسا  نکمم  تسین ، هک  دشابن ، يدیدرت  بلطم  نیا  لصا  رد  رگا  دشاب . هدز  هناراکادـف 

رد هک  ینویبالقنا  زا  يرایـسب  هک  تسا  ینتفگ  زین  نیا  دشاب . هدشن  ققحم  جیاتن  نآ  ناشیا  دید  زا  تسا  نکمم  دنچ  ره  هتـشاد ، رظن  رد  ار 
مالسا ات  دوش  هتخیر  شنوخ  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنتفریذپ  یتحار  هب  دنتـشون ، باتک  نیـسح  ماما  هرابرد  ریخا  ياهههد 

ار هاگدـید  نیا  تخومآ  اهناسنا  هب  نیـسح  هک  یـسرد  باتک  رد  هک  درک  داـی  داژنیمـشاه  دیهـش  زا  ناوتیم  هلمج  نیا  رد  ددرگ . هدـنز 
. تسا هتفریذپ 

______________________________

)؟ دوب مالسا  دوس  هب  ماما  نتشک  ایآ : ثحب   ) ص 326 راشتنا ، نوناک  نارهت ، يدابآفجن ، یحلاص  هللا  تمعن  دیواج ، دیهش  (. 1)
ص:252  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رخآ نخس 

هللا ۀـیآ  ترـضح  بالقنا ، ریبک  ربهر  یبالقنا  نیتم و  يوق ، يربهر  اب  یمالـسا ، بالقنا  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  حرـش  دـنامیم  یقاب  هچنآ 
رد ماما  نآ  هدـش و  تیوقت  یـسایس  تشادرب  شیارگ  نیرهاطلا - هدادـجا  عم  هللا  هرـشح  ۀـیکزلا و  هسفن  هللا  سدـق  ینیمخ - ماـما  یمظعلا 

ینیمخ ماما  مایپ  مالک و  رد  اروشاع  مایق  ناونع  تحت  ياهعومجم  رد  نانخـس  نیا  هعومجم  دـنتفگ . نخـس  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  عطاـقم 
نسح ناونع  هب  ار  ماما  نانخس  زا  هلمج  ود  اتلاجع  دبلطیم . ار  يرگید  لاقم  میاهتفگ ، نونکات  هچنآ  ساسا  رب  نآ ، یسررب  هک  هدش  پاچ 

: دناهدومرف ییاج  رد  ناشیا  میروآیم . لاقم  نیا  ماتخ 
، ترضح تاکرح  مامت  دوب ، یگرزب  یسایس  تکرح  کی  تفر ، نوریب  لاح  نآ  رد  هکم  زا  و  هکم ، دمآ  ءادهشلا  دیس  ترضح  هک  یتقو 

مالسا دوبن ، تکرح  نیا  رگا  درب و  نیب  زا  ار  هیما  ینب  هک  دوب  یسایس  یمالسا - تکرح  نیا  و  یـسایس ، یمالـسا - دوب ، یـسایس  تاکرح 
«1 . » دوب هدش  لامیاپ 

: دناهدومرف يرگید  ياج  رد  و 
لایخ هک  ییاـهنآ  تسا و  يرخف  کـی  نیا  دوب و  هدـمآ  اـنعم  نیا  يارب  الـصا  دریگب ، تساوخیم  مه  تموکح  دوب  هدـمآ  ءادهـشلا  دـیس 

دیس لثم  تسد  تموکح  دیاب  هک  نیا  يارب  دندمآ  تموکح  يارب  اهنیا  ریخ ، هدماین  تموکح  يارب  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هک  دننکیم 
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«2 . » دشاب دنتسه  ءادهشلا  دیس  هعیش  هک  یناسک  لثم  دشاب ، ءادهشلا 
______________________________

ص 140 ج 18 ، رون ، هفیحص  (. 1)
ص 190 ج 20 ، رون ، هفیحص  (. 2)

ص:253  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  داّجس  ماما 

هراشا

ص:255  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: یبهذ نیدلا  سمش 

هلقع لامک  هّهلأت و  هملع و  هددؤس و  هفرـشل و  یمظعلا  ۀمامالل  الهأ  ناک  دقف  کلذ ، هللا  هل و  ّقح  ۀبیجع و  ۀـلالج  نیـسحلا  نب  یلعل  ناک 
مالّسلا هیلع  داجس  ماما  ص 398  ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس 

يرجه لاس 38  رد  « 1  » روهشم لوق  هب  انب  هک  تسا  هعیش  ماما  نیمراهچ  داّجس ، نیدباعلا و  نیز  هب  روهشم  مالّسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
ترضح نآ  دلوت  لاس  یفوک  مساق  نب  دمحا  « 2 . » تسا هدش  هتسناد  دلوت  لاس  لاس 35 و 36 ، مه  يدنچ  ياهلقن  رد  تسا . هدش  دلوتم 

رگید یخرب  تسا . هدش  هتسناد  یلوالا  يدامج  همین  « 4  » فلتخم عبانم  رد  ترضح  نآ  دلوت  زور  « 3 . » تسا هدرک  دای  يرجه  لاس 30  ار 
مجنپ رد  رگید  یخرب  و  « 5  » نابعش مهن  رد  ار  دلوت 

______________________________

ص 242؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 77 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، ص 31 ؛ ۀعیشلا ، راسم  ص 284 ؛ داـشرالا ، زا : ص 29  لآلا ، یبنلا و  خـیراوت  (. 1)
، يرولا مالعا  ص 175 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، ص 153 ؛ سوردلا ، ص 183 ؛ ۀمهملا ، لوصفلا  ص 105 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک 

ص 256
ماما دـلوت  رد  ار  لوق  هس  باسنالا  بابل  رد  یقهیب  ص 733 . دجهتملا ، حابصم  ص 621 ؛ لابقالا ، زا : ص 30  لآلا ، یبنلا و  خـیراوت  (. 2)

. يرجه 36 و 38  ، 33 هدروآ : مالّسلا  هیلع  داجس 
دنزرف ار  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  ات  دناهتساوخ  یفوک  نیمه  دننام  یخرب  هک  تسا  نآ  هتشاد  دوجو  هک  یلکشم  ص 116 . ۀثاغتسالا ، (. 3)
همالع سوواط ، نادنزرف  دمحا  یلع و  لاجر ، باتک  رد  یسوط  خیش  دیفم ، خیـش  هک  هدش  هتفگ  دننادب . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  گرزب 

ربکا یلع  زا  رتکچوک  ار  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناثدحم ، ناخروم و  مظاعا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنرواب . نیا  رب  لاجرلا  ۀـصالخ  رد 
ص 31 لآلا ، یبنلا و  خیراوت  کن : هراب  نیا  رد  دننادیم . دیسر  تداهش  هب  اروشاع  رد  هک 
ص 256 يرولا ، مالعا  ص 733 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص 31 ؛ ۀعیشلا ، راسم  هلمج : زا  (. 4)

ص 242 نیظعاولا ، ۀضور  (. 5)
ص:256  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دناهتسناد هام  نآ 
یبتجم و ماما  تماما  نارود  زین  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  تایح  زا  یشخب  ماما ، هک  تسا  راکـشآ  دشاب ، يرجه  لاس 38  رد  ماما  دلوت  رگا 

اما تسا . هدوب  طاقن  رگید  قارع و  رد  نایعیـش  نتـشاذگ  راشف  تحت  يارب  هیواعم  شالت  رظان  هدرک و  كرد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
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دلوت هتـسناد و  تسا ، روهـشم  هچنآ  زا  رتمک  ار  ماما  نس  هدـش ، لقن  فط  هعقاو  نایرج  رد  هک  يرابخا  هب  هجوت  اـب  ناگدنـسیون  زا  یخرب 
هب دصق  يدارفا  شنارای ، مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  رابخا  نیا  دناهتفگ . لاس 48  دودح  رد  ار  ماما 

دیمح دندرک . يریگولج  يو  لتق  زا  ترضح  نآ  ندوب  غلابان  ببس  هب  ياهّدع  اما  دناهتـشاد ، ار  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ندناسر  تداهش 
زا تسا ، كدوک  وا  هک  نیا  هب  دانتسا  اب  نم  اما  دمآ ، داّجس  ماما  نتشک  يارب  رمش  دیوگیم : هتشاد ، روضح  البرک  رد  دوخ  هک  ملسم ، نب 

«2 . » مدرک يریگولج  وا  ندش  هتشک 
وجتـسج وا  رد  ار  غولب  میالع  ات  تساوخ  یخرب  زا  تفرگ ، مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لتق  هب  میمـصت  هللا  دیبع  یتقو  هک  هدش  لقن  نینچمه 

نادناخ اب  تبارق »  » یعدم وت  رگا  هک  نخس  نیا  نتفگ  اب  ماما  اما  درک . رداص  ار  وا  لتق  مکح  دنداد ، وا  غولب  هب  تداهـش  اهنآ  یتقو  دننک .
رد ار  دایز  نبا  یتسرفب ، هنیدـم  ات  ناـنز  نیا  یهارمه  هب  ار  يدرم  دـیابیم  نایفـس )! وبا  هون  ناونع  هب   ) یتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

ندش هتشک  زا  مالّسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ربخ  رد  « 3 . » دوش فرصنم  يو  نتشک  میمصت  زا  ات  داد  رارق  یطیارش 
«4 . » دنشکب ار  وا  دیاب  لوا  دنراد ، ار  وا  نتشک  دصق  رگا  دومرف : درک و  يریگولج  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما 

. تسا هدرک  البرک  هعقاو  زا  سپ  غولب  میالع  يوجتـسج  رد  داّجـس  ماما  هب  یتمرحیب  هب  هراشا  نایوما  ياهاطخ  ندرمـش  رب  رد  زین  ظحاج 
تسا لاس  هدزناپ  غولب  نس  تیاهن  اریز  تسا ؛ روهشم  هک  دشاب  يزیچ  نآ  زا  رتمک  ماما  نس  دیابیم  « 6 ، » دشاب تسرد  رابخا  نیا  رگا  « 5»

ار دودح  نیمه  رد  ینس  هک  هدوب  ياهنوگ  هب  طیارش  رابخا  نیا  قبط  راچانب  و 
______________________________

ص 105 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  (. 1)
( نیدلا زع  ۀسسؤم  ط   ) ص 229 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  (. 2)

ص 231 ج 5 ، نامه ، (. 3)
ص 231 ج 5 ، نامه ، (. 4)

ص 236 ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 5)
33 صص 32 ، يدیهش ، رفعج  دیس  نیسحلا ، نب  یلع  (. 6)

ص:257  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. تسا هدرکیم  اضتقا 

ناخّروم و روهـشم  هک  نیا  الوا  تساهنآ ؛ لوبق  زا  عنام  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  اما  هدـیدرگ ، لقن  يددـعتم  عبانم  رد  راـبخا  نیا  هچرگ 
. تسا هدش  هتسناد  لاس   23 البرک ، هعقاو  نایرج  رد  ماما  نس  نآ ، يانبم  رب  هک  دناهدرک  دای  لاس 38  رد  ار  ترضح  نآ  دلوت  ناسیونهریس 

نآ تحـص  هک  روهـشم ، لقن  اب  اهنآ  ضراعت  تسخن  نورق  نامه  رد  هدوبن و  رود  هب  رظن  بحاص  ناخّروم  مشچ  زا  هتفگـشیپ  رابخا  اـیناث 
. تسا هتفرگ  رارق  دقن  دروم  هدوب و  نشور  هدوب ، زرحم  اهنآ  يارب 

یلع  » دومرف هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالک  نیا  لقن  زا  دعب  ّتنـس ، لها  یخیرات  رابخا  نایوار  نیرتزربم  زا  يدقاو ، رمع  نب  دـمحم 
هک یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  دراد  تلالد  نآ  رب  راتفگ  نیا  دـسیونیم : درک ، تلحر  یگلاس  رد 58  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

، دـناهدرک یفرعم  غلابان  هتـسناد و  ریغـص »  » ار وا  هک  یناسک  لوق  ور  نیا  زا  تسا . هدوب  البرک  رد  شردـپ  رانک  رد  هتـشاد  لاـس  ای 24   23
تفریذپ ناوتیم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا . هدرکن  تکرش  گنج  رد  تلع  نیمه  هب  دوب و  ضیرم  البرک  رد  ترـضح  تسین . تسرد 

وا زا  ترایز و  ار  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  رقاـب ، یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  شدـنزرف ، هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا ، هدوب  غلاـبان  وا  هک 
«1 . » تسا هدرک  تلحر  يرجه  لاس 78  رد  رباج  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لقن  ثیدح 

نآ نس  هک  دـیآیم  رب  نینچ  هتـشاد ، نایفـس  یبا  نب  دـیزی  یّتح  دایز و  نب  هللا  دـیبع  اب  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هک  ییاهدروخرب  زا  اـثلاث 
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. دشاب هدمآ  نایم  هب  وا  غولب  مدع  ای  غولب  زا  نخس  البرک  رد  هک  تسا  هدمآ  هدش و  نایب  لوا  رظن  رد  هک  تسا  يرادقم  زا  شیب  ترضح 
ار یطیارـش  نینچ  هک  دشاب  یلاس  نس و  زا  یکاح  دناوتیم  دوخ  هبون  هب  دش ، مهارف  ترـضح  نآ  نتفر  ربنم  يارب  هک  ياهنیمز  تیعقوم و 
، دش هداهن  وا  رایتخا  رد  دیزی  يوس  زا  هک  ار ، یتیعقوم  نینچ  ناوتیمن  تسا ، دیدرت  وا  غولب  رد  زونه  هک  یـسک  يارب  تسا . هدرک  باجیا 

. تفریذپ
______________________________

لاس هب  لالدتسا  اهنت  هّتبلا  ص 191 . ج 2 ، ۀّمغلا ، فشک  ص 256 ؛ ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 222 ؛ ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  (. 1)
دانتـسا دـنکیم . مک  البرک  زا  دـعب  ار  وا  دـلوت  لامتحا  هچرگ  دـهد ؛ ناشن  البرک  هعقاو  زا  لبق  ار  رقاب  ماـما  دـّلوت  دـناوتیمن  رباـج  تاـفو 

. رباج اب  تاقالم  هن  تسا ، رقاب  ماما  دلوت  ربخ  لصا  هب  يدقاو ،
ص:258  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رد یگلاس  راهچ  رد  ماما  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدـمآ ، مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـّلوت  هرابرد  یخیرات  عبانم  رد  هک  يدّدـعتم  تایاور  اعبار 
اب روهـشم ، لوق  لوبق  زج  ياهراچ  رابخا ، نیا  شریذـپ  تروص  رد  تسا . هدرکن  يدـیدرت  تایاور  نیا  رد  یـسک  هتـشاد و  روضح  ـالبرک 

. میرادن رتشیب  ای  رتمک  لاس  ود  یکی  توافت 
ره هک  دناهدرک  رکذ  ماما  دـلوت  لاس  يارب  ( 38 ، 36 ياهلاس 33 ،  ) لوق هس  باسنالا  بابل  رد  یقهیب  نوچ  یناـسک  هک  نآ  نخـس  نیرخآ 

. تسا هتفگشیپ  لوق  اب  طابترایب  اهنآ  هس 
شردپ رانک  البرک  رد  تشاد ، هک 23  یلاح  رد  نیسحلا  نب  یلع  هک  تسا  هتفگ  زین  يرهز  و  « 1 . » تسا هدرک  دای  رکاسع  نبا  ار  لاس 33 

«2 . » دوب
نآ تلحر  تسا . هدش  هتسناد  « 5  » لاس 95 رگید  یعباـنم  رد  و  « 4  » رگید 94 یلقن  رد  و  « 3  » لاس 92 اهلقن  یخرب  رد  داجـس  ماما  تلحر 

«6 . » تسا هدش  دای  22 و 18  فالتخا 25 ، هب  عبانم  رد  نآ  زور  هدش و  هتسناد  مرحم  هام  رد  ترضح 
«7 . » دیسر تداهش  هب  دش ، هداد  وا  هب  کلملا  دبع  نب  دیلو  فرط  زا  هک  یّمس  اب  لاس 94  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هتشون  يواربش 
هنافسأتم تسا . مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  ردام  قیقد  بسن  مان و  نتفای  تسین ، رمثیب  نادنچ  نآ  هرابرد  قیقحت  هک  رگید  یفالتخا  لئاسم  زا 

زا داجـس  ماـما  دـلوت  داد . یقیقد  رظن  ناوتیمن  زونه  دـناهدرک ، عوضوم  نیا  هراـبرد  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هک  يرادهنماد  تاـقیقحت  اـب 
، نآ هب  دانتسا  اب  عّیـشت ، نانمـشد  ادابم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  بیذکت  دروم  ور  نآ  زا  رتشیب  رخاوا ، نیا  رد  یناساس ، ناگدازهاش  زا  يردام 

هیلع داّجـس  ماما  ردام  هدـش  اعدا  هک  موس ، درگدزی  رتخد  قیرط  زا  ناـیناساس ، اـب  همئا  نادـناخ  یگتـسباو  هب  هتـسب  ار  ناریا  رد  عیـشت  رـشن 
هک ار  ییاهلقن  هدمع  شخب  هتفگشیپ ، رثا  رد  يدیهش  داتسا  دننک . ناونع  تسا ، مالّسلا 

______________________________

ص 230 ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 1)
ص 231 نامه ، (. 2)

ص 101 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 3)
ص 12، نیدـباعلا ، نیز  مامالا  ۀـمجرت  قشمد ، خـیرات  ص 66 ؛ ۀعیــشلا ، قرف  ص 729 ؛ دـجهتملا ، حابـصم  ص 26 ؛ ۀعیـشلا ، راـسم  (. 4)

ثیدح 5
ص 160 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 77 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، ص 171 ؛ ۀیصولا ، تابثا  ص 468 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 5)

ص 454 بلاطلا ، ۀیافک  ص 509 ؛ یمعفک ، حابصم  ص 285 ؛ داشرالا ، رد  بیترت  هب  (. 6)
ص 143 فارشالا ، بحب  فاحتالا  (. 7)

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 184 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:259  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ردام ندوب  دـلو » ما   » زا یکاح  هک  زین  يدودـحم  رابخا  نآ ، رب  هفاـضا  تسا . هداد  رارق  يداـقن  دروم  هدروآ و  هتـشاد ، دوجو  هراـب  نیا  رد 

. تسا تسد  رد  تسا ، مالّسلا  هیلع  داّجس  ترضح 
هک تسا  ملسم  رما  نیا  هریغ ، تاحوتف و  رابخا  اب  اهنآ  زا  یخرب  يراگزاسان  ای  هتـشاد و  دوجو  اهلقن  نیا  رد  هک  یتافالتخا  همه  مغر  یلع 

خیرات و  « 3  » تاجردلا رئاصب  « 2 ، » یبوقعی خیرات  « 1 ، » نیفص ۀعقو  نوچمه  هعیش ، نوتم  نیرتنهک  رد  هتشاد و  ییازسب  ترهـش  ربخ ، لصا 
«5 . » تسا هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  زین  یفاک  رد  تسا . هدمآ  هدـش ، فیلأت  مراهچ  موس و  نرق  رد  یگمه  هک  « 4  » مق

نم هتریخف  نیتریخلا ، نبا   » ناونع هب  ماما  زا  هراب  نیا  رد  « 6 . » تسا هدرک  شرازگ  ار  ربخ  نیا  مراهچ  نرق  رد  زین  نامعن  یضاق  روط ، نیمه 
بوسنم يرجه ) م 69   ) یلئد دوسالا  وبا  هب  مه  يرعـش  هدـش و  داـی  « 7 « » يرـسک ۀـنبا  هما  تناک  سراـفلا و  مجعلا  نم  و  شیرقلا ، برعلا 

: تسا هتفگ  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  هرابرد  هک  هدش 
«8  » مئامتلا هیلع  تطین  نم  مرکألمشاه  يرسک و  نیب  امالغ  نا  و 

نیب طابترا  مّهوت  دراد ، دوجو  ارجام  لصا  رد  دیدرت  هک  نیا  شریذپ  اب  هدرک و  یسررب  عیشت  رشن  اب  ار  هیـضق  نیا  هطبار  رگید  ياج  رد  ام 
زا یکی  هب  هتـسباو  ینز  داجـس ، ماما  ردام  هک  تفریذـپ  ناوتیم  اهنت  هک  دـسریم  رظن  هب  « 9 . » میاهدرک یـسررب  بسانم  هنوگ  هب  ار ، اـهنآ 
اما دشاب . دناهتـشاد  تسد  هب  ار  تردـق  اهناتـسا  زکارم  یمامت  رد  اعون  هک  دـشاب  یناساس  ياهنادـناخ  زا  هتـسناوتیم  هک  مهم  ياهنادـناخ 

. تسا راوشد  هدوب  ناریا  يارسک  دوخ  رتخد  هک  نیا  تابثا 
هیلع یلع  نب  نیسح  شردپ  یصو  نیشناج و  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  دناهدرک ، لقن  ییاور  بتک  رد  هعیـش  نیثدحم  هک  یـصوصن  قبط  رب 

زا هک  زین  یثیداحا  دـناهدرک . تیاور  نارگید  ةادـهلا و  تابثا  رد  یلماع  رح  خیـش  یفاک و  رد  ینیلک  خیـش  ار  صوصن  نیا  تسا . مالّـسلا 
رظن فرص  تسا . بلطم  نیا  دیؤم  هدیدرگ ، تیاور  هعیش  همئا  یماسا  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

______________________________

ص 12 نیفص ، ۀعقو  (. 1)
ص 335 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 2)

ص 96 تاجردلا ، رئاصب  (. 3)
ص 196 مق ، خیرات  (. 4)

ص 369 ج 2 ، یفاکلا ، (. 5)
ص 266 ج 3 ، رابخالا ، حرش  (. 6)

ص 290 ج 1 ، سودرفلا ، رهز  ص 339 ؛ ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 7)
. يرشخمز راربالا  عیبر  زا  ص 3  ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 466 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 8)

164 صص 145 - ج 1 ، ناریا ، رد  عیشت  خیرات  کن : (. 9)
ص:260  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رب لیـصا  يدـهاش  دوخ  خـیرات ، یط  رد  ترـضح  نآ  تماما  ندوب  لوبقم  نایعیـش و  هعماج  رد  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  شریذـپ  نآ ، زا 
تماما هلأسم  دـمآ ، دوجو  هب  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  ناراداوه  زا  يرامـش  يارب  ههرب  نآ  رد  هک  ياههبـش  اهنت  تسا . تیاـصو  نیا  قدـص 

نوچ یلئاـسو  دوجو  هعیـش ، صوصن  قبط  رب  نینچمه  تخادرپ . میهاوخ  نادـب  رـصتخم  تروص  هب  نیا ، زا  سپ  هک  دوب  هیفنح  نب  دـمحم 
عبانم رد  یّتح  مالّسلا ، هیلع  داّجـس  ماما  دزن  رد  اهنیا  دوجو  هک  دشاب  همئا  دزن  تسیابیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  هرز  ای  ریـشمش و 

«1 . » تسا هدش  رکذ  تحارصب  ّتنس  لها 
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رارق نایوما  رییغت  فیرحت و  شوختسد  ینید  ياهشزرا  همه  هک  دوب  ینارود  درکیم ، یگدنز  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  ياهرود 
تسد هچیزاب  یمالسا  ماکحا  دننک . تعیب  وا  اب  دیزی  هدرب  ناونع  هب  تسیابیم  هنیدم ،)  ) یبهذم ياهرهش  نیرتمهم  زا  یکی  مدرم  هتفرگ و 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  زا  رترب  رتمهم و  ار  کلملا  دـبع  جاجح ، دوب . ناورم  نب  کـلملا  دـبع  جاـجح و  داـیز ، نبا  نوچ  يدارفا 
. درپسیم نادالج  تسد  هب  ار  مدرم  ییارتفا  تمهت و  كدنا  اب  تفرگیم و  هیزج  ناناملسم  زا  ینید  صوصن  فالخ  رب  و  درمشیم !

. تسا هدش  دهاوخ  ایحا  هنوگچ  یلهاج  ياهشزرا  هدرک و  لزنت  هزادنا  هچ  ات  مدرم  ینید  تیبرت  هک  تسا  راکشآ  یتموکح  نینچ  هیاس  رد 
اعد هلیسو  هب  ادخ  اب  مدرم  دنویپ  داجیا  رد  شیعامتجا  ریثأت  نیرتمهم  هک  دوب  تدابع  لها  یناسنا  طیارش ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 

زا دندوب و  وا  ثیداحا  يوار  ملع  نابلاط  زا  يرایـسب  دندوب . وا  شور  مارم و  هتفیـش  تایحور و  ریثأت  تحت  مدرم  همه  هک  یتیـصخش  دوب .
خروم و دعس  نب  دمحم  دنتسجیم . هرهب  دوب ، مالّسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مولع  زا  هتفرگ  رب  هک  وا ، ضیفرپ  همـشچرس 
«. اعرو اعیفر  ایلاع  ثیدحلا  ریثک  انومأم  ۀقث  نیسحلا  نب  یلع  ناک  : » تسا هدرک  فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  ّتنـس ، لها  ملاع 

«2»
یلع لّوعی  ۀنیدملا - لهأ  هقفأ  وه  و  نیـسحلا - نب  یلع  تدجو  : » تسا هدروآ  هتـشون ، دـحاو  ربخ  تیجح  هرابرد  هک  ياهلاسر  رد  یعفاش 

هک مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  «، 3 « » دحاولا ربخ 
______________________________

.488 صص 486 ، ج 1 ، يربکلا ، تاقبط  (. 1)
ص 222 ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  (. 2)

ص 274 ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
ص:261  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هک ياهنیک  دوجو  اب  یّتح  نایوما و  هب  شیگتسباو  مغر  یلع  يرهز ، باهـش  نبا  درکیم . هیکت  دحاو  ربخ  رب  تسا ، هنیدم  مدرم  نیرتهیقف 
اب ار  ترـضح  هتفرگ و  هرهب  ماما  زا  مامت  علو  اب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ناـمز  ناـملاع  زا  تشاد ، دوجو  نایعیـش  ناـیوما و  نیب 

ناونع هب  ار  دوخ  تیعقوم  ات  هتفرگ  رارق  تحیصن  دروم  دش ، هتـشون  ودب  ماما  يوس  زا  هک  ياهمان  رد  يرهز  تسا . هدوتـس  يدایز  تارابع 
هب تناها  رطاخ  هب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  يوس  زا  زین  راب  کی  يو  « 1 . » دهد رارق  رظن  دیدجت  دروم  نایوما  ّتیمکاح  تسد  رد  ياهلیسو 

؛ دوب مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  مولع  يوار  ناـنچمه  وا  لاـح ، نیع  رد  « 2 . » تفرگ رارق  شنزرـس  دروـم  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
ترضح صولخ  مالّـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  تدابع  هتفیـش  وا  نیا ، رب  هفاضا  « 3 . » دـناهدروآ ار  وا  تالوقنم  فلتخم  ياهباتک  رد  هکناـنچ 
نیسحلا نب  یلع  : » دناهدرک لقن  وا  زا  نینچمه  « 4 «. » نیدباعلا نیز  لوقی : یکبی و  نیسحلا  نب  یلع  رکذ  اذإ  يرهزلا  ناک  : » هدش لقن  دوب .

ات مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  يرهز  شیاتـس  « 6 «. » نیـسحلا نب  یلع  نم  هقفأ  ادحأ  تیأر  ام  : » تفگیم زین  و  « 5 «. » ّیلع ۀّنم  سانلا  مظعأ 
«7 . » نیسحلا نب  یلع  ینعی  کّیبن ، لعف  ام  يرهز ! ای  دنتفگیم : وا  هب  نایناورم  زا  یخرب  هک  دوب  ياهزادنا 

هدـش لقن  زین  ظحاج  زا  « 8 «. » هنم هقفأ  نیـسحلا و ال  نب  یلع  نم  لضفأ  ایمـشاه  تیأر  ام  : » تفگیم مزاـح  وبا  نیثدـحم ، رگید  ناـیم  زا 
مادک چیه  دنشیدنایم و  ناسکی  همه  یـصاخ  یماع و  یجراخ  یلزتعم ، یعیـش ، نیـسح ، نب  یلع  تیـصخش  هرابرد  : » تفگیم هک  تسا 

«9 «. » دنرادن نیریاس ) رب   ) وا مّدقت  يرترب و  رد  يدیدرت 
رد مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  يابیز  تالمج  راشتنا  مدرم ، نایم  رد  وا  ّتبحم  ماما و  ترهـش  مهم  لیالد  زا  دش ، دهاوخ  هراشا  ادعب  هکنانچ 
ام : » تفگیم مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هرابرد  روهـشم ، نیثدحم  زا  بیـسم ، نب  دیعـس  درکیم . بذـج  دوخ  هب  ار  همه  هک  دوب  اعد  بلاق 

تیأر
______________________________
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ص 200 لوقعلا ، فحت  (. 1)
ص 102 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)

ص 103 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 86 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 172 ؛ ج 8 ، يربکلا ، تاقبط  لاثم : ناونع  هب  (. 3)
ص 135 ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  (. 4)

ص 214 ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  (. 5)
. ماهدیدن مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  زا  رتهیقف  ار  یسک  ص 43 ؛ لهالا ، دیس  نیدباعلا ، نیز  (. 6)

ص 258 ج 3 ، رابخالا ، حرش  (. 7)
ص 80 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 186 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  (. 8)

ص 193 بلاطلا ، ةدمع  (. 9)
ص:262  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ّیلع «، » ریخلا ّیلع   » ياهمان هب  شیوخ  نامز  رد  ماـما  مدـیدن . نیـسح  نب  یلع  زا  رتاوقتاـب  ار  سکچـیه  « 1 «. » نیـسحلا نب  یلع  نم  عروأ 
هّللا یّلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  نایم  رد  نامز ) نآ  رد   ) هک دوب  رواـب  نیا  رب  زین  سنا  نب  کـلام  « 2 . » تشاد ترهـش  دباعلا » ّیلع   » و ّرغألا »

«3 . » تسا هدوبن  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  دننامه  یسک  هلآ  هیلع و 
رب نآ  راثآ  دوب و  هدجـس  لـها  هک  ار  ترـضح  نآ  « 4 «. » ةدابعلا یف  ۀـیاغ  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  : » دـیوگیم شاهرابرد  دـیدحلا  یبا  نبا 
نم مشاه  ینب  لضافأ  نم  ناک  و  دـیوگیم : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هرابرد  نابح  نبا  « 5 . » دـنتفگیم تانفثلا » يذ  ، » دوب رهاظ  شیناشیپ 
ناک نیدباعلا  نیز  ّیلعف  : » دـسیونیم زین  هرهز  وبا  « 6 . » نامزلا کلذ  یف  نیدباعلا  دیس  نیـسحلا  نب  یلع  لاقی  مهدابع ...  ۀنیدملا و  ءاهقف 

«7 «. » املع البن و  ۀنیدملا  مامإ 
. دشیم نوگرگد  شاهرهچ  گنر  تفرگیم ، وضو  ترضح  نآ  یتقو  هک  دناهدروآ 

و متسیاب ؟ مهاوخیم  یسک  هچ  ربارب  رد  هک  دینادیم  ایآ  « 8 «، » موقأ نأ  دیرأ  نم  يدی  نیب  نوردت  أ  : » دومرف دندیـسرپیم ، ار  تلع  یتقو 
فوقولا دیرأ  ینإ  دومرف : دندیـسرپ  ار  تلع  یتقو  دوب . شمادنا  رب  هشعر  هدش و  نوگرگد  ماما  هرهچ  زامن  تقو  رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ 

دایرف درد  زا  وا  تسکـش ، ماما  دنزرف  تسد  زامن ، تقو  رد  راب  کی  تشادن . هجوت  زیچ  چیه  هب  زامن  تقو  رد  « 9 . » میظع کلم  يدی  نیب 
هک دید  ار  هچب  تسد  ماما  نآ  زا  دعب  دیشکیم . دایرف  درد  زا  ماما  دنزرف  تخادنا و  اج  ار  تسد  ناوختـسا  دندروآ و  دنبهتـسکش  دزیم ،
نب یلع  ینامز  دیوگیم : يرشخمز  « 10 . » تسا هتـسکش  هچب  تسد  هک  دـش  هجوتم  هزات  هک  دوب  تقو  نآ  رد  تسا ، نازیوآ  شندرگ  هب 
لعج مث  بکاوکلا ، رمقلا و  ءامسلا و  یلإ  هسأر  عفر  مث  لاح : نآ  رد  درب ، بآ  رد  ار  شتـسد  نتفرگ  وضو  دصق  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا 

اهقلخ یف  رّکفی 
______________________________

ص ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 236 ؛ ج 17 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 80 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 141 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  (. 1)
ص 391 ج 4 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  305 ؛

ص 273 ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)
ص 305 ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  (. 3)

ص 27 ج 1 ، نامه ، (. 4)
ص 103 ج 11 ، ءابدالا ، مجعم  کن : (. 5)

ص 160 ج 5 ، تاقثلا ، (. 6)
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ص 22 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 7)
ص ۀمهملا ، لوصفلا  ص 136 ؛ فاحتالا ، ص 216 ؛ ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  ص 127 ؛ راصبالا ، رون  ص 55 ؛ ج 2 ، ةوفصلا ، ۀفـص  (. 8)

ص 114 ج 3 ، دیرفلا ، دقعلا  201 ؛
ص 258 ج 3 ، رابخالا ، حرش  (. 9)

ص 263 ج 3 ، نامه ، (. 10)
ص:263  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هک نآ  ات  تخادرپ ، رکفت  هب  اهنآ  رد  هدرک و  دنلب  ناگراتـس  هام  نامـسآ و  هب  ار  شرـس  ماما  ءاملا ، یف  هدی  نّذؤملا و  نذأ  حبـصأ و  یتح 
فیصوت ار  وا  ات  دنتـساوخ  وا  راکتمدخ  زا  هک  ینامز  « 1 . » دوب بآ  رد  ماما  تسد  زونه  تفگیم ، ناذا  نذؤم  هک  یلاح  رد  هدش و  حـبص 

: تفگ دنک ،
هب يرام  زامن ، ماگنه  هب  يزور  هک  دـناهدروآ  و  « 2 «. » مدرتسگن وا  يارب  يرتسب  بش  رد  مدرواین و  یماـعط  وا  يارب  زور  رد  هاگچـیه  نم  »

شگنر دروخن و  ناکت  شیاج  زا  وا  درک و  روبع  ماما  ياپ  ود  نایم  زا  رام  دادن . دوخ  هب  یکّرحت  وا  اما  درک ، تکرح  ترـضح  نآ  تمس 
«3 . » دشن ضوع 

وا تاقدـص  قافنا و  زا  هداوناخ  دـص  هک  دـیدرگ  مولعم  وا  تداهـش  زا  سپ  هدوب و  دزناـبز  زین  نیمورحم  هب  یگدیـسر  هقدـص و  نداد  رد 
بش یکیرات  رد  هتشاذگ و  شکرابم  تشپ  رب  نان  هنابش ، مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  مالّـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  لقن  هب  « 4 . » دناهدرکیم یگدنز 

«5 . » دنکیم شوماخ  ار  دنوادخ  بضغ  شتآ  بش ، یکیرات  رد  هقدص  دومرفیم : و  دربیم ، ارقف  يارب 
دوش و جراخ  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  نآ  ات  دنداتفایمن  هار  هکم  يوس  هب  ءاّرق  هک  هدمآ  تایاور  رد  اذل  دنتـشاد و  ودب  هقالع  زین  مدرم 
تشگرب و هناخ  هب  اروف  نآ  زا  سپ  دـش . جراخ  هناخ  زا  ییوکین  سابل  اب  ماما ، یناـمز  « 6 . » داتفایم هار  هب  هراوس  رازه  وا  لابند  هب  هاـگنآ 

: دز ادص 
«7 . » متسین نیسح  نب  یلع  ییوگ  دیروایب ، ارم  یلبق  سابل  نامه 

هار هک  دوب  نیا  رب  ناـشیا  هدـیقع  دور . راـنک  یـسک  اـت  هار ، هار  دومرفیمن : هاگچـیه  تشذـگیم ، هنیدـم  ياـههچوک  زا  هراوس  هک  یتقو 
«8 . » مورب دوخ  منزب و  رانک  ار  نارگید  مرادن  قح  نم  تسا و  كرتشم 

کلاب ام  هک : دش  لاؤس  ناشیا  زا  درکیم . ناهنپ  ناهارمه  زا  ار  شبسن  ترفاسم  رد 
______________________________

663 ص 160 ، ج 3 ، راربالا ، عیبر  (. 1)
ص 255 ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، (. 2)

ص 159 ج 10 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
ص 238 ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  87 ؛ صص 77 ، ج 2 ، ۀّمغلا ، فشک  ص 136 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  (. 4)

ص 238 ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 5)
ص 117 یشکلا ، لاجر  (. 6)

ات دیـشوپیم  یعقاوم  رد  وکین  سابل  ترـضح ، هک  تسا  هدـش  لقن  هتبلا  ص 364 . ج 2 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  ص 58 ؛ قالخالا ، مراـکم  (. 7)
ریـسفت کن : دـنکیم . لمع  هدابعل ،» جرخأ  یتلا  هّللا  ۀـنیز  مّرح  نم  لـق  : » دومرف هک  دـنوادخ  فـالخ  رب  وا  هک  دـنک  ناـمگ  یـسک  اداـبم 

ص 246 ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  کن : ص 203 و  ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ثیدح 32 ؛ ص 15 ، ج 2 ، یشایعلا ،
ص 246 ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 8)
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ص:264  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
لوسر مان  هب  مرادن  تسود  « 1 ، » هلثم یطعأ  ام ال  هللا  لوسرب  ذخآ  نأ  هرکأ  دومرف : ترـضح  نآ  ۀـقفرلا ؟ لها  کبـسن  تمتک  ترفاس  اذا 
هتبارق نم  نیسحلا  نب  ّیلع  لکأ  ام  دیوگیم : ءامسا  نب  ۀیریوج  هکنانچ  مهدب . يرگید  هب  ار  نآ  دننام  مناوتیمن  هک  مریگب  ار  يزیچ  ادخ 

«2 . » درکن هدافتسا  یمهرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  دوخ  یشیوخ  تباب  زا  وا  امهرد ، هللا  لوسر  نم 
«3 . » درک میسقت  ادخ  هار  رد  ار  شیوخ  لاوما  راب  ود  مردپ  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  شدنزرف  زا 

ار وا  هیرگ  تلع  ماما  تسیرگیم . تخـس  دـمحم  هظحل  نآ  رد  دوب . وا  نیلاب  رب  دـیز ، نب  ۀـماسا  نب  دـمحم  گرم  تقو  رد  ترـضح  نآ 
«4 . » شابم نارگن  نم  هدهع  رب  دومرف : ماما  مراد . یهدب  مهرد  رازه  هدزناپ  تفگ : دمحم  دیسرپ .

. دوب مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  لیاضف  زا  ياهشوگ  اهنیا 

نایعیش مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما 

، هفوک دنتفرگ . رارق  يداقتعا ، یسایس و  تیعقوم  زین  یفیک و  یمک و  ظاحل  زا  طیارش ، نیرتدب  رد  نایعیـش  البرک ، هعقاو  زور  نیـسپاو  رد 
هنیدم و رد  هک  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یعقاو  نایعیش  دیدرگ . هعیش  یبوکرس  تهج  يزکرم  هب  لیدبت  دوب ، یعیش  ياهـشیارگ  زکرم  هک 

اّما دندوب ، هفوک  رد  زونه  يرایسب  هچرگ  دندیـسر . تداهـش  هب  البرک  رد  دنوش ، قحلم  وا  هب  هفوک  زا  هک  دندوب  هدش  قفوم  ای  هدوب و  هکم 
يارب یگرزب  تسکش  یحور  رظن  زا  البرک  دنتشادن . دوجو  زاربا  تأرج  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  هفوک  رد  دایز  نبا  هک  یتخس  طیارش  تحت 

هیلع نیسح  ماما  اهنآ  سأر  رد  تیب و  لها  زا  يدادعت  دنروآ . رب  رس  دنناوتیمن  نایعیـش  رگید  هک  دش  حرطم  هنوگ  نیا  رهاظب  دوب و  هعیش 
هک دوب  هدنام  یقاب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  لسن  زا  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  روکذ  نادنزرف  زا  رفن  کی  اهنت  دندیـسر و  تداهـش  هب  مالّـسلا 

زین ربکا ، یلع  ینعی  مالّسلا ، هیلع  نیسح  ماما  گرزب  دنزرف  هک  صوصخب  تشادن ؛ یترهش  طیارش  نآ  رد  هتبلا 
______________________________

ص 69 ج 3 ، راربالا ، عیبر  ص 341 ؛ ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 1)
ص 391 ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  (. 2)

ص 238 ج 17 ، نامه ، (. 3)
.( تسا هدمآ  دیز  نب  ۀماسا  نب  دیز  صخش  نآ  مان  یمود  نیا  رد   ) 261 صص 262 - ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص 239 ؛ ج 17 ، نامه ، (. 4)

ص:265  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ماما زا  ار  هفوک  یعیش  تانایرج  تیاده  تصرف  قارع  زا  ندوب  رود  هنیدم و  رد  مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  یگدنز  دوب . هدیـسر  تداهـش  هب 

. دوب هتفرگ 
هب ار  مدرم  دنک ، عورش  رفص  زا  ار  راک  تسیابیم  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  تشاد ، دوجو  عیشت  ساسا  يدوبان  روصت  هک  یطیارش  نینچ  رد 

«1 . » درک بسک  يدایز  تیقفوم  هار  نیا  رد  ماما  دناشکب . تیب  لها  تمس 
هدنیآ ياهتیلاعف  يارب  ار  هنیمز  دشخب و  ون  یتایح  ار  هعیش  تسناوت  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اریز  تسا ؛ هدش  دییأت  خیرات  رد  تیقفوم  نیا 

. دنک مهارف  مالّسلا  هیلع  قداص  مالّسلا و  هیلع  رقاب  ماما 
تایح ياهنارود  نیرتتخـس  زا  یکی  زا  ار  هعیـش  تیلاـعف ، لاـس  راـهچ  یـس و  لوط  رد  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هک  تسا  هاوگ  خـیرات 
قارع رب  جاجح  تیمکاح  لاس  تسیب  درادن . ینشور  ناشن  نایوما  نایریبز و  هلیسو  هب  هعیـش  یبوکرـس  زج  هک  ینارود  داد . روبع  شیوخ 

ریاس ندیبوک  رگید  ییاهشخب  رد  و  نایعیـش ، ندیبوک  شنـشور  يریگتهج  اهنت  یمالـسا ، ورملق  لک  رب  ناورم  نب  کلملا  دبع  هطلـس  و 
يارب رفاک  ظفل  ندینش  هک  دوب  یسک  جاجح  دوب . ثعـشا  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نوچ  ینایـشروش  ای  جراوخ  زا  معا  نایوما ، نافلاخم 
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«2 . » دوب هعیش  ظفل  ندینش  زا  رتشخبمارآ  رایسب  وا 
زا سپ  دیدرگ . هجاوم  تسکش  اب  اهنآ - زا  یکی  تقوم  تیقفوم  مغر  یلع  ود - ره  هک  داد  خر  قارع  رد  یعیـش  تضهن  ود  اهلاس  نیا  رد 

تـضهن تضهن ، ود  نیا  زا  یکی  دنتفرگ . رارق  نادـنز ، هجنکـش و  لتق و  زا  اهیوما ، دـیدهت  دروم  رتمامت  هچ  ره  تّدـش  اب  نایعیـش  زین  نآ 
ام دنتـشاد و  هدهع  رب  هفوک  رد  هعیـش  ناسانـشرس  رگید  زا  دـنچ  ینت  یهارمه  هب  یعازخ ، درـص  نب  نامیلـس  ار  نآ  يربهر  هک  دوب  نیباّوت 

هیلوا ذخآم  رد  ام  « 3 . » دندوب هتفریذپ  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  تماما  نیباّوت  هک  هدش  اعدا  میتفگ . نخـس  اهنآ  هرابرد  نیا  زا  شیپ 
لها هب  ار  هعماج  تماما  يزوریپ ، تروص  رد  اـت  دـندوب  نآ  رب  عومجم  رد  نیباوت  هک  نیا  تسا  مهم  هچنآ  میتفاـین . اعدـم  نیا  رب  يدـهاش 

لسن زا  اعبط  دنراپسب و  مالّسلا  هیلع  تیب 
______________________________

. دیدج نم  مالسالا  ثعاب  مالّسلا  هیلع  داجس  مامالا  هلاقم : لوا ) پاچ   ) ص 61 ج 1 ، مالسالا ، خیراتلا و  یف  ثوحب  تاسارد و  (. 1)
، هرهز وبا  مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  ص 44 ؛ ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دینیبب ، ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نانخس  (. 2)

111 صص 112 -
ص 286 خیرات ، ریسم  رد  عیشت  (. 3)

ص:266  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
دوجو بلطم  نیمه  اقیقد  اهنآ  نهذ  رد  ایآ  اما  تشادن . دوجو  راک  نیا  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  زج  یـسک  مالّـسلا ، هیلع  همطاف 
دوجو نیباوت  مالّسلا و  هیلع  داجس  ماما  نیب  یـصاخ  یـسایس  هطبار  دسریم  رظن  هب  تسا . هدرکن  شرازگ  يزیچ  خیرات  هن ، ای  تسا  هتـشاد 

. تسا نآ  یفطاع  ياههیام  تضهن و  نیا  رد  هفوک  هعیـش  نیفورعم  لاعف  تکرـش  داد ، ناشن  هعیـش  ار  تضهن  گنر  رتشیب  هچنآ  هتـشادن و 
یمان تکرح  نیا  رد  هبوت . نیا  شریذپ  هار  اهنت  ناونع  هب  ندش  دیهش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  تیامح  مدع  ببـس  هب  هبوت  ینعی 

. درادن دوجو  زین  هیفنح  نب  دمحم  زا 
نیا لیلد  هب  زین  راتخم  دوب . ثداوح  تسد  هب  دوخ  ندرپس  و  هفوک ، زا  ندـش  جراخ  تیعقوم ، شجنـس  مدـع  اـهنآ  یـسایس  هدـمع  هابتـشا 

ات دـش  بجوم  یتح  دـشن و  يراکمه  هب  رـضاح  درادـن ، ار  یـسایس  یماظن و  لئاسم  كرد  ییاـناوت  تکرح  نیا  يربهر  هک  دوخ  داـقتعا 
. دننک يراددوخ  نیباوت  تضهن  تیامح  زا  نایعیش  زا  يدادعت 

هیواز زا  اهنت  هن  طابترا  نیا  دراد . دوجو  راتخم  شبنج  ینعی  یعیـش  شبنج  نیمود  اب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  طابترا  هراـبرد  ماـهبا  نیمه 
هب ار  ینایعیـش  هفوک  رد  دش  قفوم  هکنآ  زا  سپ  راتخم  هک  دـناهتفگ  دراد . رب  رد  ار  یتالکـشم  زین  يداقتعا  دـعب  زا  هکلب  یـسایس ، شرگن 

«1 . » دادن ناشن  شوخ  يور  ماما  اما  تسج ، دادمتسا  مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  زا  دنک ، بذج  دوخ  يوس 
البرک هثداح  زا  سپ  زا  ماما  دـسریم . رظن  هب  یقطنم  درک ، لاـبند  رخآ  هب  اـت  ماـما  هک  یتسایـس  هب  هجوت  اـب  ماـما  يوس  زا  یعـضوم  نینچ 

تکرح کی  رد  ندـش  ریگرد  هوـالع  هب  درادـن . دوجو  نآ  يربهر  نتفرگ  تسد  رد  اـب  هدرم  هعماـج  نیا  ياـیحا  ناـکما  هک  دوب  هتفاـیرد 
تیهاـم لـیلد ، نیمه  هب  دـیزرایمن . نآ  ندرک  کـسیر  هب  هک  تشاد  یپ  رد  ار  یتارطخ  بازحا ، رگید  تردـق  دوجو  اـب  رگید ، یـسایس 

زا يرایـسب  رد  هدوبن و  یـسایس  تکرح  کی  اهنت  ماـما  تکرح  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخب  ترـضح ، نآ  تماـما  نارود  رد  ماـما  تکرح 
. تسا هدوب  یسایس  تیلاعف  صخشم  يانعم  هب  تسایس  زا  رانک  رب  حوضو  هب  دراوم 

______________________________

ص 126 یشکلا ، لاجر  (. 1)
ص:267  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دهد رارق  تیامح  دروم  دـنک و  دـییأت  ار  وا  ات  تساوخ  هیفنح  نب  دـمحم  زا  راتخم  هک  دـیدرگ  عورـش  ینامز  زا  زین  هیـضق  يداقتعا  هبنج 
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نب دـمحم  تماما  قارع ، هعیـش  نایم  رد  هک  دـیدرگ  عیاـش  هنوگ  نیا  سپ  نآ  زا  یمـسر . تروص  هب  هن  اـّما  درک ؛ نینچ  هیفنح  نب  دـمحم 
راتخم نامز  زا  ار  ناتـساد  تفای ، ترهـش  هیناسیک  مان  هب  ياهقرف  هک  اهدعب  اما  تسین ، زرحم  هلأسم  نیا  هچرگ  تسا . هدـش  هتفریذـپ  هیفنح 

. دندرک زاغآ 
عیاش هنوگ  نیا  تفرگ و  ماهتا  ضرعم  رد  زین  راتخم  اهدـعب  هفوک ، نایعیـش  زا  یخرب  ناـیم  رد  تـالغ  دـیاقع  یناـبم  زا  یـضعب  خوسر  اـب 

رد ام  تسین و  اهنآ  حرط  ياج  رـصتخم  نیا  رد  هک  يدایز  لیالد  هب  انب  تسا . هتـشاد  ییازـسب  مهـس  تالغ  شیادیپ  رد  راتخم  هک  دیدرگ 
داقتعا هیفنح  نب  دـمحم  تیودـهم  ای  تماما  هب  هیناسیک  مان  هب  ياهقرف  هک  نیا  یتح  و  لئاسم ، نیا  مامت  رد  میاهتخادرپ ، نادـب  رگید  ياج 

. دراد دوجو  دیدرت  دنشاب ، هتشاد 
. دراد دوجو  يدهاوش  تسا ، هدرک  يریگعضوم  تالغ  هیلع  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  نیا  رد  اما 

تیامح میقتـسم و  هطبار  يرارقرب  يریگعـضوم و  زا  ات  درکیم  راداو  ار  ماما  هک  دوب  قارع  نایعیـش  نایم  رد  فارحنا  دوجو  يانعم  هب  نیا 
. دنک يراددوخ  اهنآ  زا  لماک 

يرگید لقن  رد  و  « 1 «، » انّدح قوف  انوعفرت  مالسالا و ال  ّبح  انوبحأ  : » دندومرف قارع  لها  زا  یهورگ  هب  باطخ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
مالّسلا هیلع  داجس  ماما  زا  دیوگیم : زین  یلباک  دلاخ  وبا  « 2 «. » مانصألا ّبح  انّوبحت  مالسإلا و ال  ّبح  انوبحأ  : » دومرف ماما  هک  تسا  هدمآ 

نإ : » هک نانچ  دنتفگ ، نانآ  هراب  رد  ینانچ  نآ  بلاطم  ات  دنتـشاد  تسود  ردق  نآ  ار  یـسیع  زیزع و  اراصن ، دوهی و  دومرفیم : هک  مدـینش 
«. مهنم نحن  اّنم و ال  مه  الف  میرم ، نب  یـسیع  یف  يراصنلا  تلاق  ام  ریزع و  یف  دوهیلا  تلاق  ام  انیف  اولوقی  یتح  انّوبحیـس  انتعیـش  نم  اـموق 

مالّسلا هیلع  یسیع  ریزع و  هرابرد  ار  اراصن  دوهی و  نانخـس  ریظن  هک  دننکیم  طارفا  ام  یتسود  رد  هزادنا  نآ  ات  ام ، نایعیـش  زا  یناسک  « 3»
. میتسه اهنآ  زا  ام  هن  دنتسه و  ام  زا  اهنآ  هن  دنیوگیم . ام  هرابرد 

______________________________

: دومرف ترـضح  هک  تسا  نینچ  نتم  اجنآ  رد   ) ص 214 ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  389 ؛ صص 390 - ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  کن : (. 1)
مالـسا هک  هنوگنآ  ار  ام  ص 136 . ج 3 ، ءایلوالا ، ۀـیلح  دـیاهدش ). ام  هب  تبـسن  مدرم  ضغب  ترفن و  ببـس  دوخ  یطارفا  راتفر  نیا  اب  امش 

. دینکن ام  هرابرد  ولغ  ینعی  دیربن ؛ میتسه  هک  ياهزادنا  زا  رتالاب  دیراد و  تسود  دیوگیم 
ص 242 ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 2)

ص 58 يریبز ، بعصم  شیرق ، بسن  ص 214 ؛ ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  کن : و  ص 102 ؛ یشکلا ، لاجر  (. 3)
ص:268  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

اعقاو هک  نیا  تابثا  رد  نیاربانب  دوب . هتفریذپ  ار  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تماما  هدوبن و  یفرحنم  درف  هیفنح  نب  دمحم  هعیـش ، عبانم  هیاپ  رب 
هک دوش  ضرف  دـناوتیم  ییاهلح  هار  دراد و  دوجو  یتالاکـشا  هدرک ، حرطم  هفوک  نایعیـش  يارب  ماـما  ناونع  هب  ار  دوخ  هیفنح  نب  دـمحم 

یخیرات دـهاش  هچرگ  تسا ، هدز  مادـقا  نیا  هب  تسد  ماـما  ندـش  هتـشاد  هاـگن  رود  يارب  مالّـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  تسد  هب  هیفنح  نبا 
. دنکیمن دییأت  ار  بلطم  نیا  ياهژیو 

راتخم هرابرد  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  درک  رواـب  ناوتیمن  یفلتخم  لـیالد  هب  هک  تسا  نیا  تسا ، يروآداـی  هب  مزـال  اـجنیا  رد  هچنآ 
«1 «. » هلوسر یلع  هللا و  یلع  بذکی  : » دشاب هدومرف 

نآ رد  هک  تسا  هدـمآ  زین  و  « 2 «. » اریخ راتخملا  هّللا  يزج  : » دومرف داتـسرف ، ترـضح  نآ  يارب  ار  هللا  دیبع  رـس  راتخم  یتقو  هک  نیا  هژیوب 
تیاور زین  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  « 3 .« » هیف لوقلا  لیمج  راتخملا و  یلع  ءانثلا  یف  ۀـبطخب  ماـق  اـّلا  دـحأ  مشاـه  ینب  نم  قبی  مل   » ماـگنه
دنزرف لاؤـس  ربارب  رد  و  « 4 «. » ةرـسعلا یلع  لاملا  انیف  مسق  انلمارأ و  جوز  انراث و  بلط  انتلتق و  لتق  هناف  راتخملا  اّوبـست  ـال  : » تسا هدـیدرگ 

«5 . » درک زاربا  تبثم  یتروص  هب  راتخم  هب  تبسن  ار  دوخ  عضوم  راتخم ،
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لاس رد  دیماجنین و  لوط  هب  ینادنچ  تدم  یسایس  تروص  هب  زین  راتخم  شبنج  دش ، هداد  حیـضوت  نیا  زا  شیپ  هک  روطنامه  يور ، ره  هب 
تاساسحا نتـشاد  هاگن  هدنز  کیرحت و  تهج  زا  هفوک  رب  ار  دوخ  صاخ  ریثأت  لاح  نیا  اب  دـیدرگ ، بوکرـس  نایریبز  طسوت  يرجه   67

. تشاد هارمه  هب  یسایس  تانایرج  رد  تکرش  يارب  یلاوم  نایم  رد  هزیگنا  داجیا  زین  یعیش و 
يارب یخرب  ناـیم  رد  يدـیدرت  هیفنح ، نبا  تساوـخ  مغر  یلع  هک  درک  ضرف  ناوـتیم  یّتـح  و  دـش ، رکذ  قوـف  رد  هک  یفارحنا  لـیلد  هب 

. تسا هتشاد  دوجو  ماما  باختنا 
ماما نارای  زا  یکی  فوع ، نب  مساق  دندوب . ددرم  ماما  باختنا  رد  هک  دندوب  یناسک 

______________________________

ص 213 ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  (. 1)
. دهد ریخ  يازج  ار  راتخم  دنوادخ  ص 127 ، یشکلا ، لاجر  (. 2)

وکین نخس  وا  هرابرد  داتسرف و  دورد  راتخم  رب  هتـساخاپب و  هکنآ  رگم  دوبن  مشاه  ینب  زا  سکچیه  ص 285 . ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  (. 3)
. تفگ

رد یتخس  تقو  رد  و  هداد ، رهوش  ار  ام  نامیتی  هتـشک ، ار  ام  ياههتـشک  نیلتاق  وا  دیهدن . مانـشد  ار  راتخم  ص 128 . یشکلا ، لاجر  (. 4)
. تسا هدرک  میسقت  ار  یلاوما  ام  نیب 

ص 126 نامه ، (. 5)
ص:269  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

داجـس ماما  هب  نآ  زا  دعب  و  « 1  » دوب هیفنح  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیب  ددرم  زاغآ  رد  شیوخ ، فارتعا  هب  انب  مالّـسلا ، هیلع  داـجس 
فالتخا بیسم  نب  دیعس  هرابرد  « 2 . » دنتسه فنحا  نب  تارف  یلامث و  هزمح  وبا  یشک ، راهظا  هب  انب  نارای ، رگید  زا  تسویپ . مالّـسلا  هیلع 

یـشک لاجر  رد  درکیم . مکح  هماع  ياوتف  قبط  رب  وا  ارهاظ  اـما  دناهدرمـش ؛ مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  ناراـی  زا  ار  وا  یخرب  دراد . دوجو 
دیدرت لباق  ماما  هب  تبـسن  وا  مارتحا  تروص  ره  رد  « 3 . » تسا هدش  هتفگ  جاجح  تسد  زا  نتفای  تاجن  لیلد  هب  دیعـس  زا  یعـضوم  نینچ 
«4 . » تفرگ رارق  ضارتعا  دروم  درکن و  تکرش  ماما  هزانج  عییشت  رد  وا  اما  تسا . زرحم  ماما  زا  وا  یقالخا  یملع و  هدافتسا  هدوبن و 

هک تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دنیآیم . باسح  هب  هعیش  دارفا  نیرتراوتسا  زا  هعیـش  عبانم  قبط  هک  دنتـسه  يرگید  ناسک  رفن ، دنچ  نیا  زا  ریغ 
وبا لیوطلا ، ما  نب  ییحی  مطعم ، نب  ریبج  نب  دمحم  بیسم ، نب  دیعـس  ریبج ، نب  دیعـس  دندوب . شرانک  رد  رفن  دنچ  اهنت  ماما ، راک  ناوا  رد 

«6 . » تسا هتسناد  رفن  هس  داتفه و  دصکی و  ار  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  باحصا  دادعت  هفئاطلا ، خیش  « 5 . » یلباکلا دلاخ 
زا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ثیداحا  لقن  ترـضح ، نآ  یهقف  شور  دیدرگ . نآ  شرتسگ  یتح  هعیـش و  ياقب  هب  قفوم  ماما  لاح ، ره  هب 
رد ار  دوخ  یهقف  ياهمدق  نیلوا  هعیش  تروص  نیدب  دندرکیم . یقلت  تسرد  ار  ثیداحا  نآ  اهنت  نایعیش  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  یلع  قیرط 
رد مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دـیدرگ . لوکوم  نآ  زا  سپ  ینامز  هب  راک  نیا  مظعا  شخب  هچرگ  تشادرب ؛ دوجوم  تاـفارحنا  اـب  تفلاـخم 

ناذا لّوـألا ، ناذـالا  وـه  دوـمرف : تفرگ  رارق  ضارتـعا  دروـم  یتـقو  دروآیم . نآ  رد  ار  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » هلمج ناذا ، نتفگ  تـقو 
تافارحنا ربارب  رد  هعیش  لیـصا  يداقتعا  ینابم  ظفح  بجوم  قارع  تافارحنا  زا  يرانکرب  نآ ، رب  هفاضا  « 7 . » دوب تروص  نیا  هب  نیتسخن 

بجوم هّتبلا  هک  ماما ، مهم  ياهشالت  مغر  یلع  دیدرگ .
______________________________

ص 124 نامه ، (. 1)
ص 124 نامه ، (. 2)
ص 124 نامه ، (. 3)
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ص 116 نامه ، (. 4)
وبا لیوطلا ، ما  نب  ییحی  ۀثالث : الا  نیـسحلا  لتق  دعب  سانلا  دـترا  هک : تسا  هدـمآ  هدـش و  رکذ  رفن  هس  یتیاور  رد  ص 115 ؛ نامه ، (. 5)

ص 123 لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  کن : اورثک ...  اوقحل و  سانلا  نا  مث  مطعم . نب  ریبج  یلباکلا ، دلاخ 
102 ص 81 - یسوطلا ، لاجر  (. 6)

( دنه عبط   ) ص 215 ج 1 ، هبیش ، یبا  نیا  فنصملا ، (. 7)
ص:270  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

يارب یبسانم  ياج  دوب ، هدش  کیرحت  هعیش  هیلع  هدش و  هداهن  نآ  رد  مالسا  ردص  زا  هک  ییاهیورجک  رطاخ  هب  هنیدم  دیدرگ ، هعیش  ياقب 
رد « 1 . » دسریمن رفن  تسیب  هب  هنیدـم  هکم و  رد  اهنآ  یعقاو  نارادتـسود  هک  دومرفیم  دوخ  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دوبن و  هعیـش  دـشر 

. دندوب دنمهقالع  اهنآ  هب  هک  دنتشاد  دوجو  يرتشیب  دارفا  قارع  رد  هک  یلاح 

نایوما اب  ماما  ياهدروخرب 

ار دوخ  ماما  دیـسرپ . ار  وا  مان  دایز  نبا  دوب . دایز  نب  هّللا  دـیبع  اب  ییورایور  رد  البرک  هعقاو  زا  سپ  يوما  نامکاح  اب  ماـما  دروخرب  نیلوا 
نبا دنتـشک . ار  وا  مدرم  هک  متـشاد  يردارب  داد : خساپ  ماما  تشکن ؟ ار  نیـسحلا  نب  یلع  دـنوادخ  رگم  تفگ  دایز  نبا  درک . یفرعم  یلع 
اهنآ هک  هدوب  نخـس  نیا  هب  هراشا  ماما  لالدتـسا  اهتوم . نیـسح  سفنألا  یفوتی  هّللا  تفگ : داّجـس  ماما  تشک ، ار  وا  دـنوادخ  تفگ : داـیز 

زا مالّسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  هناعاجـش  مادقا  اب  هک  دشکب  ار  وا  تساوخ  دایز  نبا  درک . حور  ضبق  ار  وا  دنوادخ  دنتـشک و  ار  شردارب 
«2 . » دیدرگ فرصنم  راک  نیا 

شاهداوناـخ دوخ و  یفرعم  هب  اّرغ  ياهبطخ  رد  ماـما  نآ  زا  سپ  داد . رارق  شنزرـس  دروـم  ار  وا  و  « 3  » تفگ نخـس  وا  اب  دـیزی  زین  ماش  رد 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  دندربیم و  رسب  تلفغ  رد  نایوما  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  دجسم  رد  رضاح  نایماش  تخادرپ . ماش  لها  يارب 

نآ همادا  زا  دـیزی  هبطخ ، هناـیم  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـندش ، هّبنتم  ياهزادـنا  اـت  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هـبطخ  اـب  دنتخانـشیمن ، ار  هـلآ  و 
البرک يارسا  رگید  نیسح و  نب  یلع  مارتحا ، اب  تخادنا و  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  هانگ  یمدرم  ههجو  بسک  يارب  سپس  درک و  يریگولج 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادنزرف  ار  شنادناخ  ردپ و  دوخ و  داجـس  ماما  هک  دوب  نیا  هبطخ  نیا  رد  مهم  تاکن  زا  درک . هنیدم  یهار  ار 
یّلص ربمایپ  هّیرذ  ار  دوخ  اهنآ  دنهدن  هزاجا  هتسناد و  مالّسلا  هیلع  یلع  هّیرذ  زا  ار  اهنآ  دندیشوکیم  نایوما  هیواعم و  هک  یلاح  رد  دیمان ؛

. دنمانب هلآ  هیلع و  هّللا 
هّرح شروش  نایوما ، هیلع  شروش  نمض  هنیدم  مدرم  البرک ، هعقاو  زا  دعب  یتدم 

______________________________

ص 573 تاراغلا ، ص 143 ؛ ج 46 ، راحب ، کن : و  ص 104 ؛ ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 1)
ص 58 يریبز ، بعصم  شیرق ، بسن  نیدلا ) زع  ط   ) ص 231 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  (. 2)

ص 131 ج 5 ، دیرفلا ، دقعلا  (. 3)
ص:271  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

دیزی و هیلع  يوما و  دض  نآ  گنر  هک  دوب  هکئالملا  لیـسغ  هب  فورعم  هلظنح ، دـنزرف  هللا ، دـبع  يربهر  هب  شروش  نیا  دـنداد . ناماس  ار 
لیلد نیمه  هب  تشادن . ارجام  نیا  رد  یقفاوم  عضوم  نایمشاه  رگید  مالّـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  دوب . وا  ینید  ریغ  یمالـسا و  دض  یگدنز 

رد اقیقد  دنتشادن ، یعیش  تیهام  روبزم  تکرح  هک  نآ  رب  نوزفا  ماما ، رظن  زا  دش . جراخ  رهش  زا  شیوخ  هداوناخ  دارفا  زا  يرامـش  هارمه 
ربهر ناونع  هب  ماما  عضوم  نیرتکچوک  تسا . هدوب  لمج  گنج  ناگدننک  اپرب  زا  هک  ریبز  نب  هللا  دبع  يربهر  هب  مه  نآ  دوب ، نایریبز  طخ 
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، تشادـن یتسرد  هکلب  نشور ، طبر  طخ و  نادـنچ  هک  هثداح  نیا  رد  ماما ، لیلد  نیمه  هب  تشاد ، هعیـش  يارب  ار  دـمایپ  نیرتریطخ  هعیش ،
. درکن تکرش 

مکح نب  ناورم  رـسمه  یگنادرم ، تریغ و  يور  زا  ماما  دندنار ، نوریب  رهـش  زا  ار  نایوما  زاغآ  رد  مدرم  هک  یماگنه  یتح  نآ ، رب  هفاضا 
نخس نیا  « 1 . » دوب ناورم  وا و  نیب  یمیدـق  یتـسود  رطاـخ  هب  راـک  نیا  هک  تسا  هتـشون  يربـط  داد . هاـنپ  ناورم  تساوخرد  هب  اـنب  زین  ار 

نادـناخ نیا  اـب  ار  اـهیریگرد  نیرتتخـس  شدـج  ردـپ و  هک  یتـیعقوم  رد  مه  نآ  لاـس ، نس و  نآ  اـب  ماـما  ـالوصا  تسا . ضحم  بذـک 
نامه رد  هک  دوب  یسک  ناورم  دشاب . هتـشاد  هدوب  نایوما  هرهچ  نیرتدیلپ  تفگ  ناوت  هک  ناورم  اب  یکیدزن  هطبار  هتـسناوتیمن  دناهتـشاد ،

. دناسرب لتق  هب  ار  وا  ای  دنکب  تعیب  هب  راداو  ای  ار  ماما  ات  تساوخ  رهش  مکاح  زا  هنیدم ، رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  نتفرگ  تعیب  زاغآ 
. دنک هسیاقم  ار  اهنآ  رادرک  خیرات  هک  هنوگ  نآ  دوب ، نایوما  ياهیدرمناوجان  هب  بدا  يور  زا  یخساپ  ماما  مادقا 

ار يوما  رـصع  تاـیانج  نیرتگرزب  زا  یکی  درک و  بوکرـس  ار  هنیدـم  مدرم  تکرح  فرـسم ، هب  فورعم  هبقع ، نب  ملـسم  هک  زین  یناـمز 
. تشادن تکرش  تکرح  نیا  رد  ماما  هک  دوب  نآ  لیلد  هب  نیا  درک و  دروخرب  تمیالم  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  نب  یلع  اب  دیدرگ ، بکترم 

. دش تعیب  يداع  تروص  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  اب  اما  دننادب ، دیزی  هدرب  ار  دوخ  هک  تفرگ  تعیب  نانچ  مدرم  زا  هبقع  نب  ملـسم 
دروخرب ترضح  نآ  اب  یمارآ  هب  وا  دش ، دراو  ماما  هک  ینامز  اما  دادیم . مانشد  شدادجا  ماما و  هب  وا  ملسم ، دزن  ماما  ندمآ  زا  لبق  « 2»

______________________________

ص 208 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 245 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  (. 1)
خیرات ص 107 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 215 ؛ ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  کن : و  ص 259 ؛ ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)

ص 25 ج 2 ، یبوقعیلا ،
ص:272  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » ابعر هنم  یبلق  ئلم  دقل  یّنم  يأرل  کلذ  ناک  ام  تفگ : وا  دـندرک و  شـسرپ  شدروخرب  نیا  هرابرد  ملـسم  زا  تفر ، ماما  یتقو  درک .
. دش رپ  تشحو  بعر و  زا  نم  بلق  اما  دوبن ، نم  هتساوخ  مود  دروخرب  نیا  ینعی 

رظن رد  ار  هزرابم  تالیکـشت و  داـجیا  یماـظن و  تفلاـخم  یـسایس و  عضو  دـیاب  مالّـسلا  هیلع  همئا  يریگعـضوم  رد  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
لقاع یسایس  ناسنا  ره  دراد و  ار  یصاخ  لمع  ياضتقا  « 2 ، » یطیارش و  تیعقوم ، ره  رد  ماما  ره  هفیظو  هرود ، ره  صاخ  طیارـش  میریگب ،

. تفرگ راک  هب  ار  يدحاو  لمع  هویش  فلتخم  طیارش  رد  ناوتیمن  هک  دنادیم 
يارب نآ  شرتسگ  اقب و  هعیـش و  ظفح  بجوم  شیوخ  راتفر  اب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  تسا  هاوگ  خـیرات  تشذـگ ، هک  هنوگناـمه 

. دیدرگ يدعب  ياهتیلاعف 
، ماما هیحان  زا  یتکرح  نیرتکچوک  دوب و  نایوما  دـیدش  نظ  ءوس  دروم  ماما  ناـیوما ، اـب  ناـیولع  تابـسانم  قباوس  هب  هجوت  اـب  يور  ره  هب 
اب ماما  هک  یسایس  ینید - لصا  نیرتمهم  تسا . هتـشادن  ار  تامادقا  نیا  هب  ندز  تسد  شزرا  ماما  رظن  رد  اعبط  هک  تشاد  یمیخو  بقاوع 

نیمضت ار  شیوخ  تایح  نآ ، زا  هدافتسا  اب  خیرات ، رد  نایعیـش  هک  يرپس  دوب . هّیقت  دنارذگیم ، ار  دوخ  یـسایس  راگزور  نآ  زا  هدافتـسا 
دوجو اب  دناهتشادن ، نادب  يزاین  يدازآ  نتشاد  اب  هک  یناسک  هّتبلا  دناهدرک . هعیش  دزشوگ  ار  نادب  هجوت  اهراب  اهراب و  هعیـش  همئا  هدرک و 
نتـشاد رایتخا  رد  لیلد  هب  ّتنـس  لها  دننک . فیعـضت  ار  هعیـش  ات  دـناهدرک  راکنا  ار  نآ  دراد ، دوجو  نادـب  تبـسن  نآرق  رد  هک  یتحارص 

. دندرک جراخ  یمالسا  مّلسم  یهقف  ماکحا  هزوح  زا  ار  هّیقت  هعیش ، ندرک  مهتم  يارب  اهنت  هتشادن و  هّیقت  هب  يزاین  تموکح ،
ادخ باتک  هک  تسا  یسک  نوچمه  دیوگ ، كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یسک  دومرف : یتیاور  رد  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
نأ فاخی  ادینع  ارابج  فاخی  دومرف : تسیچ ؟ هیقت  دندیـسرپ : ماما  زا  دـشاب . هیقت  رد  هکنآ  رگم  تسا ؛ هدرک  تشپ  نادـب  هداهن و  رانک  ار 

«3 . » یغطی نأ  وأ  هیلع  طرفی 
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______________________________

71 صص 70 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 1)
. دشاب ییادج  رما  هک  نیا  هن  تسا  قبطنم  هدش  نایب  زا  هک  ياهفیظو  رب  بیغ  ملع  (. 2)

ص 140 ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 214 ؛ ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  (. 3)
ص:273  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

داّجـس ماما  دـندوب . نآ  راتفرگ  دوخ  هک  دـیدرگ  دـیکأت  یناماما  هیحان  زا  رتشیب  یهقف  ظاحل  زا  اما  تسا ، ینآرق  هچرگ  هیقت  لصا  رب  هیکت 
رد هعیش  ظفح  بجوم  هک  تسا  هیقت  نیمه  اساسا  تشادن . يرگید  هار  هّیقت  زج  درکیم و  یگدنز  یتخـس  طیارـش  رد  اعقاو  مالّـسلا  هیلع 

یـساسا و رایـسب  ياههبرـض  لیلد  نیمه  هب  دـندوب و  هرهبیب  نآ  زا  یطارفا ، هورگ  کـی  ناونع  هب  جراوخ  هک  يزیچ  دـشیم . طیارـش  نآ 
: دندومرف خساپ  رد  ماما  دینارذگیم ؟ ار  راگزور  هنوگچ  دیسرپ : دش و  دراو  ماما  رب  یسک  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دندروخ . يراک 

دنشکیم و ار  ام  نادنزرف  میتسه . نوعرف  لآ  نایم  رد  لیئارسا  ینب  نوچمه  شیوخ  موق  نایم  رد  هک  مینارذگیم  ياهنوگ  هب  ار  راگزور  »
یّلص دمحم  نتشاد  اب  شیرق  رگا  دنیوجیم . برقت  ام  نانمشد  هب  ام ، دّیـس  گرزب و  هب  نداد  مانـشد  اب  مدرم  دندربیم . يزینک  هب  ار  نانز 

زین اهنآ  دـننکیم و  رخف  مجع  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  نتـشاد  لیلد  هب  اـهبرع  رگا  دـنکیم و  رخف  بارعا  ریاـس  رب  هلآ  هیلع و  هّللا 
هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  اریز  مینک ؛ رخف  هتـشاد و  يرترب  شیرق  رب  دیابیم  تیب  لها  ام  دناهتفریذپ ، شیرق  اهبرع و  يارب  ار  یتلیـضف  نینچ 

نیا درذگیم ، هنوگچ  راگزور  ینادیمن  رگا  دنسانشیمن . ام  يارب  یقح  چیه  هتفرگ و  ار  ام  قح  نانآ  اما  تسا . تیب  لها  ام  نایم  زا  هلآ 
. دنونشب دندوب  کیدزن  هک  یناسک  تساوخیم  هک  تفگیم  نخس  ياهنوگ  هب  ماما  دیوگیم : ثیدح  لقان  میتفگ . هک  درذگیم  هنوگ 

هب ار  نافلاخم  هجوت  رتمک  هتـشاد و  هنیدم  رد  يدازآ  یگدنز  ماما  ات  دش  ببـس  نایوما ، اب  دروخرب  رد  ماما  تمیالم  تفگ ، دیاب  عمج  رد 
لها ملاع  نابز  زا  هک  ماما  زا  ناوارف  ياهدـیجمت  دـبایب . يرتشیب  یلجت  نید  ظـفح  تهج  رد  ماـما  یملع  دـعب  هوـالع  هب  دـنک . بلج  دوخ 

ار ماما  تیصخش  زا  دعب  نیا  ات  دندادیمن  هزاجا  دوخ  هب  نانآ  دوب ، هدش  تسایس  ریگرد  ماما  رگا  تسا . هتفگ  نیا  دهاش  هدنام  یقاب  تنس 
. دننک فیصوت 

اعد زا  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  يریگهرهب 

رد ار  نآ  یعامتجا  یقالخا و  یـسایس و  داـسف  هبلغ و  نآ  رب  یگدزاـیند  یبلط و  هاـفر  هیحور  هدـش ، فارحنا  راـچد  هعماـج  هک  یماـگنه 
یشخب نایب  يارب  اعد  زا  تسناوت  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  تشادن ، دوجو  سفنت  يارب  ياهنزور  چیه  یـسایس  رظن  زا  هداد و  رارق  هرـصاحم 

زا
ص:274  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ارهاظ هچرگ  دـنک . داجیا  دـنوادخ  یگدـنب  تدابع و  تفرعم و  هب  هجوت  يارب  هعماج  رد  یکّرحت  رگید  راـب  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  دـیاقع 
دنتسناوتیم مدرم  هک  تفگ  ناوتیم  دراد ، دوجو  هک  يریباعت  هب  هجوت  اب  اما  هدوب ، تدابع  تفرعم و  نامه  اهاعد ، نیا  رد  یلـصا  دوصقم 

. دنوش انشآ  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  رظن  دروم  یسایس  میهافم  اب  تاریبعت  نیا  يالبال  زا 
يروآدرگ هک  تسا  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  ياهاعد  زا  یشخب  اهنت  درادربرد ، ار  اعد  هاجنپ  زا  شیب  یکدنا  هک  روهشم ، هّیداجـس  هفیحص 

ددـع شـش  هب  فورعم ، هفیحـص  اب  اههعومجم  نیا  دادـعت  هک  دـناهتخادرپ  اهاعد  يروآدرگ  هب  زین  يرگید  ياههعومجم  رد  تسا . هدـش 
زین تنـس  لها  نایم  رد  هکلب  نایعیـش ، نایم  رد  اـهنت  هن  روبزم  ياـهاعد  « 1 . » تسا داتـشه  دـص و  زا  شیب  يواح  اـهنآ  زا  یخرب  هدیـسر و 

، هعیش همئا  نایم  رد  تسا . هدرک  ذوفن  زور  نآ  هعماج  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  ياهاعد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  و  « 2 . » تشاد دوجو 
. دراد ترهش  اهاعد  هنوگنیا  هئارا  هب  همه  زا  رتشیب  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما 
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دمحم رب  تاولص  ، » ریبعت نیا  دشاب . یلاخ  ریبعت  نیا  زا  هک  تسا  ییاعد  رتمک  هدش و  رارکت  بلغا  هک  دراد  دوجو  يریبعت  اهاعد ، نایم  رد 
دشیم و حیبقت  نادـنزرف  رب  یلع  مان  نداد  رارق  یتح  هک  ینامز  تسا . نیمه  تسرد  ياهاعد  مئالع  زا  یکی  اساسا  تسا و  دـمحم » لآ  و 

نتفرگ راک  هب  « 3 ، » دوشیمن میقتـسم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  نداد  مانـشد  اب  زج  نایوما  راک  دنریگیم و  رارق  دیدهت  دروم  لیلد  نیدب  دارفا 
ییاههنومن زا  « 4 «، » نیبجنألا راـیخألا  نیرهاـطلا  نیبیطلا  هلآ  دـمحم و   » هیبش ییاـهریبعت  دـهدیم . ناـشن  یبوخب  ار  دوخ  شزرا  ریبعت  نیا 

. تسا هدش  رارکت  راب  دنچ  هک  تسا 
يارب يدایز  تیمها  هدروآ و  لوسر  رب  تاولص  رب  روتسد  نمض  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يرما  وا ، لآ  دمحم و  نداد  دنویپ  رد  ماما  هیکت 

هیلع داجس  ماما  زا  دمحم  لآ  دمحم و  دنویپ  میکحت  رد  یتیاور  لقن  ماما ، ياهاعد  نیماضم  زا  یخرب  لقن  زا  لبق  دراد . یعیش  دیاقع  نایب 
« یلع ةالصلا  ملاعلا  یلع  ضرف  هللا  ّنإ  : » دومرفیم ترضح  نآ  تسا . بسانم  مالّسلا 

______________________________

18 صص 21 - ج 15 ، ۀعیرذلا ، (. 1)
ص 113 ج 5 ، ، 178 صص 186 - ج 6 ، ص 192 ، ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)

ص 184 ج 1 ، فارشالا ، باسنا  ص 220 ؛ ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
هرقف 24 ياعد 6 ، هیداجس ، هفیحص  (. 4)

ص:275  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
رب تاولص  دنوادخ  هرمأ ، كرت  هیلع و  ةالّـصلا  رتب  دق  یلاعت و  هّللا  یقل  انیلع ، ّلصی  مل  هللا و  لوسر  یلع  یّلـص  نمف  هب ، اننّرق  هللا و  لوسر 
اما دتسرف  تاولص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رب  هک  یسک  تسا . هتخاس  نورقم  نآ  هب  زین  ار  ام  و  هدرک ، بجاو  ملاع  رب  ار  شربمایپ 

، دـمحم لآ  دـمحم و  یهارمه  « 1 . » تسا هدرک  كرت  ار  ادـخ  روتـسد  هتـشاذگ و  صقان  لوسر  رب  ار  شتاولـص  دتـسرفن ، تاولـص  اـم  رب 
. دشاب هتشاد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادناخ  هب  تبسن  مدرم  عضوم  رد  یمهم  ریثأت  دناوتیم 

هبنج رب  هوالع  هک  یعیش ، موهفم  کی  تروص  هب  تماما  موهفم  تسا . تماما  هلأسم  حرط  هفیحـص ، ینید  یـسایس - مهم  نیماضم  زا  یکی 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  اصوصخم  ایبنا و  مولع  زا  يریگهرهب  تمـصع و  یهلا  ياههبنج  يربهر ، تفالخ و  يارب  تیقحا  نتـشاد 

: دیامرفیم دروم  کی  رد  مینکیم . لقن  ار  هنومن  دنچ  اجنیا  رد  دهدیم . ناشن  الاو  يّدح  رد  ار 
کججح کضرأ و  یف  کئافلخ  کنید و  ۀـظفح  کملع و  ۀـنزخ  مهتلعج  كرمأل و  مهترتخا  نیذـلا  هتیب  لـهأ  بئاـطأ  یلع  ّلـص  ّبر 

«2 ، » کتّنج یلإ  کلسملا  کیلإ و  ۀلیسولا  مهتلعج  کتداراب و  اریهطت  سنّدلا  سجرلا و  نم  مهترّهط  كدابع و  یلع 
ياههنیجنگ و  يدـیزگرب ، تموکح  يارب  هک  ار  یناسک  تسرفب . دورد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  تیب  لـها  زا  ناـکاپ  رب  اراـگدرورپ !

ره زا  دوخ  هدارا  اب  ار  نانآ  يراد ، رارق  تناگدـنب  رب  دوخ  تجح  نیمز و  يور  رد  دوخ  يافلخ  يدـینادرگ و  تنید  ناظفاح  دوخ و  مولع 
. يدومن رایتخا  تنادواج  تشهب  هب  وت  هب  ندیسر  يارب  هلیسو  یتخاس و  اّربم  كاپ و  یگدولآ  يدیلپ و 

: تسا هدومرف  يرگید  ياج  رد 
کتوفص داع  یتح  اهوزتبا ...  دق  اهب  مهتـصصتخا  یّتلا  ۀعیفّرلا  ۀجرّدلا  یف  کئانمأ  عضوم  کئایفـصأ و  کئافلخل و  ماقملا  اذه  ّنإ  مهّللا 

مهلاعفب و یضر  نم  نیرخآلا و  نیلّوألا و  نم  مهئادعأ  نعلا  مهللا  نیّزتبم ...  نیروهقم  نیبولغم ، کئافلخ  و 
______________________________

ص 188 ناجرج ، خیرات  (. 1)
هرقف 56 ياعد 47 ، نامه ، (. 2)

ص:276  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
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هک هیلاع  تاجرد  رد  وت  ياهتناما  هاگیاج  تقلخ و  زا  ناگدیزگرب  تسوت ، يافلخ  يارب  تفالخ  ماقم  ادـنوادخ ! « 1 . » مهعابتأ مهعایشأ و 
، ناراکمتس متـس  لباقم  رد  وت  يافلخ  ناگدیزگرب و  هک  ییاج  ات  دنتفرگ ...  نانآ  زا  نارگید  یلو  يداد  صاصتخا  اهنآ  هب  ار  ماقم  نآ  وت 

ناشنانمـشد زواجت  رب  هک  یناسک  هب  ناشنیرخآ ، نیلوا و  زا  اهنآ  نانمـشد  رب  اراگدرورپ ! تفر . داب  رب  ناـش  قح  هدـش و  روهقم  بولغم و 
. تسرفب تنعل  اهنآ  نیعبات  ناوریپ و  رب  دنداد و  اضر 

: دیامرفیم يرگید  ياج  رد  و 
ّمهّللا « 2  » ترمأ امک  نیعیطم  نیعماس و  مهل  انلعجا  نیرهاّطلا و  کتّیرب  نم  ةوفّصلا  هترتع  دّمحم و  کقلخ  نم  ّمهّللا  کتریخ  یلع  ّلص  و 

«3 . » مهتعاط تمتح  نیّذلا  ۀمئالا  کلوسرب و  قیدصّتلا  کب و  نامیإلا  دیحّوتلا و  لهأ  نم  ینلعجا 
عیطم ياهداد  روتـسد  هک  هنوگ  نامه  ار  ام  و  تناگدنب . نایم  زا  وا  هدـیزگرب  ترتع  دـمحم و  تقلخ ، نیرتهب  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ !

. هد رارق  نانآ 
. هد رارق  ياهدرک  بجاو  ار  ناشتعاطا  هک  یناسک  ناماما ، ربمایپ و  هب  نارادرواب  نانمؤم و  نادحوم و  رامش  رد  ارم  اراگدرورپ !

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
یلإ ۀعیرّذلا  هتلعج  کلبحب و  هلبح  تلـصو  نأ  دعب  كدالب  یف  ارانم  كدابعل و  املع  هتمقأ  مامإب  ناوأ  ّلک  یف  کنید  تدـّیأ  ّکنأ  ّمهّللا 

رّخأتم هنع  رّخأتی  مّدـقتم و ال  همّدـقتی  نأ ال  هیهن و  یلإ  ءاهتنالا  هرماوأ و  لاثتماب  ترمأ  هتیـصعم و  ترّذـح  هتعاط و  تضرتفا  کـناوضر و 
ننـس کعئارـش و  كدودـح و  کـباتک و  هب  مقأ  و  « ... 4 . » نیملاعلا ءاـهب  نیکّـسمتملا و  ةورع  نینمؤملا و  فهک  نیذـئاّلل و  ۀمـصع  وهف 

ءارّـضلا هب  نبا  کتقیرط و  نع  روجلا  ءادـص  هب  لجأ  کنید و  ملاعم  نم  نوملاّظلا  هتامأ  ام  هب  یحأ  هلآ و  هیلع و  هّللا  کتاولـص  کلوسر 
«5 . » نیعیطم نیعماس  هل  انلعجا  و  اجوع ...  كدصق  ةاغب  هب  قحمأ  کطارص و  نع  نیبکاّنلا  هب  لزأ  کلیبس و  نم 

______________________________

9 هرقف 10 - ياعد 48 ، نامه ، (. 1)
ياعد 34 هیداجس ، هفیحص  (. 2)

اعد نامه  (. 3)
ياعد 47 نامه ، (. 4)
ياعد 47 نامه ، (. 5)

ص:277  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نایم میقتسم  هطبار  هک  نآ  زا  سپ  يداد ، رارق  تنیمز  يور  رد  امنهار  غارچ  تناگدنب و  يارب  مچرپ  ار  یماما  نامز  ره  رد  وت  اراگدرورپ !

هتشاد و رذح  رب  وا  ینامرفان  زا  بجاو و  ار  وا  زا  يرادربنامرف  يدومن و  دوخ  ياضر  هب  ندیسر  هلیسو  ار  وا  هدومرف و  رارق  رب  وا  تدوخ و 
. يدومرف دییأت  ار  تنید  يدرک ، عنم  وا  یهن  هب  باکترا  زا  هداد و  روتسد  وا  رماوا  لاثتما  رب 

يوس هب  يور  هک  نانآ  يارب  ینما  لحم  وت  هک  یماما  يدادن ، ار  يو  زا  ندش  ادج  وا و  رب  مدقت  قح  تناگدـنب  زا  کی  چـیه  هب  هک  یماما 
رارق شانینمؤم  هاگهانپ  نایناهج و  راختفا  دـننزیم و  وت  تیادـه  تیانع و  لیذ  هب  گنچ  هک  ناـنآ  يارب  یمکحم  ناـمیا  دـنروآیم و  وت 

وت نید  لوصا  فراعم و  زا  هچنآ  ره  راد و  ياپ  رب  وا  هلیـسو  هب  ار  تربمایپ  ّتنـس  دوخ و  تعیرـش  نیناوق و  باتک و  اراگدرورپ ! يداد ... 
هدمآ دوجوب  تهار  رد  ناراکمتس  هلیسو  هب  هک  یتافارحنا  اهیگدولآ و  امرف و  هدنز  وا  هلیسو  هب  دناهدیشک  يدوبان  هطرو  هب  ناراکمتـس  ار 

وا تیاضر  بلج  هار  رد  هدنادرگ و  عیطم  وا  يارب  ار  ام  درادرب . نایم  زا  وا  هلیسو  هب  ار  تهار  تارطخ  يادزب و  تنید  نماد  زا  وا  هلیسو  هب 
. زاس اشوک 

هدوب یعیـش ، موهفم  نیرتمهم  ناونع  هب  تماما ، موهفم  رد  یعیـش  داقتعا  شرتسگ  ددـص  رد  ماما  هک  تسا  نشور  یبوخب  قوف  تالمج  زا 
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مالّـسلا هیلع  یلع  ماما  تفـالخ  زا  ثحب  رد  یتبـسانم  هب  نیا  زا  شیپ  هغـالبلا  جـهن  رد  تیب ، لـها  هراـبرد  ار  تادـیجمت  نیا  هباـشم  تسا .
دروم يرگید  یـسایس  يرکف و  يدابع و  فادها  هکلب  دباییمن ، همتاخ  اج  نیمه  هب  اهاعد  هدودـحم  دـش ، هراشا  هک  هنوگنامه  میدروآ .

هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یلبرا ، لقن  هب  تسا . بسانم  يرکف  دروم  کی  هب  هراشا  تسا . هدوب  رظن 
نیا زا  ماما  دـننکیم . هیبشت  وا  قلخ  هب  ار  ادـخ  دوخ ، يداقتعا  ثحب  رد  یهورگ  هک  دـش  هجوتم  هظحل  نیا  رد  دوب . هتـسشن  هنیدـم  رد  هلآ 

نآ نومـضم  هک  درک  ییاعد  ندـناوخ  هب  عورـش  تفر و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ربق  رانک  تساخرب و  اج  زا  تفـشآرب ، نانخس 
: درک عرضت  دنوادخ  هاگرد  هب  نینچ  ترضح  نآ  دوب . هیبشت  هدیقع  یفن 

هب تنأ  ام  ریغ  یلع  ریدقّتلاب  كورّدق  كولهجف و  ۀئیه  دبت  مل  کتردق و  تدب  یهلإ 
ص:278  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1  ... » كوبلط هیبشّتلاب  نیّذلا  نم  یهلإ  ای  ئرب  انأ  كوهّبش و 
نآ ات  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  هک  دنهد  ناشن  مدرم  هب  ات  دوب  نآ  فلتخم  ياههرود  رد  تیب  لها  تامادقا  زا  یکی 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  ار  دوخ  ماش  رد  هیما  ینب  دنتـسه . یناسک  هچ  هدمآ  لیاضف  قوقح و  نانآ  يارب  تنـس  نآرق و  رد  هزادـنا 
ادخ لوسر  جاوزا  جیردت  هب  دـندوب . هشیدـنا  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانز  یخرب  زین  زاجح  رد  دـندرکیم . یفرعم  هلآ  هیلع و 

. دش یفتنم  ناشندوب  تیب  لها  دنتشادن ، يدنزرف  هک  اجنآ  زا  دندرم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دوب هدنامن  یقاب  یتیب  لها  همطاف  نادنزرف  زج  اهنآ  زا  سپ  نونکا 

نادناخ یـشوماخ  ببـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دعب  ياهدادخر  هک  هژیو  هب  دشیم ، ماجنا  دیاب  هک  دوب  يراک  رما  نیا  ندـناسانش 
تیب لها  یفرعم  هب  دش ، هدرب  ماش  هب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  ینامز  رد  دوب . تسایـس  هفیحـص  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
هدـش لقن  هراب  نیا  رد  هک  يربخ  هب  نونکا  نآ . دـیؤم  یخیرات  راـبخا  یخرب  مه  تسا و  فورعم  ماـما  هبطخ  رد  مه  بلطم  نیا  تخادرپ .

. مینکیم هجوت 
باب جرد  یلع  اوفقو  یتح  مهب  یتأ  مث  ءامؤت ،»  » هل لاـقی  باـب  نم  قشمد  ۀـنیدم  اولخد  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرحب  یتأ  و 

مکتوطس و نم  لاجرلا  حارأ  مککلهأ و  مکلتق و  يذلا  دمحلا هللا  لاق : مهنم و  اند  یتح  لبقأ  دق  خیـشلا  اذا  ایابـسلا و  ماقی  ثیح  دجـسملا 
لق ال ۀـیآلا : هذـه  تفرعف  لاق : هتأرق ، دـق  معن  لاـق : نآرقلا ؟ تأرق  لـه  خیـش ! اـی  نیـسحلا : نب  یلع  هل  لاـقف  مکنم . نینمؤملا  ریمأ  نکمأ 

لیئارسا ینب  ةروس  یف  تأرق  له  لاق : خیش ، ای  یبرقلا  نحنف  نیسحلا : نب  یلع  لاقف  معن . خیـشلا : لاق  یبرقلا ؟ یف  ةّدوملا  الا  ارجا  مکلأسأ 
نم متمنغ  امنأ  اوملعا  و   » ۀیآلا هذـه  تأرق  نکل  و  خیـش ، ای  یبرقلا  نحن  یلع : لاقف  کلذ ، تأرق  دـق  خیـشلا : لاق  هقح » یبرقلا  اذ  تآ  «و 
هذه تأرق  له  نکل  و  خیـش . ای  یبرقلا  يذ  نحنف  یلع : لاقف  کلذ ، تأرق  دق  خیـشلا : لاق  یبرقلا ، يذـل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیش 

. کلذ تأرق  دق  خیشلا : لاق  اریهطت ، مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنإ  ۀیآلا :
اتکاس ۀعاس  خیشلا  یقبف  ةراهطلا . ۀیآب  انصصخ  يذلا  تیبلا  لها  نحنف  یلع : لاق 

______________________________

ص 89 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 1)
ص:279  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

أربأ ینإ  مهللا  موقلا ، ءـالؤه  ضعب  نم  هتملکت و  اـم  یف  کـیلإ  بئاـت  ینإ  مهللا  لاـق : ءامـسلا و  یلإ  هسأر  عفر  مث  همّلکت ؛ اـم  یلع  اـمدان 
«1 . » دمحم لآ  دمحم و  ّودع  نم  کیلإ 

هگن ار  رارـسا  هک  یلحم  دجـسم ، برد  هناتـسآ  رد  هدرک و  قـشمد  دراو  اـموت  ماـن  هب  يرد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  مرح 
دناسر و تکاله  هب  هتـشک و  ار  امـش  هک  ار  يادخ  ساپـس  تفگ : دـمآ و  اهنآ  کیدزن  یخیـش  ماگنه ، نآ  رد  دنتـشاد . هگن  دنتـشادیم ،
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نآرق اـیآ  ریپ ! يا  تفگ : وا  هب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  درک . طلـسم  امـش  رب  ار  نینمؤملا  ریما  هدوـمن و  تحار  امـش  تکوـش  زا  ار  مدرم 
: تفگ ياهدناوخ ؟

. يرآ تفگ : مهاوخیمن ؟ ناشیوخ  دروم  رد  تدوخ  زج  یـشاداپ  نم  تفگ : لوسر  لوق  زا  ادخ  هک  ياهدـناوخ  ار  هیآ  نیا  دومرف : يرآ .
: تفگ ياهدناوخ . ار  هّقح  یبرقلا  يوذ  تآ  هیآ و  ایآ  دومرف : دعب  میتسه . یبرق  ام  خیش ! يا  دومرف :

. يرآ تفگ : ياهدناوخ ؟ ار  یبرقلا  يذل  و  متمنغ ...  اّمنأ  اوملعا  هیآ و  ایآ  دومرف : سپـس  میتسه . یبرقلا  يوذ  ام  خیـش ! يا  دومرف : يرآ .
هیآ دنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  خیـش  يا  دومرف : يرآ . تفگ : ياهدناوخ ؟ ار  ریهطت  هیآ  ایآ  میتسه . یبرقلا  يوذ  ام  خیـش  يا  دومرف :

زا هک  یـضغب  زا  متفگ و  وا  اب  هچنآ  زا  نم  ایادـخ  تفگ : دـنام و  نامیـشپ  تکاس و  خیـش  تقو ، نیا  رد  هداد . صاصتخا  ام  هب  ار  تراهط 
. مرازیب دمحم  لآ  دمحم و  نمشد  زا  نم  ایادخ  مربیم . هانپ  وت  هب  متشاد ، نانیا 

ینب هک  دوب  زور  نآ  دساف  هعماج  يارب  هدنزومآ  یسرد  ماما ، یعقاو  تدابع  یگدنب و  اهاعد و  نیا  بلاق  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  هیرگ 
اب فسوی ، يارب  بوقعی  : » دومرفیم ماما  دوب و  زین  البرک  شارخلد  هعقاو  يارب  اههیرگ  نیا  دـندوب . هداد  رارق  رخـسمت  دروم  ار  مالـسا  هیما 

هدزناش هنوگچ  هک  مدید  دوخ  نامـشچ  هب  نم  اما  دیدرگ . دیفـس  شنامـشچ  ات  درک  هیرگ  ردـق  نآ  تسا ، هدرم  امتح  تسنادیمن  هک  نیا 
«2 « ؟». منکن هیرگ  مناوتیم  هنوگچ  دندیسر . تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  تیب  لها  زا  نت 

مدرم يدایز  دراوم  رد  ات  دیدرگ  بجوم  دوخ  هب  دوخ  زین  ماما  هیرگ  بیترت  نیدب 
______________________________

242 صص 243 - ج 5 ، حوتفلا ، (. 1)
ص 239 ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 2)

ص:280  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دومرفیم لقن  ددعتم  دراوم  رد  ار  البرک  عیاقو  دوخ  ماما  هک  دوب  نآ  رب  هوالع  نیا  دنوش . رایشه  البرک  هعقاو  هب  تبسن 

ناگدرب مالّسلا و  هیلع  داّجس  ماما 

رصع رد  اصوصخم  دعب و  هب  مود  هفیلخ  نامز  زا  هژیوب  هک  دوب  يرشق  هب  هجوت  یسایس ، مه  تشاد و  ینید  هبنج  مه  هک  ماما ، ياهشالت  زا 
ناگدرب و دنتفریم . رامـش  هب  هیلوا  نورق  رد  یمالـسا  هعماج  تاقبط  نیرتمورحم  زا  هدوب و  یعامتجا  ياهراشف  نیرتدیدش  دروم  نایوما ،

رارق يدـیدش  ياهتناها  دروم  نابابرا  فرط  زا  هدـش و  اـهراک  نیرتتخـس  لـمحتم  ینادوس ، يرـصم و  یمور ، یناریا ، زا  معا  ناـکزینک ،
. دنتفرگیم

بذج شیوخ  تمس  هب  ار  قارع  یلاوم  زا  یشخب  شیوخ  یمالسا  دروخرب  اب  هک  امهیلع - هللا  تاولص  نینمؤملا - ریما  دننامه  داجس ، ماما 
نب کلملا  دـبع  دروآ ، رد  شیوخ  دـقعب  درک و  دازآ  ار  یکزینک  هک  راب  کـی  درب . ـالاب  ار  رـشق  نیا  یعاـمتجا  تیثیح  اـت  دیـشوک  درک ،

يراک نینچ  هب  نت  هنوگچ  هک  داد  رارق  شنزرـس  دروم  جاودزا  نیا  رطاخ  هب  ار  وا  تشاد ، ار  ماـما  يازهتـسا  ییوجبیع و  دـصق  هک  ناورم 
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هریس  هب  هراشا  ٌۀَنَسَح » ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل   » هیآ رکذ  اب  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  تسا . هداد 

نیدب و  « 2 . » داد هثراح  نب  دیز  هب  ار  شیوخ  همع  رتخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دش  دروآ  دای  نینچمه  درک . هّیفـص  دروم  رد  هلآ 
. درک ایحا  اددجم  دوب  هداتفا  زور  نیدب  نایوما  دزن  هک  ار ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هنسح  هریس  بیترت 

. دوب اهنآ  ندرک  دازآ  يارب  اهنت  ندـیرخ  نیا  دـیرخیم . ار  اهنآ  تشادـن ، ناگدرب  هب  يزاین  هک  یلاح  رد  ماـما  تسا : هتـشون  لـهالا  دـیس 
ماما ات  دنداهنیم  وا  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـندیدیم ، ماما  زا  یتّین  نینچ  هک  ناگدرب  تخاس . دازآ  ار  رفن  رازه  دـص  هب  بیرق  ماما  دـناهتفگ 

، يدایز هدـع  هنیدـم  رهـش  رد  هک  يروط  هب  تخادرپیم ؛ اهنآ  يدازآ  هب  یلاس  زور و  هام و  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  درخب . ار  اهنآ 
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نز و زا  هدش ، دازآ  یلاوم  زا  رکشل  کی  نوچمه 
______________________________

( نیدلا زع  ط   ) 196 ص 212 ، ج 5 ، يربطلا ، خیرات  کن : (. 1)
ص 140 ج 7 ، دیرفلا ، دقعلا  ص 24 ؛ ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  (. 2)

ص:281  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دندوب ماما  یلاوم  زا  یگمه  هک  دروخیم  مشچ  هب  درم ،

ياهدرب چیه  تسا : هتشون  نینچمه  وا  درکیم . دازآ  ار  اهنآ  زا  رفن  تسیب  ناضمر  هام  ره  نایاپ  رد  داجس  ماما  تسا : هتشون  زین  نیما  همالع 
اب کیدزن  زا  اهنآ  تدم  نیا  رد  « 2 . » تشاذـگیم اهنآ  رایتخا  رد  مه  یلاوما  يدازآ  زا  سپ  یتح  تشادیمن و  هگن  لاس  کی  زا  شیب  ار 

اهنآ زا  يرایسب  بولق  رد  هک  دوب  یعیبط  دندشیم و  انشآ  ترضح  ییاوقت  یقالخا و  یملع و  میظع  تیصخش  مالّـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما 
. دیآ دوجو  هب  یعیش  تانایرج  مالّسلا و  هیلع  داجس  ماما  هب  تبسن  ياهقالع 

ار نآ  دروخ و  ماما  تروص  رب  داتفا و  وا  تسد  زا  فرظ  ناهگان  تخیریم . ماـما  ناتـسد  يور  بآ  تسد ، هب  بآ  فرظ  يزینک ، یناـمز 
نع نیفاعلا  و  داد : همادا  زینک  مدناشنورف . ار  ممـشخ  دومرف : ماما  ظیغلا ، نیمظاکلا  و  تفگ : زینک  دـندرک . وا  هب  یهاگن  ماما  درک . یمخز 

«4 . » مدرک دازآ  دنوادخ  رطاخ  هب  ار  وت  دومرف : ماما  « 3 ، » نینسحملا بحی  هللا  و  داد : همادا  زاب  زینک  متشذگ . وت  زا  دومرف : ماما  سانلا ،
زا ار  اهنآ  ماما  اّما  دندرب ، موجه  وا  رب  ماما  یلاوم  تفگ . مانشد  ودب  یصخش  دشیم  جراخ  دجـسم  زا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  ینامز 

تخاس هدنمرش  ار  وا  بیترت  نیدب  و  دیوگیم ، وا  هک  تسا  نیا  زا  شیب  هدنام  روتـسم  وا  رب  ام  نطاب  زا  هچنآ  دومرف : تشادزاب و  راک  نیا 
«5 . » تفرگ رارق  ماما  فطل  دروم  ماجنارس  و 

نب هّللا  دبع  مینک . لقن  ار  يرگید  نیریـش  تیاور  دراد  اج  دمآ ، نایم  هب  ماما  وفع  تشذـگ و  زا  نخـس  ثحب  نایاپ  رد  رگید  راب  هک  لاح 
، درکیم تیذا  ار  اـم  هدرک و  شوـمارف  ار  یگیاـسمه  قوـقح  هنیدـم ) رد  ناـیوما  یلاو   ) لیعامـسا نب  ماـشه  دـیوگیم : رمع  نـب  دـمحم 

. دید وا  زا  يرایسب  رازآ  نیسحلا  نب  یلع  صوصخب 
زا هک  تفگ  ماشه  دریگب . ماقتنا  وا  زا  دهاوخیم  یسک  ره  ات  دنراد  هاگن  مدرم  ضرعم  رد  ار  وا  ات  داد  روتسد  دیلو  دش ، لزع  هک  یماگنه 

وا رانک  زا  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  و  دوب ، ناورم  راوید  تشپ  رد  ماشه  هک  یلاح  رد  درادن . تشحو  نیسح  نب  یلع  هزادنا  هب  سک  چیه 
______________________________

47 صص 7 ، لهالا ، دیس  نیدباعلا ، نیز  (. 1)
( لوا پاچ   ) ص 468 ج 2 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 2)

134 نارمع ، لآ  (. 3)
ص 260 ج 3 ، رابخالا ، حرش  (. 4)

ص 243 ج 17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  138 ؛ صص 137 ، فاحتالا ، ص 101 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 5)
ص:282  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

لیعامـسا نب  ماشه  دـش ، در  ماما  یتقو  دـننکن . يدـنت  وا  هب  ياهملک  یتح  دـنوشن و  وا  ضرعتم  ات  تفگ  شیوخ  ناراـی  هب  درکیم ، روبع 
«1 «. » هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هّللا  : » دز دایرف 

. دهد رارق  اجک  رد  ار  شیوخ  تلاسر  هک  دنادیم  دنوادخ 
______________________________

ص 260 ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص 526 ؛ ج 6 ، يربطلا ، خیرات  (. 1)
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ص:283  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما 

هراشا

ص:285  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: رباج هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

ءاهقف دّیس  وه  ظحاج : مالّسلا  یّنم  هئرقأف  کیلع  لخی  مل  هتیأر  اذإ  یمسا ، همسا  یب ، سانلا  هبشأ  يدلو  نم  الجر  يرت  یّتح  یقبتس  ّکنإ 
(: 277 هغالبلا 15 / جهن  حرش   ) زاجحلا

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما 
. تسا هتفای  ترهش  رقاب  هب  هک  تسا  مالّسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هعیش ، ماما  نیمجنپ 

مل ۀـقیدص  تناک   » ریبعت اب  يو  زا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماـما  رتخد  همطاـف  ترـضح ، نآ  رداـم 
نیسح و ماما  لسن  زا  شردپ  هک  تسا  یسک  نیتسخن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  بیترت ، نیدب  « 1 . » دناهدرک دای  نسحلا » لآ  یف  اهلثم  كردت 

«2 . » تسا نسح  ماما  لسن  زا  شردام 
يددعتم 57 عبانم  رد  ماما  دـلوت  لاس  « 3 . » دناهتـسناد رفـص  موس  رگید  یخرب  رد  بجر و  لوا  اهلقن  یخرب  رد  ار  ترـضح  نآ  دـلوت  زور 
هک دنکیم  تیاور  ترضح  نآ  زا  یبوقعی  « 5 . » تسا هدش  هتسناد  ترضح  نآ  دلوت  لاس  ای 58 ، لاس 56  عبانم  زا  یخرب  رد  و  « 4  » يرجه

: دومرف
«6 . » تقولا کلذ  یف  انلان  ام  هلتقم و  رکذأل  ّینإ  نینس و  عبرأ  یل  نیسحلا و  يّدج  لتق 

______________________________

ص 215 ج 46 ، راونالا ، راحب  ثیدح 165 ؛ ص 68 ، يدنوار ، تاوعد  (. 1)
نیمه دوب ، مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  ناـشردام  هک  زین  ینثم  نسح  نادـنزرف  هک  تسا  ینتفگ  ص 195 . بلاطلا ، ةدـمع  (. 2)

. دنتشاد ار  یگژیو 
. تسا هدمآ  ص 136  ج 2 ، همغلا ، فشک  رد  مود  لوق  ص 33 و  ۀعیشلا ، راسم  رد  لوا  لوق  (. 3)

دای ار  لاـس  نیا  ص 77  ج 6 ، بیذـهتلا ، و  ص 33 ، ۀعیـشلا ، راسم  ص 469 ، یفاکلا ج 1 ، رد  یـسوط  خیـش  دیفم و  خیـش  ینیلک ، (. 4)
. دناهدرک

ص 173 هیصولا ، تابثا  (. 5)
ج 2 ص 320 یبوقعیلا ، خیرات  (. 6)

ص:286  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ام رب  زور  نآ  رد  هچنآ  ترـضح و  نآ  تداهـش  نایرج  مدوب و  هلاسراهچ  نم  دیـسر ، تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  میاین  هک  یماـگنه 

. مراد دای  هب  ار  همه  تشذگ 
ار مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  امـش  هک  درک  ضرع  رقاب  ترـضح  تمدـخ  هرارز  هک  تسا  هدـمآ  دروآ ، هر - قودـص - هک  يرگید  ربخ  رد 

«1  ... » هیف لخد  دق  مارحلا و  دجسملا  یف  هعم  انأ  رکذأ و  دومرف : ماما  دیدرک ؟ كرد 
«2 . » دناهتسناد یناثلا  عیبر  ای  لوالا  عیبر  یخرب  هجح و  يذ  متفه  ار  ماما  تلحر  زور 
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هدش تیاور  لاس 114  عبانم  رتشیب  رد  هک  یلاح  رد  « 3 « ؛ تسا هدرک  دای  یگلاس  تشه  هاجنپ و  نس  رد  يرجه ، لاس 117  ار  نآ  یبوقعی 
ماشه تفـالخ  نارود  رد  ترـضح  نآ  تلحر  تروص ، ره  رد  « 5 . » دـناهدرک دای  زین  ار  116 و 118  لاس 115 ، رگید  ياـهلقن  « 4 . » تسا

رد دیسر و  تداهش  هب  هدش ، مومـسم  کلملا  دبع  نب  دیلو  نب  میهاربا  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدمآ  رگید  لقن  رد  تسا . هدوب 
«6 . » دش نفد  شراوگرزب  ردپ  ربق  رانک  رد  عیقب ،

. درک تفالخ  یهاتوک  تدم  يارب  يوما ، هفیلخ  نیرخآ  زا  شیپ  تسرد  میهاربا 
اب دروخرب  رد  همئا  راعـش  ـالومعم  هک  ناـشیا  يرتـشگنا  شقن  و  « 7  » هدـش رکذ  طوسبم  روط  هب  هعیـش  بتک  رد  ترـضح  نآ  تماـما  هلدا 

«8 . » تسا هدوب  تسادخ ) نآ  زا  تّزع  مامت   ) اعیمج هّلل  ةّزعلا  دوب  دوخ  نامز  تالکشم 
رباج هک  تسا  هدنفاکش  رقاب  يانعم  تسا . هتفای  ترهـش  رقاب »  » بقل هب  هدمع  روط  هب  يداه »  » و رکاش »  » بقل رب  نوزفا  نایعیـش ، مجنپ  ماما 

نآ حیضوت  رد  یفعج  دیزی  نب 
______________________________

ثیدح 2308 ص 243 ، ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (. 1)
ص 136 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 2)

.« ۀنس نوسمخ  نامث و  هّنس  ۀنس 117 و  رفعج ...  وبا  یفوت   » ص 320 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 3)
ص 346؛ ج 3 ، خیراتلا ، ۀـفرعملا و  ص 77 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، ص 294 ؛ داـشرالا ، ص 75 ؛ ۀعیـشلا ، قرف  ص 469 ؛ ج 1 ، یفاـکلا ، (. 4)

294 صص 295 - یقشمدلا ج 1 ، ۀعرز  یبا  خیرات 
ص 67 لآلا ، یبنلا و  خیراوت  (. 5)

ص 221 همهملا ، لوصفلا  (. 6)
، يرولا مالعا  ج 1 ص 305 ؛ یفاکلا ، دعب ؛ هب  ج 46 ص 229  راونالا ، راحب  ص 142 ؛ هیصولا ، تابثا  ج 5 ص 263 ؛ ةادهلا ، تابثا  (. 7)

. يدهملا مامالا  ۀسسؤم  ص 62 و 63 ، ةرصبتلا ، ۀمامالا و  باب 48 ؛ ج 4  رئاصبلا ، ص 260 ؛
« اعیمج هّلل  ةّوقلا   » ص 9 ناجرج ، خیرات  ص 186 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 473 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، (. 8)

ص:287  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. تخاس نشور  ار  نآ  قئاقد  زومر و  تفاکش و  ار  ملع  ترضح  نآ  اریز  « 1 « ؛ اراهظا هرهظأ  هّقش و  يا  ارقب  ملعلا  رقب  ّهنأل  دیوگ :

نیمه دننام  مه  یناهفصا  بغار  تفاکش . ار  ملع  هک  دش  هدیمان  رقاب  ببـس  نادب  « 2 . » ملعلا رقب  ّهنأل  رقابلاب  یّمس  ناک  دسیونیم : یبوقعی 
«3 . » تسا هتفگ  ار  نخس 

ناوضر رقابلا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  لاقی  ناک  لاملا و  ملعلا و  یف  عّسوتلا  رقبتلا  هتفگ : نینچ  رقاب  هملک  دروم  رد  روظنم  نبا 
یلع نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  هب  دنیوگ و  ار  دایز  لام  ملع و  نتشاد  رقبت » « » 4 . » هعرف طبنتسا  هلصا و  فرع  ملعلا و  رقب  ّهنأل  مهیلع  هللا 

لوصا زا  ملع  عورف  طابنتسا  زرط  صخشم و  ار  نآ  لوصا  تفاکش و  ار  ملع  ترـضح  نآ  هک  دوشیم  هتفگ  رقاب  تهج  نادب  مالّـسلا  هیلع 
. دومرف نایب  ار  نآ 

، قارع هنیدـم و  ياهقف  بوشآ ، رهـش  نبا  هتـشون  هب  هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  تلیـضف  رد  یتیاور  يراـصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج 
يرت یتح  یقبت  ّکنا  دومرف : داد و  رارق  باـطخ  دروم  ارم  ادـخ  لوسر  دـیوگ : رباـج  تیاور  نیا  رد  « 5 . » دـناهدرک تیاور  ار  نآ  یگمه 

. مالّسلا یّنم  هئرقأف  کیلع  لخی  مل  هتیأر  اذا  یمسا ، یلع  همسا  یب  سانلا  هبشأ  يدلو  نم  الجر 
، ینک ترایز  دـشاب - نم  مان  قباطم  شمان  نم و  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  ارم - نادـنزرف  زا  يدرم  هک  ینامیم  هدـنز  نادـنچ  نم  زا  دـعب  وت 

. ریگم لهس  هدرک و  لمع  امتح  ارم  شرافس  نیا  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  يدید ، ار  وا  هک  یتقو 
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یتح تنأ ، نیأ  رقاب ! ای  رقاب  ای  لوقی : لعج  توملا  فاخ  رباج و  ّنس  ربک  اـملف  تسا : هدـمآ  نینچ  ثیدـح  نیا  هلاـبند  یبوقعی ، خـیرات  رد 
: لوقی هیلجر و  هیدی و  لبقی  هیلع  عقوف  هآر ،

«6 . » مالّسلا كأرقی  كابا  ّنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هیبأ  هیبش  یّما  یباب و 
ترضح نآ  يزور  هک  نیا  ات  ییاجک . رقاب ، يا  رقاب  يا  تفگیم ، هتسویپ  دید ، کیدزن  ار  دوخ  گرم  دیسر و  يریپ  نینـس  هب  رباج  یتقو 

رد دیناسر ، يو  هب  ار  دوخ  دید و  ار 
______________________________

ص 233 ج 1 ، عیارشلا ، للع  (. 1)
ج 2 ص 320 یبوقعی ، (. 2)

ص 54 تادرفملا ، (. 3)
. رقاب هملک  لیذ  برعلا ، ناسل  (. 4)

ص 294 ج 46 ، راونالا ، راحب  کن : (. 5)
ص 78 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 642 ؛ لیذملا ، لیذ  نم  بختنملا  کن : ص 320 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 6)

ص:288  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
وت رب  ادخ  لوسر  یتسه ، ادخ  لوسر  تردپ  هیبش  هک  وت  يادف  مردام  ردـپ و  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  شترـضح  ياپ  تسد و  هک  یلاح 

. داتسرف مالس 
يارب یصاصتخا  تلیضف  کی  ناونع  هب  ار  رقاب »  » هملک تیاور  نیا  رد  ترضح  نآ  هدش و  لقن  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا 

«1 . » تسا هدناوخ  شراوگرزب  ردپ 
سلجم هک  زین  نآ  زا  سپ  هدیدرگ و  بقل  نیدب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترهـش  ثعاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  تیاور  نیا  لقن 
. داد ناشن  زین  ار  دوخ  یلمع  هجو  بقل  نیا  دش ، تنس  لها  ناثدحم  نایوار و  زا  یناوارف  رامش  هدافتسا  عمجت و  لحم  ترضح  نآ 

وا باوج  رد  دیز  دیامن ، ریقحت  ار  ترـضح  نآ  تساوخیم  هرقب »  » هملک اب  رقاب  ماما  فیـصوت  اب  ماشه  دوب ، ماشه  دزن  یلع  نب  دـیز  یتقو 
: تفگ

«2 . » اذا امتفلتخا  دقل  ةرقبلا ، هیّمست  تنأ  ملعلا و  رقاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هاّمس 
. دراد دوجو  فالتخا  متح  روط  هب  وت  ادخ و  لوسر  نایم  سپ  یمانیم ! هرقب  وت  دیمان و  ملعلا  رقاب  ار  وا  ربمایپ 

. درادن دوجو  نآ  یتسرد  تّحص و  رد  يدیدرت  نیرتمک  هک  تسا  دایز  ياهنوگ  هب  فلتخم  عبانم  رد  تیاور  نیا 
: تفگ ماما  هب  تبسن  يرعش  رد  مه  یظرق  بعک  نب  دمحم 

«3  » لبجالا یلع  یّبک  نم  ریخ  ویقتلا  لهال  ملعلا  رقاب  ای 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  یملع  تیعقوم 

زا وا  رضحم  هراومه  هتشاد و  یناوارف  ترهش  شیوخ  تایح  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تنس ، لها  ياملع  زا  يرایسب  رظن  زا  دیدرتیب 
هب هژیو  هب  هیقف ، ملاع و  یتیـصخش  هباثم  هب  ناشیا ، یملع  تیعقوم  تسا . هدوب  رپ  یمالـسا ، ياهنیمزرـس  دـالب و  یماـمت  زا  شنارادتـسود ،
رد دنبلطب . وا  زا  ار  دوخ  یهقف  یملع و  تالاکشا  لح  دنریگ و  هرهب  وا  رضحم  زا  ات  تشادیماو  ار  يرایسب  تیب  لها  مولع  هدنیامن  ناونع 

قارع لها  نایم  نیا 
______________________________
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ص 62 صاصتخالا ، (. 1)
ص 212 ج 1 ، رابخالا ، نویع  (. 2)

ص 404 ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 78 ؛ ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 3)
ص:289  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دندوب هدش  ترضح  نآ  تیصخش  نوتفم  تشاد ، دوجو  اهنآ  نایم  رد  يرایسب  نایعیش  هک 
: تفگیم یکم  ياطع  نب  هّللا  دبع  هک  دروخیم  مشچ  هب  ماما  یملع  تیصخش  هب  تبـسن  یعوضخ  نانچ  نآ  ناگدننک ، هعجارم  نایم  رد 

نیب ّیبص  ّهنأک  هیدی  نیب  موقلا  یف  هتلالج  عم  ۀـنییع  نب  مکحلا  تیأر  دـقل  رفعج و  یبأ  دـنع  مهنم  رغـصأ  ّطق  دـحأ  دـنع  ءاملعلا  تیأر  ام 
«2 . » همّلعم يدی 

. مدیدن مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  رضحم  رد  اهنآ  زا  رتکچوک  سکچیه  رضحم  رد  ار  املع 
. دیسریم رظن  هب  دوخ  ملعم  لباقم  رد  يزومآشناد  دننام  ترضح  نآ  ربارب  رد  مدرم ، نایم  رد  شایملع  تمظع  مامت  اب  هنییع  نب  مکح 

«3 . » دنک نایب  ار  نآ  دهاوخب  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  ملحلا » رفاو  ملعلا و  عساو  ناک   » ۀبنع نبا  ریبعت  ّدح  رد  ماما ، یملع  ترهش 
هدرتسگ روط  هب  زین  ناـسارخ  قارع و  رد  یتح  هکلب  « 4  » زاجحلا ءاهقف  دّیـس  ناک  هک : زاجح  رد  اهنت  هن  ناشیا ، دوخ  نامز  رد  ترهـش  نیا 

«5 . » دندیسرپیم وا  زا  ار  دوخ  یملع  تالاکشا  هدز و  هقلح  شرود  ناسارخ  مدرم  هک  مدید  دیوگیم : يوار  هکنانچ  دوب . هدش  ریگارف 
الهأ ناک  ۀنازّرلا و  ۀـقّثلا و  فرّـشلا و  ددؤسلا و  لمعلا و  ملعلا و  نیب  عمج  نم  دـحأ  ناک  دـسیونیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هرابرد  یبهذ 

. تشاد تفالخ  يارب  ّتیلها  هدرک و  عمج  تناتم  تقاثو و  فرش و  یئاقآ و  لمع و  ملع و  نیب  هک  تسا  یناسک  زا  « 6 . » ۀفالخلل
اذل ۀیادهلا و  لین  هلهأ و  ۀماما  یف  داجسلا  مامالا  ۀثیرو  مالّسلا  هیلع  رقابلا  دمحم  ناک  دسیونیم : ماما  ماع  تیعجرم  هرابرد  هرهز  وبا  داتسا 

ثراو مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هنع . ذخأی  رقابلا  دمحم  تیب  یلع  جرع  ّالإ  ۀنیدملا  دحأ  راز  ام  ۀیمالـسالا و  دالبلا  لک  نم  ءاملعلا  دصقم  ناک 
هب وس  ره  زا  مالسا  دالب  مامت  ياملع  ور  نیا  زا  دوب ، مدرم  تیاده  تماما و  رد  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما 

______________________________

ص 214 همهملا ، لوصفلا  ج 2 ص 126 ؛ همغلا ، فشک  ص 332 ؛ ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 282 ؛ داشرالا ، (. 1)
117 صص 118 - ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 180 ؛ ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 280 ؛ داشرالا ، ص 79 ؛ ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 2)

ص 195 بلاطلا ، ةدمع  (. 3)
ص 77 ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 4)

ص 357 ج 46 ، راونالا ، راحب  ج 6 ص 266 ؛ یفاکلا ، (. 5)
ص 402 ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  (. 6)

ص:290  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. تفرگیم اههرهب  شنایاپیب  مولع  زا  هدش و  بایفرش  وا  تمدخ  هب  هک  نیا  زج  درکیمن  ندید  هنیدم  زا  یسک  دنتفاتشیم و  وا  رضحم 
شیپ یملع  يریگهرهب  دصق  هب  اهیلیخ  ثیدح ، هقف و  ناگرزب  زا  « 1 . » نوریثک ثیدحلا  هقفلا و  ۀمئا  نم  هدصقی  ناک  دسیونیم : ومه  و 

. دندمآیم شترضح 
«2 . » مارحلا لالحلا و  رهاظ  هقفلا  لها  هنع  ذخأ  دق  هک : تسا  هدش  لقن  رابخالا  نویع  زا  و 

. دنتفرگیم وا  زا  ار  مارح  لالح و  ماکحا  ناهیقف ،
نب دـمحم  دوب . ماع  صاـخ و  مارتحا  دروم  تشاد ، مدرم  ناـیم  رد  یملع  میظع  ترهـش  هک  مالّـسلا ، هیلع  داجـس  ماـما  شردـپ  دـننامه  وا 

، نیسحلا نب  یلع  نیـشناج  نم  دیوگیم : نینچ  نایعیـش  مجنپ  ماما  تمظع  رد  دوب ، تنـس  لها  فورعم  ناثدحم  زا  یکی  دوخ  هک  ردکنم 
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رـضحم هب  هک  يزور  اـت  مدوـب  هدـیدن  دـشاب - تسیاـبیم  مه  تلیـضف  ملع و  رظن  زا  وا  هب  ناـنآ  نیرتـکیدزن  هک  ار - وا  نادـنزرف  ناـیم  زا 
«3 . » مدیسر مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  شدنزرف 

دسا داتـسا  هک  دناهدنار  نابز  رب  ییابیز  تالمج  شترـضح  یهقف  تیعقوم  یملع و  ماقم  هرابرد  یمالـسا  گرزب  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
«4 . » تسا هدروآ  درگ  دوخ  باتک  رد  ار  اهنآ  ردیح 

نآ زا  زین  تنـس  لـها  ناثدـحم  اـت  دـش  ببـس  یمالـسا ، رگید  مولع  تاداـقتعا و  هقف ، ياـههنیمز  رد  ماـما  تاـیاور  یگدرتسگ  یناوارف و 
ار تنس  لها  قیرط  زا  هدراو  ثیداحا  رتشیب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  وا  تسا . هفینح » وبا   » اهنآ نیرتفورعم  زا  یکی  دنیامن . ثیدح  لقن  ترضح 

ماما زا  هک  یناسک  هراـبرد  یبهذ  « 5 . » تسا هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هژیو  هب  تیب و  لها  قیرط  زا  يداـیز  تاـیاور  تفریذـپیمن ،
«6 . » تسا هدرک  دای  دلاخ  نب  ةرق  حیرج و  نبا  یعازوا ، شمعا ، رانید ، نب  ورمع  زا  دناهدرک  تیاور 

ار وا  یملع  زیگناباجعا  دنلب و  رایسب  ماقم  درک و  هعجارم  وا  هب  یتقو  قاحسا  وبا 
______________________________

توریب یبرعلا  رکفلا  راد  ص 22  قداصلا ، مامالا  (. 1)
ص 139 ج 1 ، مالّسلا ، هیلع  رقابلا  مامالا  ةایح  (. 2)

ص 145 فاحتالا ، (. 3)
435 صص 439 - ج 2 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  (. 4)

. هفینح وبا  مظعالا  مامالا  دیناسم  عماج  کن : ص 127 ؛ ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  (. 5)
ص 124 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  (. 6)

ص:291  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. ماهدیدن وا  دننام  ار  یسک  « 1  » ّطق هلثم  رأ  مل  تفگ : نینچ  ترضح  نآ  فیصوت  رد  دید ،

«2 . » ءاملعلا ربکأ  رفعج  ابأ  ّنإ  دیوگیم : ترضح  نآ  هرابرد  زین  یقشمد  هعرز  وبا 
. تسا ناملاع  نیرتگرزب  زا  رفعج  وبا 

ماما هب  تایاور  تمسق  نیرتشیب  ياهدمع  شخب  دنـس  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  سپ  هعیـش  ناماما  نایم  رد  هک  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب 
زا شیب  ماما  ود  نیا  هک  دوب  زور  نآ  هعماج  یسایس  صاخ  تیعقوم  لیلد  هب  نیا  ددرگیم و  یهتنم  مالّسلا  هیلع  قداص  مالّسلا و  هیلع  رقاب 
زا یگرزب  شخب  هعیـش ، یثیدح  عماوج  رد  هک  تسور  نیا  زا  دـندرک . ادـیپ  ار  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  مولع  رـشن  تصرف  رگید  ناماما 

. تسا هدش  لقن  راوگرزب  ماما  ود  نیا  زا  تیب  لها  تایاور 
ریسفتلا و یف  هنم  رهظ  ام  مولعلا ، نم  نیسحلا  نسحلا و  دلو  نم  رهظی  مل  دوش  هتفگ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هرابرد  ات  دش  ببس  هلأسم  نیمه 
و اوتف ، مالک ، ریـسفت ، هنیمز  رد  هچ  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مالّـسلا و  هیلع  نسح  نادنزرف  زا  « 3 . » مارحلا لالحلا و  ماکحألا و  مـالکلا و 

. تسا هدشن  رداص  يرگید  سک  زا  هدش ، رداص  ترضح  نآ  زا  مارح  لالح و  ماکحا 
زا هرهز  وبا  تسا . هدوب  ثدحم  هیقف و  ماما ، ملاع ، ناونع  هب  راگزور  نآ  رد  مامه ، ماما  نآ  یملع  میظع  ترهـش  ببـس  ثیداحا  نیا  رـشن 
وبا و  هکم ) ثّدحم   ) هنییع نب  نایفس  يروث ، نایفس  هب  دناهدرک ، ملع  بسک  وا  رضحم  زا  هعجارم و  ترـضح  نآ  هب  هک  یناسک  هوبنا  نایم 

«4 . » تسا هدرک  هراشا  هفینح 
نبا ّهنا  معزی  وه  و  ۀـفوکلا ، ّیبن  اذـه  لاق : هنولأسی ؟ قارعلا  لها  هتـشوتحا  يذـلا  اذـه  نم  دیـسرپ : کـلملا  دـبع  نب  ماـشه  زا  یبلک  شربا 

«5 . » نآرقلا رّسفم  ملعلا و  رقاب  هللا و  لوسر 
ار دوخ  تسا ، هفوک  ربمایپ  نیا  تفگ : ماشه  دنسرپیم ؟ وا  زا  ار  دوخ  یملع  تالکشم  هتفرگ و  نایم  رد  ار  وا  قارع  مدرم  هک  تسیک  نیا 
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. دنادیم نآرق  رّسفم  ملع و  هدنفاکش  ادخ و  لوسر  رسپ 
______________________________

ص 20 مسق 2 ، ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 445 ؛ ج 2 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  (. 1)
ص 27 ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، (. 2)

ص 294 ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 327 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  (. 3)
ص 22 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 4)

رب مدرم  هک  تسیک  نیا  ینعی  سانلا ) هیلع  ّكادت  يذلا  اذـه  نم   ) ص 120 ج 8 ، یفاکلا ، بقانم ؛ زا  ص 355  ج 46 ، راونالا ، راحب  (. 5)
؟ دناهدرک ماحدزا  وا 

ص:292  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
وا هتفیـش  قارع  لـها  هک  یـسک  ینعی  هدرک ؛ یفرعم  « 1 « » قارعلا لـها  هب  نوتفملا   » ریبـعت اـب  ار  وا  ماـشه  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  لـقن  رد 

. دنتسه
. تسا يدرخیب  لامک  يور  زا  « 2 « ؛» هب ّجتحی  نم  رقابلا  نع  يوری  سیل   » هک نخس  نیا  ترضح ، نآ  زا  املع  میظعت  دیجمت و  همه  نیا  اب 

یـسک هاگره  هک  تسا  یعیـش  ریغ  نیثدـحم  زا  يرایـسب  يرظن  گنت  مالّـسلا ، هیلع  رقاـب  ماـما  دروم  رد  اوراـن  ياـهرظن  راـهظا  نیا  هزیگنا 
تـسد زا  ار  دوخ  یملع  تیحالـص  تیجح و  اهنآ  رظن  زا  دشابن ، ای  دـشاب  هعیـش  دـشاب ، هتـشاد  اهنآ  مولع  تیب و  لها  هب  یهجوت  نیرتمک 

زا هنوگچ  دناهدرک ، لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تیاور  همه  نآ  دوخ ، ییاور  بتک  رد  هک  تنـس  لها  ناثدـحم  تسین  نشور  دـهدیم !
هفینح و وبا  یعازوا ، يروث ، نایفس  دش ، هراشا  هک  روط  نامه  دوشیمن . جاجتحا  نانآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  وزج  دعـس  نبا  گنت  هاگرظن 

ماما ناـیرفعج 292  همئا ، یـسایس  يرکف و  تاـیح  دنرامـش . نآ  رد  هدروآ ، ار  ناـشمان  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  رجح  نبا  هـک  رگید  یخرب 
292 ص :  یمالسا .....  قرف  نیب  یهقف  تافالتخا  ریگرد 

یمالسا قرف  نیب  یهقف  تافالتخا  ریگرد  ماما 

دننام یناسک  تنس  لها  ياملع  زا  دشابیم . ریـسفت  هرابرد  ثیدح  لقن  يریگجوا  یهقف و  ياهبرـشم  شیادیپ  نامز  ( 94 - 114  ) ياهلاس
دننام یناملاع  یگتـسباو  دـندرکیم . تیلاعف  اوتف  هئارا  ثیدـح و  لقن  هنیمز  رد  هورع و ...  نب  ماشه  هداـتق ، لوحکم ، يرهز ، باهـش  نبا 

يایحا ترورـض  دنتـشاد ، یگتـسباو  يوما  تیمکاح  هاگتـسد  هب  شیب  مک و  یگمه  هک  ةایح  نب  ءاجر  دانزلا ، وبا  یعخن ، میهاربا  يرهز ،
رقاب ماما  درکیم . حرطم  نانآ  هب  هتـسباو  ياملع  افلخ و  يدـمع  فیرحت  ياههبئاش  زا  رود  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  یعقاو  تنس 

: دیامرفیم هدرک و  ناوارف  تیاکش  ءوس  ياملع  زا  ریخلا  دعس  هب  ياهمان  نمض  مالّسلا  هیلع 
نم مههابـشأ  فرعا  مث  نیدتهم . اوناک  ام  مهتراجت و  تحبر  امف  هفیرحت  باتکلا و  نامتکب  اوراس  نیذلا  نابهّرلا  رابحألا و  هابـشأ  فرعاف 

باتکلا و فورح  اوماقأ  نیذلا  ۀّمألا  هذه 
______________________________

ص 79 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 405 ؛ ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 143 ؛ راصبالا ، رون  (. 1)
. دنتسین یلوبق  لباق  دارفا  يو  نایوار  ص 324 . ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  (. 2)

ص:293  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » ملعلا نم  مهغلبم  کلذ  اّیند و  مهرثکأ  عم  اوناک  ءاوهألا  ةداق  تقرفت  اذاف  ةربکلا ، ةداسلا و  عم  مهف  هدودح ، اوفّرح 

هدرکن ناشراک  زا  يدوس  لاوحا ، نیا  مامت  اب  هدرک و  فیرحت  نامتک و  مدرم  زا  ار  ادـخ  باتک  هک  يرابحا  نیبب ، ار  نابهر  رابحا و  ریاظن 
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. دننکیم فیرحت  ار  نآ  دودح  هدرک و  ظفح  ار  نآرق  ظافلا  هک  یناسک  دناتما ، نیا  رد  اهنآ  دننام  نونکا  دندربن . ییاج  هب  هار  و 
اهنآ مهف  دنراد . يرتشیب  يایند  هک  دنتـسه  یناسک  اب  اهنآ  دـنوش ، قرفتم  تسرپاوه  ناربهر  هک  ینامز  دنتـسه . ناگرزب  فارـشا و  اب  اهنآ 

. تسا دح  نیمه  رد 
لها دزن  هقف  ملع  هک  تفگ  ناوتیم  نامز ، نیا  ناثدحم  نایم  رد  هقف  ملع  ترهش  نارود و  نیا  رد  هدش  لقن  تایاور  یناوارف  هب  یهاگن  اب 

ندروخ تسکش  البرک و  هثداح  زا  سپ  یـسایس  ياهـشنت  ندرک  شکورف  تسا . هدش  دوخ  نیودت  هلحرم  دراو  دعب  هب  هرود  نیا  زا  تنس 
سرد هزوح  هب  درک و  رود  تسایس  هنحـص  زا  ار  املع  زا  يرایـسب  راچان  هب  نایناورم ، ّتیمکاح  ندش  هچراپکی  ریبز و  نبا  نتفر  نایم  زا  و 

رد راب  نیلوا  دـنهد . هئارا  مدرم  يارب  یهقف  ياوتف  دـننک و  لح  ار  تایاور  فالتخا  یلکـش ، هب  ات  تشاداو  ار  اـهنآ  داد و  قوس  ثیدـح  و 
تسا دهاش  نیرتهب  دوخ  نیا  « 2 . » درک رداص  مزح  نب  رکب  وبا  هب  باطخ  ار  ثیداحا  نیودت  نامرف  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  يرجه  لاس 100 

هک درک  ساسحا  ماما  ور  نیا  زا  مالّـسلا . هیلع  رقاب  ماما  تماما  نارود  اب  نراقم  مود ، نرق  زاغآ  رد  تنـس  لها  یگنهرف  يوپاکت  عورـش  رب 
، دوب هدرک  خوسر  تنـس  لها  ثیداحا  رد  یفلتخم  لیالد  هب  هک  یتاـفارحنا  ربارب  رد  تیب  لـها  یهقف  تارظن  هعاـشا  زاربا و  اـب  تسیاـبیم 

 ... تیم و زامن  هیقت ، ناذا ، دح  رد  دودحم و  روط  هب  نامز  نآ  ات  هچرگ  هعیش  هقف  تارظن  هطقن  دیامن . يریگعضوم 
رد يزیگنارب  نیـسحت  یگنهرف  شبنج  کی  دش و  هتـشادرب  اتـسار  نیا  رد  یمهم  مدق  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روهظ  اب  اما  دوب ، هدـش  نشور 

. درک زاغآ  ار  قالخا - ریسفت و  هقف و  لماش  دوخ - گنهرف  نیودت  هعیش  هک  دوب  رصع  نیا  رد  دمآ . دوجو  هب  هعیش  نایم 
روط هب  هدرتسگ و  دح  رد  یهقف  ثیداحا  هقف و  یمالسا ، هعماج  رد  نآ  زا  شیپ 

______________________________

ص 77 یفاکلا ، ۀضور  (. 1)
ص 106 و 105 ملعلا ، دییقت  ص 126 ؛ ج 1 ، یمرادلا ، ننس  ص 337 ؛ ج 9 ، فنصملا ، (. 2)

ص:294  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
، دوب هدش  تموکح  هاگتـسد  ریگنماد  هک  يدـیدش  هنارگیدام  ياههشیدـنا  یـسایس و  ياهیریگرد  دوب . هتفرگ  رارق  ییانتعایب  دروم  لماک 

مود لّوا و  هفیلخ  روتـسد  هب  هک  ثیدـح  نیودـت  زا  يریگولج  دوب . هتـشگ  مدرم  ناـیم  رد  هقف  صوـصخ  هب  نید و  لـصا  زا  تلفغ  ثعاـب 
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هدش  تیاور  ثیداحا  هب  یکتم  نآ  دصرد  لقا 80  دح  هک  یهقف  دوب ، هقف  ياوزنا  هدـمع  لماوع  زا  تفرگ ، ماجنا 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  رکب  وبا  زا  یبهذ  دوب . هلآ  و 
«1 . » همارح اومّرح  هلالح و  اّولحتساف  هللا  باتک  مکنیب  اننیب و  اولوقف : مکلأس  نمف  ائیش ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  نع  اوثّدحت  الف 

: دییوگب دننکیم  وجوسرپ  ياهلأسم  مکح  هرابرد  امش  زا  هک  یناسک  باوج  رد  دینکن و  لقن  يزیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا 
. دیرامشب مارح  ار  شمارح  لالح و  ار  شلالح  تسا ، امش  ام و  نایم  نآرق )  ) ادخ باتک 

رتـمک هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  « 2 « ؛ مککیرـش اـنأ  هللا و  لوسر  نع  ۀـیاوّرلا  اوـّلقأ  هدـش : لـقن  نینچ  زین  رمع  زا  هنیمز  نیا  رد 
. منکیم یهارمه  ار  امش  مه  نم  راک  نیا  رد  هک  دینک  لقن  ثیدح 

هللا لوسر  نع  ثیدحلا  یف  سانلا  فاخأ  دق  ناک  ّهنإف  رمع ، دـهع  یف  ناک  امب  ثیدـحلا  نم  مکیلع  تفگ : هک  دـننکیم  لقن  هیواعم  زا  و 
«3 . » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص 

ثیدح لقن  دروم  رد  ار  مدرم  رمع  اریز  دینک ؛ افتکا  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  رمع  دـهع  رد  هک  یتایاور  هب 
. تشادیم رذح  رب  ربمایپ  زا 

. دیدرگ زاغآ  مالسا  تاحوتف  هک  دیسر  دوخ  جوا  هب  ینامز  مدرم  يربخیب 
 ... یلام و لئاسم  یماظن و  روما  ییاشگروشک و  لوغشم  يروط  هب  مدرم  نارادمامز و 
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زا یکی  هک  هرـصب  رد  ناضمر  هاـم  رخآ  رد  ساـبع  نبا  یتقو  درکیمن . هجوت  بلج  هجوچـیه  هب  ینید  تیبرت  یملع و  تیلاـعف  هک  دـندش 
: تفگ سابع  نبا  اذـل  دـندیمهفیمن ، ار  وا  فرح  يانعم  مدرم  مکموص ، ۀـقدص  اوجرخأ  تفگ : ربنم  يالاب  رب  دوب  تاحوتف  یلـصا  زکارم 

موهفم اهنآ  يارب  دنزیخرب و  دنرضاح  اجنآ  رد  هنیدم  مدرم  زا  هک  یناسک 
______________________________

ص 2 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  (. 1)
ص 7 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  (. 2)
ص 7 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  (. 3)

ص:295  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
(. دـننادیمن يزیچ  بجاو  هرطف  تاکز  هرابرد  نانآ  « ) 1 « ؛ ائیـش ۀبجاولا  ةرطفلا  ةاکز  نم  نوملعی  مهناف ال  دنهد ؛ حیـضوت  ار  موص  هقدـص 

: دسیونیم نسح  یلع  رتکد  هکنانچ  دوزفا ، دوخ  تدش  رب  ینید  یهاگآان  نیا  هیما  ینب  نارود  رد  نآ ، زا  سپ 
لئاسم هقفلل و  ۀـفرعملا  مهفلا و  لیلق  عقاولا  یف  بعـشلا  ناک  نیدـلا ، روماب  اریثک  نومتهی  اوناک ال  نیذـلا  ۀـّیمأ  ینب  رـصع  ءاـنثا  یف  هنا  ... 

«2 . » مهدحو ۀنیدملا  لها  الا  نوئشلا  هذه  نم  فرعی  نکی  مل  نیدلا و 
نآ زا  يزیچ  دنتـشادن و  یهاـگآ  ینید  لـئاسم  هـقف و  هـب  تبـسن  مدرم  دـشیمن ، ینادـنچ  هجوـت  ینید  روـما  هـب  هـک  هـیما  ینب  نارود  رد 

. دنتشاد یهاگآ  لئاسم  هنوگنیا  زا  هک  دندوب  هنیدم  لها  اهنت  دندیمهفیمن و 
«3 . » دنتسنادیمن زین  ار  جح  ندرازگ  زامن و  هماقا  تیفیک  یتح  مدرم  يرجه ، لوا  نرق  مود  همین  لوط  رد  هک  هدمآ  زین  رگید  عبانم  رد 

ام متعنص  سیل  أ  لاق : ةالصلا ! لیق : هللا . لوسر  دهع  یلع  ناک  اّمم  ائیش  فرعأ  ام  تفگیم : شیوخ  راگزور  هب  یهاگن  اب  کلام  نب  سنا 
«4 . » اهیف متعنص 

نیا رد  هک  ییاـهفیرحت  هچ  تفگ : زاـمن ! دـنتفگ : منیبیمن !. يزیچ  دوب ، لومعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  هک  هچنآ  زا 
! دیدادن ماجنا  زامن 

امهیلع قداص  ماما  رقاب و  ماما  نتخادرپ  لئالد  نیرتمهم  زا  یکی  یتسرد  هب  هک  هماع  نایم  رد  هقف  ندـش  شومارف  رب  تسا  لیلد  اـهنیا  همه 
. دادیم يور  هقف  یسیونزاب  نیودت و  رد  نیقی  هب  هک  تسا  یفیرحت  زا  يریگولج  مدرم و  نایم  رد  نآ  يایحا  هقف ، هب  مالّسلا 

مولع هب  یسرتسد  بتکم  نیا  رظن  زا  هعیش . بتکم  هاگدید  زا  ریسفت  هقف و  نایناب  نیلوا  زا  تیب و  لها  بتکم  هدنیامن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ماما تاملک  رد  تهج  نیمه  هب  تسا و  نکمم  دنتسه ، ادخ  لوسر  ملع  باب  هک  تیب ، لها  قیرط  زا  اهنت  یمالسا  لیصا 

______________________________

ص 131 ج 2 ، ماکحألا ، لوصالا  یف  ماکحإلا  (. 1)
ص 110 یمالسالا ، هقفلا  خیرات  یف  ۀماع  ةرظن  (. 2)

ص 56 عامجالا ، ۀیجح  یف  عانقلا  فشک  (. 3)
یف ثوحب  تاـسارد و  ص 244 ؛ ج 2 ، ملعلا ، نایبلا  عماـج  کـن : يذـمرت ، يراـخب و  زا  لـقن  هب  ص 386 ؛ ج 1 ، مالسالا ، یحـض  (. 4)

56 ص 57 - ج 1 ، مالسالا ، خیراتلا و 
ص:296  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ار تسرد  ثیدـح  هدرک و  تیب  لها  زا  یملع  يریگهرهب  هب  توعد  ار  مدرم  ناـشیا  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياـههنومن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب 
: دومرفیم هنییع  نب  مکح  لیهک و  نب  ۀملس  هب  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دنادیم . نانآ  دزن  اهنت 

. دیباییمن یحیحص  ملع  ام  ملع  زج  دیورب  ملاع  برغ  قرش و  هب  « 1 « ؛ اندنع نم  جرخ  ائیش  ّالإ  احیحص  املع  نادجت  الف  ابّرغ  وأ  اقّرش 
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- يرـصبلا ینعی  نسحلا - بهذـیلف  دـندومرف : دوب ، نامز  نیا  فورعم  ياملع  زا  هک  يرـصب  نسح  هب  هراشا  اـب  يرگید  مـالک  رد  نینچمه 
. دوشیمن ادیپ  یملع  ام  دزن  رد  زج  مسق  ادخ  هب  دورب ، دهاوخیم  اجکره  يرصب  نسح  « 2 « ؛ انهاه ّالإ  ملعلا  دجوی  ام  هّللا  وف  الامش  انیمی و 
هک اـجکره  مدرم  « 3 - » هتیب یلإ  راـشأ  و  اـنهاه - نم  اـّلإ  رمـألا  سیل  هـّللا  وـف  اوءاـش ، ثـیح  ساـنلا  بهذـیلف  هدـمآ : رگید  یتـیاور  رد  و 

. درک دوخ  هناخ  هب  هراشا  و  دوشیمن - تفای  اجنیا  رد  زج  رما  نیا  مسق  ادخ  هب  دنورب ، دنهاوخیم 
یتوعد نینچ  شریذپ  دنهد . رارق  رایعم  ار  ترتع  لیصا ، ینید  فراعم  تفایرد  يارب  ات  دنکیم  توعد  ار  مدرم  تحارـص  هب  نانخـس  نیا 

. دوب عیشت  نتفریذپ  يانعم  هب 
ادخ لوسر  نادنزرف  « 4 ، » اهیلإ ةداقلا  ۀّنجلا و  یلإ  ةاعدلا  هللا و  باوبأ  دّمحم  لآ  تسا : هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  يراتفگ  رد 

. دنتسه اجنآ  هب  مدرم  ناگدنهدقوس  تشهب و  هب  ناگدننک  توعد  وا و  ياضر  هب  ندیسر  هار  یهلا و  مولع  ياهرد 
رد ار  شیوخ  صاخ  ریثأت  یخیرات  رظن  زا  اهراتفگ  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  ندرک  نشور  لیـصفت ، نیا  اب  تـالمج  نیا  لـقن  رب  اـم  رارـصا 

. تسا هدرک  افیا  عیشت  نداد  لکش 
، مکرخأ متخ  انب  مکلّوأ و  هللا  يده  انب  مکب ؟ داری  نیأ  نوبهذت و  نیأ  سانلا ! اهیأ  هدمآ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  لقن  رد  هکنانچ 

؟ دیوشیم هدرب  اجک  هب  دیوریم ، اجک  مدرم  « 5»
______________________________

ص 9 تاجردلا ، رئاصب  ص 399 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، 209 ؛ صص 210 - لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  (. 1)
ص 42 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 51 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص 12 تاجردلا ، رئاصب  ص 399 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص 9 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 86 ؛ ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  (. 4)

ص 478 ج 1 ، یفاکلا ، (. 5)
ص:297  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دریذپیم نایاپ  ام  اب  زین  امش  راک  ماجنا  رس  دیدش و  تیاده  تیب  لها  ام  هلیسو  هب  زاغآ  رد  امش 
یلع هللا  ةوفص  نحنف  هب ، انمرکأ  ایبن و  ّقحلاب  دمحم  ثعب  يذلا  هّلل  دمحلا  دومرف : ینانخس  نمـض  رد  ماما  دمآ ، هنیدم  هب  ماشه  هک  ینامز 
هّللا یّلص  دمحم  ترضح  هک  ار  ییادخ  ساپـس  « 1 ، » انفلاخ اناداع و  نم  یقّـشلا  انعّبتا و  نم  دیعـسلاف  هءافلخ ، هدابع و  یلع  هتریخ  هقلخ و 

وا و تاقولخم  ناـیم  زا  ادـخ  ناگدـیزگرب  اـم  سپ  داد . رارق  میرکت  مارتحا و  دروم  وا  هلیـسوب  ار  اـم  دـیزگرب و  يربماـیپ  هب  ار  هلآ  هیلع و 
ام اب  هتشاد و  نمـشد  ار  ام  هک  تسا  یـسک  تخبدب  دنک و  يوریپ  ام  زا  هک  تسا  یـسک  تخبـشوخ  میتسه ، وا  بناج  زا  بوصنم  يافلخ 

. دنک تفلاخم 
لاح نیع  رد  هداد و  هعاشا  ار  تیب  لها  یهقف  ياهرظن  ات  دندیـشوکیم  نارگید  اـب  دوخ  تارظاـنم  رد  بتکم  نیا  هدـنیامن  ناونع  هب  ماـما 

نازیم ناونع  هب  شیوخ  رـصع  ياـملع  نیرتـگرزب  رظن  زا  یتـح  ماـما  دـننایامنب . مدرم  هب  هدرک و  صخـشم  ار  تنـس  لـها  فارحنا  دراوـم 
هب ات  دندرکیم  هضرع  ترـضح  نآ  شیپ  ار  دوخ  دیاقع  نانآ  هک  دـمآیم  شیپ  ناوارف  دوب و  هدـش  هتخانـش  میقـس  زا  حیحـص  صیخـشت 

. دنوش فقاو  نآ  مقس  تّحص و 
: دسیونیم نینچ  ماما ، اب  هفینح  وبا  هرظانم  تاسلج  زا  یکی  لقن  زا  سپ  هرهز  وبا 

هیـسوءرم مکاحی  سیئرلا  ّهنأک  مهنم و  ردـبی  وا  مهنع  هغلبی  ام  یلع  مهبـساحی  هیلا و  نورـضحی  ءاملعلل  رقاـبلا  ۀـماما  نیبت  ربخلا  اذـه  نم  و 
«2 . » ۀسائرلا کلت  نیعئاط  نولبقی  مه  ةداجلا و  یلع  مهلمحیل 

ناشیا تارظن  دیاقع و  ترضح  دندشیم ، رضاح  ترضح  نآ  شیپ  اهنآ  دوشیم . نشور  املع  يارب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  تماما  ربخ ، نیا  زا 
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نآ ياملع  دوش و  دومنهر  تیاده  هارهاش  هب  ار  نانآ  ات  دوب ، مکاح  شناتـسد  ریز  هب  هک  دوب  یـسیئر  ترـضح  نآ  ایوگ  درکیم . دـقن  ار 
. دندرکیم تعاطا  وا  زا  هداهن و  ندرگ  وا  تسایر  هب  رصع 

هک نیا  ایآ  دیسرپ : دمآ و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  یثیل  ریمع )  ) رمعم نب  هللا  دبع  راب  کی 
______________________________

ص 306 ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 104 ؛ همامالا ، لئالد  (. 1)
ص 24 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 2)

ص:298  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نآ ادخ  هباحصأ . اهب  لمع  هللا و  لوسر  اهّنس  هباتک و  یف  هّللا  اهّلحأ  دومرف : ماما  تسا ؟ تسرد  دیاهداد  هعتم  تیلح  هب  اوتف  امش  هدش  عیاش 

. دناهدرک لمع  نادب  ترضح  نآ  نارای  هتفرگ و  رارق  نآ  رب  ربمایپ  تنس  هدومرف و  لالح  شباتک  رد  ار 
؛ هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  لوق  یلع  انأ  کبحاص و  لوق  یلع  تنأف  داد : خساپ  ماما  تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  رمع  اما  تفگ : هللا  دبع 

. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مکح  رب  نم  شاب و  تقیفر  ياوتف  رب  وت  « 1»
هلباقم هب  دـندرکیم  لالدتـسا  دانتـسا و  اهنآ  ریغ  هب  هک  یناـسک  اـب  هدرک و  لالدتـسا  ّتنـس  باـتک و  هیاـپ  رب  ماـما  میدـید  هک  هنوگناـمه 

: دهدیم ناشن  ار  ماما  یشم  نیمه  ریز ، تیاور  تساخیمرب .
ار مدرم  تفگ : باوج  رد  مدیـسرپ . همکچ )  ) نیفخ رب  حسم  هرابرد  قاحـسا  وبا  زا  دـنکیم : تیاور  عیبر  نب  سیق  زا  میهاربا  نب  لوحکم 
وا زا  نیفخ  رب  حسم  هرابرد  هدید و  دوب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هک  ار  مشاه  ینب  زا  یصخش  ات  دندرکیم  نیفخ  رب  حسم  هک  مدیدیم 

«2 . » نیفخلا یلع  حسملا  باتکلا  قبس  لوقی :) ناک  و   ) اهیلع حسمی  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نکی  مل  دومرف : مدرک ، لاؤس 
وبا سپس  تسا . هدرکن  زیوجت  ار  نآ  زین  ادخ  باتک  دومرفیم ): ترـضح  نآ  و   ) درکیمن و حسم  نیفخ  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

: دهدیم همادا  نینچ  ار  دوخ  نخس  قاحسا 
قاحـسا وبا  زا  ار  هلأسم  نیا  هک  یتقو  زا  زین  نم  دـیوگیم : عیبر  نب  سیق  مدرکن . نیفخ  رب  حـسم  رگید  نم  درک  یهن  ارم  ماما  هک  یتقو  زا 

. مدومنن نیفخ  رب  حسم  رگید  مدینش ،
. دهن ندرگ  وا  لوق  هب  ات  تشاداو  زین  ار  عیبر  نب  سیق  هکلب  قاحسا  وبا  اهنت  هن  تنس ، باتک و  ساسا  رب  ماما  لالدتسا  تناتم 

ماما درک ، تیاور  یتسردان  لکـش  هب  ار  نآ  درک و  لقن  ار  یثیدـح  یمکح ، رب  لالدتـسا  روظنم  هب  رمع  یلوم  عفاـن  یتقو  رگید ، دروم  رد 
دروم دادیم  اوتف  هتسشن و  یعمج  رد  هک  ار  يو  ماما  « 3 . » دومرف تیاور  نآ  حیحص  لکش  هب  ار  ثیدح  راکشآ و  ار  فیرحت  نیا 

______________________________

ص 389 ج 3 ، نازیملا ، کن : و  ص 356 ؛ ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 362 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 344 ؛ ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 1)
ص 452 ج 2 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  (. 2)

300 - 286 صص 285 - ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 260 ؛ ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  (. 3)
ص:299  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. داد رارق  راکنا 
یهقف رظن  زا  ار  وا  هدرک و  یگداتـسیا  یهقف  تاعوضوم  رد  هفینح ، وبا  تسـس  ياهلالدتـسا  ربارب  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  باحـصا 

«1 . » دندرکیم موکحم 
اب مه  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  ترـضح ، نآ  زا  سپ  و  « 2  » درک در  يدنت  هب  ار  سایق  باحصا  ياهلالدتسا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دندیـشوک دروخرب  نیا  اب  هدرک و  ذاختا  يدنت  عضوم  زین  فرحنم  یمالـسا  قرف  ریاس  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دومن . تفلاخم  نانآ 
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. دننک ادج  صخشم و  قرف ، ریاس  زا  فلتخم  ياههنیمز  رد  ار  تیب  لها  حیحص  يداقتعا  هدودحم 
درف کی  یظفل  نامیا  هک  تسرد  نخس  نیا  زا  رظنفرص  هئجرم  زا  یخرب  دوب . ساسح  هناعطاق و  رایـسب  هئجرم  لباقم  رد  ماما  يریگعـضوم 

یـشقن دنتـسناد و  ینورد  داقتعا  کی  اهنت  زین  ار  یقیقح  نامیا  دـنکیم ، رادروخرب  یمالـسا  هعماج  رد  ناملـسم  کـی  قوقح  عیمج  زا  ار 
رد دندوب . فلاخم  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نانمـشد  هرابرد  هعیـش  دـیاقع  اب  هئجرم  نآ  رب  نوزفا  دـندوبن . لئاق  نآ  رد  حـلاص  لمع  يارب 

تمحر زا  ار  هئجرم  ادنوادخ  « 3 . » ةرخآلا ایندـلا و  یف  انءادـعأ  مّهنإف  ۀـئجرملا  نعلا  مهّللا  دومرف : نینچ  هقرف  نیا  هب  هراشا  اب  ماما  يدروم 
. دنشابیم ترخآ  ایند و  رد  ام  نانمشد  اهنآ  هک  نک  رود  دوخ 

. درکیم يریگعضوم  دنتشاد  يرف  ّرک و  نامز  نآ  رد  هک  زین  جراوخ  لباقم  رد  ماما 
دـندوب و رظنگنت  بّصعتم و  دوخ  دـیاقع  رد  هک  دنتـسه  يرـشق  سدـقم  هکـشخ  یهورگ  لهاج و  نیکّـسنتم  نانآ  ترـضح ، نآ  رظن  زا 

: دومرف نانآ  هرابرد 
«4 . » کلذ نم  عسوأ  نیدلا  ّنا  مهتلاهجب  مهسفنأ  یلع  اوقّیض  جراوخلا  ّنا 

. دنسانشیم نانآ  هک  تسا  نآ  زا  رتفاطعنا  لباق  رتمیالم و  نید  دناهتفرگ ، گنت  دوخ  رب  ار  هصرع  تلاهج  يور  زا  جراوخ 
______________________________

286 ص 287 - ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 95 ؛ ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  (. 1)
ص 39 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2)

ص 291 ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 276 ؛ ج 8 ، یفاکلا ، (. 3)
ص 83 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 241 ؛ ج 1 ، بیذهتلا ، (. 4)

ص:300  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

تایلیئارسا دوهی و  اب  هزرابم 

، دنتشاذگ اج  رب  راگزور  نآ  گنهرف  رد  یقیمع  ریثأت  دنتشاد و  روضح  یمالـسا  هعماج  رد  اهزور  نآ  هک  یکانرطخ  ياههورگ  هلمج  زا 
هعماج رد  دـندوب  هدـنام  یقاب  دوخ  نید  هب  زونه  هک  رگید  یهورگ  هدـش و  ناملـسم  رهاظ  هب  هک  دوهی  رابحا  زا  يرامـش  دـندوب . نایدوهی 

. دنتشاد هدهع  هب  ار  ناحولهداس  زا  يرشق  یملع  ّتیعجرم  هدش و  هدنکارپ  یمالسا 
تمسق نیرتشیب  هک  تشگ  رادیدپ  تایلیئارسا  مان  هب  یلعج  ثیداحا  تروص  هب  دنداهن ، اج  رب  دوخ  زا  مالـسا  گنهرف  رب  نانآ  هک  يریثأت 

رد ار  ثیداحا  نیا  هک  یمالـسا  ياملع  هلمج  زا  دوب . هدـش  لعج  فلـس ، ناربمایپ  یگدـنز  نوئـش  بتارم و  ریـسفت و  هرابرد  ثیداحا  نیا 
- هطساویب ای  هطـساو  اب  يدوهی - عبانم  زا  نآرق  ریـسفت  هراب  ار  تایاور  نیرتشیب  هک  تسا  فورعم  رـسفم  يربط  هدرک ، دراو  دوخ  تافیلأت 

. تسا هدروآ  تسد  هب 
داهن و هدـننکنارگن  يریثأت  زین  یمالک  یهقف و  لئاسم  رد  نآ - یملع  لفاحم  رد  هژیو  هب  یمالـسا  هعماج  لـخاد  رد  دوهی - یملع  شـالت 

«1 . » درادن دوجو  نآ  رد  ياههبش  دیدرت و  نیرتکچوک  ياج  هک  تسا  نشور  نانچ  خیرات  رد  عوضوم  نیا 
هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  راک  همانرب  زا  یمهم  شخب  مالـسا ، گنهرف  رد  اهنآ  ءوس  تائاقلا  دوهی و  اب  هزرابم 

یتوکلم هرهچ  ندـش  رادهشدـخ  ثعاب  هک  یبلاطم  یهلا و  يایبنا  دروم  رد  نایدوهی  هتخادرپ  هتخاس و  نیغورد و  ثیداـحا  بیذـکت  دوب .
: مینکیم هراشا  نآ  زا  هنومن  ود  هب  اجنیا  رد  دوشیم . هدید  یبوخ  هب  مالّسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ياهدروخرب  رد  تسا ، هدش  ادخ  ناربمایپ 

هروس تاـیآ 23 و 24  هک  دـندناوخ  ارف  عوضوم  نیا  رد  یگدیـسر  يارب  ار  وا  هدرک و  حرطم  ییاوعد  دواد  ترـضح  شیپ  رفن  ود  فـلا :
. تسا نایرج  نیا  رب  رظان  «ص »

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


تشاد دنفسوگ  کی  هک  نآ  سأر . کی  يرگید  نآ  تشاد و  دنفسوگ   99 رفن ، ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هدـش  حرط  ياوعد 
هیلع دواد  دیامن . بحاصت  زین  ار  وا  دنفسوگ  سأر  کی  دراد  رظن  رد  دنفـسوگ  نتشاد 99  اب  شردارب  هک  درک  تیاکـش  يرگید  تسد  زا 

یلا کتجعن  لاؤسب  کملظ  دقل  لاق  دنکیم : تواضق  نینچ  مود  رفن  تاراهظا  عامتسا  نودب  مالّسلا 
______________________________

50 صص 51 - ۀیفلسلا ، ۀنسلا و  لها  عم  ثوحب  (. 1)
ص:301  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

 ... تسا هتشاد  اور  متس  وت  رب  دوخ  نادنفسوگ  رب  نآ  ندوزفا  وت و  دنفسوگ  نتساوخ  اب  هجاعن .. 
اب دواد  جاودزا  زا  هیانک  ناتـساد  نیا  هک  نیا  رب  ینبم  دـنداد  جاور  ناناملـسم  نایم  هدرک و  لعج  یثیداـحا  ناـیدوهی  ثیدـح  نیا  هراـبرد 

« ایروا  » لزنم رب  فرـشم  هک  اجنآ  رد  دوریم و  ماب  تشپ  رب  يرتوبک  لابند  هب  ربمایپ  دواد  یلعج ، ثیداـحا  نیا  قبط  تسا . اـیروا »  » رـسمه
وا دـهدیم و  رارق  گنج  مدـقم  فص  رد  ار  اـیروا » ، » دوخ فدـه  هب  ندیـسر  روظنم  هب  ددـنبیم و  وا  هب  لد  دـنیبیم و  ار  وا  رـسمه  دوب ،

. دنکیم هراشا  بلطم  نیا  هب  کیلبمس  روط  هب  تایآ  نیا  رد  دنوادخ  دنکیم و  جاودزا  وا  رسمه  اب  دواد  دوشیم و  هتشک 
ادـخ ناگداتـسرف  زا  يربماـیپ  ناوـنع  هب  ار  دواد  تیـصخش  دـناوتیم  یتاـهج  هچ  زا  دـح و  هچ  اـت  نیغورد  تاـیاور  نیا  هک  تسا  نشور 
دروم دوب ، هتفای  جاور  مالس » نب  هللا  دبع   » و رابحالا » بعک   » نوچمه يدارفا  طسوت  مالسا  لوا  رصع  رد  هک  ثیداحا  نیا  دزاس . رادهشدخ 

ّالا ایروا  ةأرما  جوزت  دواد  ّنا  معزی  لجرب  یتوا  ال  دومرف : هراب  نیا  رد  ترضح  تفرگ . رارق  زین  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هلمح 
نم شیپ  هدرک ، جاودزا  ایروا  رـسمه  اب  مالّـسلا  هیلع  دواد  تسا  دـقتعم  هک  ار  یـسک  رگا  « 1 . » مالـسالل اّدح  ةّوبنلل و  اّدح  نیّدح  هتدـّلج 

. مالسا يارب  رگید  يّدح  تّوبن و  کته  رطاخ  هب  يّدح  منکیم ، يراج  ّدح  ود  وا  رب  دنروایب ،
«2 . » دندرکیم موکحم  ار  یلیئارسا  ثیداحا  زین  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

نید رب  زونه  هک  نانآ  ای  دندوب و  هدروآ  مالـسا  رهاظ  هب  هک  هّدع  نآ  زا  ّمعا  دندرکیم - یگدـنز  یمالـسا  هعماج  رد  هک  ینایدوهی  فلا :
هنیمز نیا  رد  ور  نیا  زا  دننالوبقب ؛ ناناملسم  هب  ار  هبعک  رب  دوب - نایدوهی  هلبق  هک  سدقملا - تیب  يرترب  دندیـشوکیم  دندوب - یقاب  دوهی 

هیلع رقاب  ماما  تمدـخ  رد  دـنکیم : لقن  هرارز  دـنداد . جاور  ناناملـسم  نایم  رد  هدرتسگ  روط  هب  ار  اهنآ  دـندز و  یثیداحا  لعج  هب  تسد 
یصخش لاح  نامه  رد  تسا . تدابع  ادخ  هناخ  هب  ندرک  هاگن  دومرف : دوب  هتسشن  هبعک  لباقم  رد  هک  یلاح  رد  ماما  مدوب و  هتسشن  مالّسلا 

بعک تفگ : دمآ و  ماما  دزن  دندیمانیم ، رمع  نب  مصاع  ار  وا  هک  هلیجب  هلیبق  زا 
______________________________

ص 472 ج 8 ، نایبلا ، عمجم  (. 1)
295 ص 296 - ج 4 ، یفاصلا ، ریسفت  (. 2)

ص:302  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دنکیم هدجس  سدقملا  تیب  ربارب  ناهاگحبص  ره  هبعک  ةادغ ؛ ّلک  یف  سدقملا  تیبل  دجست  ۀبعکلا  ّنا  دیوگیم : رابحالا 

: دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تسا . حیحـص  بعک  نخـس  تفگ : درم  نآ  تسیچ ؟ راـبحالا  بعک  نخـس  دروم  رد  وت  رظن  دوـمرف : ماـما 
ام دومرف : دوب  تحاران  تّدش  هب  هک  یلاح  رد  هاگنآ  دـییوگیم . غورد  ود  ره  رابحالا  بعک  وت و  کعم . رابحألا  بعک  بذـک  تبذـک و 

. تسا هدیرفاین  نیمز  يور  هبعک  زا  رتبوبحم  ياهعقب  دنوادخ  « 1 . » اهنم هیلا  ّبحأ  ضرألا  یف  ۀعقب  لج  زع و  هّللا  قلخ 
ناناملـسم و نایم  هک  ار  بولطمان  یگنهرف  هطبار  نیا  دندیـشوکیم  « 2  » دوهیلاب اوهّبـشت  ریظن ال  يریباعت  اب  اهدـعب  زین  هعیـش  رگید  ناماما 

نایوار هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـننک و  عطق  دـناشکب ، فارحنا  هب  ار  مالـسا  ینغ  لیـصا و  گنهرف  اـت  تفریم  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  دوهی 
اب ار  دوخ  گنهرف  دندومن و  لقن  ناشیاهباتک  فلتخم  باوبا  رد  ار  اهنآ  هدرک و  لابقتسا  ثیداحا  نیا  زا  هناحولهداس  یمالـسا  قرف  رگید 
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زا هدوب و  شوه  هب  دنـسپماوع ، یفارحنا و  ياههشیدـنا  نیا  لباقم  رد  نانآ ، زا  نتفرگ  ماـهلا  اـب  تیب  لـها  نیعباـت  یلو  دـندرک ، هدولآ  نآ 
. دندنام ناما  رد  نآ  بیسآ 

زا دندوب ، مه  اب  ییاج  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  یلیئارـسا و  رابخا  نایوار  زا  یظرق  بعک  نب  دمحم  هک  تسا  بسانم  زین  لقن  نیا  هب  هراشا 
. دمآ نایم  هب  نخس  کلملا  دبع  نب  ماشه 

ات دیشوک  یلیئارسا  ربخ  کی  لقن  اب  مه  دعب  دیسر . دیهاوخن  ناتدصاقم  هب  ریشمش  اب  هداوناخ  امـش  تفگ : ماما  هب  هنعط  هب  یظرق  اجنآ  رد 
«3 . » دنک تابثا  ار  بلطم  نیا 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  یگنهرف  ثاریم 

يریـسفت یقالخا و  یهقف ، تایاور  زا  يدایز  شخب  هک  تفایرد  ناوتیم  یبوخ  هب  هعیـش ، يریـسفت  یهقف و  دـیناسم  هب  هاتوک  یهاـگن  اـب 
يواح یناشاک ، ضیف  زا  یفاص  ینارحب و  زا  ناهربلا  دننام  يریسفت  بتک  ۀعیشلا و  لئاسو  تسا . هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هعیش 

______________________________

ص 354 ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 239 ؛ ج 4 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 571 ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2)

844 صص 843 - ج 2 ، راربالا ، عیبر  (. 3)
ص:303  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رب هوالع  تسا . هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هک  تساهنآ  لوزن  نأش  نآرق و  تایآ  حیضوت  یهقف و  لئاسم  نییبت  هنیمز  رد  يدایز  تایاور 
«1 . » تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  زین  نیفص  گنج  نینمؤملا و  ریما  هرابرد  یخیرات  رابخا  يدایز  رادقم  اهنیا 

تیاهن رد  هک  يراصق  تالمج  تسا ؛ هدـیدرگ  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يزغمرپ  رابرهگ و  تالمج  تایقالخا ، هنیمز  رد  نینچمه 
لقن مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ناوارف  ایبنا  رابخا  هک  تسا  هتـشون  یلبرا  تسا . ماما  ینورد  تالامک  تمـصع و  حور  زا  هتـساخرب  ییابیز و 
لقن هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ناشیا  هچنآ  هب  جح  کسانم  ماکحا و  رد  دناهدرک و  لقن  ناشیا  زا  ار  يزاغم  رابخا  مدرم  هدش و 
«2 . » دناهدرک لقن  ثیدح  راوگرزب  نآ  زا  هماع  هصاخ و  هتشون و  يو  زا  نآرق  ریسفت  رد  يرابخا  نینچمه  اهنآ  دناهدرک . دانتسا  هدرک 

: دسیونیم زین  هرهز  وبا  دروم  نیا  رد 
ترضح نآ  « 3 . » اهیمارمل مهفلا  لک  امهاف  یهاونلا  رماوالا و  ۀمکح  اکردم  یمالسالا  هقفلل  ارّسفم  نآرقلل و  ارّسفم  هنع  هللا  یـضر  ناک  و 

. دیمهفیم نآ  ییاهن  دح  رد  ار  نآ  فده  درکیم و  كرد  ار  یهاون  رماوا و  هفسلف  دوب و  یمالسا  هقف  نّیبم  نآرق و  رسفم 
: دسیونیم ماما  یعامتجا  یقالخا - تالمج  اههشیدنا و  هنیمز  رد  زین 

ول ام  ۀیعامتجالا  ۀیـصخشلا و  قالخالا  یف  تارابع  هنع  تیور  ۀعئارلا و  مکحلاب  یلاعت  هللا  هقطنأ  هکرادـم  ةوق  هبلق و  رون  هسفن و  لامکل  و 
«4 . » ماس قلخ  بهذم  هنم  نوکتل  كولس  یف  مظن 

هرابرد یتارابع  تخاس و  يراج  وا  نابز  رب  يزیگناباجعا  ياهتمکح  دنوادخ  شکرد ، تردق  بلق و  ینـشور  یناسفن و  لامک  رطاخ  هب 
یقالخا ياههنیمز  رد  نآ  زا  یعماج  اهبنارگ و  شور  کی  دنوش  بترم  رگا  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  یعامتجا  یـصخش و  قالخا 

. دیآیم دوجو  هب 
نامگ هک  هتـسد  نآ  رظن  اب  لمع ، ماقم  رد  ترـضح  نآ  دوب . یـسدقمکشخ  اب  نآ  تفلاـخم  ماـما ، یلمع  قـالخا  ياهـسرد  زا  ياهنومن 

، يویند ياهتمعن  لماک  كرت  دندرکیم 
______________________________
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،108 صص 106 ، ص 324 و ج 4 ، 286 و ج 3 ، ، 234 - 229 ، 213 صص 212 - ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  دیدحلا ، یبا  نبا  کن : (. 1)
نیدلا زع  ط  ، 197 صص 176 - ج 5 ، ص 37 ، ج 3 ، يربطلا ، خیرات  کن : ص 13 ؛ 110 و ج 6 ، ، 109

ص 126 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 2)
ص 24 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 3)
ص 24 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 4)

ص:304  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: دیوگیم هنییع  نب  مکح  درکیم . هلباقم  تسا  دهز  یمالسا و  عرو 

تیبلا و یلا  رظنأ  تلعجف  هقتاع ، یلع  غبّـصلا  ّرثأ  دق  ۀغوبـصم  ۀـفحلم  بطر و  صیمق  هیلع  دّـجنم و  تیب  یف  وه  رفعج و  یبا  یلع  تلخد 
، قهرملا بابشلا  هلعفی  امنإف  اندنع  امأف  کیلع ، هارأ  انأ  لوقأ و  نأ  تیسع  ام  تلقف : اذه ؟ یف  لوقت  ام  مکح و  ای  یل : لاقف  هتئیه ، یف  رظنأ 

وهف يرت  يذلا  تیبلا  اذه  اّمأف  هدابعل ، هللا  جرخأ  اّمم  اذه  و  قزرلا » نم  تابیطلا  هدابعل و  جرخأ  یتلا  هللا  ۀـنیز  مّرح  نم  ! » مکح ای  یل : لاقف 
«1 . » فرعت يذلا  تیبلا  یتیب  سرعلاب و  دهعلا  بیرق  انأ  ةأرملا و  تیب 

نهاریپ ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  متفای ، هتـسارآ  هدـش و  نییزت  ياهناـخ  رد  ار  وا  مدـش و  فرـشم  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  تمدـخ  يزور 
هناخ و متشاد  دوب . هتـشاذگ  رثا  ناشهناش  رد  هفحلم  گنر  دندوب و  هتخادنا  شود  رب  یگنراگنر  هفالم  نآ ، يور  تشاد و  نت  رب  یبوطرم 
: متفگ ینکیم ؟ رکف  هچ  قاتا  عضو  هب  عجار  دـندومرف : هداد و  رارق  باطخ  دروم  ارم  ترـضح  نآ  هک  مدرکیم  اـشامت  ار  نآ  نییزت  زرط 
! مکح يا  دـندومرف : تسا . ناـناوجون  راـک  نیا  اـم  نیب  اـما  میوـگب ، مناوـتیم  هچ  نـم  دـیاهتفرگ ، رارق  تیعـضو  نـیا  رد  امـش  هـک  ـالاح 
هک تسا  یتمسق  نامه  زا  ینیبیم  هک  نیا  هدرک ؟» مارح  یسک  هچ  ار  وا  لالح  ياهیزور  هداد و  هزاجا  مدرم  يارب  ادخ  هک  ار  ییاهتنیز  »

. مدرک جاودزا  وا  اب  هزات  هک  تسا  مدیدج  رسمه  قاتا  ینیبیم  هک  ار  قاتا  نیا  اما  و  تسا ؛ هدومرف  لالح  مدرم  يارب  ادخ 
. یسانشیم هک  تسا  نامه  نم  قاتا 

ظاّفح زا  یکی  ردکنم  نب  دمحم  تسین . تسرد  تسا ، رتهب  یگدـنز  يارب  تیلاعف  هناشن  هک  شاعم ، يارب  شالت  دـندرکیم  رکف  ياهدـع 
. دومرف هظعوم  ارم  وا  هک  منک  ظعو  ار  وا  متـساوخیم  دیوگیم : ترـضح  نآ  زا  دیجمت  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـصع  رد  نآرق 

یلاح رد  وا  مدید . ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  ارحـص  رد  مدمآ و  نوریب  هنیدم  زا  يزور  تفگ : هنوگچ ؟ دندرک  لاؤس 
نیا اب  یتعاس  نینچ  رد  شیرق ، زا  يدرم  ریپ  هللا ! ناحبـس  متفگ : دوخ  شیپ  درکیم ، راک  هایـس  مالغ  ود  راـنک  رد  تشاد  یقاـچ  ندـب  هک 

هتفر وا  دزن  منک ! هظعوم  ار  وا  دیاب  تسا . شالت  رد  ایند  ندروآ  تسد  هب  يارب  تیعضو 
______________________________

ص 292 ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 446 ؛ ج 6 ، یفاکلا ، (. 1)
ص:305  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

متـسه هک  یلاح  نیا  رد  رگا  دومرف : درک !؟ یهاوخ  هچ  دـسرب  وت  لجا  یتسه  هک  یلاح  نیا  رد  رگا  دـنک ، ظـفح  ار  وت  دـنوادخ  متفگ : و 
مدرم هب  وت و  هب  ندوب  جاتحم  زا  ار  ملایع  مدوخ و  مندرک ، راک  اب  نم  ماهتفر . ایند  زا  ماهدوب  ادخ  تعاطا  رد  هک  یلاح  رد  دسر ، رـس  ملجا 
لوسر دنزرف  يا  متفگ : دشاب . هتفایرد  ادخ  ینامرفان  لاح  رد  ارم  لجا  هک  دوب  مهاوخ  كانساره  لجا  ندیسر  رس  زا  یتقو  منکیم . ظفح 

«1 . » يدومرف هظعوم  ارم  وت  هک  منک  هظعوم  ار  وت  متساوخیم  نم  يدومرف ، تسار  ادخ !
دحا نع  رهظی  مل  دناهتفگ : وا  یملع  تیصخش  هرابرد  تهج  نیمه  هب  دراد  ییازسب  ترهـش  ریـسفت ، هرابرد  هژیو  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

«2 . » مارحلا لالحلا و  ماکحالا و  ایتفلا و  مالکلا و  ریسفتلا و  نم  هنم  رهظ  ام  مولعلا  نم  نیسحلا  نسحلا و  دلو  نم 
: تسا هدوتس  نینچ  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  يرعش  رد  ینهج  نیعا  نبا  کلام 
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الایع هیلع  شیرق  تناکنآرقلا  ملع  سانلا  بلط  اذا 
لها و شیرق  هک  دننادب  دـیاب  دـنیآرب ، نآرق  ملع  يوجتـسج  ددـص  رد  مدرم  رگا  « 3  » الاوط اـعورف  هادـی  تقلتیبنلا  تنب  نبا  هیف  هاـف  نا  و 
، دیاشگب نخس  هب  بل  نآرق  مولع  هرابرد  مالّسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  دنزرف  رگا  دنتـسه و  ناشیا  هلئاع 

. دنکیم میسرت  نآ  يارب  يدایز  عورف 
تافـص دـیحوت و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ياههبطخ  زا  يرایـسب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زین  یمالک  لئاسم  هرابرد 

تنـس لها  هعیـش و  نیب  فالتخا  دروم  یمالک  لئاسم  قیقد  تاـکن  زا  يرایـسب  رگناـیب  ترـضح  نآ  روطنیمه  دـناهدرک . تیاور  « 4  » ادخ
. دنشابیم

. دنوشیم هدید  روفو  هب  یفاک  لوصا  رد  تایاور  نیا 
هک تسا  هتفگ  هداد و  تبسن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  يریسفت  باتک  تسرهفلا ، رد  میدن  نبا 

______________________________

و ص 292 ؛ ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 213 ؛ همهملا ، لوصفلا  ص 325 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، ص 446 ؛ ص 73 و ج 6 ، ج 5 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 352 ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  کن :

ص 294 ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 327 ؛ ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، (. 2)
ریس 211 ؛ ص 210 - همهملا ، لوصفلا  ص 195 ؛ بلاطلا ، ةدمع  ص 123 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 144 ؛ فارشالا ، بحب  فاحتالا  (. 3)

ص 143 راصبالا ، رون  ص 404 ؛ ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا 
ص 190 ج 1 ، یشرق ، فیرش  رقاب  مالّسلا ، هیلع  رقابلا  مامالا  ةایح  کن : (. 4)

ص:306  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نایبلا عمجم  جرارپ  ریسفت  یمق و  ریـسفت  رد  تایاور  نیا  زا  یگرزب  شخب  « 1 . » تسا هدرک  لقن  ماما  زا  رذـنم  نب  دایز  دوراجلا  وبا  ار  نآ 

. تسا هدمآ 
ثیداحا هب  ياکتا  اب  هعیش  هقف  ات  دش  ببس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهشالت  يو  زا  سپ  مالّسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ریذپانیگتسخ  ياهشالت 

هلحرم هب  تنـس و ...  لـها  زا  رتدوز  مالّـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  بولق  رب  یبیغ  تاـماهلا  تاقارـشا و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
: دسیونیم قزارلا  دبع  یفطصم  هک  ییاج  ات  دسرب  نیودت 

اّیرح ناک  ۀمصعلا  هبشی  ام  وأ  مهتّمئأ  یف  ۀمصعلا  مهداقتعا  ّنأل  ۀعیشلا  یلا  عرسأ  ناک  هقفلا  نیودت  یلا  عورـشلا  نوکی  نا  لوقعملا  نم  و 
«2 « ؛ مهیواتف مهتیضقأ و  نیودت  یلا 

نآ هیبش  یناعم  ای  تمصع  هب  نانآ  داقتعا  اریز  تسا ؛ هنالقاع  هدش  عورش  یمالسا  رگید  قرف  زا  رتدوز  هعیـش  هقف  نیودت  هک  نیا  نتفریذپ 
. ددرگ نیودت  ناشناوریپ  هلیسو  هب  اهنآ  ياواتف  اهتواضق و  هک  هدرکیم  اضتقا  نینچ  ناشهمئا  دروم  رد 

ار یثیداحا  تنس  لها  تسا . هدیسر  ام  هب  لقتسم  روط  هب  تمصع  تیب  لها  قیرط  زا  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  یهقف  ثاریم  نیا 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  هب  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  نآ  دنـس  لاـصتا  اـب  ـالومعم  دـننکیم ، لـقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هـک 
هیلع رقاب  ماما  دوخ  زا  دنیبیمن . دنس  رکذ  هب  يزاین  همئا ، رگید  ترضح و  نآ  تمـصع  تماما و  هب  داقتعا  لیلد  هب  هعیـش  یلو  دنناسریم ،

: دندومرف دش ، لاؤس  دنکیم ، لقن  ربمغیپ  زا  دنس  رکذ  نودب  هک  یثیداحا  هرابرد  مالّسلا 
نع مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیبأ  نع  دیهـشلا  نیـسحلا  هیبأ  نع  نیدباعلا ، نیز  یلا  هیف  يدنـسف  هدنـسا ، مل  ثیدحلاب و  تثّدح  اذا 
نیز مردپ  يدراوم  نینچ  رد  نم  دنس  منکیمن  رکذ  ار  نآ  دنس  هدرک و  تیاور  ار  یثیدح  یتقو  « 3 . » یلاعت هّللا  نع  لیربج  نع  هللا  لوسر 

. تسادخ زا  نآ  زا  سپ  لیئربج و  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  بلاط ، یبا  نب  یلع  شردپ  زا  دیهش  نیسح  شردپ  زا  نیدباعلا 
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زا تیب  لها  تیعقوم  تیمها  نایب  يارب  هعیش  ناماما  رگید  دننام  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
______________________________

یبا ریـسفت  قرط  هتبلا  هـک  هدـش  جرد  یمق  ریـسفت  باـتک  رد  دوراـجلا  یبا  ریـسفت  ص 327 ؛ مالـسالا ، مولعلا  ۀعیـشلا  سیـسأت  کن : (. 1)
«. دوراجلا یبا  ریسفت  ، » مسا لیذ  ۀعیرّذلا ، کن : تسا ، هدش  عقاو  نیققحم  لاکشا  دروم  دوراجلا 

ص 203 یمالسالا ، هقفلا  خیراتل  دیهمت  (. 2)
ص 246 يرولا ، مالعا  ص 42 ؛ یلامالا ، (. 3)

ص:307  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
دمحم لآ  تسا : هدمآ  نینچ  هدـش ، لقن  ترـضح  نآ  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتیاور  رد  دادیم و  ناشن  دوخ  زا  یغیلب  شـشوک  نید ، ظاحل 
توعد وا و  ياـضر  هب  لوصو  هار  یهلا و  مولع  ياـهرد  ادـخ ، لوسر  نادـنزرف  « 1  » اهیلا ةداـقلا  ۀـّنجلا و  یلا  ةاعّدـلا  هلیبس و  هللا و  باوبأ 

. دنتسه نادب  مدرم  ناگدنهدقوس  تشهب و  هب  ناگدننک 
زا یلاخ  دـیاین  نوریب  هناخ  نیا  زا  هک  يزیچ  نآ  ره  « 2 « ؛ لابو وهف  تیبلا  اذه  نم  جرخی  مل  ءیـش  ّلک  هدش : تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و 

. دوب دهاوخن  ءوس  دمایپ 
ینامز رد  نیا  دندرکیم و  تیاور  مدرم  يارب  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  قیرط  زا  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مولع  ترضح  نآ  تقیقح  رد 
ناونع اب  ار  ترضح  نآ  سرت ، تدش  زا  دندرکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یثیدح  یتقو  « 3  » لوحکم نوچ  یناسک  هک  دوب 
تسا نیا  نآ  لیلد  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ثیداحا  ثراو  اهنت  هعیـش ، هک  مینیبیم  نیاربانب  دندرکیم . دای  بنیز  وبا 

؛ هللا باتک  نع  ینولأسف  ءیـشب  مکتثّدح  اذا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  يروط  هب  دراد ، اکتا  نآرق  هب  دروم  هب  دروم  ثاریم  نیا  هک 
. دینک لاؤس  نم  زا  ادخ ، باتک  اب  نآ  تقباطم  عوضوم  رد  منکیم  لقن  امش  يارب  یثیدح  یتقو  « 4»

ثیدح و نتـشونن  لیلد  هب  هک  تسا  هدـش  یثیدـح  تافیرحت  زا  هعیـش  تمالـس  ظفح و  ببـس  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثاریم  نیا 
هک تسامش - نیرتیضاق  یلع  مکاضقأ - ّیلع  ثیدح : هب  دانتسا  اب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب . هدش  داجیا  نآ  ياههنیمز  رگید  ياههزیگنا 

ماکحا نتفریذـپ  هب  ار  تنـس  لها  ياملع  زا  یکی  دیـشوکیم  هدـش ، لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  صخـش  زا  يددـعتم  قرط  زا 
نآ نینچمه  « 5 . » دزاس لطاب  نارگید  ییاضق  ماکحا  هب  لمع  زاوج  رب  ریاد  ار  ملاع  نآ  هدیقع  هتشاداو و  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ییاضق 

کی هک  يروط  هب  درکیم ، مالعا  لطاب  تحارـص  هب  دوب ، هدش  لقن  هباحـص  یخرب  قیرط  زا  هک  ار  یمولع  دراوم ، زا  ياهراپ  رد  ترـضح 
: دومرف یلهاج »  » و یمالسا »  » هب ماکحا  میسقت  زا  سپ  راب 

______________________________

ص 9 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 86 ؛ ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  (. 1)
یفاک زا  ص 176  ج 3 ، نازیملا ، (. 2)

ص 128 صاصتخالا ، کن : تسا . هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ضغب  هب  ار  وا  دیدحلا  یبا  نبا  (. 3)
یفاک زا  لقن  هب  ص 176 ، ج 3 ، نازیملا ، (. 4)

9 ص 8 - ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 408 ؛ ج 7 ، یفاکلا ، 220 ؛ صص 221 - ج 6 ، بیذهتلا ، (. 5)
ص:308  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ثرا هلأسم  رد  هک  تباث  نب  دـیز  رب  میریگیم  هاوگ  ار  امـش  « 1 . » ۀیلهاجلا ماکحأب  ضئارفلا  یف  مکح  دقل  تباث ، نب  دـیز  یلع  مکدهـشا 
. تسا هدرک  مکح  تیلهاج  ماکحا  قباطم 

ماما هاگدید  زا  هعیش  تیعقوم  عضو و 
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یلصا زکرم  قارع  دوب . قارع  رد  نایعیـش  اب  اهنآ  ماکح  هیما و  ینب  يافلخ  ياهراشف  همادا  اب  فداصم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تماما  نارود 
: دشیم هتفگ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دروم  رد  ور  نیا  زا  دوب و  هعیش 

«4 «. » هنولأسی سانلا  هیلع  ّكادت  دق  يذلا   » ای و  « 3 « » قارعلا لها  ماما  « » 2 « » قارعلا لها  هب  نوتفملا  »
روبع مارحلا و  هللا  تیب  نیریاز  تشگزاب  رد  ای  هکم و  رد  ای  الومعم  اهـسامت  نیا  دنتـشاد . سامت  ماما  اب  جـح  مسوم  رد  هلاـسهمه  ناـیعیش 

. تفرگیم تروص  هنیدم  زا  اهنآ 
: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هراب  نیا  رد 

. دراد دوجو  ناماما  رابخا  لقن  نید و  رد  هقفت  نوچ  یعفاـنم  جـح  رد  « 5 . » مالّـسلا مهیلع  ۀّمئالا  رابخأ  لقن  هّقفتلا و  نم  جـحلا )  ) هیف ام  عم 
«6 . » دندوب هدش  یهن  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  نتفر  زا  قارع  مدرم  هک  دیآیم  تسد  هب  رابخا  یخرب  زا  هتبلا 

ینوزف هب  ور  راـگزور  نآ  رد  اـهنآ  رامـش  هک  دوب  تـالغ  لکـشم  دوب ، هدـش  ادـیپ  يو  نایعیـش  ماـما و  يارب  نارود  نیا  رد  هک  ياهلأـسم 
نایعیش ناماما و  تیثیح  زا  دندیشوکیم  ترضح  نآ  هب  یلعج  ثیداحا  نداد  تبسن  ماما و  تایاور  زا  هدافتسا  ءوس  اب  اهنآ  دوب . هتـشاذگ 

ره اهیبلط  تصرف  نیا  دوب ، هنیدم  رد  ماما  هک  ینامز  دنسرب . دوخ  فادها  هب  دوخ ، لابند  هب  حولهداس  هعیش  ندناشک  اب  هدش و  رادروخرب 
. تفرگ تدش  رتشیب  هچ 

نب نایب  دیعـس و  نب  ةریغم  دـندنار . نوریب  دوخ  عمج  زا  ار  تالغ  زین ، ترـضح  نآ  باحـصا  دـندرک ، درط  دوخ  زا  ار  اهنآ  ماما  هک  یتقو 
نیرتفورعم زا  ود  ره  هک  ناعمس 

______________________________

ص 217 ج 6 ، بیذهتلا ، ص 407 ؛ ج 7 ، یفاکلا ، (. 1)
( دنتسه وا  هتفیش  قارع  لها  هک  یسک   ) ص 282 داشرالا ، (. 2)

ص 43 مسق 2 ، ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  (. 3)
ص 120 ج 8 ، یفاکلا ، (. 4)

ص 8 ج 8 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 5)
ص 83 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 6)

ص:309  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دندش ریفکت  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  طسوت  دندوب ، اهنآ  ناربهر  زا  نایلاغ و  ياهتیصخش 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  يرعش  رد  یلجع  هریره  وبا 
عباتن هب و  یضرت  يذلا  یضرن  وهّبحن  مامالا  تنأ  رفعج  ابأ 
علاضألا نهب  تقاض  دق  ثیداحأمکیلع  نولمحی  لاجر  انتتأ 

وت هچنآ  ره  میراد و  شتـسود  اـم  هک  یتـسه  یماـما  وت  رفعج ! وبا  يا  « 1  » عئادبلا تاثدـحملا  رومالا  ّرـش  ومکنع  ةریغملا  اهاشفأ  ثیداحأ 
ندینش زا  ام  هک  دنهدیم  تبسن  امش  هب  ار  یثیداحا  هدمآ و  ام  شیپ  یناسک  مینکیم . يوریپ  نآ  زا  هدوب و  یـضار  نادب  ام  یتسه  یـضار 

. تساهتعدب اهزیچ ، نیرتدب  دنکیم و  تیاور  امش  زا  ار  اهنآ  هریغم  هک  یثیداحا  میوشیم ، ریگلد  نآ 
، ماما تعاطا  هب  لسوت  اب  اهنآ  دوب . قارع  نایعیـش  بذـج  يارب  همئا  قیرط  زا  غورد  ثیداحا  هعاشا  تالغ و  ياهـشالت  رگناشن  راعـشا  نیا 

یفاک یمالـسا  هیلاع  فادـها  هب  ندیـسر  حالف و  يارب  ار  ماما  تفرعم  تخانـش و  هتـسناد و  فاـعم  یمالـسا  فیاـظو  هب  لـمع  زا  ار  دوخ 
. دندرمشیم

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


. دومرفیم دیکأت  حلاص  لمع  رب  هیکت  موزل  هب  ررکم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ربارب ، رد 
نیا زا  یثیداحا  رودـص  هزیگنا  دوب و  نانآ  دـساف  ياههشیدـنا  تالغ و  عضوم  یفن  رب  یمادـقا  ترـضح  نآ  زا  ریز  ثیداحا  ریظن  ینانخس 

. تسا هدوب  هعیش  نایم  رد  تالغ  ياههشیدنا  راثآ  ندرک  یثنخ  يارب  هیواز  کی  زا  لقا  دح  لیبق 
انتعیش دندومرف : رگید  ياج  رد  و  دنتسه . ادخ  ناگدننک  تعاطا  ام  نایعیش  « 2 . » هّللا عاطأ  نم  انتعیش  ّنإ  دندومرف : ترضح  دروم  کی  رد 
لیللاب نومئاقلا  ۀلیللا  مویلا و  یف  ۀعکر  نیسمخ  يدحا و  باحـصأ  ةدابعلا و  دهزلا و  لهأ  ۀنامالا و  ءافولا و  لهأ  داهتجالا و  عرولا و  لهأ 

«3 . » مّرحم لک  نوبنتجی  تیبلا و  نوّجحی  مهلاومأ و  نوّکزی  راهنلاب  نومئاصلا  و 
يدارفا زا  دنتـسه ، تدابع  دهز و  لها  هدوب و  تناما  دـهع و  هب  ناگدـننکافو  ناگدنـشوک و  هرمز  رد  اوقت  لحارم  نیرتالاب  رد  ام  نایعیش 

هاجنپ و زور  هنابش  ره  رد  هک  دنتسه 
______________________________

ص 230 قئادحلا ، نویعلا و  ص 51 ؛ ج 2 ، رابخالا ، نویع  ص 77 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  (. 1)
ص 213 ۀمهملا ، لوصفلا  (. 2)

ص 163 ۀعیشلا ، تافص  (. 3)
ص:310  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ترایز هب  هتخادرپ  ار  دوخ  لاوما  تاکز  دنتسه . هزور  لاح  رد  اهزور  تدابع و  لاح  رد  اهبـش  نانآ  دنروآیم . ياج  هب  زامن  تعکر  کی 
. دننکیم بانتجا  یهلا  تامرحم  مامت  زا  دنوریم و  ادخ  هناخ 

اههد هیرق  کی  رد  هک  یـسک  « 1 ، » هنم عروأ  هللا  قلخ  نم  مهیف  لجر  فالآ  ةرـشع  اهیف  ۀـیرق  یف  وه  نم  انئایلوأ  نم  سیل  دـندومرف : زاب  و 
. تسین ام  ناتسود  زا  دشابن ، مدرم  نیرتعرواب  يرفن  رازه 

دبع زا  دننک . يوریپ  ام  لامعا  راثآ و  ام و  زا  هک  دنایناسک  ام  نایعیش  « 2 . » انلامعأب يدتقا  انراثآ و  عّبتا  انعّیش و  نم  انتعیش  ّنا  دندومرف : و 
«3 . » دناوخیم زامن  تعکر  هاجنپ  زور  ره  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدش  لقن  رازب  ییحی  نب  هللا 

ییانتعا حـلاص  لـمع  هب  هک  دوب  ییاـههقرف  یماـمت  ربارب  رد  میقتـسم ، ریغ  روط  هب  نایعیـش ، ییارگلـمع  رب  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دـیکأت 
. دنتشادن

نب یلع  دـنکیم . دروخرب  نآ  اب  تّدـش  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  ناـیلاغ  زا  یخرب  هئطوت  رگناـشن  دروم ، نیا  رد  يرگید  تیاور 
: دیوگیم یلفون  دمحم 

نآ شریذپ  يارب  ار  قارع  مدرم  مه  نم  منادیم ، بیغ  ملع  نم  وگب  مدرم  هب  وت  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  دیعـس  نب  ةریغم 
وا تشاذگ و  نایم  رد  هیفنح  نب  دمحم  نب  مشاه  وبا  اب  ار  بلطم  دعب  دنار و  دوخ  زا  ار  وا  تدش  هب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  منکیم . هدامآ 

«4 . » دریمب دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دز ، دیعس  نب  ةریغم  هب  یلصفم  کتک  زین 
راهظا تّدش  هب  نانآ  هچرگ  تشادن . ینادـنچ  دامتعا  اهنآ  نامیا  يراوتـسا  داقتعا و  هب  تبـسن  ماما  هک  دوب  نیا  قارع ، لها  رگید  لکـشم 
قباوس هب  قوبـسم  اهنآ  زا  ياهراپ  هک  یلیالد - هب  اما  دـندادیم ، راـشتنا  ار  تیب  لـها  ثیداـحا  رتماـمت  هچ  ره  علو  اـب  دـندرکیم و  هقـالع 

هیلع رقاـب  ماـما  هب  هک  هدـش  لـقن  یلجع  دـیرب  زا  دوش . یقلت  یعطق  تسناوتیمن  يراداـفو  راـهظا  نیا  دوب - قارع  هفوـک و  مدرم  یخیراـت 
: دنیوگیم تفگ : مالّسلا 

. كوعبتا كوعاطأل و  مهترمأ  ولف  ةریثک  ۀعامجل  ۀفوکلاب  انباحصا  ّنا 
رداص يروتسد  نانادب  رگا  هک  دنتسه  یهوبنا  تیعمج  هفوک  رد  ام  باحصا 

______________________________
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ص 303 ج 70 ، راونالا ، راحب  (. 1)
ص 154 ج 68 ، راونالا ، راحب  (. 2)

ص 79 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 3)
ص 121 ج 8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 4)

ص:311  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
؟ دـیرادرب ار  ناتجاتحیام  ناتنمؤم  ردارب  بیج  زا  دـیناوتیم  ایآ  دومرف : ماما  درک . دـنهاوخ  تعباتم  ناتنامرف  زا  تعاـطا و  امـش  زا  دـییامرف 

«1 . » دنتسه رتلیخب  ناشنوخ  هب  تبسن  نانآ  لخبأ ؛ مهئامدب  داد : خساپ  ماما  هن . متفگ :
دنتشاد راظتنا  دوجوم ، قانتخا  راشف و  رثا  رد  قارع  نایعیـش  زا  يرایـسب  دوب و  هیقت  تیاعر  هب  روبجم  ماما  هک  يور  نآ  زا  رگید ، فرط  زا 

ببس و نیدب  دندشیم و  دیدرت  راچد  ترـضح  نآ  تماما  هب  تبـسن  اهنآ  زا  یخرب  اعبط  دربب ، ریـشمش  هب  تسد  هدمآ و  قارع  هب  ماما  هک 
دندش و دّدرم  دیز  شردارب  ترضح و  نآ  نایم  رد  دیـسریمن ، اهنادب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تماما  هرابرد  یفاک  یهاگآ  هک  نیا  لیلد  هب 
رد اما  تفای . تافو  هفوک ، رد  دـیز  شردارب  ماـیق  زا  رتدوز  لاـس  تفه  ماـما  هچرگ  تشگ . هعیـش  رد  یتاباعـشنا  شیادـیپ  بجوم  رما  نیا 
هک اجنآ  زا  تامیالمان ، نیا  یمامت  مغر  یلع  درک . دشر  نایعیش  زا  يرامـش  نایم  رد  دیز  هب  شیارگ  ياههشیر  نآ  زا  سپ  هرود و  نیمه 

ندرک شکورف  تازاوم  هب  اما  درکیم . دـیدهت  رتمک  ار  اهنآ  یلخاد  تافالتخا  دنتـشادیم ، رب  ماگ  نایوما  حـلاصم  اب  تفلاخم  رد  نایعیش 
هلأسم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هک  يروط  هب  تفرگ ، دوخ  هب  يرتشیب  هنماد  جـیردت  هب  تالغ  هلأسم  نانآ ، رب  یـسایس  ياـهراشف 

. دوب نیمه  هعیش  یلصا 
تموکح نارود  مامت  رد  ات 101 - زا 99  زیزعلا - دبع  نب  رمع  تموکح  لاس  ود  رد  زج  دشیم  لامعا  هعیش  رب  اهیوما  هیحان  زا  هک  يراشف 

یئالب هب  ام  نایعیش  زا  سک  ره  « ؛ دیهش فلأ  رجأ  هل  هللا  بتک  ربصف  ءالبب  انتعیـش  نم  یلب  نم  لیبق  زا  یتاملک  تشاد . همادا  تّدش  هب  نانآ 
نایعیـش رب  هک  تسا  ییاهراشف  زا  یکاح  دیامرف » اطع  دیهـش  رازه  باوث  ار  وا  ادـخ  دـهد ، ناشن  دوخ  زا  ییابیکـش  ربص و  دـیآ و  راتفرگ 

. دناوخ ارف  رتشیب  هچ  ره  يرادنتشیوخ  تمواقم و  هب  ار  نانآ  هلیسو  نیدب  دیشوکیم  ماما  دشیم و  دراو 
هب هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  نامز  ات  زاغآ  زا  افلخ  راشف  هعیـش و  یـسایس  عاضوا  لیلحت  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلـصفم  تیاور 

: میزادرپیم نآ  لقن  هب  هنیمز  نیا  رد  ماما  ياههاگدید  ندش  نشور  روظنم 
هک ینامز  دندیـشک . اههچ  مدرم  زا  ام  ناتـسود  نایعیـش و  میدیـشک و  اههچ  ناملباقم  رد  نانآ  يدنبفص  شیرق و  متـس  زا  تیب ، لها  ام 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
______________________________

ص 425 ج 3 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص:312  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دـندرک جراخ  نآ  روحم  زا  ار  رما  نیا  رگیدـکی  کمک  اب  شیرق  اـما  میرتیلوا . ناـشدوخ  زا  مدرم  هب  اـم  هک  دومرف  نـالعا  درک ، تلحر 
رد تموکح  هاگنآ  دـندومن . بحاصت  ار  ام  قح  یلو  دـندرک ، لالدتـسا  تموکح  هب  ام  تیولوا  قح و  اب  تموکح  هب  ندیـسر  يارب  نانآ 

گنج اـم  هیلع  دنتـسکش و  ار  اـم  تعیب  مدرم  یلو  دـیدرگزاب . تیب  لـها  اـم  هب  هراـبود  هک  نیا  اـت  دـیدرگ  تسد  هـب  تـسد  شیرق  ناـیم 
( ثداوح داب  دنت   ) بیـشن زارف و  رد  دـمآ ، لئان  تداهـش  هعیفر  هجرد  هب  هک  یماگنه  ات  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  يروطب  دـندرکاپب ،
دندیزرو و تنایخ  زین  وا  هب  اما  دـنداد ، وا  هب  يرادافو  هدـعو  هدرک و  تعیب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  اب  سپـس  دوب و  هتفرگ  رارق 
لتق و دروم  میدش و  مورحم  نامقوقح  زا  هدنار و  نامهناخ  رهش و  زا  میتفرگ و  رارق  متس  رهق و  ریقحت و  دروم  موادم  روطب  ام  نآ ، زا  سپ 
غورد و رطاخ  هب  قح  نارکنم  نایوگغورد و  دش و  بلـس  یلک  روطب  ام  ناوریپ  دوخ و  زا  یناج  ّتینما  هک  يروط  هب  میتفرگ ، رارق  دـیدهت 
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اهنآ نانادراک  تاضق و  متس و  روج و  نارادمدرس  هب  ناشراکنا  غورد و  هلیسو  هب  یمالسا  روشک  رـسارس  رد  دعاسم و  ار  هنیمز  ناشراکنا 
يراج ام  نابز  زا  هن  هک  دـندرک  تیاور  ییاهزیچ  ام  نابز  زا  اهنآ  دـندومن . نآ  راشتنا  غورد و  ثیداـحا  تیاور  هب  عورـش  هتـسج و  بّرقت 

رد ار  ام  هنیک  توادـع و  مخت  هدرک و  روفنم  مدرم  نایم  ار  ام  دنتـساوخیم  راک  نیا  اب  میدوب  هدومن  لمع  اـهنآ  ياوتحم  هب  هن  دوب و  هدـش 
لابندب دشیم . لابند  رتشیب  هچ  ره  تدش  اب  هیواعم  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تافو  زا  سپ  هک  دوب  یتسایـس  نیا  دنراکب . نانآ  لد 

هک یناسک  دندیربیم . ار  اهنآ  ياهاپ  اهتسد و  یّنظ  ءوس  نیرتکچوک  اب  هتخادرپ و  نایعیش  راتشک  هب  اج  همه  هک  دوب  مومـسم  تاغیلبت  نیا 
راگزور ات  هّیور  نیا  دـش . ناریو  ناشاههناخ  تفر و  تراغ  هب  ناشلاوما  دـندش ، اهنادـنز  یهار  دـندوب  فورعم  اـم  زا  يوریپ  یتسود و  هب 

هب اههجنکـش  عاونا  اب  وا  دـمآ . راک  يور  هفوک  رد  فسوی  نب  جاّجح  هک  نآ  ات  دوزفایم  دوخ  تّدـش  هب  زور  هب  زور  داـیز » نب  هللا  دـیبع  »
ییاج هب  راک  دش و  گنت  نانچ  ام  ناوریپ  رب  هصرع  درکیم . ریگتسد  یماهتا  ره  نظ و  ءوس  ره  اب  ار  نانآ  تخادرپ و  نایعیش  راتشک 

ص:313  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هعیش »  » ار وا  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  شیارب  دندرکیم  فصو  رفاک »  » ای قیدنز »  » تفـص اب  ار  یـسک  رگا  هک  دیـسر 

ثیداحا دـندوب ، ییوگتـسار  راگزیهرپ و  صاخـشا  اعقاو  مه  دـیاش  دـندوب و  فورعم  حالـص  ریخ و  هب  هک  یناسک  هک  ییاج  ات  دـنناوخب ،
زا يزیچ  هن  دوب و  هدـیرفآ  اهنآ  زا  يزیچ  ادـخ  هن  هک  ییاهزیچ  دـندرک ، تیاور  هتـشذگ  ماکح  زا  یخرب  يرترب  هنیمز  رد  يزیگناتفگش 
هب هک  دوب  هدش  هداد  تبسن  یناسک  هب  بلاطم  عون  نیا  اریز  دنتـشاد ، رواب  ار  بلاطم  نیا  تیناقح  يدعب  نایوار  دوب . هتـسویپ  عوقو  هب  اهنآ 

«1 . » دندوبن فورعم  ییاوقت  مک  بذک و 
هک ار  نایعیش  هب  تبسن  يوما  يافلخ  ياهیریگتخس  هدرک و  نایب  ار  نارود  نآ  یـسایس  عضو  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  لیلحت  تیاور ، نیا 

نایعیـش هب  تبـسن  اهنآ  رامـش  هک  دندوب  ینایعیـش  زین  هکم  هنیدم و  رد  هتبلا  تسا . هدرک  حیرـشت  دـندرکیم  یگدـنز  قارع  رد  اهنآ  رتشیب 
؟ ۀکمب متنأ  مک  دیسرپ : وا  زا  ماما  يزور  دوب . نومیم  نبا  اهنآ  هلمج  زا  دوب ، رتمک  رایسب  قارع 

يور ياهیکیرات  شخبییانشور  امـش  « 2 « ؛ ضرألا تاملظ  یف  رون  مّکنإ  دومرف : ماما  میرفن . راهچ  دـنتفگ : دـیرفن )؟ دـنچ  هکم  رد  امـش  )
. دشاب صلاخ  نایعیش  هب  طوبرم  دیاب  مقر  نیا  دیتسه . نیمز 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  هراوس و  هزع  ّریثک  هک  دندید  مدرم  هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد  دنتـشاذگیم . ناوارف  مارتحا  زین  یعیـش  نارعاش  هب  ماما 
مشاب وا  رب  یصاع  هک  تسا  رتهب  وا  عیطم  مشاب و  هراوس  نم  هداد . روتسد  نینچ  نم  هب  ماما  تفگ : وا  دش . ضارتعا  ّریثک  هب  دنتفریم . هدایپ 

«3 . » هدایپ و 
يریگهرهب هب  دنمهقالع  تنس  لها  ثیداحا  زا  هدافتسا  رانک  رد  نانآ  زا  یهورگ  دندوب و  هدیسرن  عیشت  یلاع  بتارم  هب  نایعیش  زا  يرایـسب 

هیلع رقاب  ماما  باحـصا  زا  رفن  مان 467  دناهدش . هدرمـش  ماما  باحـصا  رامـش  رد  لاجر  بتک  رد  ور  نیا  زا  دـندوب . زین  تیب  لها  مولع  زا 
دنناوارف تنس  لها  بتک  رد  هک  یلاح  رد  هدوب  رتيوق  نارگید  هب  تبسن  ماما ، اب  نانیا  هطبار  تسا . هدش  دای  یـسوط  لاجر  رد  هک  مالّـسلا 

لقن ثیدح  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یناسک 
______________________________

111 صص 112 - هرهز : وبا  مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  ص 44 ؛ ج 11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 1)
ص 246 یشک ، لاجر  (. 2)

ص 291 ج 2 ، راربالا ، عیبر  (. 3)
ص:314  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ناماما تماما  هب  داقتعا  تهج  هب  هن  هک  یناسک  یسایس - نایعیـش  دادعت  دنیآیمن . باسح  هب  ترـضح  نآ  نارای  رامـش  رد  یلو  دناهدرک ،
. تسا هدوب  دایز  رایسب  قارع  رد  دندرکیم - يرادفرط  اهنآ  تیمکاح  زا  تیب  لها  یسایس  یناسنا و  تیصخش  يرترب  لیلد  هب  هکلب  هعیش ،
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یلجع دیرب  يوگتفگ  دوبن . يزوریپ ، دصرد  لقا  دح  اب  یسایس ، شبنج  کی  نتخادنا  هار  روظنم  هب  نانادب  ياکتا  يارای  ار  یـسک  اما  « 1»
. تسا تقیقح  نیا  رگنایامن  دش  رکذ  رتشیپ  هک  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب 

هعیش ثیدح  عماوج  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ثیداحا  زا  یمین  زا  شیب  دنتشاد و  ترهش  نارگید  زا  شیب  رفن  دنچ  ماما ، باحـصا  نایم  زا 
. تسا هدش  لقن  اهنآ  قیرط  زا 

هک دندوب  یناسک  زا  ملـسم  نب  دمحم  راسی و  نب  لیـضف  يدـسا ، ریـصب  وبا  یلجع ، ۀـیواعم  نب  دـیرب  زوبرخ ، نب  فورعم  نیعا ، نب  ةرارز 
«2 . » دناهدوب هعیش  ياملع  لماک  قیثوت  دییأت و  دروم  هدرک و  كرد  ار  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  تبحاصم 

ار هرارز  ادخ  « 3 . » یبأ ثیداحأ  ةوبنلا و  راثآ  تسردنال  ةرارز  ول ال  نیعا ، نب  ةرارز  هللا  محر  دومرف : هراز  هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تفریم نیب  زا  مردپ  ثیداحا  تّوبن و  راثآ  دوبن  وا  رگا  دزرمایب ،

قداص ماما  قیرط  زا  يو  زا  سپ  رقاب و  ماما  قیرط  زا  اهنت  ار  دوخ  ملع  هدرک و  ادیپ  ماما  هب  یقیمع  تفرعم  ملـسم ، نب  دـمحم  ریظن  يدارفا 
نع هتلأس  یتح  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  تلأس  ّالا  طق  ءیش  یبلق  یف  ینرجـش  ام  تفگیم : هراب  نیا  رد  دوخ  وا  دنتفرگرب ، مالّـسلا  هیلع 
هیلع رفعج  وبا  زا  ار  نآ  مدـش  دـیدرت  راـچد  هک  يزیچ  ره  هراـبرد  « 4 . » ثیدح فلأ  رـشع  ۀتـس  هللا  دبع  ابا  تلأس  ثیدـح و  فلأ  نیثالث 

نب دمحم  نایعیش ، زا  یخرب  مدیسرپ . ثیدح  رازه  هدزناش  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  وبا  زا  ثیدح و  رازه  یس  ترضح  نآ  زا  مدیسرپ . مالّـسلا 
مالّـسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یتقو  هک  دوب  فورعم  نایعیـش  زا  رگید  یکی  یفعج  دـیزی  نب  رباج  « 5 . » دناهتسناد یعیش  درف  نیرتهیقف  ار  ملـسم 

ملع ثراو  ایصوا و  یصو  « 6 . » نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  ءایبنالا  ملع  ثراو  ءایـصوالا و  ّیـصو  ینثّدح  تفگیم : درکیم  لقن  ثیدح 
نب یلع  نب  دمحم  ناربمایپ 

______________________________

. تسخن دلجم  ناریا » رد  عیشت  خیرات   » باتک رد  عیشت  فلتخم  ياههنوگ  ثحب  هب  دینک  هاگن  (. 1)
ص 238 یشکلا ، لاجر  (. 2)

ص 66 صاصتخالا ، ص 90 ؛ یشکلا ، لاجر  (. 3)
ص 109 یشکلا ، لاجر  ص 201 ؛ صاصتخالا ، (. 4)

ص 203 صاصتخالا ، (. 5)
ص 183 ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 28 ؛ داشرالا ، (. 6)

ص:315  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دومرف ثیدح  نینچ  نم  يارب  مالّسلا  هیلع  نیسح 

هداد و رارق  باطخ  دروم  ار  مدرم  درکیم ، هراشا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  هک  هاگنآ  یعخن ، رتشا  کـلام  هک  تسا  ینخـس  ناـمه  نیا 
ۀفوکلا یف  يدنع  سیل  تفگ : هتـسناد ، ریظنیب  يدرف  ار  رباج  هفینح  وبا  « 1 . » ءایبنألا ملع  ثراو  ءایصوألا و  ّیـصو  اذه  سانلا  اهّیا  تفگ :

. تشادن دوجو  یتیصخش  وا  زا  رتگرزب  شدوخ ، عون  رد  هفوک ، رد  نم  رظن  زا  « 2 « ؛ هنم ربکأ  هباب  یف 
«3 . » دندوب ماما  نارای  نایم  رد  دننام  مک  ياهتیصخش  زا  زین  کیرش  نب  هللا  دبع  نیعا و  نب  نارمح 

ثیداحأ انرکذ و  ایحأ  ادحأ  دجأ  ام  دومرفیم : دنتـسه ، وا  ثیداحا  نالماح  هک  شراوگرزب  ردپ  نارای  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ءالؤه يده ، طبنتـسی  دـحا  ناک  ام  ءالؤه  ول ال  ۀـیواعم و  نب  دـیرب  ملـسم و  نب  دـمحم  يدارملا و  ریـصب  وبا  ةرارز و  ّالإ  مالّـسلا  هیلع  یبأ 

«4 . » هرخآلا ایندلا و  یف  انیلا  نوقباسلا  مه  همارح و  هلالح و  یلع  مالّسلا  هیلع  یبأ  ءانما  نیدلا و  ظاّفح 
اهنیا رگا  درکن ، ظفح  ساردنا  وحم و  رطخ  زا  هیواعم  نب  دیرب  ملسم و  نب  دمحم  يدارم و  ریصب  وبا  هرارز و  زج  یـسک  ار  مردپ  ثیداحا 

. تفاییمن تیاده  یسک  دندوبن 
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. دناهتفرگ تقبس  ام  يوس  هب  ترخآ  ایند و  رد  اهنیا  دنتسه . یهلا  مارح  لالح و  رب  مردپ  دامتعا  دروم  نید و  ناظفاح  اهنیا 

یسایس لئاسم  ماما و 

یتقو هیدیز ، رظن  زا  يولع  درف  کی  دنداد . رارق  ریـشمش  اب  ماما  مایق  تماما ، ثحبم  رد  ار  شیوخ  بهذم  ياههیاپ  زا  یکی  يدیز  نایعیش 
هجوت هیدیز  نایم  رد  هدیقع  نیا  هجیتن  هب  رگا  دنتـسنادیمن . ماما  ار  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیامن . هناحلـسم  مایق  هک  دـشیم  هتخانـش  ماما 

هب فورعم  یلع  نب  نیسح  هیکز ، سفن  ردارب  میهاربا  هیکز و  سفن  هلیسو  هب  هک  هدنکارپ  ماجرفان و  مایق  دنچ  رد  زج  ار  نآ  لصاح  مینک ،
هناحلـسم ياهمایق  نیا  زا  مادکچیه  تفای . میهاوخن  تسویپ ، عوقو  هب  یمالـسا  روانهپ  روشک  رانک  هشوگ و  رد  رگید  يدادعت  خف و  دیهش 

دیدرت نآ  ناربهر  ندوب  یماما  ای  يدیز  رد  هک  ناتسربط ، مایق  زج 
______________________________

ص 179 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 1)
ص 72 هرهز ، وبا  هفینح ، وبا  مامالا  زا  لقن  هب  ص 18  ج 2 ، یکملل ، بقانملا  (. 2)

344 صص 343 - ج 46 ، راونالا ، راحب  (. 3)
ص 66 صاصتخالا ، (. 4)

ص:316  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: هک دش  نآ  رما  نیا  هجیتن  تفاین . تسد  يریگمشچ  تیقفوم  هب  دندوب - يدیز  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب  هچرگ  دراد - دوجو 

. دنداتفا هار  تفرگ  تسد  هب  ریشمش  هک  يولع  ره  لابند  هب  هکلب  مالّسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ینعی  ادخ ، ناگدیزگرب  لابند  هب  هن  اهنآ  الوا :
یطبترم مظنم و  گنهرف  کـی  ياراد  یماـما  هعیـش  اـب  هسیاـقم  رد  دنتـسناوتن  زگره  مـالک  هقف و  ریـسفت و  هنیمز  رد  یگنهرف  رظن  زا  اـیناث :

یملع تامادـقا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـندوب . هلزتعم  وریپ  لماک  روط  هب  مالک  رد  هفینح و  وبا  هقف  ورهلاـبند  اـبیرقت  هقف  هنیمز  رد  دنـشاب .
هب اهدـعب  هک  دـیدرگ  دوخ  صاخ  ینغ  یگنهرف  اب  یبتکم  شیادـیپ  ببـس  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  هژیو  هب  هعیـش ، ناـماما 

لها مولع  اههنیمز ، ماـمت  رد  هک  يرکف  بتکم  نیا  دوبن . فازگ  مه  يرقاـب  بتکم  هب  نآ  راهتـشا  هچ  رگا  تفاـی . ترهـش  يرفعج  بتکم 
. دشابیم هعیش  ماما  ود  نیا  هناریگیپ  ياهشالت  ( 148 لاس 94 - زا   ) نرق مین  زا  شیب  هجیتن  دهدیم ، هئارا  مظنم  روط  هب  ار  تیب 

یتفلاخم فلاخم و  ره  شیوخ  تموکح  ياقب  يارب  اهیسابع  نآ  زا  دعب  اهیوما و  هک  زور ، نآ  یسایس  هعماج  رد  یعضوم  نینچ  باختنا 
نیا شزرا  اهنت  اج ، همه  هراومه و  دشاب و  مهم  یسایس  تامادقا  رد  تکرش  اب  هارمه  تسناوتیمن  اعبط  دندرکیم ، بوکرـس  تّدش  هب  ار 

ار هار  هدرک و  تکرـش  یـسایس  تکرح  کی  رد  ّقح  فراعم  نایب  زا  یـشوپمشچ  تمیق  هب  ول  تمیق و  ره  هب  تروص و  ره  رد  هک  تسین 
راک دنداد و  رارق  مالسا  یعقاو  ینید  فراعم  نایب  ار  شیوخ  یلصا  عضوم  ههرب ، نیا  رد  هعیش  همئا  تسب . تّما  کی  يور  هب  هشیمه  يارب 

. دنداد رارق  یبهذم  گنهرف  نیودت  مینکیم  هدهاشم  یبوخ  هب  ار  نآ  هجیتن  زورما  هک  ار ، دوخ  یساسا  یلصا و 
یبوخ هب  نایوما  یتح  نایعیـش و  همه  ابیرقت  دندرکن ، يریگعضوم  مکاح  نایوگروز  هیلع  تقوچیه  هعیـش  ناماما  هک  دوبن  انعم  نادـب  نیا 

هک تسا  نیا  نانآ  لیلحت  هدش ، لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتاملک  رد  هکنانچمه  دنتسه و  تفالخ  یعدم  هعیش  ناربهر  هک  دنتسنادیم 
يراکمه زا  ار  دوخ  نایعیـش  ور  نیا  زا  دـنادرک . جراخ  اهنآ  تسد  زا  روز  هب  ار  نآ  شیرق  تسا و  هدوب  ناشئابآ  قح  اهنآ و  قح  تفالخ 

لکش رد  هلأسم  نیا  اما  دندرکیم ، عنم  دشیم ، زیوجت  یصاخ  لیالد  هب  انب  ییانثتسا و  روط  هب  هک  يدراوم  رد  زج  ماکح  اب 
ص:317  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هزرابم يراکمه و  مدع  هب  توعد  تفلاخم و  نیاربانب  تفاین ، ققحت  یبالقنا  ياهمایق  رد  تکرش  هناحلسم و  ریگیپ و  یمـسر  هزرابم  کی 
. دوب ماما  صخشم  نشور و  عضاوم  زا  یفنم 
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رد ام  تفگ : شیوخ  هلیبق  نایم  رد  دوخ  دنلب  هاگیاج  هب  هراشا  اب  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  نایعیـش ، زا  یکی  يدسا  ریـشب  نب  ۀبقع 
دروـم نیا  رد  امـش  رظن  دـننیزگرب . « 1  » یفیرع هب  وا  ياـج  هب  ارم  دـنهاوخیم  هلیبـق  دارفا  تـسا ، هدرم  هـک  میتـشاد  یفیرع  شیوـخ  هلیبـق 

: دومرف ماما  تسیچ ؟
ناک اذا  افیرش  هنوّمسی  ناک  نم  رفکلاب  عضو  انمؤم و  ناک  اذا  اعیضو  هوّمس  سانلا  ناک  نم  نامیالاب  عفر  یلاعت  هللا  ّنا  کبسحب  انیلع  ّنمت 

ۀـّنجلا و هرکت  تنک  نإف  مهیلع ، ینوفرعی  نا  اودارأف  کلهف  فیرع  مهل  ناک  کموق  نا  کلوق  اّما  هللا  يوقتب  ّالا  لضف  دـحأل  سیلف  ارفاـک 
«2 . » ءیش مهایند  نم  لانت  نا ال  یسع  همد و  یف  مهکرشتف  همد  کفسی  ملسم  ئرماب  ناطلسلا  ذخأی  کموق ، یلع  فّرعتف  اهضغبت 

هک یلاح  رد  دناسریم  يدنلب  هاگیاج  هب  ناشنامیا  هلیسو  هب  دننمؤم  هک  ار  یناسک  ادخ  يراذگیم ؟ ّتنم  ام  رب  دوخ  بسن  بسح و  اب  ایآ 
وت هلیبق  ییوگیم  هک  نیا  اما  دنرامـشیم ، گرزب  ار  وا  مدرم  هک  یلاح  رد  درک  راوخ  دنرفاک  هک  یناسک  دنرامـشیم و  تسپ  ار  وا  مدرم 

، يرادیمن تسود  ار  نآ  دیآیم و  تدب  تشهب  زا  رگا  دنیامن ، یفرعم  وا  ياج  هب  ار  وت  دـنراد  رظن  رد  تاهلیبق  هدرم و  هک  تشاد  یفیرع 
هب يزیچ  مه  ناشیایند  زا  اسب  هچ  دش و  یهاوخ  کیرـش  شنوخ  رد  وت  دزیرب  ار  یناملـسم  نوخ  مکاح ، رگا  هک  ریذـپب  ار  تاهلیبق  یفیرع 

. دیاین تتسد 
مه ینادنچ  تیلوئسم  هک  فیرع  ّدح  رد  یتح  تلود  رد  یماقم  ره  نتـشاد  زا  ار  دوخ  نایعیـش  هنوگچ  ماما  هک  دهدیم  ناشن  تیاور  نیا 

. دنادیم نانآ  هانگ  رد  دارفا  نیا  تکرش  مدرم و  هب  تبسن  ماکح  متس  ار  نآ  لیلد  دومرفیم و  عنم  تشادن 
تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  یتیاور  رد  درکیم . ماکح  تحیصن  ضارتعا و  هب  قیوشت  ار  مدرم  یفلتخم  ياههویـش  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

يوقتب هرمأف  رئاج  ناطلس  یلا  یشم  نم  هک :
______________________________

203 صص 204 - یشکلا ، لاجر  (. 1)
ناسل . ) مهلاوحا هنم  ریمالا  فرعتی  مهروما و  یلی  سانلا  نم  ۀـعامجلا  وا  ۀـلیبقلا  روماب  میقلا  وه  فیرع و  عمج  ءاـفرعلا  ریثا : نبا  لاـق  (. 2)

( برعلا
ص:318  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » مهروجا لثم  سنالا و  ّنجلا و  نم  نیلقثلا  رجا  لثم  هل  ناک  هفّوخ  هظعو و  هللا و 
سنا نج و  شاداپ  نوچمه  وا  يارب  دـناسرتب ، تمایق  زا  دـنک و  هظعوم  یهلا و  ياوقت  هب  توعد  ار  وا  دور و  ملاظ  ناطلـس  دزن  هک  یـسک 

. دوب دهاوخ 
هکنانچ تشادهاگن ، یـسابع  يوما و  دادبتـسا  هایـس  ياهنارود  رد  ار  دوخ  نآ  هانپ  رد  هعیـش  هک  تسا  ییاهرپس  نیرتیلوصا  زا  یکی  هّیقت 

«2 . » هل ۀیقت  نمل ال  نید  یئابآ و ال  نید  ینید و  نم  ۀیقتلا  ّنا  دومرف : هک  دندرک  لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. درادن نید  درادن  هیقت  هک  یسک  تسا ، نم  ناردپ  نید  نم و  نید  هیقت 

بلغا يارب  هلأسم  نیا  دراد و  نآ  رب  تلالد  حوضو  روط  هب  يدایز  یخیرات  دـهاوش  هلدا و  تیب ، لها  نادـناخ  رد  تماما  ياعدا  دروم  رد 
رب ناماما  ریاس  مالّسلا و  هیلع  رقاب  ماما  دننادیم . دوخ  درف  هب  رصحنم  قح  ار  تماما  هعیـش  ناماما  هک  دنتـسنادیم  همه  هدوب و  نشور  مدرم 

حرطم مدرم  يارب  ار  یمالـسا  هعماج  رد  نیتسار  تماما  يرارقرب  موزل  دنتـشاد و  دیکأت  اهنآ  تیعورـشم  مدع  مکاح و  يافلخ  راک  نالطب 
: دندومرفیم

هذه یلع  تام  نا  اهئات و  الاض  حبصأ  لداع  رهاظ  ّلج  ّزع و  هّللا  نم  هل  مامإ  ۀّمالا ال  هذه  نم  حبـصأ  نم  ملـسم )! نب   ) دمحم ای  کلذک  و 
یتلا مهلامعأف  اّولـضأ  اّولـض و  دـق  هللا ، نید  نع  نولوزعمل  مهعاـّبتا  روجلا و  ۀّـمئأ  ّنإ  دـمحم ! اـی  ملعا  قاـفن و  رفک و  ۀـتیم  تاـم  ۀـلاحلا 

«3 . » دیعبلا لالّضلا  وه  کلذ  ءیش  یلع  اوبسک  اّمم  نوردقی  فصاع ال  موی  یف  حیرلا  هب  تّدتشا  دامرک  اهنولمعی 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هدش و  هارمگ  درب ، رس  هب  ادخ ، بناج  زا  بوصنم  لداع و  راکشآ و  یماما  نودب  تما ، نیا  زا  سک  ره  ملسم ) نب   ) دمحم يا  نینچمه 
ادخ نید  زا  ناشناوریپ  متـس و  روج و  نارادمدرـس  دـمحم  يا  تسا . هدرم  قافن  رفک و  لاح  رد  دریمب  لاح  نیا  رد  رگا  دـتفایم و  تریح 

هک دنامیم  يرتسکاخ  هب  دنهدیم  ماجنا  هک  ییاهراک  دنناشکیم و  تلالـض  هار  هب  ار  نارگید  هداتفا و  تلالـض  هب  دوخ  هدش و  فرحنم 
زا هدننک  رود  یهارمگ  زج  نیا  دوشیمن و  ناشریگتـسد  يزیچ  دناهداد  ماجنا  هچنآ  زا  دشاب و  هدیزو  نآ  رب  دـیدش  يداب  ینافوط  زور  رد 

. تسین يرگید  زیچ  قح 
______________________________

ص 261 صاصتخالا ، (. 1)
ص 95 ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  (. 2)

183 ص 184 - ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص:319  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دوب مدرم  رب  ناـمکاح  ناـیلاو و  متـس  روج و  هب  تبـسن  اـهنآ  نتخاـس  نشور  تیب و  لـها  هب  مدرم  نداد  قوس  تاـملک  نیا  یعیبط  هجیتـن 
، دوب ساسا  نیمه  رب  دـشابیم  مالـسا  یـساسا  مکح  جـنپ  تاکز ، جـح و  هزور و  زامن و  رانک  رد  تیالو  هک  نیا  رب  ماما  ررکم  ياـههیکت 

: دیامرفیم تیالو  رما  رب  دیکأت  روظنم  هب  ثیدح  هلابند  رد  هکنانچ 
، دسرب تیالو  هیاپ  هب  هک  هدناوخن  ارف  يزیچ  هب  ار  مدرم  ادخ  « 1 . » ۀیالولا اوکرت  عبرأب و  سانلا  ذخأف  ۀیالولاب ، يدون  امک  ءیـشب  دانی  مل  و 

. دندرک اهر  ار  تیالو  دنتفرگ و  ار  ات  راهچ  مدرم  لاح  نیا  اب 
ماشه درکن . مالس  نینمؤملا  ریما  هفیلخ و  ناونع  هب  وا  هب  دش و  دراو  کلملا  دبع  نب  ماشه  رب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  يزور  هک  هدش  تیاور 

: تفگ ماما  هب  ماشه  نآ  زا  سپ  دننک ، شنزرس  ار  ماما  ات  داد  روتسد  دندوب  شفارطا  رد  هک  یمدرم  هب  دش و  تحاران 
هب ار  مدرم  هدرک و  ینکفافالتخا  ناناملـسم  نایم  امـش  زا  یکی  ینامز  ره  رد  هسفن . یلا  اعد  نیملـسملا و  اصع  ّقش  مکنم  لجرلا  لازی  ال 

، هدرک مدرم  هب  ور  ماما  لاح  نیا  رد  درک . وا  شنزرـس  هب  رما  ار  مدرم  تخادرپ و  ماما  خـیبوت  هب  نآ  زا  سپ  تسا . هدـناوخ  ارف  دوخ  يوس 
: دومرف

الّجؤم و کلم  انل  ّناف  لجعم ، کلم  مکل  نکی  نإف  مکرخآ ، متخ  انب  مکلّوا و  هللا  يدـه  اـنب  مکب ؟ داری  نیأ  نوبهذـت و  نیأ  ساـنلا ! اـهّیا 
«*. َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  : » هّللا لوقی  ۀبقاعلا ، تیب  لهأ  ّانأل  کلم ، انکلم  دعب  سیل 

نایاپ ام  اب  زین  امـش  راک  ماجنارـس  دـیدش و  تیادـه  تیب  لها  ام  هلیـسو  هب  زاغآ  رد  امـش  دـیوشیم ، هدـنار  اجک  هب  دـیوریم ، اجک  مدرم 
نیا يارب  دوب ، دهاوخ  ام  تسد  هب  نآ  روما  یمالسا و  تّما  هرادا  راک  نایاپ  رد  دیتفرگ . تسد  رد  ار  روما  مامز  رتدوز  امش  رگا  دریذپیم .

«. تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  راک  تبقاع  : » دیامرفیم ادخ  تسا ، نانآ  اب  تبقاع  هک  میتسه  ياهداوناخ  ام  هک 
یتقو دندش . يو  هتفیش  دنتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  دندوب  ترضح  نآ  اب  نادنز  رد  هک  یناسک  درک . رداص  ار  ماما  تشادزاب  روتـسد  ماشه 

«2 . » دننادرگزاب هنیدم  هب  ار  ترضح  تفگ  دش ، هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ماشه 
______________________________

ص 183 ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 280 ج 2 ، بقانملا ، ص 478 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص:320  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
تماما و ياعدا  لـیلد  هب  يریگتخـس  نیا  دـندرکیم و  يریگتخـس  تیب  لـها  هب  تبـسن  يوما  ماـکح  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  نارود  رد 

تروص هب  مه  نادنچ  نآ  مقـس  تحـص و  هک  خیرات - شرازگ  هب  انب  دنتـسنادیم . بصاغ  ار  نایوما  هک  دوب  اهنآ  یـسایس  ینید - تماعز 
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هب تشاد . تیب  لـها  اـب  میـالم  يدروخرب  یبـسن  روط  هب  هک  دوب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  اـهنت  يوما  ياـفلخ  زا  تسین - مولعم  نشور  قـیقد و 
. هیما ینب  بیجن  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  وا  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تنـس  لها  لیلد ، نیمه 

«1»
. تسا هیما  ینب  بیجن  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

مشاه ینب  هب  زین  ار  كدف  و  « 2  » تخادرپیم نانآ  هب  لاملا  تیب  زا  ار  تیب  لها  مهس  زیزعلا ، دبع  نب  رمع  هدمآ ، هعیـش  عبانم  رد  نینچمه 
ار وا  ات  تساوخ  يو  زا  رمع  دـیدرگ . دراو  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  رب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ینامز  هک  تسا  هدـمآ  يربخ  رد  « 3 . » دنادرگزاب

ناشناگرزب ردارب و  ار  نانآ  ناطسوتم  ینادب ، دوخ  دنزرف  ار  کچوک  ناناملسم  هک  تسا  نآ  نم  هیـصوت  دومرف : ترـضح  دنک . تحیـصن 
«4 . » یکین تردپ  هب  نک و  کمک  تردارب  هب  نک ، محر  تدنزرف  هب  ردپ . ار 

نب دیز  هک  دوب  وا  ياهازـسان  دـنت و  تاملک  دـشیم و  دراو  تیب  لها  هب  کلملا  دـبع  نب  ماشه  هیحان  زا  اهراشف  نیرتشیب  يوما  نارود  رد 
نب دـمحم  رفعج  وبا  یتح  ماشه  داد ، يور  دـیز  ماشه و  نایم  هک  یتاـقالم  رد  تشاداو . وا  هیلع  ماـیق  هب  لاـس 122 ) هب   ) هفوک رد  ار  یلع 

زا هک  دـیز  دـیمان . هرقب »  » تشاد بقل  رقاب  هک  ار  ماما  يوما ، صاخ  يرگاذـیا  ءازهتـسا و  اـب  داد و  رارق  تناـها  دروم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
: تفگ دوب  هدش  تحاران  وا  هنابدایب  دروخرب 

ۀّنجلا و دریف  ایندلا  یف  هتفلاخ  امک  هرخآلا  یف  هّنفلاختل  امتفلتخا و  ام  ّدشل  ةرقبلا ، هیمست  تنأ  رقابلا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  هاّمس 
ترـضح نآ  اب  زین  ترخآ  رد  تسا . رایـسب  ادـخ  لوسر  اب  وت  فالتخا  یمانیم ، هرقب  وت  یلو  دـیمان  رقاـب  ار  وا  ادـخ  لوسر  « 5 « ؛ رانلا درت 

، ماـشه روضح  رد  دـش . یهاوخ  شتآ  لـخاد  وت  تشهب و  لـخاد  وا  ناـمز  نآ  يدرک . تفلاـخم  اـیند  رد  هکناـنچمه  ینکیم ، تفلاـخم 
یشنکاو چیه  وا  داد و  مانشد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  یحیسم ، یصخش 

______________________________

ص 119 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  (. 1)
ص 172 دانسالا ، برق  (. 2)

ص 232 ءافلخلا ، خیرات  ص 80 ؛ یسوط ، یلاما  کن : ص 51 و  ج 1 ، لاصخلا ، (. 3)
ص 77 ج 23 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص 250 ؛ ج 3 ، سلاجملا ، ۀجهب  (. 4)

ص 194 بلاطلا ، ةدمع  کن : ص 132 ؛ ج 7 ، دیدحلا ، یبا  نبا  (. 5)
ص:321  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هزیگنا اهدروخرب  نیا  هدش ، هتفگ  هکنانچ  دادیم . ناشن  دوخ  زا  یبیجع  تیـساسح  هلأسم  نیمه  يور  دـیز  اهدـعب  هک  دادـن  ناشن  دوخ  زا 
یحاون هژیو  هب  مالـسا  روانهپ  نیمزرـس  رد  یلاوتم  ياهمایق  شیادیپ  زاغآرـس  اقح  هک  دوب  يوما  تموکح  دض  رب  دـیز  مایق  مهم  یلـصا و 

. دیدرگ اهیوما  هیلع  رب  ناریا  یقرش و 
هدش ریقحت  اجنآ  رد  ات  دش  هدناوخ  ارف  ماش  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  هارمه  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدمآ ، هعیش  عبانم  رد  هکنانچ 

هک هدرک  لقن  ینالوط  یتیاور  رد  ار  نایرج  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـننک . نوریب  رـس  زا  ار  تفلاـخم  تموکح و  رکف  هجیتن ، رد  و 
. مینکیم لقن  يوار  نابز  زا  ار  نآ  زا  ییاهشخب  الیذ 

. دنتـشاد فیرـشت  هکم  رد  لاس  نآ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  دوب و  هدـمآ  هّکم  هب  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  ماشه  یلاس 
: دومرف دوب - اهیوما  رب  مشاه  ینب  يرترب  زا  یکاح  هک  یتالمج - نمض  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

انعّبتا و نم  دیعّـسلاف  هءافلخ ، هداـبع و  یلع  هتریخ  هقلخ و  یلع  هللا  ةوفـص  نحنف  هب ، اـنمرکأ  اـیبن و  قحلاـب  ادّـمحم  ثعب  يذـلا  هّلل  دـمحلا 
. انفلاخ اناداع و  نم  ّیقّشلا 
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سپ داد . رارق  میرکت  مارتحا و  دروم  وا  هلیسو  هب  ار  ام  دیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  هک  ار  ییادخ  ساپس 
تخبدب دیامن و  يوریپ  ام  زا  هک  تسا  یـسک  تخبـشوخ  میتسه . وا  بناج  زا  بوصنم  يافلخ  وا و  قولخم  نایم  زا  ادـخ  ناگدـیزگرب  ام 

. دنک تفلاخم  ام  اب  هتشاد و  نمشد  ار  ام  هک  تسا  یسک 
یکیپ دش ، قشمد  دراو  هک  نآ  زا  سپ  درواین . نابز  رب  يزیچ  دروم  نیا  رد  درک و  رایتخا  توکـس  قشمد  ات  وا  دیـسر و  ماشه  هب  ربخ  نیا 

. دندش ماش  یهار  ماما  ود  نیا  دنتسرفب . ماش  هب  ار  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ات  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  هنیدم  مکاح  يوس  هب 
شیرق زا  ییاهتیـصخش  ناوارف و  لاجر  هک  سلجم  نآ  رد  تفریذـپ . ار  نانآ  مراـهچ  زور  درک و  لـطعم  زور  هس  ریقحت ، روظنم  هب  ماـشه 

هب ماما  ادتبا  دیامن . تکرش  يزادناریت  هقباسم  رد  ات  تساوخ  دوب - هتـشذگ  ناشیا  زا  یّنـس  هک  مالّـسلا - هیلع  رقاب  ماما  زا  دنتـشاد ، روضح 
. درکیم يراشفاپ  دوخ  هتساوخ  رب  ماشه  اما  دیزرو . فاکنتسا  نآ  لوبق  زا  يریپ  هناهب 

. تخود مه  رب  ریت  هن  ات  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  يدعب  ياهریت  دیناشن و  فده  هب  ار  لوا  ریت  هتفرگ و  تسد  هب  نامک  راچان  ماما 
ص:322  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

يور رد  منکیمن  نامگ  یماّرلا ؛ اذـه  لثم  یمری  دـحأ  ضرألا  یف  ّنا  تننظ  ام  تفگ : نینچ  دوب  هدـش  يدـیدش  یتفگـش  راچد  هک  ماشه 
هداوناخ ود  نیا  تساوخ  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نایم  یبسن  تبارق  ندیشک  شیپ  اب  سپـس  دنکب . يزادناریت  نیا  زا  رتهب  دناوتب  یـسک  نیمز 
لیاضف يونعم و  تالامک  دقاف  رگید  ياههداوناخ  هتبلا  هک  دندومرف  دـیکأت  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـنک . دادـملق  يواسم  تیثیح  رظن  زا  ار 

. دنتسه تیب  لها  رد  دوجوم 
ملع یعدـم  یلع  تفگ : تفرگ و  هرخـسم  داب  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دروم  رد  نایعیـش  داقتعا  روصت و  شنانخـس  همادا  رد  ماـشه 

طـسوت ربمایپ  مولع  نآرق و  فراعم  راشتنا  هب  هراشا  باوج  رد  ماما  تسا . هتخاسن  هاگآ  نآ  رب  ار  سکچـیه  ادـخ  هک  یلاح  رد  دوب ، بیغ 
نانابهر و نایم  نیب  نیا  رد  درک . رداص  ار  هنیدـم  هب  ناشتشگزاب  نانآ و  يدازآ  روتـسد  ماشه  ماجنارـس  درک . مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 

سپ دناهدرک . لقن  لصفم  روط  هب  ار  نآ  یثیدح ، رداصم  هک  دش  رارقرب  ياهبحاصم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ماش و  میقم  یحیـسم  ناشیـشک 
. دـنریگ رارق  ترـضح  شناد  ریثأت  تحت  ماش  مدرم  ادابم  اـت  دـنیامرف  كرت  ار  قشمد  رتدوز  هچ  ره  ماـما  داد  روتـسد  ماـشه  هک  دوب  نآ  زا 

بارت وبا  رسپ  ود  نیا  : » تشون نینچ  مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  دروم  رد  نآ  نمـض  هداتـسرف و  هنیدم  رادنامرف  هب  ياهمان  هلـصافالب 
هتفرگ و رارق  یحیسم  نانابهر  ریثأت  تحت  نانآ  اریز  دننکیم ؛ مالسا  راهظا  غورد  هب  هدوب و  رحاس  دناهداتفا ، هار  ماش  زا  هنیدم  دصق  هب  هک 
هب دـندمآ  هنیدـم  هب  اهنآ  هک  یتقو  مدرک ، يراددوخ  ناشرازآ  زا  مراد  نانآ  اب  هک  یتبارق  رطاـخ  هب  نم  دـناهدرک . ادـیپ  شیارگ  اراـصن  هب 

: وگب مدرم 
فرحنم مالـسا  زا  نانآ  اریز  منادیم ؛ ءيرب  ار  ماهّمذ  دـنهد  مالـس  نانآ  رب  دـننک و  هحفاصم  ای  هدرک و  هلماعم  نانآ  اـب  هک  یناـسک  زا  نم 

باذـع زا  تخادرپ و  اهنآ  تحیـصن  هب  ماما  یلو  دنتـشاد ، اور  ترـضح  هب  ییاهتناها  هتفرگ و  رارق  نامرف  نیا  ریثأت  تحت  مدرم  دـناهدش .»
«1 . » دنتشادرب تناها  زا  تسد  ماجنارس  ات  داد  ناشمیب  یهلا 

نارگید رب  تیب  لها  يالاو  تیعقوم  نییبت  رد  هعیـش  ناماما  رارـصا  تیب و  لـها  هرهچ  خـسم  روظنم  هب  ماـشه  هلیح  زا  یکاـح  قوف  تیاور 
. تسا
______________________________

بقانم ص 88 ؛ یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  کن : ص 306 ؛ ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 52 ؛ راطخالا ، ناما  ص 104 ؛ همامالا ، لئالد  (. 1)
ص 334 و 348 ج 63 ، بلاط ، یبا  لآ 

ص:323  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما 
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مالّسلا هیلع  قداص  ماما 

هراشا

ص:325  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: ظحاج

ههقف هملع و  ایندلا  ألم  يذلا  دمحم  نب  رفعج 
ص 273 ج 15 ، هغالبلا ، جهن  حرش 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما 
، رگید عبانم  لقن  هب  و  « 1  » يرجه لاس 80  رد  عبانم ، یخرب  لقن  هب  انب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  نایعیش  ماما  نیمـشش 
هب ماما ، تشذـگرد  تسا . رکب  یبا  نب  دـمحم  نب  مساـق  رتخد  هورف  ترـضح ، نآ  رداـم  « 2 . » دـندوشگ ایند  هب  هدـید  يرجه  لاس 83  رد 
هام  25 نآ ، زور  هک  هدش  هتفگ  اهباتک  زا  یخرب  رد  و  « 3  » هدوب یسابع  روصنم  تفالخ  نارود  رد  لاس 148  لاوش  هام  رد  ناخروم ، قافتا 

«4 . » تسا هدوب  لاوش 
نیا طسوت  تیب  لها  مولع  ثیداحا و  زا  یگرزب  شخب  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رب  یتدـیقع ، يرکف و  رظن  زا  هعیـش ، یلـصا  هیکت 

ظفح و مهم  هفیظو  دمآ و  دوجو  هب  هعیـش  رد  هک  دوب  هتفرگ  رارق  ییاههقرف  لصاف  دح  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هتفای  شرتسگ  ماما 
صولخ هک  دوخ ، رـصع  دوجوم  تافارحنا  ربارب  رد  يریذـپریثأت  زا  ار  نآ  داد و  رارق  دوخ  همانرب  سأر  رد  ار  تاـفارحنا  زا  هعیـش  تناـیص 

. تشادزاب دادیم ، رارق  دیدهت  دروم  موادم  روط  هب  ار  نآ  یبتکم  لالقتسا  یتدیقع و  يرکف و 
______________________________

ص 178 هیصولا ، تابثا  ص 161 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 1)
ص 78 ۀعیشلا ، قرف  ص 304 ؛ داشرالا ، ص 472 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)
ص 78 ۀعیشلا ، قرف  ص 304 ؛ داشرالا ، ص 472 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)

ص 68 لآلا ، یبنلا و  خیراوت  (. 4)
ص:326  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

« یفاک  » هلمج زا  هعیـش  خـیرات  ياهباتک  ییاور و  عماوج  زا  يرایـسب  رد  هدـش ، لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تماما  باـب  رد  هک  یتاـیاور 
. تسا هدش  دراو  ةادهلا » تابثإ   » دیفم و داشرا »  » و هیصولا » تابثا  « » 1 « » همئالا ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  ( » ۀجحلا باتک  )

ای دندوب و  قارع  رد  ترضح  نآ  نایعیش  رتشیب  هک  اجنآ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  اما  درکیم ، یگدنز  هنیدم  رد  مالّـسلا ، هیلع  رقاب  ماما 
«2 . » تسا هدرب  رس  هب  قارع  رد  یتدم  رگید ، لیالد  هب 

. داتفا سابع  ینب  تسد  هب  تموکح  دندرک و  طوقس  نایوما  مشش ، ماما  نارود  رد 
تلحر لاس 148  رد  درک ، يرپس  مدرم  داشرا  رد  ناماما - ریاس  هب  تبسن  ار - تدم  نیرتینالوط  هک  نآ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ 

زا یتیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهـش  هرابرد  تشاذگ . یقاب  دوخ  نادقف  زا  یـشان  یگـشیمه  نیگنـس و  مغ  رد  ار  نایعیـش  هدومن و 
مالّسلا و هیلع  قداص  ماما  زا  روصنم  دیجمت  هب  دوخ  رظن  تابثا  يارب  هدرمش و  تسردان  ار  نآ  هرهز  وبا  اما  « 3  » هدش لقن  تنس  لها  عبانم 

روصنم فرط  زا  مادقا  نیا  نینچمه  وا  « 4 . » تسا هتسج  دانتسا  هدرک - تیاور  ار  نآ  یبوقعی  هک  ترضح - نآ  تلحر  زا  شفـسأت  راهظا 
«5 . » دنادیم شتفالخ  ياههیاپ  میکحت  رد  وا  شور  فلاخم  ار ،

ناونع هب  روصنم  فسأت  راهظا  اریز  تسین ؛ ترضح  نآ  تداهـش  مدع  رب  لیلد  یخیرات و  صن  رما ، ود  نیا  زا  مادکچیه  تفگ ، دیاب  یلو 
تسا و یعیبط  الماک  يرما  هدیـسر - تداهـش  هب  يو  روتـسد  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دریذـپب ، رهاظ  هب  دـهاوخیمن  هک  هفیلخ - کـی 
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نانآ روتـسد  هب  هک  یـسایس  ياهلتق  نیطالـس و  هرابرد  الوصا  دراد و  دوجو  زین  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تبـسن  نومأم  هرابرد  نآ  هباشم 
هک نانآ  اب  وا  حیرص  ینمشد  نایولع و  زا  يدایز  رامش  نتشک  روصنم و  تکرح  نینچمه  تسا . يداع  يرما  هّیور  نیا  دریگیم ، تروص 

. دراد تافانم  روصنم ، راتفر  زا  هرهز  وبا  راهظتسا  اب  تشاد  همادا  هفقو  نودب 
رب رد  وا  لومعم  هیور  هکنانچ  هدوب ، وا  یتموکح  نشور  قباطم  روصنم ، روتـسد  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ندش  هتـشک  ضرف  سکع ، هب 

هدوب نیمه  زین  شنانمشد  اب  دوخ 
______________________________

167 ص 173 - ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 1)
ص 147 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  (. 2)

ص 147 فارشالا ، بحب  فاحتالا  (. 3)
هرهز ص 67 وبا  مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  ص 117 ؛ ج 3 ، یبوقعیلا ، خیرات  (. 4)

ص 64 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 5)
ص:327  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نیاربانب دـشاب . ناما  رد  نآ  یبناج  ضراوع  زا  وا  ات  هتفرگیم  ماجنا  هنامرحم  الماک  هدرپ و  سپ  رد  يو ، ینینچنیا  تامادـقا  هچرگ  تسا ،
نآ راکنا  ات  تسا  رتشیب  نآ  شریذپ  هنیمز  دشاب ، هتشاد  دوجو  روصنم  تسد  هب  ترضح  نآ  ندش  مومـسم  هرابرد  یخیرات  یـشرازگ  رگا 

! روصنم فسأت  راهظا  لیلد  هب 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  یهقف  یقالخا و  تیصخش 

دنوادخ بناج  زا  تماما  ماقم  هب  ناشیا  بصن  هعیش ، رظن  هب  دراد . دوجو  یناوارف  دهاوش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  یملع  تیـصخش  هرابرد 
زا تنس ، لها  نایم  رد  ترضح  تسا . هدوب  بصنم  نیا  زارحا  يارب  مزال  طیارـش  ياراد  ترـضح  نآ  هک  تسانعم  نادب  نیا  هدوب و  لاعتم 

سنا نب  کلام  هفینح و  وبا  مّلـسم  خویـش  زا  ار  وا  هک  يروط  هب  هدوب  رادروخرب  یخماش  تیعقوم  زا  ءاتفا ، تهاقف و  ثیدح و  تیاور  رظن 
ماما رـضحم  رد  یتدـم  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  سنا  نب  کـلام  دـناهدروآ . رامـش  هب  دوخ  ناـمز  گرزب  ناثدـحم  زا  یناوارف  رامـش  و 

: دیوگیم نینچ  ترضح  نآ  تیصخش  هرابرد  هدرک و  ذملت  مالّسلا  هیلع  قداص 
تفلتخا دقل  و  ّرفصا ، ّرضخا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  هدنع  رکذ  اذاف  مسبتلا ، حازملا و  ریثک  ناک  دمحم و  نب  رفعج  یتآ  تنک  دقل  و 

هّللا یّلـص  هللا  لوسر  نع  ثّدـحی  ّطق  هتیأر  ام  نآرقلا و  أرقی  اما  امئاص و  اما  ایّلـصم و  اّما  لاصخ : ثالث  یلع  ّالا  هارأ  تنک  ام  اـنامز و  هیلا 
نم ةداسولا  جرخی  الا  طق  هتیأر  ام  هللا و  نوشخی  نیذـلا  داهزلا  املعلا  نم  ناک  هینعی و  ـال  اـم  یف  ملکتی  ـال  ةراـهّطلا و  یلع  اـّلإ  هلآ  هیلع و 

«1 . » یتحت اهلعجی  هتحت و 
یماگنه تسبیم . شقن  شیاهبل  رب  یمیالم  مسبت  هراومه  دوب و  حازم  لها  ترضح  نآ  مدشیم . فرشم  دمحم  نب  رفعج  تمدخ  یتدم 

هب هک  یتدم  رد  دییارگیم . يدرز  هب  سپس  يزبس و  هب  شگنر  دشیم ، هدرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  یمان  وا  رـضحم  رد  هک 
تشاد و لاغتشا  نآرق  تئارق  هب  ای  دوب و  هزور  ای  دناوخیم  زامن  ای  مدیدن ؛ لاح  هس  زا  جراخ  ار  وا  متشاد  دمآ  تفر و  ترـضح  نآ  هناخ 

ترضح زا  وضو  نودب  زگره 
______________________________

ص 53؛ ج 2 ، هعبرالا ، بهاذـملا  قداصلا و  مامالا  کـن : و  94 ؛ صـص 95 - کلام ، ماـمالا  هرهز ؛ وبا  زا  لـقن  هب  ص 41  بقاـنملا ، (. 1)
ص 52 هیمیت ، نبا  هلیسولا ، لسوتلا و 
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ص:328  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زا سرت  هک  دوب  يدهاز  ياملع  زا  هتسد  نآ  زا  ناشیا  تفگیمن . فازگ  هب  ینخس  دومرفیمن و  ثیدح  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر 
ریز تشادیمرب و  دوخ  ياپ  ریز  زا  ار  شزادناریز  هک  نیا  زج  مدشن  بایفرش  وا  تمدخ  هب  زگره  دوب . هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  رـسارس  ادخ 

. تشاذگیم نم  ياپ 
نب رفعج  هک  یماـگنه  « 1 . » نییبنلا ۀلالـس  نم  ّهنأ  تملع  دـمحم  نب  رفعج  یلا  ترظن  اذا  تنک  تفگ : هک  هدـش  لـقن  مادـقملا  نب  رمع  زا 

. تسا ناربمایپ  لسن  زا  وا  هک  مدیمهفیم  مدیدیم ، ار  مالّسلا  امهیلع  دمحم 
ۀفینح ابأ  نأ  لاقی  ههقف و  هملع و  ایندلا  ءالم  يذلا  دـمحم  نب  رفعج  دـیوگیم : نینچ  ماما  نآ  هرابرد  موس  نرق  روهـشم  ياملع  زا  ظحاج 
هتفرگ ارف  ار  ملاع  شهقف  ملع و  هک  دوب  یسک  دمحم  نب  رفعج  « 2 . » بابلا اذه  یف  امهب  کبسح  يروثلا و  نایفس  کلذک  هتذمالت و  نم 
یفاـک وا  یملع  تمظع  رد  ترـضح  نآ  دزن  ود  نیا  ذـملت  يروث و  نایفـس  نینچمه  دوب و  وا  نادرگاـش  زا  هفینح  وبا  هک  دوشیم  هتفگ  و 

. تسا
، حـیرج نبا  دیعـس ، نب  ییحی  نوـچ  يدارفا  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراـشا  ماـما  یملع  تیـصخش  زا  دـیجمت  ماـقم  رد  زین  یمتیه  رجح  نـبا 
زا هفینح  وبا  يزودنا  شناد  زا  هنومن  کی  « 3 . » دناهدومن تیاور  لقن  ترضح  نآ  زا  هیقف  بویا  هبعش و  هفینح و  وبا  يروث ، نایفس  کلام ،
ام هللا  دـبع  اـبأ  اـی  دوب : هدیـسرپ  هک  هفینح  وبا  شـسرپ  خـساپ  رد  ترـضح  هک  هدروآ  شباـتک  رد  یبآ  ریزو  ار  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

«4 . » دندومرف نایب  ار  یلصفم  بلاطم  ةالصلا ، یلع  كربصأ 
ار اهنآ  زا  یمظعم  تمسق  ردیح  دسا  داتسا  هک  هدش  لقن  نادنمشیدنا  املع و  زا  يدایز  تارابع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تیصخش  هرابرد 

شناد ترثک  تسین . اهنآ  رارکت  هب  يزاین  اجنیا  رد  اعبط  و  « 5  » هدروآ درگ  ۀعبرالا » بهاذملا  قداصلا و  مامالا   » دوخ دنمشزرا  باتک  رد 
لقن ثیدح  ترضح  نآ  زا  ای  دندشیم و  رضاح  ماما  سرد  لفحم  رد  هک  ینازودنا 

______________________________

ج ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 556 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، ءافعـض  یف  لماکلا  ص 18 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 104 ؛ ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  (. 1)
ص 257 ، 6

ص 106 ظحاجلا ، لئاسر  (. 2)
ص 120 هقرحملا ، قعاوصلا  (. 3)

ص 356 ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 4)
51 صص 62 - ج 1 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  (. 5)

ص:329  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دشابیم ناشیا  یملع  تیصخش  تمظع  هدنهد  ناشن  دندرکیم ،

رامـش عبانم ، یخرب  دنتفگیم . « 1  » دـمحم نب  رفعج  ینثّدـح  هک  هدـید  ار  رفن  دـصهن  هفوک  دجـسم  رد  تفگیم : ءاـشولا  یلع  نب  نسح 
«2 . » دناهدرک دای  رفن  رازه  راهچ  دودح  دناهدینش ، ثیدح  هدرک و  ذملت  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یناسک 

هدز و بدا  يوناز  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ریثک  نب  ریصن  هارمه  دراد - ترهـش  ملع  دهز و  هب  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  يروث - نایفس 
. مورب جح  هب  مهاوخیم  تفگ : دمآ و  ماما  دزن  جح  مسوم  رد  نایفس  اب  ریصن  « 3 . » تسا هدرب  یقالخا  یملع و  هرهب  ترضح  نآ  زا 

«4 . » دومرف میلعت  اهنآ  هب  ییاعد  ماما  منک . ادیپ  تاجن  نآ  هلیسو  هب  ات  هد  میلعت  نم  هب  يزیچ 
. دنک لقن  یثیدح  وا  يارب  ات  تساوخیم  ماما  زا  هنازجاع  زین  يرگید  دراوم  رد 

رد کیرش  دنتشاد . ار  ترضح  نآ  فیعـضت  دصق  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  یبذاک  ثیداحا  لقن  اب  هک  دندوب  زین  یناسک  نایم  نیا  رد 
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یلعج ثیداحا  نوریب ، رد  هک  دنراد  دمآ  تفر و  وا  دزن  یلهاج  دارفا  اما  تسا  اوقتاب  حلاص و  يدرم  دـمحم  نب  رفعج  دـیوگیم : هراب  نیا 
نب نایب  هلمج  نآ  زا  دنهدیم ؛ تبسن  ترـضح  نآ  رب  ار  يرکنم  ره  مدرم ، زا  يذاخا  لام و  نتخودنا  روظنم  هب  اهنآ  دننکیم ، لقن  يو  زا 

. دـنکیم تیافک  یعرـش  ضئارف  تابجاو و  هیلک  هزور و  زاـمن و  زا  ماـما ، تخانـش  دراد  اـعدا  هک  تسا  فورعم  تـالغ  زا  یکی  ناـعمس 
تیعقوم دنونشیم ، ار  اهنآ  مدرم  یتقو  یلو  تسا ، اّربم  كاپ و  بیذاکا  نیا  هیلک  زا  رفعج  تحاس  دیوگیم : شنانخـس  نایاپ  رد  کیرش 

«5 . » دوشیم فیعض  اهنآ  رظن  رد  ماما 
نیا رد  هرهز  وبا  تسا . رادروخرب  یناوارف  تمظع  زا  هعماج ، نادنمـشناد  هاگن  رد  هژیو  هب  دوخ ، رـصع  رد  ماما  میرذگب ، هک  دراوم  نیا  زا 

: دسیونیم هنیمز 
مامإلا لضف  یلع  اوعمجأ  امکرمأ  یف  مهفئاوط  فالتخا  یلع  مالسالا  ءاملع  عمجأ  ام 

______________________________

ص 67 ج 1 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  کن : و  ص 129 ؛ قداصلا ، مامالا  (. 1)
ص 166 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 2)

ص 157 ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 147 ؛ فارشالا ، بحب  فاحتالا  ص 167 ؛ ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  ص 175 ؛ ج 3 ، دیرفلا ، دقعلا  (. 3)
. نیل عـبط  ج 15  يربـط ، زا  لـقن  هـب  رکاـسع  نـبا  ص 92 ؛ ج 5 ، لاـمکلا ، بیذــهت  يزملا ، ص 554 ؛ ناـجرج ، خـیرات  یمهـسلا  (. 4)

 Lxxxiv.ص
324 صص 325 - یشک ، لاجر  (. 5)

ص:330  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
قافتا وا  ملع  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ریغ  يدرف  رد  ناشیاهبرـشم  ددعت  اهرظن و  فالتخا  مامت  اب  مالـسا  ياملع  « 1 . » هملع قداصلا و 

. دنرادن رظن 
نیدلا یف  ریزغ  ملع  وذ  وه  و  دسیونیم : ترضح  نآ  یقالخا  یملع و  تیصخش  هرابرد  لحن » للم و   » روهشم باتک  هدنسیون  یناتـسرهش 
تمکح رد  نایاپیب و  یشناد  زا  ینید  لئاسم  روما و  رد  وا  « 2 . » تاوهشلا نع  ّمات  عرو  ایندلا و  یف  غلاب  دهز  ۀمکحلا و  یف  لماک  بدا  و 
. دیزگیم يرود  یناسفن  ياهتوهش  زا  دوب و  رادروخرب  دنمورین  يدهز  زا  نآ  ياهقرب  قرز و  ایند و  روما  هب  تبسن  لماک و  یبدا  زا 
تایاور هکنانچ  دنکیم ؛ لقن  ثیدح  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  « 3  » هدرب اههرهب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  نیا  رب  نوزفا  هفینح  وبا 

«4 . » دوشیم هدید  ناوارف  يو  راثآلا »  » باتک رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا 
نب رفعج  زا  رتهیقف  زگره  نم  «، 5  » ۀّمألا ملعأ  ّهنأ  و  دمحم ، نب  رفعج  نم  هقفأ  تیأر  ام  تفگیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  دوخ  وا 

. تسا یمالسا  تّما  ملعا  مّلسم  وا  ماهدیدن ، دمحم 
لهأ تاداس  نم  ناک  ۀیمامالا و  بهذم  یلع  رـشع  ینثالا  ۀّـمئألا  دـحأ  دـیوگیم : ترـضح  نآ  هرابرد  روهـشم ، ناخروم  زا  ناکلخ ، نبا 

لوسر تیب  لها  ناگرزب  زا  هیماما و  هناگهدزاود  ناماما  زا  یکی  وا  «، 6  » رکذی نأ  نم  رهشأ  هلضف  و  هتلاقم ، قدصل  قداصلاب  بّقل  تیبلا و 
دنمزاین هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  وا  لـضف  تفاـی و  ترهـش  قداـص  بقل  هب  شنانخـس  قدـص  تهج  هب  دوب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

. دشاب حیضوت 
نآ هزادنا  هب  يدحا  زا  مالسا  ياملع  « 7 . » هنع لقن  ام  هتیب  لها  نم  دحا  نع  ءاملعلا  لقنی  مل  و  دیوگیم : ترـضح  نآ  هرابرد  دیفم  خـیش 

. دناهدرکن لقن  ثیدح  ترضح 
تیصخش ات  دیشوکیم  دوب ، نایولع  اب  هزرابم  ریگرد  هراومه  هک  یسابع  روصنم 

______________________________
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ص 66 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 1)
مالّسلا ص 39 هیلع  قداصلا  مامالا  ص 147 ؛ ج 1 ، لحنلا ، للملا و  (. 2)

ص 349 ج 2 ، دیناسملا ، عماج  (. 3)
ص 38 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 4)

ص 70 هفینح ، وبا  مامالا  ص 224 و  مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  ص 222 ؛ ج 1 ، دیناسملا ، عماج  (. 5)
ص 105 ج 8 ، نایعالا ، تایفو  (. 6)

ص 166 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 7)
ص:331  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

کلام هب  وا  دـهد . هولج  گنر  مک  سنا  نب  کلام  لثم  تنـس  لـها  ياـهقف  زا  یخرب  ندرک  حرطم  اـب  ار  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یهقف 
هداتسرف قافآ  مامت  هب  هتشون  فحـصم  دننامه  ار  وت  لاوقا  اواتف و  دنامب ، یقاب  نم  رمع  رگا  یتسه ...  مدرم  نیرتلقاع  وت  ادخ  هب  تفگیم :

«1 . » منکیم نآ  شریذپ  هب  روبجم  ار  مدرم  و 
هب تبـسن  دوخ  دـسح  هنیک و  شتآ  کلام ، ندرک  هتـسجرب  اب  ات  دوب  نآ  رب  هکلب  دوبن ، کلام  هب  يو  هقـالع  زا  یـشان  روصنم  تکرح  نیا 

. دناشن ورف  فلاخم  ياملع  رگید  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما 
رد ور  ات  تشاداو  ار  هفینح  وبا  هکنانچ  تسجیم ، لسوت  ياهلیـسو  ره  هب  ماما ، یهقف  یملع و  تیـصخش  هب  هشدخ  داریا  روظنم  هب  روصنم 
وبا دـنک . ریقحت  یمالـسا  شناد  ملع و  هنحـص  رد  ار  ماما  هفینح ، وبا  يزوریپ  تروص  رد  ات  دزادرپب ، ثحب  هب  يو  اب  هداتـسیا و  ماـما  يور 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  ناتساد  نیا  نایرج  دوخ  هفینح 
زا هلأسم  دنچ  وت  تسا ، هدش  ریزارس  وا  فرط  هب  تیعمج  لیـس  هدرک و  ادیپ  دمحم  نب  رفعج  هب  یبیجع  هجوت  مدرم  تفگ : نم  هب  روصنم 

. داتفا دـهاوخ  مدرم  مشچ  زا  دـهدب ، ار  وت  لئاسم  باوج  تسناوتن  وا  نوچ  هاوخب و  رفعج  زا  ار  اهنآ  لح  هدرک و  هدامآ  ار  لکـشم  لئاسم 
. مدرک هدامآ  لکشم  هدیچیپ و  رایسب  هلأسم  لهچ  زین  نم 

سلجم هب  دوخ  دورو  هظحل  هفینح  وبا  دـننکیم . تاقالم  مه  اب  روصنم  روضح  رد  هریح و  رد  هفینح  وبا  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  هاـگنآ 
: دنکیم فیصوت  نینچ  ار  روصنم 

هداد رارق  عاعشلا  تحت  ار  روصنم  دوخ  یتح  يو  تیـصخش  تمظع  تبیه و  هک  مدید  ار  دمحم  نب  رفعج  مدش  سلجم  دراو  هک  یماگنه 
نم نک . هضرع  هّللا  دـبع  وبا  رب  ار  دوخ  لئاسم  تفگ : نینچ  نم  هب  باطخ  روصنم  هاـگنآ  متفرگ . رارق  دوخ  ياـج  رد  هدرک و  مالـس  دوب ،

هدـیقع هلأسم  نیا  هرابرد  دومرفیم : خـساپ  رد  وا  مدیـسرپیم و  ترـضح  نآ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  مدوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  ار  یلئاـسم 
رد ام و  رظن  اب  هدـش  حرط  لئاسم  زا  ياهراپ  رد  ترـضح  نآ  رظن  مییوگیم . نینچ  ام  دـنیوگیم و  نینچ  هنیدـم  لـها  تسا و  نینچ  اـمش 

فلاخم ود  ره  رظن  اب  يدراوم  رد  هنیدم و  لها  رظن  اب  رگید  ياهراپ 
______________________________

ص 209 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  (. 1)
ص:332  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دش تفایرد  اهنآ  باوج  هضرع و  ترضح  نآ  هب  هلأسم  لهچ  بیترت  نیدب  دوب .
: درک ادا  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هراشا  اب  ار  دوخ  نخس  نیرخآ  رایتخایب  هفینح  وبا  هرظانم ، نایاپ  زا  سپ 

هطاحا لئاسم ، رد  اـملع  فلتخم  ياـهرظن  ءارآ و  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدنمـشناد  « 1 ، » سانلا فـالتخاب  مهملعأ  ساـنلا ، ملعأ  ّنإ 
مکثدحی ّهنإف ال  ینودقفت ، نا  لبق  ینولـس  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شدج  نوچمه  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دشاب . هتـشاد 
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. دیوگب ثیدح  امش  يارب  نم  نوچ  هک  تسین  یسک  نم  زا  دعب  دیسرپب و  دیباین  ارم  هک  نآ  زا  لبق  « 2 . » یثیدح لثمب  يدعب  دحأ 
هدیسر ام  تسد  هب  یشزرا  اب  ثیداحا  تایقالخا ، مالک و  ملع  ریسفت ، هنیمز  رد  هکلب  یهقف ، لئاسم  رد  اهنت  هن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هعیش ییاور  ریسافت  دوشیم . راکشآ  مالسا  یلقع  لئاسم  هرابرد  ماما  رظن  تعسو  قمع و  یفاک ،»  » باتک لوصا  شخب  هب  هعجارم  اب  تسا .
. دشابیم هنیمز  نیا  رد  ترضح  نآ  ثیداحا  زا  یناوارف  تایاور  يواح  یفاص » «، » ناهربلا  » نوچمه

«3 . » مالکلا ملع  سردـی  ناک  لب  مالـسالا ، هقف  ثیدـحلا و  یلع  اروصقم  هملع  نکی  مل  و  دـسیونیم : هنیمز  نیا  رد  ینـس  ملاـع  هرهز  وبا 
. دومرفیم سیردت  زین  مالک  ملع  هکلب  دوبن ، یمالسا  هقف  ثیدح و  هب  رصحنم  ترضح  نآ  شناد 

ربج و ال ال  دومرف : هک  ضیوفت  ربج و  لئاسم  رد  ماما  فورعم  هلمج  اما  تشاد ، نایب  ناوتیمن  اجنیا  رد  ار  ماما  یمـالک  تاـیرظن  لیـصفت 
. تسا هدش  زاربا  هلأسم  نیا  رد  هک  تسا  يریبعت  نیرتقیقد  نیرتعماج و  نیرتابیز ، نیرمالا ، نیب  رما  لب  ضیوفت 

: دیوگیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هرابرد  شباتک  زا  رگید  ياج  رد  هرهز  وبا 
«4 . » اهداسف یلا  يّدؤی  ام  قالخالاب و  ملع  یلع  قداصلا  مامالا  ناک  دق  مولعلا ، هذه  قوف  و 

______________________________

27؛ صص 28 - مالّـسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  ص 556 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، ءافعـض  یف  لماکلا  80 ؛ صص 79 - ج 5 ، لامکلا ، بیذـهت  (. 1)
70 صص 71 - هفینح ، وبا  مامالا 

ص 559 ج 2 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  ص 257 ؛ ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 79 ؛ ج 5 ، لامکلا ، بیذهت  (. 2)
ص 66 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 3)

ص 67 نامه ، (. 4)
ص:333  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. تشاد ياهدنزرا  رایسب  ياهیهاگآ  نآ ، داسف  ياههزیگنا  للع و  قالخا و  هنیمز  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مولع ، نیا  همه  زا  رتالاب 
یلاـجر بتک  رگید  و  « 1  » يزم لامکلا » بیذـهت   » رد ار  نانآ  یماسا  تسا . دایز  رایـسب  دـناهدرک  لقن  ثیدـح  ماما  زا  هک  ینایوار  راـمش 

. تفای ناوتیم  بیذهتلا » بیذهت   » نوچ
مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتاور  مان  ءالبنلا » مالعا  ریس   » رد یبهذ  دنراد . رارق  تنس  لها  مهم  ياهتیصخش  زا  يرایـسب  نانآ ، نایم  رد 

«2 . » تسا هدروآ  ار  دناهدرک  لقن  ثیدح 
مل هک : هدمآ  سنا  نب  کلام  هرابرد  دنتشادن . هیما  ینب  دهع  رد  ار  ماما  زا  ثیدح  لقن  تأرج  ناثدحم  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

تموکح هب  ساـبع  ینب  هک  نآ  اـت  درکن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  « 3 . » ساـبعلا ینب  رمأ  رهظ  یتـح  دـمحم  نب  رفعج  نـع  وری 
. دندیسر

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  نایعیش 

نآ رد  تشاد . هارمه  هب  یتافالتخا  اهیگنهامهان و  یعیبط ، روط  هب  عیشت ، نایرج  تعسو  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  یگدرتسگ 
فراعم یمامت  هداد و  رارق  یحیحص  هیواز  کی  رد  ار  دوخ  هشیدنا  رکفت و  دنتسناوتیمن  ترـضح  نآ  نایعیـش  نادرگاش و  هیلک  راگزور 

. دنریگب دوب ، تلاسر  نادناخ  هک  نآ ، یلصا  همشچرس  زا  هرارز  ملسم و  نب  دمحم  نوچمه  ار  دوخ  ینید 
ياج هب  اهنآ  یقلت  رکفت و  زرط  رد  یتاریثأت  دوخ  هبون  هب  هک  دـندشیم  رـضاح  زین  تنـس  لها  ناثدـحم  سرد  هقلح  رد  ناـنآ  زا  يرایـسب 

ناـکما کـیدزن ، رود و  ياهنیمزرـس  رد  اـهنآ  ندوب  هدـنکارپ  ترـضح و  نآ  ناوریپ  یگدرتسگ  ترثـک و  رگید  فرط  زا  تشاذـگیم و 
هتخانـش نایعیـش  هب  یتدیقع و ...  یهقف و  زا  معا  دوخ  لئاسم  رد  نانآ  اذل  دوب و  هتخاس  نکمم  ریغ  ماما  هب  ار  نانآ  همه  یـصخش  هعجارم 
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ياهیریگرد رادوریگ  رد  زین  درکیم . ادـیپ  هار  زین  نایعیـش  رگید  هب  هار  نیا  زا  اهنآ  نایم  رظن  فـالتخا  اـعبط  هک  دـندرکیم  هعجارم  هدـش 
اپ هزات  تموکح  هب  یتالیامت  نایعیش ، زا  ياهراپ  نایم  یسایس ،

______________________________

75 صص 76 - ج 5 ، لامکلا ، بیذهت  (. 1)
ص 256 ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  (. 2)

ص 256 ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 555 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  (. 3)
ص:334  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نایعیش نایم  فالتخا  لماوع  رب  یلماع  دوخ  نیا  دشیم و  هدید  دنتشاد ، يدج  روضح  نایعیش  لفاحم  رد  نآ  زا  شیپ  هک  نایـسابع  هتفرگ 
. دوزفایم

یسایس و نایعیش  زا  يرایسب  نانآ ، یبالقنا  ياهتکرح  شیادیپ  اب  هدش و  هقرفت  نیا  رد  يرگید  لماع  زین  هیدیز  نایرج  اهنیا  همه  رب  هوالع 
يور یقیمع  اتبـسن  راجنهان و  راثآ  شیب  امک  لیبق ، نیا  زا  ییاهدـمآشیپ  هک  دـنتفرگ  ار  اهنآ  نوماریپ  هدـش و  هورگ  نیا  بذـج  وردـنت ،

. تشاذگ ياج  رب  هعیش 
ظفح رد  هدمآ و  باسح  هب  ترضح  نآ  یعقاو  هعیش  هک  دندوب  زین  یناسک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ناوریپ  باحـصا و  نایم  لاح  نیع  رد 

. دندادیم ناشن  دوخ  زا  يریذپانیگتسخ  موادم و  ياهشالت  شترضح  ییاور  یملع و  راثآ 
: دیامرفیم هطبار  نیا  رد  دوخ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ناک ام  ءالؤه  ول ال  یلجعلا و  ۀیواعم  نب  دیرب  ملسم و  نب  دمحم  يدارملا و  ثیل  ریـصب  وبا  ةرارز و  ّالإ  یبأ  ثیداحأ  انرکذ و  ایحأ  دحأ  ام 
یف انیلا  نوقباسلا  ایندلا و  یف  انیلا  نوقباسلا  مه  همارح و  هللا و  لالح  یلع  مالّـسلا  هیلع  یبا  ءانما  نیدلا و  ظاّفح  ءالؤه  اذه ، طبنتـسی  دحأ 

«1 . » ةرخآلا
اهنیا رگا  درکن . هدنز  ار  مردپ  ثیداحا  ام و  تیالو  یسک  یلجع  هیواعم  نب  دیرب  ملـسم و  نب  دمحم  يدارم و  ثیل  ریـصب  وبا  هرارز و  زج 

، دنتـسه ادخ  مارح  لالح و  رب  مردپ  دامتعا  لحم  صاخـشا  نید و  ناظفاح  اهنیا  درکیمن . ادـیپ  عالطا  ام  ثیداحا  ام و  زا  یـسک  دـندوبن 
. تسج دنهاوخ  تقبس  ام  يوس  هب  زین  ترخآ  رد  دنتفرگ  یشیپ  ام  فرط  هب  ایند  رد  هک  هنوگنامه 

«2 « ؛ یبأ ثیداحأ  تسردنال  هءارظن  ةرارز و  ول ال  نیعأ ، نب  ةرارز  هللا  محر  دندومرف : ترضح  نآ  زاب 
. تفریم نایم  زا  مردپ  ثیداحا  دندوبن ، وا  لاثما  هرارز و  رگا  دزرمایب ، ار  نیعا  نب  ةرارز  دنوادخ 

يارب عجرم  ناونع  هب  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دندوب  یناسک  دارفا  نیا  نایم  رد 
______________________________

103 صص 104 - ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  کن : ص 137 و  نامه ، (. 1)
ص 136 نامه ، (. 2)

ص:335  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ام يارب  یلاؤس  هک  یماگنه  دـسرپیم : ترـضح  نآ  زا  هک  دوخ  نایعیـش  زا  یکی  باوج  رد  هک  يروط  هب  دومرفیم ، یفرعم  دوخ  نایعیش 

؟ مینک هعجارم  یسک  هچ  هب  دیآیم  شیپ 
. دوب ریصب  وبا  يدسا ، زا  ترضح  روظنم  ورب ؛ يدسا  غارس  هب  « 1 « ؛ ریصب ابا  ینعی  يدسألاب ؛ کیلع  دیامرفیم :

نب دـمحم  هب  ارچ  « 2 . » اهیجو هدـنع  ناک  یبأ و  نم  عمـس  ّهنإف  یفقثلا ، ملـسم  نب  دـمحم  نم  کعنمی  ام  دـنیامرفیم : يرگید  ياـج  رد  و 
. تسا هدینش  ثیدح  ترضح  نآ  زا  دوب و  مرتحم  هیجو و  مردپ  شیپ  وا  هک  دینکیمن  هعجارم  یفقث  ملسم 
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زا مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  یتقو  زور  کی  دندوب . يرفعج  بهذم  اهیدـیز و  نایم  بذـبذم  یعون  هب  هک  دـندوب  زین  یناسک  اهنیا  ربارب  رد 
: دیوگیم ماما  هب  باوج  نمض  وا  دنکیم ، لاؤس  گنج  فوفص  رد  وا  روضح  مدع  هرابرد  مرع  نب  کلملا  دبع 

: دنیوگ هیدیز  داهجلا . يری  ّهنأ ال  ّالإ  فالخ  رفعج  نیب  اننیب و  سیل  نولوقی  ۀّیدیزلا  ناف 
. درادن داهج  هب  داقتعا  وا  هک  نیا  زج  تسین ، یفالتخا  قداص  ماما  ام و  نایم 

: دومرف درک  عفد  دوخ  زا  ار  ماهتا  نیا  هک  نآ  زا  سپ  ماما 
«3 . » مهلهج یلا  یملع  عدا  نأ  هرکأ  یّنکل  هارأل و  ّینإ  هّللا  یلب و 

. مراذگیمن نانآ  لهج  رانک  رد  ار  دوخ  شناد  یلو  مراد  داقتعا  ادخ  هار  رد  داهج  هب  نم  ادخ  هب  مسق  يرآ 
یناسیک بهذم  هب  وا  دندوب . هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  نایسابع  هک  دش  يرگید  فارحنا  راچد  هعیش  فورعم  يارعش  زا  یکی  يریمح  دیس 

داد هدیقع  رییغت  دمآ و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ادعب  اما  تشاد ، لیامت  دوب  نایـسابع  تسد  هتخاس  ناققحم  زا  یخرب  داقتعا  هب  هک 
«4 . » تفرگ رارق  ترضح  نآ  صلاخ  نایعیش  فص  رد  و 

تسا مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  وا  شنتسویپ  تشگزاب و  زا  یکاح  هک  يرعش  رد  دوخ  وا 
______________________________

ص 104 ج 8 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص 105 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2)

ص 32 ج 11 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 3)
زا وا  دیوگیم : هک  هدروآ  رماس  نبا  زا  یتیاور  وا  تشگزاب  لقن  زا  دـعب  جرفلا  وبا  ص 233 ؛ ج 7 ، یناغالا ، ص 228 ؛ یشک ، لاجر  (. 4)

رارق دـییأت  دروم  ررکم  روط  هب  وا  تشگزاب  هعیـش  بتک  رد  یلو  درادـن ، لوبق  ار  وا  تشگزاب  مه  جرفلا  وبا  دوخ  تشگنزاب ، دوخ  داـقتعا 
ص 235 ج 7 ، یناغالا ، کن : تسا . هتفرگ 

ص:336  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: دیوگیم نینچ 

دمحم نب  رفعج  يوس  هب  اـناوت ، گرزب و  تسا  ییادـخ  هک  دـنوادخ  ماـن  هب  رفغی  وفعی و  هّللا  نأ  تنقیأ  وربـکأ  هّللا  هّللا و  مساـب  ترفعجت 
. دشخبیم ار  نآ  درذگیم و  رد  نم  هانگ  زا  ادخ  هک  مراد  نانیمطا  متشگزاب و  مالّسلا  هیلع  قداص 

: دومرف هدش  بکترم  ار  یناهانگ  وا  هک  نیا  هب  هراشا  اب  داتسرف و  تمحر  يو  رب  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  اهدعب 
«1 . » ّیلع ّبحمل  هرفغی  نأ  هللا  دنع  بنذ  رطخ  ام  و 

. درذگرد مالّسلا  هیلع  یلع  نارادتسود  ناهانگ  زا  هک  تسین  مهم  ادخ  شیپ 
ياملع زا  ياهراپ  هک  نیا  دراد ، دوجو  اهنآ  نایم  رد  هقرفت  شیادیپ  رگید  ریبعت  هب  ای  هعیش و  هعماج  تتشت  هرابرد  هک  یهجوت  بلاج  هتکن 

، هراب نیا  رد  دندرک . يدایز  شالت  نآ ، نداد  ناشن  گرزب  رد  هدز و  نماد  تافالتخا  نیا  هب  دندوب  یسابع  يدهم  تمدخ  رد  هک  يرابرد 
ناونع هب  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  کی  ره  مان  هتشون و  قرف  رد  یباتک  وا  هک  دربیم  مان  لضفم  نبا  مان  هب  یصخش  زا  یشک 

. تسا هدرک  رکذ  یعیش  هقرف  کی  راد  هتشر  رس 
رتمک ای  تشادن  هعیش  ای  زکارم  ریاس  دندوب . هفوک  رد  مه  نآ  قارع  رد  رتشیب  ماما ، نایعیـش  هک  دوش  هراشا  تسا  مزال  تمـسق  نیا  نایب  رد 

«2 . » دندرکیم لاؤس  ار  ناشیهقف  ماکحا  ناشیا  زا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یناسک  زین  ناسارخ  زا  هاگ  هچرگ  تشاد ،
دمحم نب  رفعج  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنکن  تیاور  ثیدح  دنچ  ینت  زا  ات  دنتـساوخ  وا  زا  تفر . هرـصب  هب  ثیدح  لقن  يارب  ثایغ  نب  صفح 

. دوب
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رد ار  نخس  نیا  رگا  تفگ : اهنآ  هب  صفح  دوب . هتفای  جاور  رهش  نیا  رد  لمج  گنج  زا  هک  تسا  هرصب  مدرم  ینامثع  هیحور  لیلد  هب  نیا 
«3 . » دز دنهاوخ  شفک  اب  ار  امش  ۀقرطملا » لاعنلا  مکتذخأل  دییوگب : هفوک 

______________________________

277 صص 242 ، ج 7 ، یناغالا ، (. 1)
ص 372 ج 4 ، نیعم ، نب  ییحی  خیرات  (. 2)

ص 257 ج 1 ، ءالبنلا ،، مالعا  ریس  ص 78 ؛ ج 5 ، لامکلا ، بیذهت  ص 555 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  (. 3)
ص:337  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ّولغ مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما 

ماما نامز  زا  شالت ، اهلاس  یط  رد  تفگ  دیاب  دندرک . یگداتـسیا  ولغ  فارحنا  ربارب  رد  تّدشب  ناشردپ ، دننامه  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
طاقن زا  یخرب  قارع و  رد  عیـشت  ذوفن  دـمآ و  دـیدپ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  یتیبوبحم  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  اـت  مالّـسلا  هیلع  یلع 

ار نآ  یجراخ  هرهچ  هدرک و  یـشالتم  لخاد  زا  ار  نآ  هعیـش ، نورد  رد  هنخر  اب  ات  دندیـشوکیم  ناـیلاغ  کـنیا  دوب . هتفاـی  قیمعت  رگید ،
. دننک بارخ 

يوزنم ار  نآ  هدـش و  هعیـش  دـیاقع  رد  یگتفـشآ  داجیا  ببـس  نورد  زا  اهنت  هن  اریز  دوب ، كانرطخ  عیـشت  يارب  یتاـهج  زا  یلاـغ  ناـیرج 
نایعیش هب  تبسن  ار  یناگمه  ینیبدب  هداد و  ناشن  ینید  تاعورف  هب  تبـسن  دنب  دیقیب و  ياهناسنا  نارگید  رظن  رد  ار  هعیـش  هکلب  درکیم ،

عیشت ياهقرف  يدنبمیسقت  ظاحل  زا  هچرگ  هک  تسا  راکـشآ  تقیقح  نیا  قرف ، ياهباتک  هب  هداس  یهاگن  اب  نونکا  « 1 . » دروآیم دوجو  هب 
ياههتـسد نیب  ینـشور  نادنچ  توافت  تنـس  لها  نییلاجر  مومع  هکلب  بهاذم  قرف و  بابرا  اهنت  هن  بلغا  اما  دننکیم ، دای  ادج  ار  یلاغ 

نایم رد  یلاغ  ياههشیدنا  خوسر  ینیبدب  نیا  لیالد  زا  یکی  لقا  دح  دنهدیم . زیهرپ  نانآ  ثیداحا  نتفریذپ  زا  ار  مدرم  هتـشاذگن و  هعیش 
خوسر نآ  هنومن  تسا . هدـنام  ياج  رب  شیب  امک  نآ  راـثآ  هعیـش ، یلوصا  ياـملع  ادـعب  هعیـش و  ناـماما  شـالت  همه  اـب  هک  هدوب  ناـیعیش 

«2 . » دشابیم تالغ  زا  نآ  لصا  هدوب و  دوجوم  هعیش  یثیدح  ياهباتک  زا  یخرب  رد  نآرق  فیرحت  باب  رد  هک  تسا  یتایاور 
تامادقا نیرتمهم  زا  ّولغ ، نایرج  زا  نایعیـش  ندرک  رود  ّولغ و  یفن  تهج  رد  تکرح  هعیـش و  بیذـهت  يارب  ماما  یملع  مایق  يور ، ره  هب 

تهج رد  ماما  تامادقا  رب  يرورم  اجنیا  رد  دندوب . نآ  غلبم  ناماما  هک  تسا  یمالسا  لیـصا  گنهرف  ظفح  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تشاد میهاوخ  هورگ  نیا  ریفکت  زین  اهنآ و  ياههاگدید  ّدر  نایلاغ ، یفن  درط و 

یهیدب دوب . فرحنم  نایلاغ  زا  لیصا  نایعیش  ندرک  رود  ماما ، تامادقا  هلمج  زا 
______________________________

ماـجنا زا  ینغتـسم  تیب  لـها  یتسود  تهج  هب  دـناهدرک  ناـمگ  اـهنآ  هک  دوب  هدرک  مهتم  ار  هعیـش  جراوخ ، زا  یکی  زا  هک  يروط  هب  (. 1)
یف ۀعیرشلا  ةدیقعلا و  زا  لقن  هب  ص 107 . ج 20 ، یناغالا ، کن : دنباییم  تاجن  ناشدب ، لامعا  رطاخ  هب  باذع ، زا  هدوب و  حـلاص  لامعا 

ص 203 مالسالا ،
ص 66 هنسلا ، ۀعیشلا و  نیب  نآرقلا  فیرحت  ۀبوذکا  کن : (. 2)

ص:338  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
، دناشکب ولغ  يوس  هب  ار  نایعیش  زا  یناسک  تسناوتیم  تالغ ، رد  دوجوم  یلامتحا  ياههبذاج  اب  نایلاغ  هعیش و  نایم  طابترا  دوجو  تسا 

نیا هک  دـندرکیم  راهظا  ناماما ، بیذـکت  ربارب  رد  هدرک و  یفرعم  مالّـسلا  مهیلع  ناـماما  اـب  طـبترم  ار  دوخ  غورد  هب  ناـیلاغ  هک  هژیو  هب 
. دوب رثؤم  لدهداس  نایعیش  بیرف  رد  رما  نیا  تسا . هیقت  يور  زا  افرص  بیذکت 
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« لّـضفم  » هب ناـیلاغ ، رگید  باـطخلا و  وبا  باحـصا  هب  هراـشا  اـب  ترـضح  هک  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  لوق  زا  دنـسم  یتیاور  رد 
اب دینکن ، تساخرب  تسشن و  تالغ  اب  لضفم ! يا  «، 1  » مهوحفاصت مهوبراشت و ال  مهولکاؤت و ال  مهودعاقت و ال  ال  لّضفم ! ای  دندومرف :

. دینکن هحفاصم  نانآ  اب  دیشونن و  يزیچ  ناشهارمه  دیشابن و  اذغ  مه  نانآ 
هباحـصأ نوعلم و  عدـجألا ، بنیز  یبأ  دـمحم  باـطخلا  وبأ  اـمأ  و  دومرف : هدرک  دـیکأت  ار  هلأـسم  نیمه  رگید  راـب  ماـما  رگید  یتیاور  رد 
نیدقتعم اب  دننوعلم ، شباحـصا  باطخلا و  وبا  «، 2  » ءارب مهنم  مالّـسلا  مهیلع  یئابآ  ئرب و  مهنم  ینإف  مهتلاقم  لهأ  سلاجت  ـالف  نونوعلم ،

. میرازیب وا  زا  مناردپ  نم و  دیوشن ، نیشنمه  وا  مارم  هب 
: دندومرفیم هتشاد و  يرتدایز  تیساسح  هعیش  ناناوج  هب  تبسن  هژیو  هب  ماما 

شیوخ ناناوج  هرابرد  «، 3  » هللا دابعل  ۀّیبوبرلا  نوعدی  هللا و  ۀمظع  نورّغصی  هللا ، قلخ  ّرش  ةالغلا  مهودسفی ، ةالغلا ال  مکبابـش  یلع  اورذحا 
. دیسرتب دننک  دساف  ار  نانآ  ةالغ  هک  نیا  زا 

. دننکیم تیبوبر  ياعدا  دنوادخ  ناگدنب  يارب  هدرک و  کچوک  ار  ادخ  تمظع  دنتسه ، ادخ  نانمشد  نیرتدب  ةالغ 
رذح رب  یتعدب ، لها  ره  اب  تساخرب  تسشن و  زا  ار  نایعیـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکلب  دوبن  تالغ  اب  اهنت  ینیـشنمه ، مدع  هب  هیـصوت 

ثعاب اریز  نک ؛ زیهرپ  تعدب  لها  اب  ینیـشنمه  زا  « 4 « ؛ انیبم الالـض  ارفک و  بلقلا  یف  تبنت  اهنإف  عدبلا  لهأ  ۀسلاجم  رذـحا  و  تشادیم :
. دوشیم بلق  رد  راکشآ  یهارمگ  رفک و  ومن  دشر و 

اب هداد و  رارق  راکنا  دروم  ار  نانآ  دیاقع  هعیش ، هعماج  زا  تالغ  درط  يارب  ماما 
______________________________

ص 315 ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ثیدح 525 ؛ یشک ، لاجر  (. 1)
لئاسولا ج 12 ص 315 كردتسم  هبیغلا ص 177 ؛ (. 2)

ص 264 ج 2 ، یسوط ، خیش  یلامالا ، (. 3)
ص 389 هعیرشلا ، حابصم  زا  لئاسولا ج 12 ص 315  كردتسم  (. 4)

ص:339  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دنریذپن ار  تالغ  تسردان  ياهاعدا  تساوخیم  نایعیش  زا  دوخ ، ياههتفگ  اهلقن و  شجنس  يارب  هللا » باتک   » نداد رارق  نازیم 

، دناهدرک فالتخا  امش  هرابرد  امش  نایعیش  داب ! وت  يادف  هب  مناج  تفگ : دمآ و  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  یفریص  ریدس  یناتسرهش ، لقن  هب  انب 
ماهلا امش  بلق  هب  دنیوگ  یـضعب  دوشیم ؛ یحو  امـش  هب  دنیوگ  یـضعب  دوشیم ؛ هتفگ  نخـس  امـش  شوگ  رد  هک  دننکیم  راهظا  یـضعب 

؟ دومن ذخا  دیاب  ار  کی  مادک  دیهدیم . اوتف  شیوخ  ءابآ  بتک  هب  دنیوگ  یضعب  دینیبیم ؛ باوخ  رد  دنیوگ  یضعب  دوشیم ؛
هتفگ هک  ار  هچنآ  « 1 « ؛ هنم انمارح  هللا و  باتک  نم  انلالح  هقلخ ، یلع  هءانمأ  هّللا و  ۀـجح  نحن  نولوقی ، امم  ءیـشب  ذـخأت  ـال  دومرف : ماـما 

. تسا دنوادخ  باتک  زا  ام  لالح  مارح و  میتسه ، وا  قلخ  رب  وا  نیما  دنوادخ و  تّجح  ام  نک ، اهر  هدش 
مالّـسلا مهیلع  همئا  یتسار  هب  ایآ  هک  هدمآ  شیپ  یخرب  يارب  رّوصت  نیا  نایلاغ ، تسردان  تائاقلا  ببـس  هب  هک  دـهدیم  ناشن  تیاور  نیا 

نامه دنراد  هچ  ره  نانآ  هک  نیا  رب  دـیکأت  اب  ماما  تسا ؟ يرگید  هنوگ  هب  هلأسم  ای  دوشیم  نانآ  هب  ياهزات  یحو  هدروآ و  يدـیدج  نید 
. دننک يراددوخ  تسردان  دیاقع  نیا  شریذپ  يوریپ و  زا  ات  دنتساوخیم  نایعیش  زا  تسا  هللا  باتک  بلاطم 

هچ نیا  موـش ! تیادـف  دـیوگیم : هدـمآ ، مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  راـتخم  نب  ضیف  هدروآ ، یناتـسرهش  هـک  زین  يرگید  تـیاور  رد 
هب متفا . دیدرت  هب  هک  تسا  کیدزن  هدش و  رـضاح  هفوک  رد  نانآ  عمج  رد  هاگ  نم  هدـمآ . دوجو  هب  امـش  نایعیـش  نایم  هک  تسا  یفالتخا 

: دندومرف ماما  مباییم  وا  دزن  تسا  نم  شمارآ  ببس  هک  ار  هچنآ  هدرک و  عوجر  لّضفم 
یّنم جرخی  الف  ثیدـحلا ، مهدـحأ  ثّدـحأل  ینإ  و  هریغ ، مهنم  دـیری  مهیلع ال  هضرف  هّللا  ّنأک  یتح  انیلع  بذـکلاب  اوّرغا  سانلا  ّنإ  لجأ !
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«2 « ؛ هلیوأت ریغ  یلع  هلّوأتی  یّتح 
يارب ثیدح  نم  دهاوخیمن . نانآ  زا  نیا  زج  هدرک و  ضرف  نانآ  رب  ار  نیا  دـنوادخ  ایوگ  دـناهدش ، ام  رب  نتـسب  غورد  هتفیرف  مدرم  نیبب !

شیپ زا  وا  اما  میوگیم ، نانآ  زا  یکی 
______________________________

« لحنلا للملا و  بحاص  يأر  یف  تیبلا  لها   » هلاقم  18 صص 17 - هرامش 12 ، انثارت ، هلجم  کن ،: (. 1)
ص 18 هرامش 12 ، انثارت ، هلجم  زا  لقن  هب  گرب 26 ؛ رارسالا ، حیتافم  (. 2)

ص:340  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دنکیم انعم  یعقاو  لیوأت  فالخ  رب  یلیوأت  رب  ار  نآ  هک  نآ  زج  دوریمن  نم 

امهیلع قداصلا  دمحم  نب  رفعج  دزن  تفگ : ینارجحلا  یـسیع  هک  تسا  هدش  لقن  هدروآ  دوخ  باتک  رد  یمهـس »  » هک يرگید  تیاور  رد 
: متفگ وگب . دومرف : ماما  میوگزاب ؟ مدینش  موق  نیا  زا  ار  هچنآ  ایآ  مدیسرپ : هدمآ ، مالّسلا 

وت دننکیم و  تدابع  ار  وت  نانیا  زا  ياهتـسد  ةوبنلا و ...  کل  اولاو  يرخأ  ۀفئاط  هللا و  نود  نم  اهلإ  كوذّختا  كودبع و  مهنم  ۀفئاط  ّنإف 
 ... دنربیم الاب  تّوبن  دح  رد  ار  وت  رگید  ياهتسد  دننادیم ؛ هّللا  زج  یهلا  ار 

: دومرف هاگنآ  دش ، رپ  کشا  تارطق  زا  شنساحم  هک  درک  هیرگ  ردق  نآ  ماما 
ار نانآ  نوخ  درک و  طلـسم  نانآ  رب  ارم  دـنوادخ  رگا  « 1 « ؛ يدی یلع  يدـلو  مد  هللا  کّفـس  هئامد  کفـسأ  ملف  ءالؤه  نم  هّللا  یننکمأ  نإ 

. دزیرب متسد  هب  ار  مدنزرف  نوخ  دنوادخ  متخیرن ،
هب اما  دنشاب ؛ هدوزفا  اهنآ  رب  دوخ  زا  یبلاطم  دناهدوب ، تنس  بهذم  قاذم  رب  هک  اهنآ  هژیو  هب  رابخا ، لیبق  نیا  نایوار  هک  تسه  ناکما  نیا 

نیا يدایز  رامـش  يارب  هدرک و  ریذپببیـسآ  یمالـسا  هعماج  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  ههجو  تالغ  ذوفن  هک  دـهدیم  ناـشن  يور  ره 
. تسا هدش  حرطم  اهشسرپ  لیبق 

رارق راکنا  دروم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  يوس  زا  هک  دوب  ناـیلاغ  زا  یخرب  داـقتعا  هلمج  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تیودـهم  هب  داـقتعا 
نآ ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تشاد . دوجو  ةـالغ  ناـیم  رد  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  زا  یخرب  تّوبن  هب  داـقتعا  « 2 . » تفرگ

: دومرفیم
«3 « ؛ هللا ۀنعل  هیلعف  کلذ  یف  ّکش  نم  هللا و  ۀنعل  هیلعف  ءایبنأ  ّانإ  لاق : نم 

. داب ادخ  تنعل  مه  وا  رب  دنک  دیدرت  رما  نیا  رد  هک  یسک  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  میتسه ، یبن  ام  دیوگب  هک  یسک 
دوصقم هک  دندرکیم  راهظا  ٌهلِإ » ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  : » هیآ لیوأت  رد  هتفرگ  یکی  ماما »  » اب ار  هلا »  » ظفل نایلاغ  زا  یخرب 

نیا تسا . ماما  نامه  نیمز ، هلا  زا 
______________________________

323 صص 322 ، ناجرج ، خیرات  (. 1)
ص 300 یشک ، لاجر  (. 2)

ص 301 نامه ، (. 3)
ص:341  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دناوخب نیکرشم  اراصن و  دوهی و  سوبحم و  زا  رتدب  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ات  دش  ببس  هک  دوب  نانخس 
نآ دوش . هداد  تبـسن  ناماما  هب  تیهولا »  » زا ياهبنج  اـت  دـشیم  شـشوک  اـهنآ ، نمـض  هک  دوب  يدـیاقع  ناـیلاغ  اـب  ماـما  دروخرب  زیت  هبل 

: دومرفیم ترضح 
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«2 « ؛ انیصاون هدیب  انداعم و  انبآم و  هیلإ  انقلخ و  يذلا  هّلل ، ۀّیدوبعلا  نع  انلازأ  نم  هّللا  نعل  انسفنأ و  یف  هلوقن  ام ال  انیف  لاق  نم  هللا  نعل 
هک ییادخ  يارب  تیدوبع  زا  ار  ام  هک  یسک  رب  دنوادخ  تنعل  میاهتفگن ، دوخ  ام  هک  دیوگب  ام  قح  رد  يزیچ  هک  یـسک  رب  دنوادخ  تنعل 

. دزاس ادج  تسوا ، تردق  دی  رد  ام  تشونرس  وا و  يوس  هب  ام  تشگزاب  هدرک و  قلخ  ار  ام 
: دندومرف ترضح  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

«4 . » قوقحلا ءادأ  ضئارفلا و  ۀماقإ  نم  ارارف  اولضأ  اولض و  اوکرشأ و  هب و  اورفک  هللا و  نایصع  اورغص  مهنإف  « 3 ، » ۀضّوفملا هّللا  نعل 
دندش و هارمگ  دـندیزرو و  كرـش  دـندش و  رفاک  ادـخ  هب  دـندرک ، کچوک  ار  راگدرورپ  نایـصع  اهنآ  دـنک . تنعل  ار  هضوفم  دـنوادخ 

. دننک رارف  قوقح  يادا  یهلا و  ماکحا  يارجا  زا  ات  دندرک ، هارمگ 
يارجم رد  هک  نآ  طرـش  هب  رما ، نیا  تسا . هدوب  مالـسا  ياهقف  لوبق  دروم  مالـسا ، يرورـض  یهیدـب و  روما  راکنا  ساـسا  رب  دارفا  ریفکت 

درط نیملسم  هعماج  زا  ار  نانآ  تالغ  ریفکت  اب  ات  دیشوک  ماما  دنک . هلباقم  تافارحنا  زا  یشخب  اب  دناوتیم  دوش ، هتفرگ  راکب  دوخ  یعیبط 
. دشخب ییاهر  لماک  روط  هب  نانآ  ياهیگدولآ  زا  ار  هعیش  يرکف  هزوح  هدرک و 

هدـش و ادـج  شیوخ  یلـصا  یناعم  زا  میهافم  نآ  هک  يروط  هب  دوب ، ینید  میهافم  ندرک  نیدامن  نایلاغ ، هنایارگلیوأت  تامادـقا  زا  یکی 
زا هک  باطخلا  وبا  هب  ياهمان  نمض  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دادیم . تسد  زا  ار  شیوخ  تلاصا  يرگید  يانعم  کی  شوح  لوح و  رد 

______________________________

ص 300 نامه ، (. 1)
ص 302 نامه ، (. 2)

. دنرتنییاپ تالغ  زا  هبترم  کی  هک  یناسک  (. 3)
ص 270 ج 44 ، راونالا ، راحب  صص 127 ؛ ج 1 ، عئارشلا ، للع  (. 4)

ص:342  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: دنتشون دوب ، ةالغ  ياسؤر  هلمج 

انا لوقت ، امک  وه  سیل  لجر و  شحاوفلا  ّنأ  لجر و  مایـصلا  ّنأ  لجر و  ةالـصلا  ّنأ  لجر و  رمخلا  ّنأ  لجر و  انزلا  ّنأ  معزت  کنأ  ینغلب 
«1 . » شحاوفلا مهعورف  ّرشلا و  لصأ  انّودع  و  هللا ، ۀعاط  ّقحلا  عورف  و  قحلا ، لصا 

هدوب و قح  لصا  ام  ییوگیم ، وت  هک  تسین  هنوگ  نیا  دنتسه . اهمان  نیا  هب  ینادرم  شحاوف ، هزور ، زامن ، رمخ ، انز ، ياهتفگ  هک  ماهدینش 
. تساهیتشز شحاوف و  نامه  اهنآ  عورف  و  رش ، لصا  ام  نانمشد  تسادخ ، تعاط  قح  عورف 

: دومرف ماما  يرگید  تیاور  رد 
وبا رب  مدرم  یمامت  هکئالم و  ادخ و  تنعل  « 2 « ؛ كرشم قساف  رفاک  ّهنأ  دهـشأف  نیعمجأ  سانلا  ۀکئالملا و  هللا و  ۀنعل  باطخلا  یبأ  یلع  ... 

. تسا كرشم  قساف و  رفاک ، وا  هک  مهدیم  تداهش  نم  داب . باطخلا 
: دومرف ةالغ  هب  ماما  يرگید  ياج  رد 

«3 « ؛ نوکرشم رافک  قاّسف  مّکنإف  هللا  یلإ  اوبوت 
. دیتسه كرشم  رفاک و  قساف ، امش  دینک  هبوت  یلاعت  يراب  هاگرد  هب 

هیلع قداص  ماـما  هک  دـندرکیم  راـهظا  دنتـشاد و  تـالغ  هک  ینیغورد  ياـعدا  هنوگ  ره  رب  ار  هار  جراوخ ، هب  تبـسن  ماـما  حیرـص  ریفکت 
. تسبیم دنکیم ، راتفر  نانآ  اب  هیقت  اب  اهنت  مالّسلا 

. دننک عطق  تالغ  اب  یّلک  هب  ار  شیوخ  هدوارم  نایعیش  ات  دشیم  ببس  تحارص ، نیا  اب  مه  نآ  يدروخرب ، نینچ 
انایحا و  یهقف » تاعورف  هب  لمع   » دنب زا  ییاهر  يوس  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  دوب  نیا  دش ، نایلاغ  راکفا  رشن  ببـس  هک  ییاههنیمز  هلمج  زا 
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هک يراک  ره  تخانـش  ار  ماما  سک  ره  : » هک دندرکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  اهنآ  دـندرکیم . توعد  یعرـش » تامرحم  »
: دومرف ههبش  نیا  هب  خساپ  رد  ماما  دهد .» ماجنا  دناوتیم  دهاوخب 

«4 « ؛ کنم لبقی  هنإف  هریثک ، ریخلا و  لیلق  نم  تئش  ام  لمعاف  تفرع  اذإ  تلق : اّمنإ 
______________________________

ص 219 نامه ، (. 1)
ص 297 نامه ، (. 2)
ص 297 نامه ، (. 3)

ص 464 ج 4 ، یفاکلا ، (. 4)
ص:343  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

لامعا یلوبق  ببـس  هک  تسا  تفرعم  نیا  دـهد . ماجنا  یهاوخیم  دایز ، مک و  کین ، لامعا  زا  هچنآ  یتخانـش ، ار ) ماما   ) یتقو متفگ : نم 
. دوشیم وت 

ماجنا دـشابن  تیالو  رگا  تسا و  تیالو  رما  عبات  ماکحا  هک  نیا  نآ  دـندوب و  دـقتعم  نآ  هب  نایعیـش  هک  دوب  یمهم  لصا  نایب  ماما ، روظنم 
هدش ببـس  نایلاغ  یلمعیب  دندوب . هدرک  لیوأت  نآ  یلـصا  يانعم  ریغ  رب  ار  هدیقع  نیا  نایلاغ  درادـن . يرمث  تیالو  نودـب  زین  لامعا  نآ 

دیکأت « 1 . » دـنهد صیخـشت  نآ  ریغ  زا  ار  یلاغ  درف  هداد و  رارق  كالم  ار  یهقف  ماکحا  تیاـعر  نیمه  ناـنآ  تخانـش  رد  نایعیـش  اـت  دوب 
ای و  هللا » عاطأ  نم  انتعیش  اّمنا   » ریظن ییاهریبعت  تسا . نایلاغ  بیذکت  یعون  هب  تایاور ، رد  یعرش  ماکحا  هب  لمع  رب  مالّـسلا  مهیلع  ناماما 

. تسا لیبق  نیا  زا  « 2 « » عرولاب ّالا  انتیالو  لانت  «ال 
تالغ زا  یناسک  يارب  دیرم  بذـج  یبلط و  ایند  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  « 3 . » تفرگ هدیدان  دیابن  تالغ  شیادـیپ  رد  زین  ار  تقامح  ریثأت 
تالغ شیادیپ  رد  یمهم  ریثأت  دـننک ، یفرعم  نانآ  ّیبن  ار  دوخ  ات  دـنناسریم  تیهولا  ماقم  هب  ار  نانآ  دـندوب و  همئا  زا  تباین  یعدـم  هک 

: دومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هتشاد 
مّهنأ ال کلذ  هلیوأـت و  ریغ  یلع  هلّوأـتی  یتح  يدـنع  نم  جرخی  ـالف  ثیدـحب  مهدـحأ  ثّدـحأ  ّینإ  و  اـنیلع ...  بذـکلا  اوعلوا  ساـنلا  ّنإ 

«4 « ؛ ایندلا نوبلطی  امنإ  هللا و  دنع  ام  انبحب  انثیدحب و  نوبلطی 
ياـنعم ریغ  رب  ار  نآ  هتفرن  نوریب  نم  دزن  زا  وا  منکیم و  لـقن  ثیدـح  اـهنآ  زا  یکی  يارب  نم  دـنراد ...  اـم  رب  نتـسب  غورد  رد  علو  مدرم 

یبلط ایند  یپ  رد  هکلب  دنتـسین ، تسا  دـنوادخ  دزن  رد  هک  يزیچ  بلاط  اـم ، یتسود  ثیدـح و  بلط  رد  اـهنآ  دـنکیم . لـیوأت  نآ  یلـصا 
. دناشیوخ

ناونع هب  ار  نآرق  دننک ، ادیپ  دوب ، نایلاغ  هتخاس  اهنآ  زا  يرایسب  هک  ار ، ضراعتم  ثیداحا  دقن  تردق  دنناوتب  ار  نایعیش  هک  نآ  يارب  ماما 
: دندومرف هلمج  زا  دندرک . نیعم  كالم 

______________________________

ص 530 یشک ، لاجر  (. 1)
ص 286 ج 2 ، یفوک ،) نامیلس  نب  دمحم   ) نینمؤملا ریما  مامالا  بقانم  (. 2)

ص 295 نامه ، (. 3)
ص 136 نامه ، (. 4)

ص:344  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
بتک یف  ّسد  هللا  هنعل  دیعس  نب  ةریغملا  نإف  ۀمدقتملا ؛ انثیداحأ  نم  ادهاش  هعم  نودجت  وأ  ۀّنسلا  نآرقلا و  قفاو  ام  الا  اثیدح  انیلع  اولبقت  ال 
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: انلق انثدح  اذإ  انإف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  انّیبن  ۀّنـس  یلاعت و  اّنبر  لوق  فلاخ  ام  انیلع  اولبقت  هّللا و ال  اوّقتاف  یبأ ؛ اهب  ثّدحی  مل  ثیداحأ  یبأ 
337 ص :  ولغ .....  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  نایرفعج 344  همئا ، یسایس  يرکف و  تایح  « 1 . » هّللا لوسر  لاق  ّلج و  ّزع و  هّللا  لاق 

. دیریذپن دیشاب  هتشاد  اهنآ  رب  ام  نیشیپ  نانخس  زا  يدهاش  ای  هدوب و  لوسر  ادخ و  لوق  قفاوم  هک  نآ  زج  دننکیم  تیاور  ام  زا  هک  ار  هچ 
ار هچنآ  دیسرتب و  دنوادخ  زا  دوبن . مردپ  زا  زگره  هک  درک  دراو  ار  یثیداحا  مردپ  بتک  رد  دنک ، تنعل  ار  وا  دنوادخ  هک  دیعس  نب  ةریغم 

هدومرف وا  لوسر  ای  دنوادخ  مییوگیم : مینکیم و  لقن  یثیدح  یتقو  ام  دیریذپن . تسام  ربمایپ  ادـخ و  لوق  فلاخم  هدرک و  لقن  ام  زا  هک 
. تسا

هدـمآ الاب  تیاور  رد  هک  اهباتک  نیا  زا  دوصقم  هدـش و  دای  هدـمآ ، قوف  تیاور  رد  هک  تالغ  تشز  تکرح  نیا  زا  زین  يرگید  دراوم  رد 
، ندناوخ هناهب  هب  دنتـشونیم ، مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحـصا  هک  ییاهباتک  هریغم  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدش  نشور 

 ... هدربیم شیوخ  هناخ  هب  ار  اهنآ 
؛ هباحصأ یلإ  اهعفدی  ّمث  یبأ ، یلإ  اهدنسی  ۀقدنزلا و  رفکلا و  اهیف  ّسدی  و 

ماـما دـنادرگیمزاب . باحـصا  هب  ار  اـهباتک  نآ  دادیم و  تبـسن  مردـپ  هـب  درکیم و  دراو  اـهباتک  نـیا  هـب  هقدـنز : رفک و  رد  یثیداـحا  وا 
: دومرفیم

«2 « ؛ مهبتک یف  دیعس  نب  ةریغم  هّسد  ام  كاذف  ّولغلا  نم  یبأ  باحصأ  بتک  یف  ناک  امّلکف 
. تسا هدرک  اهباتک  نآ  دراو  هریغم  هک  تسا  یبلاطم  تسه ، مردپ  باحصا  ياهباتک  رد  ّولغ  زا  هچنآ 

زا يریگولج  رد  نآ  بولطمان  تارثا  هنافسأتم ، اما  دنتفای . ییاهر  ّولغ  زا  لیـصا  نایعیـش  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  حیحـص  تکرح  نیا  اب 
راک نیا  هچرگ  « 3 . » دننکن لقن  ار  ریدغ  ثیدح  هک  دوب  هتفگ  شباحـصا  هب  ّولغ ، دوجو  رطاخ  هب  هفینح  وبا  دـنام . یقاب  هعیـش  رتشیب  دـشر 

يررض هچ  ّولغ  نایرج  هک  دهدیم  ناشن  اما  تسا ، ثیدح  لقن  ملاع  رد  يدنسپان  رایسب 
______________________________

ص 224 نامه ، (. 1)
ص 225 نامه ، (. 2)

ص 27 دیفم ، خیش  یلامالا ، (. 3)
ص:345  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. تسا هتشاد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  تایاور  نیرتحیحص  لقن  رب  یتح 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  رب  ینتبم  هعیش  هقف 

ماما هرابرد  هلأسم  نیا  دوب . فلتخم  ياههنیمز  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  شرتسگ  رـصع  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاـب و  ماـما  رـصع 
هک دوب  یسایس  زاب  ياضف  اب  ترضح ، نآ  تماما  نارود  زا  یشخب  ندش  فداصم  لیلد  هب  نیا  دنکیم و  قدص  رتشیب  مالّسلا  هیلع  قداص 

دوجو هب  رگید  فرط  زا  سابع  ینب  ندمآ  راک  يور  فرط و  کی  زا  نایوما  دنمورین  تیمکاح  ضارقنا  زا  یـشان  یـسایس  ءالخ  هجیتن  رد 
رما نیا  تشادیمزاب . نارگید  ثیداحا  هب  کـسمت  زا  ار  ناـنآ  هدرک و  بلج  تیب  لـها  هب  ار  نایعیـش  ماـمت  ّماـت و  هجوت  ماـما  دوب . هدـمآ 

مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  یگدنز  رد  يدودح  ات  شیپ  زا  نآ  تیمها  دوب و  لیصا  لقتسم و  یتروص  هب  هعیـش  هقف  يریگلکـش  تلع  نیرتمهم 
. تشاد میهاوخ  هنیمز  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهدیکأت  رب  يرورم  زین  اجنیا  رد  لاح ، نیا  اب  دوب . هدش  نییبت 

: دومرف یتیاور  رد  ماما 
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تیب  لهأ  نم  ةادهلا  ۀـمئالا  راثآ  هتنـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  راثآب  مکیلع  ۀـباصعلا ! اهتّیأ 
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«1»
. دیشاب هتشاد  رظن  دم  ار  مالّسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  زا  يده  همئا  راثآ  وا و  تنس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  راثآ  نایعیش ! يا 

: دومرف نایبض  نب  سنوی  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 
«2 . » باطخلا لصف  ۀمکحلا و  عرش  انیتوا  انثرو و  ّانإف  تیبلا ، لهأ  اندنعف  حیحصلا  ملعلا  تدرا  نا  سنوی ! ای 

. میاهدرب ثرا  هب  ار  باوص  زا  اطخ  صیخشت  نازیم  تمکح و  ياههار  ام  اریز  تسا ؛ تیب  لها  ام  شیپ  نیتسار  ملع  سنوی ! يا 
يواح هک  هدوشگ  نیموصعملا » یلا  ماـکحالا  عیمج  یف  عوجرلا  بوجو  باـب  : » ناونع تحت  یباـب  ۀعیـشلا » لـئاسو   » رد یلماـع  رح  خـیش 

مالّسلا مهیلع  تمصع  تیب  لها  ثیداحا 
______________________________

ص 23 و 61 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص 48 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2)

ص:346  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دشابیم هنیمز  نیا  رد 

: دنکیم فیرعت  نینچ  ار  هعیش  بهذم  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  هاگآ  یعقاو و  هعیش  کی  ناونع  هب  بلغت  نب  نابا 
نب رفعج  لوقب  اوذخا  ّیلع  نع  سانلا  فلتخا  اذا  ّیلع و  لوقب  اوذخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  نع  سانلا  فلتخا  اذا  نیذلا  ۀعیـشلا 

«2 . » دمحم
ار مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نخـس  دـننکیم ، فالتخا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  لوق  رد  مدرم  هاگره  هک  دنتـسه  یناسک  نایعیش 

. دنریذپیم ار  مالّسلا  امهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  لوق  دننکیم ، فالتخا  مالّسلا  هیلع  یلع  نخس  رد  یتقو  دنریگیم و 
اّمنا دومرف : وا  باوج  رد  ماما  دـیدومرف ، یهن  مالک  ملع  زا  هک  مدینـش  امـش  دوخ  زا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  بوقعی  نب  سنوی 

هب دـننک و  كرت  میوگیم ، نم  هک  ار  هچنآ  رگا  اـهنآ  رب  ياو  متفگ : نم  « 3 « ؛ نودـیری ام  یلا  اوبهذ  لوقأ و  ام  اوکرت  نإ  مهل  لـیو  تلق :
. دنورب دنهاوخیم  ناشدوخ  هچنآ  يوس 

ماما انرمأ . اـیحأ  نم  هّللا  محر  دومرفیم : دـنهد و  يراـی  ار  رگیدـمه  اـت  درکیم  شرافـس  دوخ  نایعیـش  هب  ماـما ، هک  تسا  يور  نیمه  زا 
ار ترـضح  نآ  تایاور  ینـس ، هعیـش و  زا  معا  نادرگاـش ؛ درکیم و  لـقن  دوخ  نادرگاـش  يارب  ار  شیوخ  تاـیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  اهنآ  شناردپ و  زا  وا  شردپ و  زا  و  دمحم ، نب  رفعج  زا  ار  ثیدح  تنس  لها  هک  توافت  نیا  اب  دنتـشونیم ،
نودب و  هللا » دبع  یبا  نع   » ناونع اب  ترضح  نآ  هعیش  نادرگاش  اما  دندروآیم . دنـس  رکذ  اب  رگید ، ترابع  هب  « 4 « ؛ دندرکیم لقن  هلآ  و 

تخاسیم زاینیب  دنس  رکذ  زا  ار  نانآ  ماما ، لوق  تیّجح  اهنآ و  تماما  همئا و  تمصع  هب  هعیش  داقتعا  اریز  دندرکیم ؛ لقن  دنس  نیا  رکذ 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  نامه  وا  ثیداحا  هک  تشاد  دیکأت  ماما  لاح ، نیا  اب 

نب یلع  ثیدح  يّدج  ثیدح  يّدج و  ثیدح  یبأ  ثیدح  یبأ و  ثیدح  یثیدح 
______________________________

ص 41 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص 12 یشاجنلا ، لاجر  (. 2)

ص 45 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 171 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
570 ، 405 ، 265 ، 264 ص 170 ، ناجرج ، خیرات  کن : هنومن ، ناونع  هب  (. 4)

ص:347  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
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«1 . » هّللا لوق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ثیدح  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ثیدح  ّیلع  ثیدح  بلاط و  یبا 
، نانمؤم ریما  ثیدح  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ثیدح  مدج  ثیدح  مدج و  ثیدح  مردپ  ثیدـح  مردـپ و  ثیدـح  نم  ثیدـح 

. تسادخ شیامرف  ادخ ، لوسر  ثیدح  ادخ و  لوسر  ثیدح 
نب رکب  یبا  هب  دندرکیم . لقن  یسک  زا  ترورـض  بسح  رب  هاگ  هک  هچنآ  رگم  دراد ، ار  مکح  نیمه  هعیـش  ناماما  ثیداحا  یمامت  ابیرقت 

دمحم نب  رفعج  زا  تفگ : وا  تسا !؟ هدرکن  ثیدـح  عامتـسا  وا  زا  هدرک  كرد  ار  دـمحم  نـب  رفعج  هـک  نـیا  اـب  ارچ  دـنتفگ : شاـیع  یبا 
ۀیاور اهّنکل   » هن تفگ : دراد - یثیدـح  خویـش  ینعی  تسا -؟ هدینـش  دوخ  ار  اهنآ  زا  يزیچ  ایآ  مدیـسرپ : درکیم  لقن  هک  یثیداحا  هرابرد 

. مینکیم لقن  دوخ  ناردپ  زا  هک  تسا  یتایاور  اهنیا  « 2 « » انئابآ نع  اهانیور 
: دیوگیم ّيدع  نبا  دهدیم . حیضوت  هیاپ  ساسا و  ظاحل  زا  ار  یعیش  دیاقع  تیهام  تقیقح  رد  هدوب و  دایز  رایسب  لقن  نیا  تیمها 

«3 « ؛ دمحم نب  رفعج  هیوری  تیبلا  لهال  اخسن  هئابآ و  نع  هیبأ ، نع  رباج و  نع  هیبأ  نع  ریبک  ثیدح  دمحم  نب  رفعجل  و 
رفعج هک  تسا  تیب  لها  يارب  ياهخـسن  زین  شءابآ و  زا  شردپ ، زا  زین  دراد و  رباج  زا  شردپ  قیرط  زا  يدایز  ثیداحا  دـمحم  نب  رفعج 

. دنکیم تیاور  ار  نآ  دمحم  نب 
. دننکیم تیاور  وا  زا  نارگید  جاجح و  نب  ۀبعش  حیرج ، نبا  نوچ  یناسک  دیازفایم : وا 

شنیرهاط دادجا  زا  ریغ  اهنآ  لاناک  زا  ار  ترضح  نآ  لاصتا  هدرک و  اپ  تسد و  قداص  ماما  يارب  یتیاور  خویـش  دنکیم  شالت  هرهز  وبا 
«4 . » تسا هدرک  رکذ  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  مان  اهنت  هنومن  نیا  زا  دنک و  حرطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب 

کی ره  هک  مینیبیم  ظافحلا » ةرکذت   » رد هکنانچ  نامز - نآ  فورعم  ناثدحم  دننامه  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب  انب  رگا  هک  تفگ  دیاب 
زا شنیرهاط  دادجا  زا  ریغ  یتیاور  خیاشم  قیرط  زا  دناهدرک - رکذ  دوخ  تیاور  خیاشم  ناونع  هب  ار  رفن  هد  مک  تسد  اهنآ  زا 

______________________________

ص 5 ج 1 ، یفاکلا ، ص 170 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 1)
ص 555 ج 2 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  ص 77 ؛ ج 5 ، لامکلا ، بیذهت  (. 2)

ص 558 ج 2 ، لاجرلا ، ءافعض  یف  لماکلا  (. 3)
88 صص 90 - مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 4)

ص:348  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ثیدح دوخ  دادجا  قیرط  زا  اهنت  وا  مینیبیم  هک  یلاح  رد  دنک . یفرعم  ار  دوخ  تیاور  خیاشم  یتسیابیم  دیامن ، ثیدح  لقن  ادخ  لوسر 

. دروآ باسح  هب  تیاور  خیش  ناونع  هب  ناوتیمن  زین  ار  اهنآ  هک  دنکیم  لقن 
تیاور خـیاشم  زا  ریغ  يرگید  قیرط  زا  اهنآ  ملع  دـنرادن و  یتیاور  خویـش )  ) اهنآ هک  دنتـشاد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  ادـتبا  زا  تیب  لـها  همئا 

: دیامرفیم بلطم  نیمه  نایب  روظنم  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دریگیم . همشچرس  لومعم ،
نم انمکح و  هللا  مکحب  انملع و  هّللا  ملع  نم  تیبلا  لهأ  ّانإ  الا و  ارابک  مهملعأ  اراغـص و  سانلا  ملحأ  یتمورا  بئاط  یترتع و  راربا  ّنإ  ـالأ 

«1 . » قرغ اهنع  رخأت  نم  قحل و  اهعبتی  نم  قحلا  ۀیار  انعم  انرئاصبب ، اودتهت  انراثآ  اوعبّتت  ناف  انعمس ، قداص  لوق 
هرهب ادـخ  ملع  زا  تیب  لها  ام  دنتـسه . یگرزب  رد  اـهنآ  نیرتاـناد  یکچوک و  رد  مدرم  نیرتراـبدرب  نم ، هداوناـخ  ناـکاپ  ترتع و  ناـکین 

تیادـه ام  ییامنهار  اب  دـینک  يوریپ  اـم  راـثآ  اـم و  زا  رگا  میدینـش . وگتـسار  ربماـیپ  زا  نخـس  مینکیم و  مکح  ادـخ  مکح  هب  میتفرگ و 
تلالـض و رد  دـنادرگرب  يور  نآ  زا  یـسک  ره  دـسریم و  قـح  هب  دـنک  يوریپ  نآ  زا  یـسک  ره  هک  تسا  اـم  اـب  قـح  مچرپ  دـیباییم و 

. دوشیم قرغ  یهارمگ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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اهیف ۀفیحـص  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ّطخ  هّللا و  لوسر  ءالما  باتک  اندنع  نا  انیلا و  نوجاتحیل  سانلا  نا  سانلا و  یلا  هعم  جاتحن  ام ال  اندنع  ّنإ 
«2 . » مارح لالح و  ّلک 

لوسر هک  تسا  یباتک  ام  شیپ  دـنراد . جایتحا  ام  هب  مدرم  یلو  دـیرادن ، مدرم  هب  جایتحا  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  يزیچ  تیب  لـها  اـم  شیپ 
رد مارح ، لالح و  زا  معا  ماکحا ؛ هیلک  هک  یباتک  تسا . هتـشون  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هدومرف و  الما  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 

. تسا نآ 
زا نوحـشم  نآ  ياـهباتک  اریز  تسین ؛ تنـس  لـها  ییاور  بتک  رد  هجوچـیه  هب  دراد ، دوـجو  هعیـش  ییاور  بتک  رد  هک  یتسدکـی  نـیا 

. دوشیم یهتنم  هباحص  تایرظن  دیاقع و  هب  اهنآ  هشیر  هدمع  روط  هب  هک  تسا  گنهامهان  ياوتحم  اب  یثیداحا  ءارآ و  فالتخا 
______________________________

ص 90 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  زا  لقن  هب  ص 67 ، ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  (. 1)
ص 241 ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص:349  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
يدایز ماهوا  هک  فلتخم  راکفا  ءارآ و  زا  بکرم  دنادب  ياهلحن  ار  نآ  هعیـش ، یفرعم  ماقم  رد  یـسک  هک  تسا  یفاصنایب  تروص  نیا  رد 

«1 . » تسا هتفای  هار  نآ  رد 
: دیامرفیم نینچ  دهدیم ، رارق  یبایزرا  دروم  ار  دوخ  نامز  یماع  ناثدحم  مولع  یتقو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ور  نیا  زا 

سانلا هیلع  ءیـش  نم  امف  هنم  اوصقن  هللا و  نید  یف  اوداز  اوفّرح و  اولّدـب و  اوّریغف و  مکلبق ، ناک  نم  ۀّنـس  هب  بکر  هّللا  ّیبن  دـعب  سانلا  نا 
«2 . » هّللا دنع  نم  یحولا  هب  لّزن  اّمع  فّرحتم  وه  ّالا و  مویلا 

ییاهزیچ نآ ، رب  دندومن . فرحنم  دوخ  لصا  زا  ار  نآ  هداد و  رییغت  ار  ادخ  نید  سپ  دـندومیپ ، ار  یلبق  ياهتما  هار  ربمایپ  زا  سپ  نارگید 
. دنتشادرب نآ  زا  یبلاطم  هدوزفا و 

. تسا هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  هدشفیرحت  تروص  تسا  اهنآ  تسد  رد  نونکا  هچ  ره  نیاربانب 
دناهدرک لقن  یتایاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  اهنآ  ناثدحم  زا  يرایـسب  هدرک و  ذوفن  زین  تنـس  هقف  رد  هعیـش  ناماما  تایاور 

هاگ هک  دوشیم  تفای  تنـس  لها  بتک  رد  یناوارف  تایاور  تفگ  ناوتیم  یتح  تسا . جردنم  نانآ  یثیدح  عماوج  رد  نآ  زا  یـشخب  هک 
. تسا تیب  لها  تایاور  هیبش  نومضم  تهج  زا  هاگ  یظفل و  رظن  زا 

يارب تایاور  زا  ار  دوخ  طابنتـسا  راک  نانآ  دـمآ و  دـیدپ  داهتجا  هب  زاین  تعرـس  هب  هک  دوب  نآ  تنـس  ياهقف  نایم  فالتخا  تدـش  لیلد 
. تشاد ناماما  تایاور  صن  هب  کسمت  اهتدم  ات  هعیش  هک  یلاح  رد  دندرک  زاغآ  دیدج  ماکحا  تفایرد 

رد هک  نآ  رب  هوـالع  مه  دوجوم  رادـقم  و  « 3  » دنتـشادن رایتخا  رد  یثیدح  عبانم  یفاک  رادقم  هب  هک  دوب  نیا  تنـس  لها  راک  مهم  لاکـشا 
تایاور نیمه  تشاد و  دوجو  اهنآ  نایم  يدایز  فالتخا  زین  اوتحم  رظن  زا  دوب ، هدنکارپ  یتسد  رود  ددعتم و  ياهرهـش  رد  ياهدع  هظفاح 

یقلت یعرش  اب  ار  لح  لباق  ریغ  گرزب  لکشم  نیا  تنـس  لها  ياملع  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  دوب . هدرک  نادنچ  ود  ار  راک  لکـشم  هک  دوب 
هباحص افلخ و  لاعفا  ندرک 

______________________________

ص 111 هفینح ، وبا  مامالا  (. 1)
ص 140 نامه ، (. 2)

دشن هداد  مدرم  هب  ثیدح  نتشون  هزاجا  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  دوب  نیا  نآ  یلصا  تلع  (. 3)
ص:350  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
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. تسا رگید  هلأسم  دوب ، راگزاس  یلقع  ینید و  ینابم  اب  دح  هچ  ات  يراک  نینچ  هک  نیا  هتبلا  دندرک . لح  يدودح  ات  نیعبات  یتح  و 
: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  قیرط  زا  ابیز  یتیاور  هعیش  ریغ  ییاور  فعض  هرابرد 

هومّلع و هللا  لوسر  ملع  لک  سیل  ۀّمالا و  هیلا  جاتحی  اّمم  نیدلا  هقفلا و  عیمج  اوتبثأ  دق  مّهنا  ءاملع  ءاهقف  مّهنا  نوعّدـی  نیذـلا  ءالؤه  نظی 
هنع نولأسیف  مهیلع  دری  ماکحالا  مارحلا و  لالحلا و  نم  ءیـشلا  ّنا  کلذ  هوفرع و  هلآ و ال  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  مهیلا  راص  ال 

«1 . » هّللا لوسر  نع  رثا  هیف  مهدنع  نوکی  و ال 
طابنتسا دنجاتحم ، نآ  هب  مدرم  هک  ار  هچنآ  ره  ینید و  یهقف و  لئاسم  هیلک  دنرامـشیم و  مالـسا  ناملاع  ناهیقف و  زا  ار  دوخ  هک  ییاهنیا 

مارح لالح و  ماکحا و  زا  هک  یماگنه  اریز  تسا ؛ هدیـسرن  اهنآ  هب  ادخ  لوسر  زا  يزیچ  دننادیمن و  ادخ  لوسر  ملع  زا  يزیچ  دـناهدرک ،
لمع رب  اهنآ  ياکتا  تنـس و  لها  ییاور  فعـض  نیا  درادـن . دوجو  اهنآ  شیپ  هلأسم  نآ  رد  يرثا  ادـخ  لوسر  زا  دوشیم ، لاؤس  اـهنآ  زا 
دایز يردـق  هب  نیعبات ، هباحـص و  نیب  هقیلـس  رظن و  فالتخا  اریز  دـیدرگ ، اهنآ  یهقف  هینب  فعـض  ثعاب  یعیبط  روط  هب  نیعبات ، هباحص و 

. تخاسیم راوشد  رایسب  ار  اواتف  ارآ و  ندرک  عمج  هک  دوب 
: دسیونیم دندرکیم  یگدنز  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هفینح و  وبا  هک  يرصع  هرابرد  هرهز  وبا 

یف اهب  اورثأتف  مهداهتجا  یف  اساربن  اهوذّختا  ءاهقفلا و  لوقع  تلغش  ۀمیظع  ةرثک  رصعلا  کلذ  یف  ۀباحـصلا  يواتف  نم  روثأملا  رثک  دقل  و 
«2 . » مهداهتجا

يروط هب  دوب ، هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  اهقف  راکفا  هک  دشیم  تفای  دایز  يردق  هب  تسا  هباحـص  يواتف  يواح  هک  یتایاور  نامز  نآ  رد 
. دنتفرگ رارق  نآ  ریثأت  تحت  تّدش  هب  دنداد و  رارق  داهتجا  رد  دوخ  هار  غارچ  ار  تایاور  نیا  هک 

ياوتف مکح و  عبانم  نیعبات ، هباحص و  تریس  هب  اکتا  رب  هوالع  تنس  لها  ياهقف 
______________________________

ص 40 ج 18 ، ۀعیشلا ، لیاسو  ص 321 ؛ ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت  (. 1)
ص 105 هفینح ، وبا  مامالا  (. 2)

ص:351  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ار صوصن  دوبمک  هلأسم  سایق ، هب  کسمت  هیجوت  رد  تنـس  لها  ناملاع  زا  یکی  تسا . سایق  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دـنداد  هئارا  زین  يرگید 

یئاور رقف  هنیمز  رد  یلبق  ثیدح  همادا  رد  هدرک و  حرطم  نامز  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ار  رظن  نیمه  نیع  « 1 . » تسا هدرک  حرطم 
: دیامرفیم تنس  لها 

يأرلا و اولمعتـسا  کلذـلف  هندـعم  نم  ملعلا  سانلا  بلطیف  نوبیجی  الف  اولأـسی  نأ  نوهرکی  لـهجلا و  یلا  ساـنلا  مهبـسنی  نا  نویحتـسی  و 
«2 . » عدبلاب اوناد  راثآلا و  اوکرت  هللا و  نید  یف  سایقلا 

ار ملع  مدرم  هجیتن  رد  دنهدن . باوج  تالاؤس  هب  هک  دنرادن  شوخ  دـنهدب و  اهنآ  هب  ینادان  لهج و  هب  تبـسن  مدرم  هک  دـیآیم  ناشمرش 
ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  راثآ  هدرک و  دراو  ادخ  نید  رد  ار  سایق  يأر و  نیمه ، يارب  دـننک و  ذـخا  تیب ) لها   ) نآ ندـعم  زا 

. دندروآ ور  تعدب  هب  بیترت  نیا  هب  دنتشاذگ و  رانک 
ینادرگ ور  تلع  ار  شیارگ  نیا  دوخ  هتسناد و  اهنآ  ییاور  رقف  ار ، سایق  يأر و  هب  ّتنس  لها  ياهقف  شیارگ  تلع  ماما  قوف ، تیاور  رد 

. تسا هدومرف  دادملق  تایاور ، زا  نانآ 
ار دوخ  ياج  ابیرقت - صوصن - هب  دبعت  ات  دش  ببـس  دوخ  سایق ، يأر و  هب  کسمت  اب  ثیدح  دوبمک  عفر  يارب  اهنآ  ییوجهراچ  عقاو  رد 
. دشاب رابخا  راثآ و  اب  قباطم  لیصا و  یهقف  تسناوتیمن  یعبانم ، نینچ  اب  یهقف  نینچ  دهدب . اوتف  مکح و  عبانم  ناونع  هب  سایق  يأر و  هب 
هب صاـصتخا  ار  دوـخ  یگنهرف  تیلاـعف  شخب  نیرتـشیب  هتفرگ ، فلاـخم  عـضوم  یهقف ، بتکم  نینچ  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
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هراشا نآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  تایاور  هک  يروط  هب  دـنداد ، سایق  يأر و  اـب  تفلاـخم 
. مینکیم

زا ار  تقبس  يوگ  سایق ، يأر و  هب  کسمت  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هفینح  وبا 
______________________________

ص 55 هرامش 10 ، ملع ، رون  هلجم  زا  لقن  هب  ص 74 ، ج 1 ، ماعلا ، یهقفلا  لخدملا  (. 1)
ص 40 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2)

ص:352  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
قرط زا  هک  ار  یتایاور  وا  هک  دوب  لیلد  نآ  هب  زین  نیا  دوب . يأر  بتکم  هب  روهـشم  قارع  رد  وا ، یهقف  بتکم  اـساسا  دوب و  هدوبر  نارگید 

: دسیونیم هنیمز  نیا  رد  نودلخ  نبا  تسنادیمن . حیحص  دوب ، هدش  لقن  تنس  لها 
هتسناد و حیحـص  ار  ثیدح  زین 300  کلام  هکنانچ  دیـسریم ، دودـح  نیمه  ای  ثیدـح  هدـفه  هب  اهنت  هفینح ، وبا  لوبقم  تایاور  یماـمت 

«1 . » تفریذپیم
«2 . » دنکیمن زواجت  ثیدح  هاجنپ  دصکی و  دودح  زا  هدرک ، لقن  هفینح  وبا  هک  یتایاور  دیوگیم : دواد  نب  رکب  وبا 

: دوب تلع  ود  لولعم  صوصن ، هب  لمع  كرت  سایق و  يأر و  هب  هفینح  وبا  شیارگ 
. دشابن اهنآ  هب  کّسمت  لقن و  هب  رضاح  وا  ات  دشیم  ببس  هک  دوجوم  تایاور  نتسناد  تسردان  تسخن  - 1

هک يروط  هب  تخاـسیم ، زاـینیب  زین  صوصن  زا  یتـح  ار  وا  یعباـنم  نینچ  نیا  يو  رظن  زا  دروآ ، ساـیق  يأر و  هب  يور  هک  یتـقو  زا  - 2
دمحم هتبلا  دروآ . يور  سایق  يأر و  هب  هچراپکی  تشادرب و  تسد  دوب ، دانتـسا  لباق  حیحـص و  وا  دوخ  رظن  هب  هک  مه  رادقم  نآ  زا  یتح 

. دننادیم ماهتا  کی  ار  نیا  هفینح  وبا  ناوریپ  رگید  ینابیش و  نسح  نب 
نایعیـش و دروخرب  اذل  دندوب . ناوارف  نآ  رد  زین  نایعیـش  هک  دوب  ياهقطنم  دمآ ، رامـش  هب  يأر  بهذم  عویـش  زکرم  هک  قارع  يور  ره  هب 

ینابم راکنا  تهج  رد  ار  دوخ  تّمه  ناوت  مامت  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  لیلد  نیمه  هب  دومنیم . بانتجا  لباق  ریغ  يرما  يأر ، باحـصا 
. درب راک  هب  ناسحتسا  سایق و  يأر و 

دنچ رد  هداد و  زیهرپ  نید  رد  سایق  زا  ار  وا  ماما  هدش ، لقن  هفینح  وبا  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هرظانم  هرابرد  هک  يروهـشم  تیاور  رد 
؟ سفن لتق  ای  تسا  رتمهم  انز  ایآ  دسرپیم : وا  زا  ماما  دشاب . وگباوج  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  اهنآ  رد  سایق  هک  دندش  روآدای  اج 

اعدا تابثا  يارب  دـهاش  ود  سفن  لتق  رد  دـهاش و  راهچ  انز  رد  ادـخ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  سفن . لتق  دـیوگیم : هفینح  وبا 
نز دومرف : ترضح  زامن . تفگ : هزور ؟ ای  تسا  رتمهم  زامن  ایآ  دندیسرپ : سپس  تسا . سایق  ياضتقم  فالخ  رب  نیا  تسا و  هتساوخ 

______________________________

ص 434 نودلخ ، نبا  مدقم  (. 1)
ص 416 ج 13 ، دادغب ، خیرات  (. 2)

ص:353  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هیجوت لباق  سایق  اب  زین  نیا  دـنک . اضق  دـیاب  ار  هدـش  توف  ياههزور  یلو  تسین ، ضیح  ماـّیا  رد  هدـش  توف  ياـهزامن  ياـضق  هب  فظوم 

«1 . » تسین
ار هیقف  هنوگچ  سایق  زا  هدافتـسا  هک  داد  ناشن  ماما  بیترت  نیا  هب  « 2 . » تسا هدـش  رکذ  رگید  تایاور  رد  زین  لیبق  نیا  زا  يرگید  ياهلاثم 
هک هدرک  لقن  ياهنوگب  هفینح  وبا  بقانم  رد  یکم  ّقفوم  ار  تیاور  نیا  درادیماو . یمالـسا  مّلـسم  تباث و  ماکحا  دض  رب  یئاواتف  ارآ و  هب 

نیا هفینح  وبا  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  انمض  مالّـسلا . هیلع  قداص  ماما  هن  هداد  يور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هفینح و  وبا  نایم  هرظانم  ایوگ 
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«3 . » درادن لوبق  ار  سایق  وا  هک  دهد  ناشن  دهاوخیم  ماما ، ضارتعا  ربارب  رد  هدز و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  يارب  ار  اهلاثم 
هنیمز رد  هکناـنچ  « 4 . » تشادیمزاب دـنریگ ، رارق  نانآ  ریثأـت  تحت  هک  یتروص  هب  يأر ، لـها  اـب  تسلاـجم  زا  ار  شیوخ  باحـصا  ماـما ،

ثیدح ناشیا  زا  هک  یناسک  زا  ار  دوخ  دیدش  ینارگن  ترضح  نآ  و  « 5  » هدش لقن  ماما  زا  يدایز  تایاور  سایق ، هب  لمع  ندرک  موکحم 
. تشادیمن ناهنپ  زگره  دندرکیم  لمع  سایق  هب  هدرک و  لقن 

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم : ناحرس  نب  دواد 
ریغ یلع  یثیدح  لّوأتیف  يدنع  نم  جرخیف  سایقلا ، نع  هاهنأ  هّللا و  نید  یف  ءارملا  لادـجلا و  نع  هاهنأ  ثیدـحلاب و  لجرلا  ثّدـحأل  ّینإ 

«6 . » هلیوأت
نوریب نم  شیپ  زا  هـک  نآ  زا  سپ  وا  مـنکیم . یهن  ساـیق  ادـخ و  نـید  رد  ءارم  لادـج و  زا  ار  وا  میوـگیم و  یـسک  رب  یثیدـح  یهاـگ 

. دنکیم لیوأت  مروظنم  فالخ  رب  ارم  نخس  دوریم 
هلصاف قارع  رد  هک  هعیش  هقف  داتسیایمن ، نآ  نیرکتبم  نارادفرط و  سایق و  ربارب  رد  تیعطاق  نیا  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رگا  نیقی  هب 

ياهقف هنوگچ  هک  مینیبیم  سکع ، هب  اما  دادیم . تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا  هدش و  رثأتم  نآ  زا  تشادن ، يأر  باحصا  اب  ینادنچ 
______________________________

ج 3 رابخالا ، حرش  77 ؛ صص 76 - تایقفوملا ، کن : (. 1)
ص 471 ج 1 ، نایعالا ، تایفو  ص 196 ؛ جاجتحالا ، ص 30 ؛ ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 2)

ص 69 هفینح ، وبا  مامالا  کن : (. 3)
ص 16 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ثیدح 356 ؛ ص 205 ، نساحملا ، (. 4)

صص 189 و یـشک ، لاجر  81 ؛ صص 83 - ج 1 ، عیارـشلا ، للع  ص 58 ؛ ج 1 ، یفاـکلا ، 23 ؛ صص 29 - ج 18 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  (. 5)
163 - 164

138 - 139 صص 170 ، یشک ، لاجر  (. 6)
ص:354  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ساسا رب  ناـمز  رورم  هب  دـنداد و  رارق  ماـکحا  طابنتـسا  رد  دوخ  یگـشیمه  شور  ار  نآ  هدوب و  صوصن  هب  دـّبعتم  هدرتسگ  دـح  رد  هعیش 
خیـش هک  يراک  دـنداد ؛ هئارا  مکحتـسم  دـعاوق  لوصا و  اب  رابرپ  ینغ و  یهقف  بتکم  کی  هدرک و  نایب  ار  یعرف  ماـکحا  صوصن ، نیمه 

. درک افیا  یساسا  یشقن  نآ  هب  نداد  لکش  رد  طوسبم »  » رد یسوط 
دامتعا ثیداحا  نآ  هب  هفینح  وبا  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  دنتشاد . دوخ  يور  شیپ  رد  یناوارف  ياهیراوشد  تنس  لها  دنـس ، لکـشم  هرابرد 

هک دوب  ثیداحا  زا  ییاسران  هعومجم  هب  یکتم  هعیـش  ریغ  هقف  مالک ، کـی  رد  دوبن و  شخبناـنیمطا  ثیداـحا ، قرط  رتشیب  اریز  تشادـن ؛
نینمؤملا ریما  اهنآ  سأر  رد  هک  دـندوب  تیب  لها  ضیفرپ  عبنم  همئا و  تمـصع  هب  یکّتم  نایعیـش  ربارب  رد  دومنیم . لکـشم  نآ  هب  داـمتعا 

وبا دنتشادن . تقیقح  نیا  رد  يدیدرت  زین  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  یتح  دنتـشادن ، یلکـشم  تهج  نیا  زا  تشاد و  رارق  مالّـسلا  هیلع 
زا تیب  لها  تایاور  هب  هفینح  وبا  نانیمطا  « 1 . » تسا هدش  دراو  تیب  لها  قیرط  زا  هک  هتفریذـپ  ار  یثیداحا  زا  یهبانتعم  شخب  دوخ  هفینح 

: دیآیم تسد  هب  ریز  لقن 
رد دمحم  نب  رفعج  زا  ارچ  دندیسرپ : وا  زا  دش . جراخ  ترضح  نآ  رضحم  زا  دینش و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  هفینح  وبا  يزور 

«2 . » مراد لوبق  لکش  نیمه  هب  ار  ثیدح  تفگ : هفینح  وبا  يدیسرپن ؟ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  وا و  نایم  دوجوم  هطساو  هنیمز 
لقن دوخ  ناردپ  قیرط  زا  ار  ثیداحا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  اریز  دوب ، لوبق  لباق  زین  تنس  لها  يارب  تشاد  اکتا  نآ  رب  هعیـش  هک  یعبنم 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  دیسریم . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  صخش  هب  سپس  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  نآ  لصا  هک  درکیم 
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. دوب ناثدحم  اهقف و  همه  يارب  دامتعا  لباق  یثدحم  هیقف و  هدوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رضحم  رد  يدامتم  ياهلاس 
ظفح ار  ترـضح  نآ  راثآ  هک  دـندوب  تیب  لها  اهنت  دـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  هعیـش ، قیرط  ریغ  زا  هدـنام  یقاب  راـثآ  ناـیوما ، نارود  رد 

دوخ نادنزرف  هب  تسد  هب  تسد  هدرک و 
______________________________

یلع نب  دمحم  نع  دمحم  نب  رفعج  نع  رفعج  نب  یسوم  نع  : » دندیـسرپ دنـس  نیا  هرابرد  لبنح  نب  دمحا  زا  هک  ینامز  راثآلا ، کن : (. 1)
تسا يدنس  نیا  قافأ . نونجملا  یلع  أرق  ول  دانسا  اذه  تفگ : یبنلا » نع  بلاط  یبا  نب  یلع  نع  یلع  نب  نیسح  نع  نیسحلا  نب  یلع  نع 

. دوشیم لقاع  دوش  هدناوخ  هناوید  رب  رگا  هک 
ص 378 ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، کن :

21 صص 22 - دیفم ، خیش  یلامالا ، (. 2)
ص:355  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دندناسر دوخ  نایعیش  هب  اهنآ  هلیسو  هب  و 
رب ار  ّیلع  اهنآ  هک  تسین  لوقعم  دسیونیم : نایوما  نارود  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  لاوقا  زا  يرایـسب  ندرب  نیب  زا  هب  هراشا  اب  هرهز  وبا 

نیا زا  دشاب ...  لومعم  یمالسا  مولع  راشرـس  ینغ و  عبنم  ناونع  هب  مدرم  نایم  رد  وا  ثیداحا  دنـشاب  هداد  هزاجا  هدرک و  بس  ربانم  يالاب 
تروص هب  مالّسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تیاور  ملع  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  تهج  نیمه  هب  دنام . یقاب  وا  لها  نایم  رد  اهنت  وا  مولع  ور 

هدرک و تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  يو  هک  ار  یثیداحا  وا  نادنزرف  هک  دوب  ظوفحم  ترـضح  نآ  نادـناخ  رد  نآ ، لماک 
«1 . » دناهدرک لقن  لماک  هب  کیدزن  ای  لماک  روط  هب  ار  ترضح  نآ  هقف  اواتف و  نینچمه 

هـسیاقم لباق  يرگید  دنـس  چـیه  اب  شدنـس  دـشاب ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ات  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  قیرط  هک  یتیاور 
دوجوم ياهرایعم  نیرتهداس  اب  یتح  يرگید  صخش  ره  زا  رتارف  یملع ، مه  یقالخا و  ثیح  زا  مه  مالّسلا ، مهیلع  همئا  تیـصخش  تسین .

. تسا تنس  لها  دزن 
نب یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  : » دسیونیم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مان  لیذ  تنـس  لها  یمیدق  نییلاجر  زا  یلجع  اذـل 

و تسین ، رگید  سکچیه  يارب  هک  تسه  یتیزم  اهنآ  يارب  ۀمئا .» ۀسمخ  مهریغل ، سیل  ءیـش  مهل  و  نیعمجا ، مهنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا 
«2 . » دنتسه ماما  جنپ  اهنآ  هک  نیا  نآ 

ثیدح رب  مکاح  نآرق 

تقباطم ار  ثیدح  یتسردان  یتسرد و  كالم  هدرک و  حرطم  عرف  ناونع  هب  ار  ثیدـح  لصا و  ناونع  هب  ار  نآرق  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نایعیش هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  « 3 . » دندرکیم جیورت  ار  نآ  زین  مالّسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  هک  دوب  یلصا  نیا  دنتسناد . نآرق  اب  ثیدح 

: هک تسا  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يررکم  ياهلقن  رد  دشاب . نآرق  اب  قباطم  هک  دننادب  تسرد  ار  یثیدح  ات  دـنداد  روتـسد  دوخ 
لوسر لوق  نم  وا  هللا  باتک  نم  ادهاش  هل  هومتدجوف  ثیدح  مکیلع  درو  اذا 

______________________________

ص 195 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 1)
ص 98 تاقثلا ، خیرات  (. 2)

صص 395- ج 1 ، مالّـسلا ) هیلع  يدهملا  مامالا  ۀسـسؤم   ) همئالا یبنلا و  نع  راثآلا  رابخالا و  عماج  رد  هنیمز  نیا  رد  ناماما  ثیداحا  (. 3)
. تسا هدمآ   406
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ص:356  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  ثیدح  ای  نآرق  زا  يدهاش  رگا  دسریم ، امـش  تسد  هب  یثیدح  هک  ینامز  « 1 . » هب یلوا  هب  مکءاج  يذـلاف  الا  هللا و 

. هدرک لقن  امش  يارب  ار  ثیدح  هک  دشاب  یسک  نامه  يارب  ثیدح  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دریذپب ؛ دوب ، نآ  رب  هلآ  هیلع و 
. تسا لطاب  دنکن  دییأت  ار  نآ  ادخ  باتک  هک  یثیدح  « 2 ، » لطاب وهف  هللا  باتک  هقّدصی  ثیدح ال  نم  اّنع  مکاتأ  ام  دومرف : زین  و 

نآرق هک  شرگن  نیا  « 3 . » تسا تسردان  دشابن ، نآرق  اب  قباطم  هک  یثیدـح  فرخز ، وهف  نآرقلا ، ثیدـحلا  نم  قفاوی  مل  ام  دومرف : زین  و 
. دوب باتکلا » یلع  ۀیضاق  ۀنسلا   » هیرظن زا  هتفرگ  تأشن  هک  دشیم  يرکف  ياهیورجک  زا  يرایسب  عنام  تسا ، ثیدح  رب  مکاح 

تسردان بلاطم  ات  دندیشوکیم  نآرق  فیرحت  لامتحا  حرط  اب  هک  دوب  نایلاغ  ياههشیدنا  راکفا و  هار  رـس  رب  یعنام  شرگن ، نیا  هکنانچ 
. دنهد رشن  ثیدح  ناونع  هب  همئا و  مان  هب  ار  دوخ 

یمق و ریسفت  رد  نآ  زا  شیپ  نایبلا و  عمجم  رد  ترضح  نآ  يریسفت  رابخا  هک  دندوب  نآرق  مانب  نارسفم  زا  دوخ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
امک راهنلا و  لـیللا و  يرجی  اـمک  يرجی  هنا  تمی و  مل  یح  نآرقلا  نا  دـندومرفیم : نآرق  هراـبرد  ترـضح  تسا . هدـمآ  یـشایع  ریـسفت 

. تسا دیدج  هزات و  نامز ، ره  رد  نآرق  « 5 « ؛ دیدج نامز  لک  یف  نآرقلا  نا  دندومرف : هک  نانچ  « 4 « ؛ رمقلا سمشلا و  يرجی 
هعماج رد  ار  نآرق  ات  دندیـشوک  نآرق ، ياههروس  ندـناوخ  لئاضف  هنیمز  رد  یتاـیاور  حرط  اـب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اـهنیا ، رب  نوزفا 

 ... درک دنهاوخ  تیاکش  دنوادخ  هب  زیچ  هس  تمایق  زور  هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  یتیاور  رد  دننک . ایحا  یمالسا 
«6 « ؛ هیف أرقی  رابغلا ال  هیلع  عقو  دق  قلعم  فحصم  موس :

یتح هک  دنتشاد  رارصا  ترضح  دوشیمن . هدناوخ  هتفرگ و  ار  نآ  رابغ  هک  ینآرق 
______________________________

ص 243 ج 2 ، راونالا ، راحب  ص 225 ؛ ج 1 ، نساحملا ، ص 69 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 9 ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  ص 221 ؛ ج 1 ، نساحملا ، (. 2)

ص 69 ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص 243 ج 2 ، یشایعلا ، ریسفت  (. 4)

ص 280 ج 2 ، راونالا ، راحب  ص 87 ؛ مالّسلا ج 2 ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  (. 5)
ص 142 لاصخلا ، ص 613 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، (. 6)
ص:357  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«2 . » دنناوخب نزح  اب  ار  نآرق  ات  تشاد  دیکأت  ترضح  زین  « 1 . » دناوخب نآرق  زا  ياهروس  ددرگیم ، رب  هناخ  هب  رازاب  زا  هک  بش  دیاب  رجات 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  رصع  رد  ثیدح  باتک 

، دنتـشاد تهارک  نآ  نتـشون  زا  مدرم  اهتدم  هک  يروط  هب  دـش ، عونمم  ثیدـح  نتـشون  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ 
، تمـصع تیب  لها  شور ، نیا  ربارب  رد  « 3 . » دندرکیم يراددوخ  ثیدح  نتـشون  زا  زین  موس  نرق  رد  تنـس  لها  ناثدحم  زا  یخرب  یتح 

ناردپ شور  قبط  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  « 4 . » دندرکیم قیوشت  ساردنا ، زا  نآ  ظفح  ثیداحا و  نتشون  هب  ار  دوخ  باحـصا  لوا  زا 
زونه اما  دـندومن ، نآ  نتـشون  ثیداحا و  يروآعمج  هب  عورـش  يدارفا  هچرگ  ترـضح  نآ  ناـمز  رد  دـیزرویم . دـیکأت  رما  نیا  رب  دوخ 
اعدا دوب ، ثیدح  تباتک  رادفرط  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  لقن  نمـض  هرهز  وبا  دـندوب . دـیدرت  کش و  راچد  رما  نیا  رد  يرایـسب 

فیلأت راگزور  نآ  رد  ار  أطوملا »  » مان هب  دوخ  یثیدـح  عماـج  سنا  نب  کـلام  هکناـنچ  هدوب ، عیاـش  ناـمز  نآ  رد  رما  نیا  هک  تسا  هدرک 
تداهش خیرات  هک  روطنامه  اما  دیدرگ ، فیلأت  ياههعومجم  دش و  زاغآ  ثیدح  تباتک  راک  مود  نرق  لئاوا  زا  هتبلا  تفگ  دیاب  « 5 . » درک
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. تسا موس  نرق  زا  هدمع  روط  هب  مود و  نرق  رخاوا  هب  طوبرم  یثیدح  ياهباتک  رتشیب  تسا و  كدنا  رایسب  أطوملا  دننام  ییاهراک  دهدیم 
. تسا هدرواین  دیدپ  هنیمز  نیا  رد  ياهعومجم  هنوگچیه  هفینح  وبا  هنومن  ناونع  هب 

نیا یتقو  تسا . یفحـص  دمحم  نب  رفعج  اما  ماهتفرگ ، ارف  ثیدح  اهنآ  زا  هدید و  ار  ثیدح  لاجر  نم  تفگیم : هفینح  وبا  هک  دناهدروآ 
مدادجا و فحص  نم  متسه ، یفحص  نم  دیوگیم ، تسار  وا  دومرف : دیدنخ و  ترضح  دیـسر ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شوگ  هب  نخس 

ناشن شناردپ ، فحص  رب  هیکت  « 6 . » ماهدناوخ ار  یسوم  میهاربا و  فحص 
______________________________

ص 499 ج 2 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 614 ج 2 ، یفاکلا ، (. 2)

صص 119 و 120 ج 1 ، یمرادلا ، ننس  78 ؛ صص 79 - ج 1 ، ملعلا ، نایبلا  عماج  382 ؛ صص 461 و 441 - ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  (. 3)
 ... ص 246 و ج 2 ، هیرادالا ، بیتارتلا  ص 294 ؛ ج 3 ، راربالا ، عیبر  89 ؛ صص 90 - ملعلا ، دیلقت  ص 168 ؛ ج 6 ، يربکلا ، تاقبط  (. 4)

22 ، 21 ش 19 ، مود ، هرود  ملع ، رون  هلجم  ثیدح ، نیودت  خیرات  هلاقم  کن : و 
ص 95 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  (. 5)

ص 169 ج 8 ، تانجلا ، تاضور  (. 6)
ص:358  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

لوسر رصع  زا  هعیش  هقف  هک  تقیقح  نیا  رب  حیرص  تسا  يدییأت  دوخ  نیا  تسا و  هدرب  ثرا  هب  شیوخ  ءابآ  زا  یفحص  ماما ، هک  دهدیم 
هدش لقن  هعیـش  ییاور  بتک  رد  تیاور  اههد  هنیمز  نیا  رد  تسا . هدوب  رادروخرب  یثیدـح  نّودـم  هناوتـشپ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ 
نیا ناشباحصا  هک  دنتشاد  رارصا  مه  یهاگ  دناهدرکیم و  تیاور  ثیدح  مدرم  يارب  ییاور ، فحص  نیا  يور  زا  همئا  هک  نیا  زا  یکاح 

زیزعلا دبع  نب  دیعس  زا  اذل  دنتـشادن . داقتعا  فحـص  هب  هدرک و  ظفح  ار  ثیدح  اهنت  نارگید  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  « 1 . » دننیبب ار  فحص 
«2 . » تخومآ ثیدح  ملع  ناوتیمن  یفحص  زا  یفحص ؛» نم  ملعلا  ذخؤی  ال  : » تفگ هک  هدش  لقن 

نیودت هب  لیامت  هک  تسا  نآ  رگناشن  هدش و  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثیدح  تباتک  رب  باحـصا  قیوشت  هرابرد  يددعتم  تایاور 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  یتیاور  رد  تسا . هدوب  فیعض  رایسب  ترضح  نآ  رصع  رد  ثیدح 

«3 . » کینب کبتک  ثّروف  ّتم  ناف  کناوخإ  یف  کملع  ّثب  بتکا و 
. راذگب ثرا  هب  تنادنزرف  يارب  ار  تیاهباتک  يریمیم  هک  یعقوم  نک و  رشتنم  تناردارب  نیب  رد  ار  نآ  سیونب و  ینادیم  هک  ار  هچنآ  ره 

تنس لها  یهقف  ینابم  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما 

یگدـنز نآ  رد  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاـب و  ماـما  هک  ياهرود  دراد . تواـفت  تنـس  لـها  یهقف  شنیب  اـب  یتاـهج  زا  عیـشت  یهقف  بتکم 
ماما تسا . هتفرگیم  ماجنا  دـیدج  دراوم  رب  یلک  ماکحا  قیبطت  هرابرد  نوگاـنوگ  تاـجاجتحا  هدوب و  شرتسگ  لاـح  رد  هقف  دـندرکیم ،

تلاـسر تیب  لـها  راـیتخا  رد  اـهنت  لـماک  روط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  راـثآ  هک  دوب  داـقتعا  نیا  رب  زین  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
يوار دنتـشاد . رایتخا  رد  هدروخن  تسد  لـماک و  روط  هب  ار  راـثآ  نآ  هیلک  اـهنآ  دـندرک ، عیاـض  ار  نآ  نارگید  هک  یتقو  اریز  دـشابیم ؛

: مدرک ضرع  ماما  هب  دیوگیم 
نوجاتحی ام  معن و  لاق : هدهع ؟ یف  نوفتکی  امب  سانلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یتا  هّللا ، کحلصا 

______________________________

73 صص 76 ، لوسرلا ، بیتاکم  95 و 77 ؛ صص 98 - ج 7 ، یفاکلا ، (. 1)
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ص 219 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  (. 2)
ص 150 ج 2 ، راونالا ، راحب  لقن  هب  سوواط  نبا  هجحملا ، فشک  (. 3)

ص:359  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » هلهأ دنع  وه  ال  لاقف : ءیش ؟ کلذ  نم  عاضف  تلقف : همایقلا . موی  یلا  هیلا 

زور ات  هک  ار  هچنآ  ره  يرآ  دومرف : دندرک ؟ غالبا  مدرم  هب  دوب  مزال  هک  ار  هچنآ  شدوخ  نامز  رد  ادخ  لوسر  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 
. تسا یقاب  ترضح  نآ  تیب  لها  شیپ  هن ، دومرف : هتفر ؟ نایم  زا  يزیچ  ایآ  مدرک : ضرع  دومرف . غالبا  دنتشاد  زاین  نآ  هب  تمایق 

نایعیش رب  یسایس  راشف 

زین ههد  ناـمه  رد  یتح  هک  تشاد  دوجو  یبـسن  يدازآ  يرجه ، مود  نرق  موس  ههد  رد  اـهنت  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تماـما  نارود  رد 
نآ زا  سپ  و  دندرک ) طوقس  لاس 132  رد  هک   ) نایوما نارود  رد  نآ ، زا  شیپ  اما  دوب ، لرتنک  تحت  نایعیـش  ترـضح و  نآ  ياهتیلاعف 
هدش بلس  اهنآ  زا  يدوجو  زاربا  هنوگ  ره  تأرج  هک  يروط  هب  دشیم ، لامعا  نایعیش  هیلع  اهراشف  نیرتدیدش  یسابع ، روصنم  هلیـسو  هب 

: هدمآ یتیاور  رد  دوب .
اهنآ نامز  رد  هک  يدیدش  قانتخا  تلع  هب  ام  خیاشم  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  مهد ) ماما   ) یناث رفعج  وبا  باحـصا  زا  یـصخش 

زا ام  ایآ  دراد ، رارق  ام  سرتسد  رد  اهباتک  نآ  کنیا  دـناهدرک ، افتکا  نآ  نتـشون  هب  اهنت  هدومن و  يراددوخ  ثیدـح  لقن  زا  تشاد  دوجو 
«2 . » دییامن ثیدح  لقن  دیناوتیم  اهنآ  زا  تسا و  قح  اهباتک  نآ  رد  دوجوم  تایاور  دومرف : ماما  مینک ؟ ثیدح  لقن  میناوتیم  اهباتک  نیا 
هک دوب  هتفرگ  جوا  دـح  هچ  اـت  روبزم  نارود  رد  اـهنآ  نایعیـش  تیب و  لـها  رب  یـسایس  راـشف  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  قوـف  تیاور 

روط هب  دـندوب  روبجم  روصنم ، دـنزگ  زا  دوخ  تنایـص  روظنم  هب  ماما  باحـصا  دنتـشادن . ار  همئا  ثیداحا  لقن  لاـجم  یتح  هعیـش  خـیاشم 
. دنزن رس  نانآ  زا  یطایتحایب  نیرتکچوک  ات  دنشاب  بظاوم  هدومن و  هّیقت  لماک 

. دنامب كورتم  يدودح  ات  نانآ  یهقف  ياواتف  تیب و  لها  مولع  ات  دشیم  ببس  عبط  تیدودحم  نیا 
لئاسم هرابرد  مدرم  منیشنیم و  دجسم  رد  نم  درک : ضرع  ماما  هب  بلغت  نب  نابا 

______________________________

ص 23 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص 58 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 53 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص:360  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هچ دیآیم ، شیپ  یتالاکـشا  میوگب  نانآ  هب  ار  امـش  رظن  رگا  دنرادیمن . رب  مرـس  زا  تسد  مهدن  باوج  ات  دننکیم و  لاؤس  نم  زا  یهقف 

«1 . » وگب ناشیارب  ینادیم  اهنآ  يارآ  زا  هچ  ره  دومرف : ماما  منک ؟
نانچ هعیـش  رب  موجه  رطخ  دوب . یـسایس  راشف  نینچ  دوجو  رب  يراکـشآ  لـیلد  دوخ  هیقت ، رب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ررکم  ياهدـیکأت 
تسد هب  هک  سینخ - نب  یّلعم  هب  ماما  هلمج  زا  « 2 « ؛ دومرف مالعا  زامن  كرت  يواسم  ار  هیقت  كرت  نانآ ، ظفح  يارب  ماما  هک  دوب  کیدزن 

: دومرف دش - هتشک  دوخ  نامز  نامکاح 
«3 . » ایندلا یف  هللا  هّزعأ  هعیذی  انرمأ و ال  متک  نم  ّناف  هعذت ، انرما و ال  متکا  یّلعم ! ای 

ایند رد  دزاسن ، الم  رب  ار  نآ  هتشاد و  ناهنپ  ار  ام  رارسا  هک  ار  یسک  دنوادخ  وگن ، سک  همه  هب  ار  نآ  رادب و  ناهنپ  ار  ام  رارـسا  العم ! يا 
. درادیم زیزع 

در مه  رانک  زا  رگیدـمه  هب  انتعا  نودـب  نایعیـش ، یتح  هک  دوب  يردـق  هب  راشف  تدـش  هک  نیا  زا  یکاح  دراد  دوجو  یتایاور  لاـح  ره  هب 
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«4 . » دندشیم
: هدمآ روصنم  رفعج  وبا  ناسوساج  هرابرد  يرگید  تیاور  رد 

«5 . » هقنع نوبرضیف  رفعج  ۀعیش  قّفتا  نم  یلع  نورظنی  سیساوج  هنیدملاب  هل  ناک 
. دندزیم ندرگ  دنتشاد ، دمآ  تفر و  رفعج  نایعیش  اب  هک  ار  یناسک  اهنآ  تشاد و  یناسوساج  هنیدم  رد  روصنم 

«6 . » داد ناج  ات  دز  وا  رب  قالش  هبرض  رازه  هتفرگ و  ار  وا  روصنم  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نامالغ  زا  بتعم  يدقاو ، لقن  هب  انب 
«7 . » دوش هجنکش  راتفرگ  هتفر و  نیب  زا  وا  یلام  یناج و  تینما  هک  دوب  یفاک  سک ، ره  هرابرد  ضفر  ماهتا  هرود  نیا  رد 

______________________________

ص 330 نامه ، (. 1)
ص 459 ج 9 ، ۀعیشلا ، لئاسو  255 ؛ صص 254 ، ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 2)

ص 465 ج 9 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 101 ؛ تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  (. 3)
ص 32 ج 19 ، ۀعیشلا ، لئاسو  297 ؛ صص 300 - ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 378 ؛ نامه ، (. 4)

283 ص 282 ، نامه ، (. 5)
ص 652 لیذملا ، لیذ  نم  بختنملا  (. 6)

ص 256 ج 1 ، مالّسلا ، هیلع  رقابلا  مامالا  ةایح  ص 119 ؛ نساحملا ، (. 7)
ص:361  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یسایس مهم  ياهدادخر  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما 

دیز مایق  فلا :

لاس رد  یلع  نب  دـیز  مایق   ) نایولع شبنج  اهنآ  هلمج  زا  هک  داد  خر  یمهم  یـسایس  ثداوح  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تاـیح  نارود  رد 
نآ لاـبند  هب  هک  دوـب  نایـسابع  شبنج  و  يرجه ) و 146  ياـهلاس 145  رد  میهاربا  شردارب  نسح و  نب  هللا  دـبع  نـب  دـمحم  ماـیق  122 و 

ندیـسر تموکح  هب  زا  لبق  نآ  ياههنیمز  هک  زین  نایولع  نایـسابع و  ییادج  دندمآ . راک  يور  نایـسابع  هدرک و  طوقـس  يوما  تموکح 
. تسویپ عوقو  هب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  تسا  یثداوح  هلمج  زا  دوب ، هدش  هدامآ  سابع  لآ 

هب مشاه ) ینب  اعومجم   ) نایـسابع ناـیولع و  تسد  هب  يرجه  لوا  نرق  لـئاوا  زا  هک  ار  یمهم  ینید  یـسایس و  لـئاسم  ناوتیمن  اـجنیا  رد 
ماما اب  طابترا  یعون  هب  هک  ار  روبزم  لـئاسم  زا  رادـقم  نآ  درک  میهاوخ  شـشوک  اـما  درک ، حرطم  لـماک  لـصفم و  روط  هب  هدـمآ  دوجو 

. میهد حیضوت  دراد  مالّسلا  هیلع  قداص 
تشاد يددعتم  لئالد  تیعضو  نیا  دنتـشادن . سابع  لآ  دنتـشاد ، تیب  لها  ناراتـسود  نایم  رد  نایمطاف - هژیو  هب  نایولع - هک  یتیبوبحم 

يارب لقا  دـح  هک  شنادـنزرف  نانمؤم و  ریما  تماما  هلأسم  نیا ، رب  نوزفا  دوب . اهنآ  نیرتمهم  زا  ناـنآ  اـب  ربماـیپ  صخـش  ياـهدروخرب  هک 
. دربیم الاب  ار  تیبوبحم  نیا  نازیم  دوب ، یتیمها  اب  رایسب  هلأسم  نایعیش ،

. دهدب اهنآ  هب  ياهژیو  تیعقوم  شزرا و  تسناوتیم  زین  رما  نیا  هک  دندوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  لسن  يایاقب  اهنت  نایمطاف 
رادروخرب یهجوت  لباق  یـسایس  یعامتجا - تیعقوم  زا  یتدم ، يارب  هک  دوب  هیفنح  نب  دـمحم  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 

دروم تیـصخش  اهنت  تروص  هب  درک و  زاب  هعماج  رد  ار  دوخ  ياج  مک  مک  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یقالخا  یملع و  تیـصخش  اما  دوب ،
هثداح زا  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نادنزرف  زا  رـسپ  اهنت  وا  دمآرد . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نایم  رد  هجوت 
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قیرط زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  لسن  هلـسلس  هک  دش  نآ  زا  عنام  دوخ  ياقب  اب  درب و  ردب  ملاس  ناج  البرک  كانلوه 
. دورب نایم  زا  خیرات  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هک دوب  مالسا  ردص  فورعم  یملع  ياهتیصخش  زا  سابع  نب  هللا  دبع 
ص:362  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ات دـمآیم . رامـش  هب  دوخ  رـصع  ناثدـحم  نیرتقثوم  نیرتگرزب و  زا  یکی  درک و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تبحاـصم 
هک نیا  وگ  دش . زاغآ  فالتخا  جیردت  هب  وا  زا  سپ  اما  تشادن ، دوجو  سابع  ینب  نایولع و  نایم  یفالتخا  لاس 68 )  ) دوب هدنز  هک  ینامز 
افخ رد  هداتفا و  نایولع  زا  لالقتـسا  رکف  هب  نایـسابع  مود ، نرق  لئاوا  رد  دـندشن . رـضاح  البرک  رد  نایـسابع  زا  کی  چـیه  هک  وا  اـهنت  هن 
یلع لآ  مدرم ، رظن  زا  هک  دوب  نآ  مه  رما  نیا  تلع  دنتـشادن . دوخ  يزوریپ  هب  ینادنچ  دیما  اما  دندرکیم ؛ توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم 

، البرک زادگناج  هثداح  زا  سپ  صوصخ  هب  هداوناخ  نیا  تیمولظم  دندمآیم . رامش  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  لسن  ناگدنامزاب  اهنت 
. دوب هدرب  الاب  یتفگش  روط  هب  مدرم  نایم  ار  نانآ  یعامتجا  تیثیح 

ردارب یلع ، نب  دیز  دوب . قارع  مدرم  نایم  رد  نایولع  تیمها  رب  يدیکأت  درک ، زاغآ  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  هک  یتکرح 
دـیز و يارب  يریگمشچ  تیعقوم  تشاد ، هعماج  رد  یملع  ظاحل  زا  رقاب  ماما  هک  يدایز  تیمها  هب  هجوت  اـب  دوب و  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 

. تشاد رارق  قارع  مدرم  ناوارف  هجوت  دروم  شندوب  يولع  ببس  هب  دوب و  ناثدحم  رامش  رد  هچرگ  دماین ، دوجو  هب  وا  یبالقنا  تکرح 
هعیـش ناماما  زا  ماما  نیمـشش  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  نآ  زا  سپ  دومرف و  تلحر  ای 117  لاس 114  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

تافالتخا و هلـسلس  کی  نتـشاذگ  رـس  تشپ  زا  سپ  دـیز  مود ، نرق  مود  ههد  رخاوا  درک . بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اـهرظن  مالّـسلا ، مهیلع 
کی هب  تسد  هفوک  رد  لاس 122 )  ) رفـص رد  تفرگ و  مکاح  تردق  هیلع  ضارتعا  هب  میمـصت  کلملا ، دبع  نب  ماشه  اب  یظفل  تارجاشم 
ماـما دروـخرب  هلأـسم  دراد ، تیمها  اـم  يارب  اـجنیا  رد  هچنآ  دیـسر . تداهـش  هب  یماـظن  يریگرد  زور  ود  زا  سپ  هدز و  یبـالقنا  تکرح 

- دوب هدرک  زاغآ  قارع  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  دـیز  تداهـش  زا  سپ  هک  هیدـیز - مان  هب  ياهقرف  اـب  دـیز و  جورخ  اـب  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
. دشابیم

، تسا هدوب  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  هلمج  زا  هعیـش  ناماما  تماما  هب  نادقتعم  زا  دیز  هک  تسا  هدمآ  هعیـش  تایاور  زا  یخرب  رد 
: تفگیم هک  هدش  لقن  وا  زا  هکنانچ 

ص:363  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » مارحلا لالحلا و  یف  انمامإ  رفعج 

. تسا مارح  لالح و  رد  ام  ماما  رفعج ،
: تسا هدمآ  نینچ  دیز  هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  و 

«2 . » اهعضی فیک  فرعی  کلم  ول  ّهنأ  اّما  یفول ، رفظ  ول  ّهنأ  اّما  اقودص ، ناک  املاع و  ناک  انمؤم و  ناک  ّهنأ  اما  هللا ، همحر 
تـسد هب  ار  روما  مامز  رگا  درکیم و  افو  دشیم  زوریپ  رگا  هک  دوب ، ییوگ  تسار  ملاع و  فراع و  نمؤم و  درم  دنک ، تمحر  ار  وا  ادخ 

. دراپسب یسک  هچ  تسد  هب  ار  نآ  تسنادیم  تفرگیم ،
نکمم تسا . هدش  لقن  دراد ، ضراعت  تایاور  نیا  نومـضم  اب  هک  مه ، يرگید  تایاور  هکنانچ  هدش ، لقن  يدایز  تایاور  هنیمز ، نیا  رد 

نذا نودب  مایق ، هرابرد  هتفریذپن و  ار  ترـضح  نآ  یـسایس  تماما  اما  دـشاب  هتفریذـپ  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  یملع  تماما  دـیز  تسا 
تیلهاج لبمـس  يو  رظن  زا  هک  نایوما - هیلع  ار  یـشروش  تکرح  نیا  رد  يور ، ره  هب  دشاب . هدز  مادقا  نیا  هب  تسد  ترـضح  نآ  حیرص 

رد دوب . نایرج  رد  ییاهلادـج  گنج و  یمالـسا  تفالخ  رـس  رب  اهنآ  وا و  هداوناخ  نایم  لاس  داتـشه  هب  کیدزن  هک  درک  يربهر  دـندوب -
«3 . » تسا هدش  هداد  ربخ  لبق  زا  هفوک  هسانک  هلحم  رد  دیز  تداهش  ربخ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنچ  یتایاور 
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نیا مـسق  ود  ره  « 4 . » تسا هدومرف  دـییأت  ار  وا  دنتـسجیم ، يربـت  دـیز  زا  هک  نایعیـش  زا  یناـسک  ربارب  رد  ترـضح  نآ  يرگید  لـقن  رد 
یخرب یفاک و  رد  هک  هژیو  هب  دـهدیمن ؛ ناشن  مایق  لصا  زا  ار  ماما  تیاضر  عمج  رـس  اما  تسا  هدـش  لقن  تنـس  لها  رداصم  رد  تاـیاور 

ناونع هب  دیز ، مایق  هب  ترضح  هک  تسا  ملسم  همه ، نیا  اب  تسا . هتفرگ  تروص  دیز  مایق  هیلع  ییاهداقتنا  هعیـش ، یثیدح  عماوج  زا  رگید 
دض رب  یمایق  »

______________________________

ص نامیرک ، نیـسح  یلع ، نب  دیز  مایق  هریـس و  کن : و  ص 327 ، رثالا ، ۀیافک  ص 130 ؛ یشاجنلا ، لاجر  356 ؛ ص 361 ، نامه ، (. 1)
. دعب هب   49

ص 385 نامه ، (. 2)
، یلع نب  دیز  مایق  هریـس و  ص 468 ؛ ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  ص 40 ؛ سلجم 10 ، قودص ، یلاما  باب 25 ؛ ج 1 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  (. 3)

ص 168
ص 210 ج 1 ؛ تایفولا ، تاوف  ص 92 ؛ ج 5 ، ناروشناد ، همان  ص 307 ؛ ج 4 ، يزیرقم ، ططخ  (. 4)

ص:364  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
یلقن رد  دنک . تراسج  ناشیا  هب  یسک  دندوبن  رضاح  دندومرفیم و  دییأت  زین  ار  دیز  یقالخا  تیصخش  هکنانچ  دنتسیرگنیم ، يرگمتس »

: تفگ يرعش  رد  دوب  بهذم  ینامثع  هک  یبلک  شایع  نب  میکح  هک  تسا  هدمآ 
بلصی عذجلا  یلع  اّیدهم  رأ  مل  وۀلخن  عذج  یلع  ادیز  مکل  انبلص 

هب هک  هدـشن  هدـید  يايدـهم  میتخیوآ و  راد  هب  لخن  ياههخاش  رب  ار  دـیز  ام  بیطأ  ّیلع و  نم  ریخ  نامثع  وۀهافـس  اّیلع  نامثعب  متـسق  و 
. تسا یلع  زا  رتكاپ  رتهب و  نامثع  هک  یلاح  رد  دیدرک  هسیاقم  نامثع  اب  ار  یلع  تهافس  يور  زا  امش  دوش . هتخیوآ  راد  هب  لخن  خاش 

مهللا دندومرف : دندرک و  دنلب  نامسآ  هب  دوب  نازرل  ناشناتسد  هک  یلاح  رد  ترضح  دیسر ، مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  رعش  نیا  هک  ینامز 
. کبلک هیلع  ّطلسف  ابذاک  كدنع  ناک  نإ 

. امرف طلسم  وا  رب  ار  دوخ  گس  تسوگغورد ، رگا  دنوادخ !
، دیسر مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ربخ  یتقو  تشک . ار  وا  يریـش  هار  رد  هک  دنداتـسرف  هفوک  هب  يراک  يارب  ار  وا  هیما  ینب  هک  هدش  هتفگ 

«1 . » اندعو ام  انزجنأ  يذلا  هّلل  دمحلا  دومرف : داتفا و  هدجس  هب  ترضح  نآ 
یناسک مدید . دوب  بولصم  هک  یلاح  رد  ار  وا  تفگ : وا  دندرک . لاؤس  دیز  هرابرد  یلهاک  دالو  وبا  زا  ترضح  هک  هدمآ  يرگید  لقن  رد 
کیرش ناگدننک  تتامش  دنتشهب و  رد  وا  اب  ناگدننک  شیاتس  دومرف : ترضح  دندومنیم . شـشیاتس  يدارفا  دندرکیم و  تتامـش  ار  وا 

«2 . » وا نوخ 
شدنزرف دیز و  هناهب  هب  دندش و  ادج  نیـسحلا  ینب  زا  نسحلا  ینب  سابع ، ینب  ندـمآ  راک  يور  لابند  هب  صوصخ  هب  دـیز و  مایق  زا  سپ 

دوخ تّمه  ههجو  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسحلا  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ماـن  هب  نسحلا  ینب  زا  یکی  ندروآ  راـک  يور  ییحی ،
هک هنوگنامه  دیدرگ . قالطا  نانآ  رب  هیدیز  ناونع  هک  دندرک  عمج  شیوخ  رود  هب  زین  ار  نایعیـش  زا  یهورگ  جیردت  هب  اهنیا  دنداد . رارق 

، نآ نایرج  رد  هک  دش  زاغآ  یغاد  تازرابم  دیدش و  تافالتخا  اهيدیز  اهيرفعج و  نایم  رد  دید  میهاوخ  نیا  زا  سپ 
______________________________

353 صص 352 - ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 1)
ص 353 ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 2)

ص:365  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنداد رارق  یتاماهتا  داریا  جامآ  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  اهیدیز ،
در دوخ  زا  ار  ماهتا  نیا  ماما  درادن . ادخ  هار  رد  داهج  هب  داقتعا  ناشیا  هک  دندرکیم  مهتم  ار  قداص  ماما  نایدیز  تسا : هدمآ  یثیدـح  رد 

: دومرف هدرک ،
«1 . » مهلهج یلا  یملع  عدأ  نأ  هرکأ  یّنکل  و 

. مراذگب نانآ  لهج  رانک  رد  ار  دوخ  ملع  مهاوخیمن  نم  یلو 

هملس وبا  توعد  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  ب :

زا ییاور  یهقف و  رظن  زا  هـک  دوـب  یباحــصا  شرورپ  تـهج  رد  یگنهرف و  تسایــس  کـی  مالـّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  تـسخن  تساـیس 
. دناهدمآ رامش  هب  يرفعج  عیشت  ناراذگناینب 

ياعدا نآ و  تیعورشم  مدع  دوجوم ، تموکح  زا  ییاضران  هدودحم  رد  تیعضو ، نآ  رد  همکاح  تردق  ربارب  رد  ماما  یسایس  ياهـشالت 
، تیمکاح هیلع  یماظن  ضرعت  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رظن  زا  دوب . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هداوناخ  رد  مالـسا  يربهر  تماما و 

هار هب  راک  نیا  يارب  تشادن . رگید  هجیتن  يدوبان  تسکـش و  زج  دوب - یگنهرف  راک  شنیرتمهم  هک  مزال - تامدقم  ندروآ  مهارف  نودب 
نآ زا  يزوریپ  هب  لوصح  زاغآ و  تیمکاح  هیلع  یمایق  نآ  ساسا  رب  ات  دوب  مزال  تماما ، هب  داقتعا  اب  ریگارف  یعیـش  نایرج  کی  نتخادـنا 

. دندرکیم يرادربهرهب  نآ  زا  نابلط  تصرف  هکلب  دروآیمن  ماود  اهنت  هن  هدزباتش  هداس و  مادقا  کی  هنرگو  دشاب  نکمم 
هدرب ار  هرهب  نیرتشیب  سابع  ینب  دندز ، تسد  نآ  هب  ناسارخ  رد  دیز  نب  ییحی  نآ  زا  سپ  یلع و  نب  دـیز  هک  یتکرح  نایرج  رد  هکنانچ 
لقن هب  انب  هک  نایبلاط  زا  هدع  نآ  اهـشالت  نیا  اب  هارمه  دندرک . غیلبت  دـمحم » لآ  نم  اضرلا   » راعـش قادـصم  ناونع  هب  ار  دوخ  لمع ، رد  و 

. دندناسر لتق  هب  دندوب  لاعف  هیفنح  نب  دمحم  نب  مشاه  وبا  ینیشناج  زا  يرادفرط  هب  یخرب ،
هیدـیز و اـما  تفرگ ؛ يرتـشیب  جوا  زور  هب  زور  هک  تشگ  يدـنمورین  عیـشت  راذـگناینب  يرفعج ، هقف  اریز  دـش ؛ مولعم  اهدـعب  راـک  هجیتـن 

تسایس طخ  رد  ارصحنم  هک  جراوخ 
______________________________

ص 32 ج 2 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 43 ؛ ج 2 ، بیذهت ، (. 1)
ص:366  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

لوفا هب  ور  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  دنمورین  اتبـسن  عضوم  مک  مک  هدش و  یگنهرف  تیدودحم  راچد  هک  دیـشکن  یلوط  دـندرکیم ، راک 
یلاح رد  نیا  دنتفرگ . تسد  هب  ار  یمالسا  روانهپ  روشک  روما  مامز  هدیسر و  یماظن  یـسایس - يزوریپ  هب  سابع  ینب  هجیتن  رد  دنتـشاذگ .
نخـس يو  زا  نیا  زا  سپ  هک  دوب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  مان  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نادـنزرف  زا  رفن  کی  مشاـه ، ینب  يادـیدناک  هک  دوب 

: مینکیم ثحب  سابع  ینب  مایق  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هطبار  زا  اجنیا  رد  تفگ . میهاوخ 
- یناسارخ ملسم  وبا  و  « 1  » تشاد ترهش  دمحم  لآ  ریزو  ناونع  هب  هک  لالخ  هملـس  وبا  رفن - ود  تسد  هب  سابع  ینب  توعد  یلـصا  راک 

نیا زا  مدرم  هک  هچنآ  دوب . دمحم » لآ  نم  اضرلا   » هب توعد  تضهن  یلـصا  راعـش  ادتبا  رد  هدش ، نشور  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  دش . ماجنا 
تـسناوتیمن یـسک  نایولع  زج  اعبط  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  زا  یـصخش  تسا  رارق  هک  دوب  نیا  دنتفاییم  رد  راعش 

. داد رییغت  مود  هتـسد  عفن  هب  ار  هدرپ  تشپ  لئاسم  سابع ، ینب  هفقویب  شالت  نایولع و  یـسایس  فعـض  یلو  دسرب . تفالخ  هب  دیاب  دشاب ،
ات تشاد  رظن  تحت  ار  روصنم  حافـس و  هفوک ، رد  هک  دوب  لالخ  هملـس  وبا  تسد  رد  راک  دـیلک  قارع  رد  اهزور ، نیرخآ  ات  لاح  نیع  رد 

هدرکیم شالت  هک  نیا  نایولع و  يارب  توعد  ماهتا  هب  دعب  يدنچ  اما  تفرگ . تعیب  حافس  يارب  مدرم  زا  نایوما  طوقس  ضحم  هب  هک  نآ 
زا رگید  رفن  ود  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  هب  ياهمان  هملس  وبا  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام  دش . هتـشک  دیامن ، نایـسابع  نیزگیاج  ار  نایولع 
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یتوعد نینچ  هک  دوب  هاگآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دریگب . تعیب  ناشیا  يارب  اهنآ ، لوبق  تروص  رد  ات  درک  لیامت  زاربا  تشون و  نایولع 
. دیدیمن بسانم  هعیش  ماما  کی  يربهر  يارب  ار  تیعضو  ماما  تشادیم ، مه  ياهیاپ  رگا  یتح  درادن . ياهیاپ 

وا هداتـسرف  هب  ترـضح  وا ، هماـن  خـساپ  رد  ور  نیا  زا  دوش . یقلت  يدـج  تسناوتیمن  هملـس  وبا  توعد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رظن  زا 
ماما هب  ياهمان  هراب  نیا  رد  زین  ملسم  وبا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ياهلقن  رد  « 2 .« » تسا يرگید  صخش  هعیش  هملس ، وبا  : » دومرف

______________________________

. دندمآیم باسح  هب  یلاوم  زا  ود  ره  ملسم  وبا  وا و  ص 84 ؛ باتکلا ، ءارزولا و  (. 1)
ص 86 باتکلا ، ءارزولا و  ص 269 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 2)

ص:367  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: تشاد موقرم  وا  خساپ  رد  ماما  هک  دوب  هتشون  مالّسلا  هیلع  قداص 

«1 . » ینامز نامّزلا  یلاجر و ال  نم  تنأ  ام 
. تسا نم  نامز  نامز ، هن  یتسه و  نم  نایعاد  زا  وت  هن 

اب ار  عضاوم  نیمه  ذاختا  هکنانچ  دوب . توعد  دافم  اب  تقفاوم  مدـع  طاـیتحا و  تکرح ، نیا  ربارب  رد  ماـما  لـمعلا  سکع  تروص ، ره  رد 
نادناخ رد  تماما  تیبثت  سابع و  ینب  هب  هملـس  وبا  يرادافو  دومرف . هیـصوت  زین  هیکز - سفن  دمحم - شدـنزرف  هرابرد  نسح  نب  هللا  دـبع 

. تسا وا  توعد  ندوبن  يدج  زا  ناشن  اهنآ ،
ملـسم و وبا  نوچ  یـصاخشا  دوجو  اـب  يرما  نینچ  ندـناشن  یـسرک  هب  یلو  هدوـب  ممـصم  دوـخ  توـعد  رد  وا  هک  دوـش  ضرف  رگا  یتـح 

نیا رب  دهاش  نیرتهب  نایسابع ، تسد  هب  ملسم  وبا  هملس و  وبا  لتق  دیاش  دوب . يدوبان  هطرو  رد  نداتفا  نآ ، نتفریذپ  هدوبن و  یلمع  نایسابع 
. دشاب رما 

روصنم اب  دروخرب  ج :

هب مشاه  ینب  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  روصنم . تموکح  نارود  اـب  دوب  فداـصم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یگدـنز  ریخا  شخب 
يرایسب هجوت  دروم  هدوب و  رادروخرب  یملع  ترهـش  زا  روصنم  نامز  رد  وا  « 2 . » دوب حرطم  درف  هب  رصحنم  يونعم  تیـصخش  کی  ناونع 

ار ترضح  نآ  تشاد ، نایولع  هب  تبـسن  هک  يدیدش  هنیک  هب  هجوت  اب  روصنم  هک  دوب  یعیبط  تسا . هدوب  تنـس  لها  ناثدحم  ناهیقف و  زا 
هک نیا  رب  ریاد  ار  دوخ  داقتعا  شناردپ  دننامه  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دادیمن . وا  هب  دازآ  یگدنز  هزاجا  هتفرگ و  رظن  ریز  تدش  هب 

عوضوم رد  وا  باحـصا  زا  یـضعب  دروخرب  تشادیمن و  ناـهنپ  دـناهدرک ، بصغ  ار  نآ  نارگید  هدوـب و  وا  درف  هب  رـصحنم  قـح  تماـما 
. تسا رما  نیا  هب  هعیش  خسار  داقتعا  رگناشن  ترضح ، نآ  ندوب  هعاطلا  ضرتفم 

: دیامرفیم یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
______________________________

ص 49 مالّسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  ةایح  کن : (. 1)
ص 104 ۀعیشلا ، داهج  ص 220 ؛ ج 1 ، بهذلا ، تارذش  (. 2)

ص:368  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: ةرارز لاق  ۀیالولا ، موصلا و  جحلا و  ةاکزلا و  ةالصلا و  یلع  سمخلا ، یلع  مالسإلا  ینب 

«1 . » ّنهیلع لیلدلا  وه  یلاولا  ّنهحاتفم و  اهنأل  لضفأ  ۀیالولا  لاقف : لضفأ ؟ کلذ  نم  ءیش  ّيأ  تلقف :
يرتشیب تیمها  زا  اهنیا  زا  کی  مادک  مدیسرپ : دیوگیم : هرارز  تیالو . هزور و  جح ، تاکز ، زامن ، تسا ، راوتـسا  لصا  جنپ  يور  مالـسا 
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: دومرف تسا ؟ رادروخرب 
. دنکیم تیاده  بلاطم  نیا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یلاو  تسا و  رگید  لوصا  دیلک  تیالو  اریز  تیالو ،

رایـسب روصنم  يارب  شور  نیا  تسا . نآ  دوـجو  ورگ  رد  لوـصا ، رگید  يارجا  هک  هدـش  حرطم  یلـصا  ناوـنع  هب  تیـالو  تیاور ، نیا  رد 
هب میمـصت  اهراب  روصنم  دـسیونیم : هبنع  نبا  دـناسرب . تداهـش  هب  ار  ماما  ياهناهب  هب  ات  دوب  یتصرف  دـصرتم  تهج  نیا  هب  دوب . كانرطخ 

«2 . » درک ظفح  ار  وا  ادخ  یلو  تفرگ  ترضح  نآ  لتق 
مهیلع تیب  لها  رارسا  ظفح  نامتک و  هب  ار  دوخ  باحـصا  ررکم  ترـضح  نآ  تفرگیم و  ماجنا  یناهنپ  رد  هدمع  روط  هب  ماما  ياهتیلاعف 

رد ماما  راـک  یگنوگچ  تهج ، نیا  هب  « 3 . » تسا هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هنیمز  نیا  رد  يدایز  تایاور  هکنانچ  دادیم ، روتـسد  مالّـسلا 
ياهتیلاعف اههمانرب و  ياراد  ملسم  روط  هب  هعیش  يربهر  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  اما  تسا ، هدشن  شرازگ  قیقد  روط  هب  خیرات ،

. تشگ ادیوه  شراثآ  دعب  ياههرود  رد  هک  يزیچ  هدوب ، نابهذم  یماما  ماجسنا  تهج  رد  یناهنپ 
رارق ضارتـعا  دروم  روصنم  فرط  زا  مه  ببـس  نیمه  هب  دزیم و  زابرـس  دراوـم  رد  زج  روـصنم - راـبرد  هب  دـمآ  تفر و  زا  ـالومعم  ماـما 

: دومرف باوج  رد  ماما  دوریمن ؟ وا  رادید  هب  نارگید  دننام  ارچ  تفگ : ترضح  نآ  هب  يزور  هکنانچ  « 4 . » تفرگیم
امف اهب ، کیّزعنف  ۀـمقن  اهارت  کیّنهنف و ال  ۀـمعن  یف  تنأ  هل و ال  كوجرن  ام  ةرخآلا  رمأ  نم  كدـنع  هلجأ و ال  نم  کـفاخن  اـم  اـنل  سیل 

«5 « ؟ كدنع عنصن 
______________________________

7 صص 8 - ج 1 ، ۀعیشلا ، لئاسو  (. 1)
ص 195 بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدمع  (. 2)

291 صص 203 - ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 3)
ص 307 ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 4)

ص 141 مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  208 ؛ صص 209 - ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 5)
ص:369  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رد وت  ماـقم  نیا  و  میـشاب ؛ راودـیما  نآ  هب  هک  تسین  يزیچ  وت  شیپ  ترخآ  رما  زا  و  میـسرتب ؛ وت  زا  نآ  تهج  هب  هک  میاهدرکن  يراـک  اـم 
وت شیپ  سپ  میهدـب ، يرادـلد  ار  وت  هک  ینادیمن  دوخ  يارب  یتبیـصم  ار  نآ  وت  مییوـگب و  کـیربت  وـت  هب  ار  نآ  هک  تسین  یتـمعن  عـقاو 

؟ میراد راکهچ 
كاّیا و : » دننام دارفا  هب  یـسایس  ياههیـصوت  اب  هکنانچ  تشادیم ، زاربا  وا  تموکح  هب  تبـسن  ار  دوخ  ییاضران  ماما  هک  دوب  هنوگ  نیدـب 

زین و  تشادیم . رذح  رب  نیطالس  ینیشنمه  زا  زین  ار  دوخ  نارای  ینک » يرود  ناهاشداپ  ینیشنمه  زا  هک  داب  وت  رب  «، » 1 « » كولملا ۀسلاجم 
. تسا ناردارب  هب  یکین  ناطلس ، اب  يراکمه  هرافک  « 2 «. » ناوخالا یلإ  ناسحإلا  ناطلسلا  لمع  ةراّفک  : » دومرفیم

ءاهقفلا متیأر  اذاف  لسّرلا  ءانمأ  ءاهقفلا  دومرفیم : هداد و  میب  راک  نیا  زا  دنتشاد ، دمآ  تفر و  ناهاش  رابرد  هب  هک  ار  یناملاع  ترضح  نآ 
«3 . » مهومّهتاف نیطالس  یلا  اوبکر  دق 

. دینک مهتم  ار  وا  دراد ، دمآ  تفر و  نیطالس  شیپ  هک  دینیبب  ار  یهیقف  رگا  دنناربمایپ ، يانما  ناهیقف 
: دیسرپ ترضح  نآ  زا  روصنم  يزور 

«4 . » ةربابجلا هب  ّلذیل  بابّذلا ؟ یلاعت  هللا  قلخ  مل  هللا ! دبع  ابأ  ای 
. دلامب كاخ  هب  ار  نایوگروز  غامد  هک  نیا  يارب  دومرف : تسا ؟ هدیرفآ  هچ  يارب  ار  هشپ  ادخ  هللا ! دبع  ابا  يا 

: تفگ ماما  هب  روصنم  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد 
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، اّنم جّوزتی  نأ  زوجی  هل و ال  زاجل  مکنم  جّوزت  دق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مکیلا  بطخ  ول  لاقف : ءاوس ، هّللا  لوسر  یف  متنأ  نحن و 
. اّنم وه  هنم و  ّانأ  یلع  لیلد  اذهف 

زا اما  تسا  زاجم  دنک  يراگتساوخ  امش  نارتخد  زا  رگا  دومرف : ترضح  تسا . ربارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  امش  ام و  تبـسن 
وا زا  ام  هک  تسا  نآ  لیلد  نیا  دناوتیمن . ام 

______________________________

ص 310 ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1)
ص 354 ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 2)

ص 262 ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 88 ؛ ج 5 ، لامکلا ، بیذهت  ص 184 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 3)
93 صص 92 ، ج 5 ، لامکلا ، بیذهت  ص 158 ؛ ج 2 ، نامه ، (. 4)

ص:370  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » ام زا  وا  میتسه و 

، هدـش لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـینکن » باختنا  يرواد  هب  ار  نارگنایغط  «، » توغاطلا یلا  اومکاحت  ـال  : » ناونع تحت  هک  یتاـیاور 
: دومرف هنیمز  نیا  رد  یلاؤس  باوج  رد  ترضح  نآ  تسا . مکاح  تردق  اب  يو  دروخرب  زرط  هناشن 

«2  ... » توغاطلا یلا  مکاحت  اّمناف  لطاب ، وا  قح  یف  ةاضقلا - ناطلّسلا و  مهیلا - مکاحت  نم  ... 
يرواد هب  ار  يرگنایغط  وا  دنک ، راذـگاو  يو - بوصنم  تاضق  ای  مکاح  نانآ - هب  ار  لطاب  ای  قح  زا  معا ؛ دوخ  روما  رد  يرواد  سک  ره 

. تسا هتفریذپ 
رواب و نیا  تفگ  دیاب  دمآیم . رب  تیمکاح  دض  رب  مایق  يارب  مدرم  کیرحت  ددـص  رد  دـیاب  اموزل  ماما  هک  دـناهدرک  روصت  نینچ  یناسک 
. دندوبن هشیر  مکحم و  یگنهرف  یهقف و  هناوتشپ  ياراد  یسابع ، تموکح  دض  رب  تخـس  ياهمایق  نتـشاد  نیع  رد  هک  دوب  نایدیز  هدیقع 
زا ات  هدش  بجوم  رما  نیمه  دیاش  هدوب و  دوخ  يرکف  ياهداینب  میکحت  یپ  رد  رتشیب  هیماما  بهذـم  هک  هدوب  هعیـش  خـیرات  رد  يرما  نینچ 

يرفعج بهذـم  ناونع  هب  دـندوب ، زاتمم  ناماما  ریاس  زا  تهج  نیا  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مان  زا  هعیـش  بهذـم  مان  نامز ، ناـمه 
«3 . » دوش هتخانش 

يانعم هب  تسایس  هب  یگنهرف  تسایس  زا  تیاهن  رد  هک  یتماما  دوش ، عقاو  ثحب  دروم  دیاب  هیواز  نیا  زا  ترـضح  نآ  تماما  تقیقح ، رد 
دروخرب فصو  ماقم  رد  وا  درب . یپ  هدش ، نآ  بکترم  یناتسرهش  هک  یشحاف  هابتـشا  هب  ناوتیم  هک  تسا  اجنیا  زا  دسریم . نآ  حلطـصم 

: دسیونیم ماما  یعامتجا 
«4 . » ّطق ۀفالخلا  یف  ادحأ  عزان  ّطق و ال  ۀمامالل  ضّرعت  ام 

. تخادرپن هزرابم  هب  تفالخ  رس  رب  یسک  اب  هداتفاین و  تماما  رکف  هب  زگره 
نیع دوخ  نیا  دیـشخب و  رارقتـسا  هعماج  نیا  رب  ار  دوخ  تماما  تیمکاـح ، ربارب  رد  درک و  ظـفح  ار  هعیـش  هعماـج  تیوه  ماـما  لـصا ، رد 

: مینکیم لقن  ار  یتیاور  دهاش ، کی  ناونع  هب  اجنیا  رد  تسا . تموکح  دض  رب  هزرابم  تسایس و 
______________________________

ص 344 ج 1 ، ءابدالا ، تارضاحم  (. 1)
ص 453 ج 18 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ص 218 ؛ ج 6 ، بیذهت ، ص 41 ؛ ج 7 ، یفاکلا ، (. 2)

ص 255 یشک ، لاجر  (. 3)
ص 147 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  (. 4)
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ص:371  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: تفگ ترضح  نآ  هب  باطخ  نسح  دندمآ . مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  شنارای  یح و  نب  حلاص  نب  نسح 

: لاقف ءاملعلا ، نع  هولأسف  ءاملعلا ، لاق : ْمُْکنِم ؟» ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » یلاـعت هللا  لوق  یف  لوقت  اـم  هللا  لوسر  نب  اـی 
. تیبلا لهأ  اّنم  ۀّمئألا 

. تسا املع  دوصقم  دومرف : ترـضح  تسیچ »؟ دینک  تعاطا  رمالا  یلوا  لوسر و  ادخ و  زا   » هیآ هرابرد  امـش  رظن  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا 
«1 . » تسا تیب  لها  ام  زا  ناماما  دوصقم  دومرف : ترضح  دندیسرپ ، ار  املع  زا  دوصقم  اهنآ 

هّیکز سفن  اب  ماما  دروخرب  د :

هب ار  دمحم  شدنزرف  نسح  نب  نسح  نب  هللا  دبع  هک  دمآ  دیدپ  اجنآ  زا  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نادـنزرف  نایم  فالتخا 
نیا دیدشت  رد  نامز ، لوط  رد  زین  نایـسابع  هتبلا  تفرگ و  تدش  فالتخا  نیا  هک  دوب  نآ  زا  سپ  درک . یفرعم  « 2  » دمحم لآ  مئاق  ناونع 

تعیب رب  رگید - رفن  دنچ  قداص و  ماما  زج  هب  یـسابع - يولع و  زا  مشاه ، ینب  دیز ، تداهـش  مایق و  زا  دـعب  دـندرکیم . تیلاعف  فالتخا 
يارب ار  تقوم  شبنج  نیا  رد  اهنآ  تکرش  دیاب  میراد ، نایـسابع  هدرپ  تشپ  تکرح  زا  هک  یتاعالطا  اب  دنداهن . ندرگ  هللا  دبع  نب  دمحم 

. تسناد نآ  زا  هدافتسا 
هب هیکز  سفن  شبنج  رد  هک  رادـقم  نیمه  هب  دنتـشادن و  دنـسرب  یلقتـسم  تردـق  هب  هک  نآ  دـیما  زونه  ناـمز  نآ  رد  هک  مه  تفگ  ناوت 

لقن هب  انب  تسا . هدرک  لقن  لیصفت  هب  یناهفصا  جرفلا  وبا  ار ، هیکز  سفن  اب  نایسابع  نایولع و  تعیب  نایرج  دندوب . یضار  دنـسرب ، ییاون 
ماما زا  لفحم  نآ  رد  هک  ینامز  دندوب . رضاح  تعیب  نیا  رد  حافـس  روصنم و  یلع ، نب  حلاص  ماما ، میهاربا  یلع ، نب  دواد  نایـسابع  زا  وا ،

: تفگ هیکز  سفن  ردپ  نسح  نب  هللا  دبع  دمآ ، نایم  هب  نخس  مالّسلا  هیلع  قداص 
؛ مکرمأ مکیلع  دسفی  اّلئل  ارفعج  دیرن  ال 

. دنکیم بارخ  ار  امش  راک  وا  اریز  درادن ؛ یموزل  اجنیا  رد  رفعج  روضح 
______________________________

300 صص 299 - ج 3 ، رابخالا ، حرش  (. 1)
ص 141 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)

ص:372  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هب روبزم  تعیب  « 1 . » درک تداسح  رب  لمح  ار  وا  لمع  نیا  نسح  نب  هللا  دـبع  درک ، مالعا  اهنآ  مایق  اب  ار  دوخ  تفلاخم  ماما  هک  مه  ینامز 

یکدنا اما  دیروش  هنیدـم  رد  لاس 145  رد  درک و  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  هیکز  سفن  اهدعب ، دندیـسر . تردـق  هب  نایـسابع  دیـسرن و  ییاج 
شروش نایرج  رد  دش . هتشک  زین  وا  هک  دیروش  هرصب  رد  لاس 146  رد  مه  میهاربا  شردارب  دیـسر . لتق  هب  روصنم  ياهورین  تسد  هب  دعب 

هب ارجام  نایاپ  زا  سپ  دنتفر و  هکم  هب  هنیدم  هار  رد  عرف  هقطنم  هب  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هنیدـم ، رد  هیکز  سفن 
ترـضح درک . هلگ  شنادـنزرف  نسح و  نب  هللا  دـبع  يزیگناهنتف  رطاـخ  هب  قداـص  ماـما  زا  روـصنم  مه  نآ  زا  شیپ  « 2 . » دنتشگزاب هنیدم 

 ...( ْمُهَعَم َنوُجُرْخَی  اوُجِرْخُأ ال  ِْنَئل   ) رشح هروس  هدزاود  هیآ  هب  هراشا  اب  دش و  روآدای  يو  هب  ار  اهنآ  دوخ و  نایم  فالتخا 
«3 . » تسین مدرم  هماع  تیامح  دروم  یتکرح  نیا  هک  دندرک  هراشا 

اـهمایق و نیا  تسا . هدروآ  جرفلا  وـبا  ار  اـهنآ  ماـن  تسرهف  هک  دنتـشذگرد  روـصنم  نادـنز  رد  مه  نسحلا  ینب  هـب  ناگتـسباو  زا  يرایـسب 
خر ناتسربط  رد  یمالسا ، قرش  رد  زوریپ  مایق  نیتسخن  دش . هجاوم  تسکـش  اب  هدمع  روط  هب  هک  دوب  يدعب  ياهمایق  زاغآ  رـس  اهتـسکش ،

. میاهتفگ نخس  ناریا » رد  عیشت  خیرات   » رد لیصفت  هب  هراب  نیا  رد  دش . راید  نیا  رد  يدیز  تلود  سیسأت  هب  رجنم  هک  داد 
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زا سپ  هدرک و  مایق  هرـصب - رد  میهاربا  هنیدـم و  رد  نسح  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ردارب - ود  ره  هک  دیـشکن  یلوط  تشذـگ و  هلأسم  نیا 
قارع و رد  هک  دوب  اهیدیز  يارب  يرگید  ياهتـسکش  زاغآرـس  تسکـش  نیا  دـندش . هتـشک  یـسابع  ياهورین  اب  یهاتوک  یماظن  يریگرد 

يارب دـمآ و  لئان  یبسن  يزوریپ  هب  ناتـسربط  رد  دـیز - نب  نسح  مایق  اـهمایق - نیا  زا  یکی  هچرگ  دـندز ، یماـظن  شروش  هب  تسد  ناریا 
. دروآ ماود  موس ) نرق  مود  همین   ) نرق مین  هب  کیدزن  یتدم -

______________________________

(، همجرت  ) يرولا مالعا  276 ؛ صص 277 - داشرالا ، زا  لقن  هب  ص 75  یلع ، نب  دیز  مایق  هریـس و  40 ؛ صص 41 - نییبلاطلا ، لتاقم  (. 1)
، يربط خیرات  کن : و  172 ؛ ص 173 - ج 2 ، همغلا ، فشک  جاجتحالا ؛ زا  لقن  هب  ص 56  مالّسلا ، هیلع  قداصلا  مامالا  383 ؛ صص 384 -

نیدلا زع  ط  ص 302 ، ج 7 ،
ص 162 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 2)

ص 355 ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 3)
ص:373  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  مظاک  ماما 

هراشا

ص:375  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: یسربطلا لاق 

مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  ص 298  يرولا ، مالعا  نیدهتجملا  نیز  هنوّمسی  ۀنیدملاب  سانلا  ناک 
شايرابدرب ملح و  لیلد  هب  ار  وا  نایعیش ، هژیو  هب  ناناملسم ، هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هّیماما ، هعیـش  ماما  نیمتفه 

رد و  لاس 128 - هب  ترـضح  نآ  ّدلوت  دناهداد . مظاک  بقل  « 1  » نانمـشد لباقم  رد  شیوخ  مشخ  ظیغ و  ندناشنورف  نادـناعم و  ربارب  رد 
چیه رد  دـلوت  هام  تسا . هدوب  « 2 ، » هیربرب هدـیمح  مان  اب  يردام  زا  هنیدـم - هکم و  ناـیم  تسا  ياهقطنم  هک  ءاوبا - رد  یکدنا 129 - عبانم 
مکاح نادنز  رد  دادـغب ، رد  لاس 183  « 4  » بجر مجنپ  تسیب و  رد  ناـشیا  تداهـش  « 3 . » تسا هدـش  افتکا  لاس  هب  اـهنت  هدـماین و  یعبنم 

«5 . » دناهتسناد بجر  هام  مشش  یخرب  مجنپ و  ار  تداهش  زور  یخرب  تسا . هتفرگ  تروص  دیشرلا ، نوراه  یسابع ، رگمتس 
رد ار  دوخ  فیرـش  رمع  تفرگ و  هدـهع  رب  ار  نایعیـش  يربهر  لاس 148 ، رد  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما 

ياهّتیصخش نایم  رد  دنارذگ . دادغب  هنیدم و 
______________________________

ص 203 هقرحملا ، قعاوصلا  ص 196 ؛ بلاطلا ، ةدمع  ص 279 ؛ داشرالا ، ص 382 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، (. 1)
ثیدح 1. ث 477 ، ج 1 ، یفاکلا ، ةرخآلا . یف  ةدومحم  ایندلا ، یف  ةدیمح  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  (. 2)

ص 35 لالا ، یبنلا و  خیراوت  (. 3)
ص 566 دجهتملا ، حابصم  ص 104 ؛ ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 4)

ص 99 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص 476 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 5)
ص:376  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هب شیوخ  راگزور  دمآرس  تدابع  دهز و  اوقت و  ملع و  رظن  زا  هدوبن و  يو  اب  يربارب  ناوت  ار  یسک  ترضح ، نآ  رصع  رد  دوجوم  يولع 
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. دمآیم رامش 
: دیوگیم ترضح  نآ  هرابرد  دیفم  خیش 

«1 . » اسفن مهمرکأ  اّفک و  مهاخسأ  مههقفأ و  هنامز و  لهأ  دبعأ  مالّسلا  هیلع  یسوم  نسحلا  وبأ  ناک 
. دوب دوخ  نامز  لها  نیرتّتیصخش  اب  نیرتیخس و  نیرتهدنتسرپ و  مالّسلا  هیلع  یسوم  نسحلا  وبا 

: دسیونیم یسربط  خیش 
«2 . » نیدهتجملا نیز  هنوّمسی  ۀنیدملاب  ساّنلا  ناک  و  هّللا ...  باتکل  ساّنلا  ظفحأ  مالّسلا  هیلع  ناک 

. دندیمانیم ادخ  تدابع  رد  ناگدنشوک  تنیز  ار  وا  هنیدم  مدرم  و  دوب ...  ادخ  باتک  هب  تبسن  مدرم  نیرتظفاح  ترضح  نآ 
: دسیونیم نینچ  ترضح  نآ  هرابرد  دیدحلا  یبا  نبا 

«3 . » ربّصلا ملحلا و  کسّنلا و  نیّدلا و  هقفلا و  نم  عمج 
. دوب عمج  ترضح  نآ  رد  همه  یئابیکش ، يرابدرب و  تدابع و  تناید ، تهاقف ،

: دسیونیم يو  هرابرد  ریهش ، خّروم  یبوقعی ،
«4 . » ةدابع ساّنلا  ّدشأ  نم  رفعج  نب  یسوم  ناک  و 

. تسا هدوب  دوخ  نامز  مدرم  نیرتدباع  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 
. ردقلا ریبک  امیلح  اداوج  ادباع  احلاص  ناک  تسا : هدمآ  بهّذلا  تارذش  رد 

هک دنکیم  لقن  متاح  وبا  لوق  زا  اجنامه  تشاد . گرزب  سب  یتّیصخش  دوب و  نارابدرب  نادنمتواخس و  نادباع ، ناحلاص ، زا  ترضح  نآ 
. تسا نیملسم  همئا  زا  یماما  قوثو و  دروم  ترضح  نآ  « 5  » نیملسملا ۀّمئأ  نم  ماما  ۀقث  تفگ :

«6 . » اّیخس ناک  امیلح و  اداوج  ادباع  احلاص  ناک  دیوگیم : یعفای 
نینچ ترضح  نآ  هرابرد  روهشم ، سانشبسن  رفعج ، نب  نسح  نب  ییحی 

______________________________

ص 277 داشرالا ، (. 1)
ص 298 يرولا ، مالعا  (. 2)

ص 273 ج 15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  (. 3)
ص 414 یبوقعیلا ج 2 ، خیرات  (. 4)

304 بهذلا ج 1 ، تارذش  (. 5)
ص 394 نانجلا ج 10 ، تآرم  (. 6)

ص:377  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: تسا هتشون 

«1 . » هداهتجا هتدابع و  نم  حلاّصلا  دبعلا  یعدی  رفعج  نب  یسوم  ناک 
. دشیم هدناوخ  حلاص  دبع  شداهتجا ، تدابع و  تلع  هب  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 

يدراطع داتـسا  دـناهدرک . فیـصوت  نآ  اب  ار  ترـضح  نآ  یّنـس ، هعیـش و  ناثّدـحم  ناخّروم و  هچنآ  زا  تسا  ییاـههنومن  تـالمج ، نیا 
. تسا هدروآ  مهارف  مظاکلا  مامالا  دنسم  دوخ  ياهبنارگ  باتک  رد  ار  لیبق  نیا  زا  يدایز  تالمج 

نیا رد  هبنع  نبا  تسا . هدوب  لثملا  برـض  هک  تسا  ترـضح  نآ  تواخـس  مرک و  هدوب ، هجوت  لباق  همه  زا  شیب  ماما ، يایاجـس  زا  هچنآ 
: دسیونیم هراب 
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«2 . » یسوم ةّرصب  لثملا  برضی  ناک  هّرب و  درا  نم  هیقل و  نم  یطعیف  مهارّدلا  نم  ررص  هّمک  یف  و 
اهنآ زا  تشاد  مشچ  ترـضح  نآ  ناـسحا  هب  هک  یـسک  ره  هب  اـی  دیـسریم و  هـک  یـسک  ره  هـب  دوـب و  رز  زا  ییاـههسیک  وا  دزن  هراوـمه 

. دوب هدش  لثملا  برض  وا  رز  ياههسیک  هک  يروط  هب  دیشخبیم ،
هدروآ نینچ  بیطخ ، لوق  زا  ناکّلخ  نبا  هنیمز  نیا  رد  دـنتخادرپیم . وا  ّتیذا  رازآ و  هب  هک  دـشیم  یناـسک  لـماش  یّتح  ماـما  تواـخس 

. تسا
ۀئام عبرا  رانید و  ۀئام  ثالث  ررّصلا  ّرـصی  ناک  رانید و  فلأ  اهیف  ةّرـصب  هیلا  ثعبیف  هیذؤی  ّهنأ  لجّرلا  نع  هغلبی  ناک  امیرک و  اّیخـس  ناک  و 

«4 . » الثم یسوم  ررص  تناکف  « 3  » ۀنیدملاب اهمّسقی  ّمث  رانید  یتأم  رانید و 
رانید رازه  يواح  هک  يرز  هسیک  تسامـش ، تیذا  ددـص  رد  يدرف  دـندادیم  عالطا  يو  هب  یتقو  هک  دوب  دنمتواخـس  راوگرزب و  نانچ  وا 

میـسقت هنیدـم  لها  نایم  تشاذـگیم و  يرانید  تسیود  دـص و  راهچ  دصیـس و  ياههسیک  رد  ار  اهرز  هشیمه  وا  داتـسرفیم . شیارب  دوب 
. دوب فورعم  يو  رز  ياههسیک  درکیم و 

وا رازآ  هب  هک  یناسک  هب  ترضح  نآ  ششخب  هرابرد  یناهفصا  جرفلا  وبا 
______________________________

ص 339 بیذهتلا ج 1 ، بیذهت  (. 1)
ص 196 بلاطلا ، ةدمع  (. 2)

ص 308 نایعالا ج 5 ، تایفو  ص 27 ؛ دادغب ج 13 ، خیرات  (. 3)
نامه (. 4)

ص:378  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » درادیماو یتفگش  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  هدروآ  یلصفم  تیاور  دنتخادرپیم ،

: دسیونیم مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هرابرد  روهشم  یلاجر  یبهذ ،
«2 . » ءایقتالا داّبعلا  نم  ءامکحلا و  داوجأ  نم  یسوم  ناک  دق  و 

. دوب دنوادخ  راکزیهرپ  ناگدنب  زا  امکح و  نادنمتواخس  زا  رفعج  نب  یسوم 
هب تدم  نیا  مامت  رد  هدرب و  رـس  هب  نادنز  رد  يدامتم  ياهلاس  شترـضح  دوب . يو  تدابع  دهز و  ترـضح  نآ  رگید  صئاصخ  هلمج  زا 

تخـس طیارـش  نآ  رد  ماـما  يرادـهگن  زا  هتفرگ و  رارق  ریثأـت  تحت  وا  نانابنادـنز  زا  يرایـسب  هک  يروـط  هب  دوـب ؛ لوغـشم  ادـخ  تداـبع 
«3 . » دندرکیم يراددوخ 

هب دـیوگیم : عیبر  تسا . مشاه  ینب  ناـبهار  زا  درم  نیا  مشاـه ؛ ینب  ناـبهر  نم  اذـه  ّنا  اـّما  تفگ : عیبر  هب  ترـضح  نآ  هراـبرد  نوراـه 
«4 . » تسین نیا  زج  ياهراچ  کلذ ؛ نم  ّدب  تاهیه ال  داد : خساپ  نوراه  ياهدرک ؟ ینادنز  ار  وا  ارچ  سپ  متفگ : نوراه 

«5 . » تسا هدروآ  ترضح  نآ  تدابع  ترثک  هرابرد  يدنتسم  تیاور  متفه ، نرق  ناخّروم  زا  يدرو  نبا 
: دش لاؤس  ترضح  نآ  زا  اذل  دوب . دنمهقالع  یسوم  شدنزرف  هب  تخس  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مییازفیب  مه  ار  لقن  نیا  تسا  بسانم 

؟ دیراد تسود  ار  یسوم  هزادنا  هچ  امش  دحا ، یّبح  یف  هکرشی  الیک  هریغ  دلو  یل  سیل  نأ  تددو  لاق : یسومل ؟ کبح  نم  غلب  ام 
«6 . » تشادن دوجو  وا  هب  تبسن  نم  یتسود  رد  یکیرش  چیه  ات  متشادن  يدنزرف  یسوم  زج  متشاد  تسود  دومرف : ترضح 

لئاق یناوارف  تاـمارک  هب  وا  هراـبرد  تشاد و  یناوارف  ّتیبوبحم  مدرم ، دزن  ترـضح  نآ  هک  دوب  یقـالخا  كاـپ  يایاجـس  نیمه  لـیلد  هب 
: تسا نیا  تیاور  نومضم  هدرک ؛ تیاور  ار  نآ  زین  یمتیه  رجح  نبا  هک  هدروآ  یتیاور  هنیمز  نیا  رد  يزوجلا  نبا  دندوب .

دیشوک راب  نیدنچ  دروخرب و  ماما  هب  جح  رفس  رد  لاس 149  رد  یخلب  قیقش 
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______________________________

ص 332 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 1)
ص 204 لادتعالا ج 4 ، نازیم  (. 2)

ص 332 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 3)
ص 31 اضرلا ج 1 ، رابخا  نویع  (. 4)

ص 281 داشرالا ، ص 133 ؛ بادآلا ج 1 ، رهز  ص 42 ؛ مظاکلا ج 2 ، مامالا  دنسم  ص 210 ؛ رصتخملا ج 1 ، ۀمتت  (. 5)
ص 356 ج 1 ، ردلا ، رثن  (. 6)

ص:379  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » درک الم  رب  ار  وا  ریمضلا  یف  ام  ياهیآ  ندناوخ  اب  ماما  راب  ره  هک  دسرپب  ترضح  نآ  زا  یبلطم 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  تماما 

. دوب يدعب  ماما  تماما  نییعت  زا  یشان  دمآیم ، دیدپ  نایعیش  نایم  الومعم  هک  یفالتخا 
هتخانشان دوخ  نایعیش  زا  يرایسب  يارب  ماما  تشاد ، دوجو  نایسابع  ّتیمکاح  زا  هک  یتشحو  لیلد  هب  هلمج  زا  یسایس ، لیالد  هب  انب  یهاگ 

. دریگ رارق  راشف  تحت  افلخ  هیحان  زا  دشیم ، نیعم  یماما  تماما  حیرص ، تروص  هب  رگا  هک  دوب  نآ  ناکما  اریز  دنامیم ؛
ات دـش  ببـس  دوب - هدرک  بسک  هعماج  رد  یناوارف  تمظع  هک  مالّـسلا - هیلع  قداص  ماما  هژیو  هب  نایولع ، هرابرد  روصنم  قاـنتخا  تّدـش 

یضعب فرط  زا  ترضح  نآ  نایعیش  بذج  توعد و  دیآ . دوجو  هب  هدنیآ ، يربهر  هب  تبسن  نایعیـش ، زا  یخرب  نایم  یـصاخ  یمگردرس 
. دـشیم تلع  رب  دـیزم  تصرف ، نیا  زا  ناـنآ  يریگهرهب  و  دنتـشاد - تماـما  هیعاد  قحاـن  هب  هـک  مالّـسلا - هـیلع  قداـص  ماـما  نادـنزرف  زا 

ماما هرابرد  نانیمطا  بسک  دندرکیم و  یگدنز  کیدزن  رود و  ياهرهش  رد  اهنآ  اریز  دوب ؛ يرگید  لکـشم  دوخ  زین  نایعیـش  یگدنکارپ 
ماما دوخ ، دـنزرف  ود  رب  نوزفا  دوشن ، صّخـشم  شنیـشناج  هک  نیا  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دوب . يراوشد  راـک  ناـنآ  يارب  یعقاو 

«2 . » داد رارق  دوخ  ّیصو  زین  ار  یسابع  روصنم  هللا ، دبع  مالّسلا و  هیلع  مظاک 
نیمه هب  تشاذگ . ياج  رب  يدایز  ریثأت  یماما  ره  تداهـش  زا  سپ  نایعیـش  نایم  باعـشنا  داجیا  رد  داد و  مه  تسد  هب  تسد  لماوع  نیا 
هّجوت اب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  باحـصا  زا  یکی  هک  يروط  هب  داد ؛ خر  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تلحر  زا  سپ  باعـشنا  نیا  بیترت ،

. درک لاؤس  زین  ترضح  نآ  نیشناج  هرابرد  « 3 . » الامش انیمی و  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبا  دعب  ساّنلا  بهذ  هکنیا : هب 
زا دوب . دمحم  نب  رفعج  نب  لیعامسا  هلأسم  دندرب ، هرهب  نآ  زا  یناسک  تشاد و  دوجو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هک  يرگید  هتکن 

، دوب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رتگرزب  دنزرف  وا  هک  اجنآ 
______________________________

ص 204 هقرحملا ، قعاوصلا  ص 103 ؛ ةوفصلا ج 2 ، ۀفص  (. 1)
ص 390 مظاکلا ج 1 ، مامالا  دنسم  ص 293 ؛ جئارخلا ، (. 2)

ص 31 اضرلا ج 1 ، رابخا  نویع  (. 3)
ص:380  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رد هک  يروط  هب  درک و  تافو  ردـپ  تایح  رد  يو  دوب . دـهاوخ  وا  نآ  زا  هعیـش  هدـنیآ  يربهر  هک  دـندرکیم  ناـمگ  نایعیـش  زا  يرایـسب 
نآ زا  سپ  ياهدع ، لاح  نیا  اب  دننک . نیقی  شگرم  هب  وا  هزانج  ندید  اب  نایعیش  ات  دنتشاد  رارـصا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ ، تیاور 

هرابرد دـندروآ . دوجو  هب  هعیـش  رد  هّیلیعامـسا  ای  هّینطاب  هیباطخ ، مانب  ياهقرف  رگید ، ياههناهب  ای  لیعامـسا و  تیودـهم  هیعاد  اب  ترـضح 
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اعبط هتـشاد و  یـسایس  هبنج  ردـپ ، زا  سپ  نایعیـش  ماما  ربهر و  ناونع  هب  وا  ندـش  حرطم  لامتحا - هب  هک - تسا  نیا  مهم  هتکن  لیعامـسا ،
حیرص نیعت  زا  شیوخ  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  ات  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هژیو  هب  تسا ؛ هدوب  رثؤم  رما  نیا  رد  زین  وا  ندوب  رتگرزب 

هیلع مظاک  ماما  زاغآ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدمآ  اهنآ  رد  هک  ییاهلقن  اب  رما  نیا  هک  تفگ  دیاب  درکیم . يراددوخ  نیـشناج 
. درادن یتافانم  « 1 ، » درک یفرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  باحصا ، صاوخ  زا  یخرب  هب  ار  مالّسلا 

ههبش هک  دش  حرطم  ياهنوگ  هب  ردپ ، نامز  رد  لیعامسا  دش  رکذ  هک  یلیالد  هب  لاح  نیا  اب  تسا . هدش  لقن  فلتخم  قرط  زا  تایاور  نیا 
. تشاد دوجو  نایعیش  زا  یخرب  نایم  رد  وا  تماما  ینیشناج و 

يدروخرب نمض  رد  ترضح  نآ  هدوب و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يزور  هک  تسا  هدمآ  راتخم  نب  ضیف  زا  یتیاور  رد  هنومن  ناونع  هب 
سپ هعیش )  ) مدرم هک  میتشادن  یکش  ام  مدرک : ضرع  دیوگیم : ضیف  تسین . وا  نیشناج  لیعامسا  هک  درک  حیرصت  يو  هب  دمآ  شیپ  هک 

یفرعم يو  هب  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  یـسوم  شدنزرف  ماما ، هک  تسا  هدمآ  تیاور  همادا  رد  هاگنآ  تفر . دنهاوخ  وا  غارـس  هب  امـش  زا 
«2 . » درک

راکنا ماما  مدومن و  ترـضح  نآ  زا  سپ  لیعامـسا  تماما  هب  هراشا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگیم : زین  یفریـص  راّمع  نب  قاحـسا 
: هدمآ يرگید  تیاور  رد  « 3 . » دندومرف

نیا ماما  دیاهداد . رارق  دوخ  ّیـصو  ار  لیعامـسا  امـش  هک  هتفگ  نم  هب  لیلجلا  دبع  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  حیبص  نب  دیلو 
«4 . » دومرف یفّرعم  وا  هب  ار  مظاک  ماما  هدرک و  راکنا  ار  بلطم 

______________________________

307 صص 309 - یفاکلا ج 1 ، (. 1)
ص 324 ینامعن ، هبیغلا ، کن : ش 663 ؛ ص 355 ، یشک ، لاجر  (. 2)

ص 326 هبیغلا ، (. 3)
ص 22 راونالا ج 48 ، راحب  (. 4)

ص:381  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نانیمطا اب  ار  وا  گرم  نایعیـش  هک  تشاد  رارـصا  تشذـگرد ، لیعامـسا  هک  نآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب 

- دوب هدش  جیورت  هعیـش  تالغ  زا  یخرب  نایم  رد  هک  تیودـهم  هب  داقتعا  قباوس  هب  هّجوت  اب  يو - ندوب  هدـنز  رّوصت  اریز  دـنریذپب ؛ رطاخ 
زا يریگولج  يارب  زین  لیعامـسا  گرم  رب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رارـصا  تشاد و  لابند  هب  هعیـش  نایم  رد  ار  دیدج  هقرف  شیادـیپ  رطخ 

. دوب فارحنا  نیمه 
، یّقر ریثک  نب  دواد  ات  داد  روتـسد  نم  هب  ترـضح  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هناخ  رد  هک ، هدـش  لقن  هرارز  زا  يرگید  تیاور  رد 

دارفا نانآ  رـس  تشپ  دـندش ، رـضاح  ناـگدربمان  هک  نآ  زا  سپ  منک . رـضاح  ترـضح  نآ  شیپ  ار  رمع  نب  لّـضفم  ریـصب و  وبا  نارمح ،
؛ لیعامـسا هجو  نع  یل  فشکا  دواد  ای  دومرف : ماما  دیـسر  رفن  یـس  هب  نارـضاح  دادعت  هک  نآ  زا  دعب  دندش . دراو  جیردت  هب  مه  يرگید 

.« رادرب لیعامسا  يور  زا  ار  زادناور  دواد  يا  »
هدرم وا  تفگ : دواد  هدرم ؟» ای  تسا  هدنز  وا  ایآ  دواد  يا  . » ّتیم وا  وه  ّیح  دواد أ  ای  دیـسرپ : ماما  دز . رانک  لیعامـسا  يور  زا  زادناور  وا 

ار راک  نیا  رگید  راب  ماما  دندومن . يو  گرم  هب  فارتعا  هدید و  ار  وا  دسج  يرگید  زا  سپ  یکی  ماما ، روتسد  هب  نارـضاح  سپـس  تسا .
وا گرم  هب  ات  تشاداو  ار  دارفا  ماما  دنراذگب ، دحل  رد  ار  وا  دنتساوخیم  هک  یعقوم  دندروآ و  ناتـسربق  هب  ار  وا  هک  نیا  ات  هدومرف  رارکت 

«1 . » دومرف دیکأت  دوخ  زا  سپ  ماما  ناونع  هب  رفعج  نب  یسوم  هب  هاگنآ  دنهد ؛ تداهش 
: دسیونیم دیفم  خیش 
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یلع هریرـس  عضوب  رما  ءادر و  ءاذـح و ال  ریغب  هریرـس  مّدـقت  امیظع و  اـنزح  هیلع  نزح  ادـیدش و  اـعزج  هیلع  عزج  هللا  دـبع  اـبا  ّنا  يور  و 
ۀلازا هدعب و  نم  هل  هتفالخ  نّیناّظلا  دنع  هتافو  رما  قیقحت  کلذـب  دـیری  هیلا  رظنی  ههجو و  نع  فشکی  ناک  ةریثک و  ارارم  هنفد  لبق  ضرالا 

«2 . » هتایح یف  مهنع  ۀهبّشلا 
ءادر شفک و  نودب  تفرگ و  ارف  ار  وا  یمیظع  هودنا  تسیرگ و  تدش  هب  لیعامـسا ، گرم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدـش  تیاور 

هاگن نآ  هب  دوشگیم و  ار  وا  تروص  هبترم  ره  دنراذگب و  نیمز  رب  ار  توبات  داد  روتسد  راب  نیدنچ  داتفا و  هار  وا  توبات  ولج 
______________________________

ینامعن ص 328 هبیغلا ، (. 1)
ص 267 داشرالا ، (. 2)

ص:382  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هدرک تباث  دنتسنادیم  شردپ  نیشناج  ار  لیعامـسا  هک  یناسک  يارب  ار  وا  تشذگرد  ّتیمتح  هک  دوب  نآ  راک  نیا  زا  شروظنم  درکیم ؛

. درادرب نایم  زا  ار  ههبش  نیا  دوخ  تایح  رد  لاح ، نیع  رد  و 
نمؤم هارمه  دـیوگیم : هک  ملاس  نب  ماشه  زا  تسا  یتیاور  دـهدیم ، ناشن  هراـب  نیا  رد  ار  نایعیـش  زا  یخرب  یمگردرـس  هک  یتاـیاور  زا 
تاکز هراب  رد  هللا  دبع  زا  یلئاسم  ام  دناهدمآ . درگ  دّـمحم  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع  هناخ  رد  رب  يرامـش  میدـید  هک  میدوب  هنیدـم  رد  قاطلا 
جراوخ هلزتعم ، هیدـیز ، هیردـق ، هئجرم ، ياههقرف  زا  میتسنادیمن  میدـمآ و  نوریب  هاگنآ  دادـن . ام  هب  یحیحـص  باوج  وا  یلو  میدیـسرپ ؛

هک تسا - روصنم  ناسوساج  زا  یسوساج  میدرک  رکف  میتخانـشیمن . ار  وا  هک  میدید  ار  یـصخش  لاح  نیا  رد  مینک . لوبق  ار  کی  مادک 
وبا هناخ  هب  ار  ام  وا  لامتحا ، نیا  فالخ  رب  یلو  دندوب - هدرک  ذوفن  اهنآ  نایم  رد  دّـمحم  نب  رفعج  نایعیـش  ییاسانـش  روظنم  هب  هنیدـم  رد 

لـصاح نیقی  يو  تماما  رب  دندومن و  ییاهـشتسرپ  هدش ، دراو  ریـصب  وبا  لیـضف و  هک  میدوب  اجنآ  رد  زونه  درب . رفعج  نب  یـسوم  نسحلا 
لوبق ار  رفعج  نب  هللا  دبع  هک  یکدنا  رایـسب  رامـش  زین  یطاباس و  راّمع  هورگ  زج  دـندمآیم ، هتـسد  هتـسد  وس  ره  زا  مدرم  هاگنآ  دـندرک .

«1 . » دنتشاد
تماما تیاصو و  هیعاد  هک  ار  یسک  ره  قیقحت ، نودب  هک  دندوبن  یناسک  نایعیـش  هک  تسا  نیا  دنکیم  هجوت  بلج  الاب  تیاور  رد  هچنآ 

نیقی هب  یملع  هیحاـن  زا  يو  تماـما  رد  هک  هاـگنآ  دـندرکیم و  یباـیزرا  ار  وا  شناد  یـصاخ ، تـالاؤس  حرط  اـب  هکلب  دـنریذپب  تـشاد ،
ناشن ریصب  وبا  لیـضف و  هرابرد  مه  ماشه و  هرابرد  مه  ار ، يواکجنک  تقد و  نیا  الاب  تیاور  دنتفریذپیم . تیاصو  هب  ار  وا  دندیـسریم ،

. دوب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیش  هّجوتم  روصنم  يوس  زا  هک  دراد  هراشا  ییاهدیدهت  هب  نینچمه  دهدیم .
- دناهدیمان هّیحطف  ار  وا  هب  ناگدنورگ  ببـس  نیمه  هب  دوب و  حطفا  هللا  دبع  هب  روهـشم  هک  ار - رفعج  نب  هللا  دـبع  نایعیـش ، هک  ار  هتکن  نیا 

وا زا  دنتفاین و  يو  شیپ  یشناد  هدومزآ و  نآ  زج  تاکز و  زامن و  هرابرد  مارح  لالح و  لئاسم  زا  یضعب  حرط  هلیسو  هب  « 2»
______________________________

ص 297 حئارجلا ، جئارخلا و  351 ؛ ص 352 - یفاکلا ج 1 ، (. 1)
ص 77 ۀعیشلا ، قرف  کن : مان  نیا  هرابرد  (. 2)

ص:383  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هب یتدیقع ، رظن  زا  هللا ، دبع  شیارگ  هب  هراشا  يرگید ، تایاور  لقن و  نیا  رد  تسا . هدروآ  « 1  » ۀعیشلا قرف  رد  زین  یتخبون  دنتفاترب ، يور 

«2 . » تسا هدش  هئجرم 
: درامشیمرب بیترت  نیدب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تلحر  زا  سپ  هقرف  شش  هب  ار  هعیش  باعشنا  یتخبون 

. دندوب مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  تیودهم  رب  دقتعم  هک  یناسک  - 1
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. دندیزرویم رارصا  لیعامسا  ندوب  هدنز  رب  زونه  هک  هصلاخ  هیلیعامسا  - 2
«3 . » دنتشاد داقتعا  لیعامسا  دنزرف  دّمحم  تماما  هب  هک  نانآ  - 3

. دندوب دقتعم  جابید  هب  فورعم  رفعج  نب  دّمحم  تماما  هب  هک  ياهتسد  - 4
. دنتشاد لوبق  تشذگ - شرکذ  هک  ار - حطفا  هللا  دبع  تماما  هک  یهورگ  - 5

زا یتقو  اما  دنتفر  وا  غارـس  هب  « 4  » مامالا دلو  نم  ربکألا  یف  ۀمامالا  ثیدح : دانتـسا  هب  نایعیـش  دـیوگیم : فالتخا  نیا  لیلعت  رد  یتخبون 
. دنتفر وا  غارس  هب  هعیش  خیاشم  زا  يرایسب  ادتبا  رد  دسیونیم : يو  دندرک . شیاهر  دماین  رب  شیاهشسرپ  هب  خساپ 

ناوریپ تشاذگن و  یقاب  دوخ  زا  يرـسپ  دنزرف  چیه  تفگ و  تایح  دوردب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  زا  سپ  زور  دودح 70  هللا  دبع 
نامه رد  نانآ  زا  يرامـش  هچرگ  دـندیورگ . مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تماما  هب  هتـشگرب و  يو  تماما  هب  داقتعا  زا  یگمه  راچان  وا 

. دندوب هتشگزاب  مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  يوس  هب  هللا  دبع  تایح  نارود 
. دنتشاد داقتعا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تماما  هب  هک  یناسک  - 6

دیبع قاط ، نمؤم  نامعن ، نب  دّمحم  يرباسلا ، عاّیب  دیزی  نب  رمع  «، 5  » روفعی یبا  نب  هللا  دبع  ملاس ، نب  ماشه  نوچ  يدارفا  نایعیـش  نایم  زا 
باسح هب  هعیـش  ياـهقف  زا  رظن و  ملع و  لـها  ناـنآ و  ناـگرزب  زا  هک  مکح  نب  ماـشه  و  « 6  » بلغت نب  ناـبا  جاّرد ، نب  لـیمج  هرارز ، نب 

تماما هب  هک  یناسک  اهنت  دنتفریذپ . ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تماما  هب  دندمآیم ،
______________________________

77 صص 78 - ۀعیشلا ، قرف  (. 1)
ص 253 هراتخملا ، لوصفلا  (. 2)

، اهدعب لاح  نیا  اب  ص 252 . هراتخملا ، لوصفلا  کن : دنادیم ، كدنا  رایسب  دندش  لئاق  وا  تماما  هب  هک  ار  یناسک  دادعت  دیفم  خیش  (. 3)
. تفای ترهش  هیلیعامسا  مان  هب  هک  دوب  هورگ  نیمه 

. تسا یلبق  ماما  دنزرف  نیرتگرزب  نآ  زا  تماما  (. 4)
. تسا هدش  هراشا  ایاضق  نیا  زا  شیپ  وا  تشذگرد  هب  عبانم  یخرب  رد  (. 5)

نامه (. 6)
ص:384  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دوب یطاباس  یسوم  نب  راّمع  يرگید  نیعا و  نب  ریکب  نب  هللا  دبع  اهنت  دندیورگن  يو 
لیالد هدروآ و  ترـضح  نآ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیـش  ناـیم  رد  هدـش  ادـیپ  تاباعـشنا  يرولا ، مـالعا  رد  یـسربط  موحرم 

«2 . » تسا هدرک  رکذ  زین  ار  نانآ  شیارگ 

مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  یسایس  ياهدروخرب 

ات اهنآ  دوب . یـسابع  ماّکح  يرگمتـس  دادبتـسا و  هلحرم  نیتسخن  اب  فداصم  درکیم ، یگدنز  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  ینارود 
؛ دنتشاد یمیالم  اتبسن  دروخرب  نایولع  اب  صوصخ  هب  مدرم و  اب  دنتفرگ ، تسد  رد  نایولع  مان  هب  ار  تموکح  مامز  هک  نآ  زا  سپ  يدنچ 

ياهدنکارپ ياهمایق  زورب  اب  رگید  فرط  زا  دندرک و  مکحتسم  ار  دوخ  هطلـس  ياههیاپ  هتفای و  رارقتـسا  تموکح  رد  هک  نیا  ضحم  هب  اما 
اهراشف نیرتدیدش  ریز  ار  دوخ  نافلاخم  هتشاذگ و  يرگمتس  رب  ار  انب  درک ، نارگن  تخس  ار  اهنآ  دمآ و  دیدپ  نایولع  زا  يرادفرط  هب  هک 
ینیشناج ندروآ  تسد  هب  يارب  شیناهنپ ، ياهشالت  رطاخ  هب  ار  یلع  نب  هللا  دبع  نوچمه  دوخ  ناتسود  نیرتکیدزن  یّتح  اهنآ  دنداد . رارق 

. دندرب نیب  زا  زین  ار  یناسارخ  ملسم  وبا  هملس و  وبا  بیترت  نیمه  هب  دنتشک . حافس 
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«3 . » دنتشذگرد وا  ياهنادنز  رد  مه  نانآ  زا  يرتشیب  رامش  دناسر ؛ تداهش  هب  ار  نایولع  زا  یناوارف  رامش  روصنم 
هچ ره  تّدش  اب  دوب  نومأم  تفالخ  هرود  هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  نامز  ات  دش و  زاغآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  زا  راشف  لامعا  نیا 

يراتفردـب و تفالخ  هاگتـسد  هک  دـییاپن  يرید  یلو  دـندرک ، یـسایس  تینما  ساسحا  یکدـنا  نومأم  نامز  رد  مدرم  تفاـی ؛ همادا  رتماـمت 
. تفرگ رس  زا  هرابود  ار  مدرم  رب  راشف  لامعا 

یملع و هینب  ناوارف ، نادرگاش  تیبرت  اب  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  نآ  زا  شیپ  هک  دـش  زاغآ  ياهرود  رد  نایـسابع  یـسایس  راـشف 
رد هرود  نیا  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دندوب . هدروآ  دـیدپ  هعیـش  نایم  رد  میظع  یـشبنج  دـندوب و  هدرک  تیوقت  ار  هعیـش  یثیدـح 

نیا زکرم 
______________________________

ص 79 ۀعیشلا ، قرف  (. 1)
ص 288 يرولا ، مالعا  (. 2)

222 صص 221 - يرخف ، خیرات  (. 3)
ص:385  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دـننک رارقرب  نایعیـش  نایم  ار  يرکف  لداعت  نزاوت و  یملع ، تکرح  نیا  رد  ات  دوب  نآ  ناشیا  تلاسر  لاـح  نیع  رد  تفرگ . رارق  اـهراشف 
تحت ار  ماما  ات  درک  راداو  ار  اهنآ  هک  دوب  یلماع  نیرتمهم  نیا  دنریذپب . ماما  يربهر  اب  ار  هعیش  مان  هب  یلکشت  دنتسناوتیمن  نایسابع  اعبط 

. دنراذگب راشف 
نیشناج درم . هکم  رد  لاس 158  رد  یسابع  روصنم  دش . رادهدهع  ار  تماما  لاس 148  رد  شردپ  تداهش  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما 

. دوب یسابع  يدهم  شدنزرف  لاس 169  ات  يو 
نیا مامت  رد  دیسر و  تداهـش  هب  لاس 183  رد  ماما  دیـسر . تفالخ  هب  نوراه  هاگنآ  درک و  تفالخ  یـسابع  يداه  لاس  کـی  نآ  زا  سپ 

. دوب رادهدهع  ار  یماما  نایعیش  يربهر  اهلاس 
زیمآضارتـعا ياـهتکرح  نارود  نیا  رد  دوب و  نایعیـش  يارب  یتخـس  رایـسب  نارود  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  رـصع  میتـفگ  هک  هنوگناـمه 

رد خف - دیهـش  یلع ، نب  نیـسح  مایق  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  تفرگ  تروص  یـسابع  يافلخ  هب  تبـسن  نایولع  نایعیـش و  هیحان  زا  يددـعتم 
بیقر نیرتمهم  عقاو  رد  داد . خر  نوراه  نامز  رد  هک  دوب  هللا  دبع  نادـنزرف  سیردا  ییحی و  شبنج  زین  و  یـسابع - يداه  تموکح  نامز 

. دریگب اهنآ  تراظن  تحت  تخس  ار  نانآ  تموکح  هک  دوب  یعیبط  دندوب و  نایولع  نایسابع ،
اهنآ نیرتهدـمع  هک  دـناهدرک  لـقن  ار  مالّـسلا  هـیلع  رفعج  نـب  یـسوم  اـب  یـسابع  ياـفلخ  ددـعتم  ياـهدروخرب  ثیدـح ، خـیرات و  بـتک 

ات دندیشوکیم  هدرک و  يراشفاپ  هیقت  تیاعر  موزل  رب  یگمه  هعیش  ناماما  هک  تشاد  هجوت  دیاب  لاح  نیع  رد  تسا . نوراه  ياهدروخرب 
اهنآ یـسایس  تاکرح  زا  دـناوتن  خـیرات  ات  دـشیم  ببـس  تیعـضو  نیا  اعبط  دـنیامن . هرادا  یناهنپ  روط  هب  ار  اهنآ  يربهر  هعیـش و  لّکـشت 
نینچ نودـب  تسناوتیمن  هک  تسا  هعیـش  ندـنام  راوتـسا  نامه  دایز ، ياهـشالت  نیا  دـهاش  لاح ، نیا  اب  دروآ . لمع  هب  یقیقد  یبایـشزرا 

. تسا خیرات  رد  هعیش  يراوتسا  مهم  لماع  دش ، هدرب  راکب  نآ  تیاده  رد  هک  یتفارظ  تکرح و  نیا  يربهر  دنامب . اجرباپ  ییاهشالت 
هویـش زین  ماما و  تیعقوم  اهدروخرب ، نیا  رد  هک  تشاد  میهاوخ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  نوراه  هژیو  هب  افلخ  دروخرب  رب  يرورم  کنیا 

. دیآیم تسد  هب  ترضح  نآ  یسایس 
: دسیونیم هدروآ  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  روصنم  دروخرب  رد  يربخ  بوشآ  رهش  نبا 

ص:386  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
خـساپ رد  ماما  دریگب . وا  فرط  زا  دنروآیم  هک  ار  ییایاده  هتـسشن و  یـسلجم  رد  وا  ياج  هب  زورون ، دـیع  رد  ات  تساوخ  ماما  زا  روصنم 
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: دومرف
نأ هللا  ذاعم  مالـسإلا و  اهاحم  سرفلل  ۀّنـس  ّهنا  اربخ ؛ دیعلا  اذهل  دجا  ملف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  يّدج  نع  رابخألا  تشّتف  دق  ّینا 

«1 . » مالسإلا هاحم  ام  ییحن 
زا دیع  نیا  مدرکن . ادیپ  دیع  نیا  هراب  رد  يربخ  مدرک و  یـسررب  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدـج  زا  هک  ار  يرابخا  نم 

هدرب نایم  زا  ار  نآ  مالـسا  هک  ار  يزیچ  هک  نیا  زا  مربیم  هاـنپ  ادـخ  هب  تسا . هدیـشک  نـالطب  طـخ  نآ  رب  مالـسا  هک  تسا  ناـیناریا  ننس 
. منک هدنز  ار  نآ  هرابود 

نآ فورعم  نیقاهد  یتح  روصنم و  نایرکـشل  زا  يرایـسب  هک  ارچ  دـهدیم ، ماجنا  دـنجلل » ۀسایـس   » ار راـک  نیا  تفگ : خـساپ  رد  روصنم 
هب يدایز  هوجو  بیترت  نیا  هب  دـندرکیم . ادـها  روصنم  هب  يداـیز  يایادـه  دـیع ، نیا  تبـسانم  هب  هک  دوب  یعیبط  دـندوب و  یناریا  یحاون 

هتـسشن و سلجم  نآ  رد  روصنم  فرط  زا  زور  نآ  ات  درک  روبجم  ار  ماما  يو  دـشیم . هدوزفا  تشاد - ترهـش  زین  لـخب  هب  هک  وا - هنیزخ 
. تسا هجوت  لباق  روصنم  تکرح  نیا  اب  ماما  دروخرب  لاح  نیا  اب  دریگب . ار  نایرکشل  يایاده 

نایم طابترا  داجیا  درگاش و  تیبرت  ثیدـح و  لقن  سیردـت و  لوغـشم  ماما  هک  یـسابع  يدـهم  تموکح  هلاس  هد  نارود  رد  نآ ، زا  دـعب 
هک اـهنآ  نیرتـمهم  هلمج  زا  تسا . هجوـت  لـباق  هک  هدرک  تبث  ار  ییاـهدروخرب  خـیرات  دوـب ، فـلتخم  یحاوـن  رد  هعیـش  ناربـهر  دوـخ و 

ندش دازآ  سپـس  ندرک و  ینادنز  تشادزاب و  دناهدرک ، لقن  هعیـش  تاور  زین  ناکّلخ و  نبا  و  يدادغب ، بیطخ  ریثا ، نبا  دننام  یناخّروم 
یهوجو ترـضح  هک  دادیم  لامتحا  دوب و  هتخادـنا  تشحو  هب  ار  وا  ماما  ياهشـشخب  الامتحا  هک  یـسابع  يدـهم  تسا . دادـغب  رد  ماما 

هنیدم رد  دوخ  رادنامرف  هب  ار  ترضح  تشادزاب  روتسد  دنکیم ، فرصم  نایعیش  تیوقت  نداد و  نامزاس  يارب  ار  نآ  هدرک و  يروآعمج 
رد ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماگنه  بش  تخادنا . نادنزب  ار  وا  يدـهم  درک . دادـغب  هناور  ریگتـسد و  ار  ماما  زین  وا  دومن . رداص 

: دومرفیم وا  هب  هک  دید  باوخ 
______________________________

51 صص 52 - ج 1  مالّسلا ، هیلع  مظاک  مامالا  دنسم  ج 2 ص 379 ؛ بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، (. 1)
ص:387  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 « ؟ ْمُکَماحْرَأ اوُعِّطَُقت  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَهَف 
؟ دیربب ار  ناتیدنواشیوخ  دنویپ  دینک و  داسف  نیمز  رد  دیهاوخیم  دیدیسر  تموکح  هب  رگا  ایآ 

شیپ ار  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  داد  روتـسد  درک و  ادص  تشاد  مان  عیبر  هک  ار  دوخ  بجاح  دش ؛ رادیب  باوخ  زا  هظحل  نامه  رد  يدـهم 
ار هیآ  نیا  هک  مدید  باوخ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : دـناشن و  شیوخ  رانک  رد  ار  ناشیا  دـمآ ، ماما  یتقو  دـنک . رـضاح  وا 

. دناوخیم
: دیسرپ وا  زا  سپس 

؟ يدلو نم  دحا  یلع  وا  ّیلع  جرخت  نا ال  یّنمؤتف  أ 
؟ ینکن مایق  منادنزرف  زا  یکی  ای  نم و  هیلع  هک  یهدیم  نانیمطا  نم  هب  ایآ 

. ینأش نم  وه  کلذ و ال  تلعف  ام  هّلل  و  دومرف : ماما 
. تسین نم  نأش  رد  الوصا  راک  نیا  ماهدرکن و  يراک  نینچ  نم  دنگوس  ادخ  هب 

ددرگزاب و هنیدـم  هب  یـضار  وا  ات  دـیامن  دروخرب  وا  اب  ياهنوگ  هب  ماما ، ياـههتفگ  قیدـصت  راـنید و  رازه  هس  نداد  اـب  اـت  دیـشوک  هفیلخ 
«2 . » دینادرگزاب هنیدم  هب  ار  ترضح  نآ  گنردیب 

. درک میهاوخ  لقن  نیا  زا  سپ  هک  داد  خر  نوراه  نامز  رد  ترضح  نآ  يارب  يدمآشیپ  نینچ  ریظن  رگید  راب 
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لقن مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زج  رگید ، همئا  زا  رتشیب  الومعم  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هراـبرد  يداـع  ریغ  ياهدادـیور  هک  تسا  ینتفگ 
يربخ نآ  هنومن ، تفای . ناوتیم  ثداوح  هنوگ  نیا  يارب  يدایز  دـهاوش  زین  یعیـش  ریغ  عبانم  رد  یتح  هکناـنچ  هک  اـجنآ  اـت  تسا ؛ هدـش 
. تسا هدرک  لقن  شنادنزرف ، فالتخا  هرابرد  نوراه ، هب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  ییوگشیپ  هرابرد  لاوطلا  رابخا  رد  يرونید  هک  تسا 

______________________________

47 دمحم ، هروس  (. 1)
نایعالا تایفو  ص 30 ؛ ج 13 ، دادغب ، خیرات  ص 136 ؛) راصبالا ، رون  زا   ) ص 454 مالّسلا ج 1 ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مامالا  ةایح  (. 2)

ج مالّسلا ، هیلع  مظاکلا  مامالا  دنـسم  ص 500 ؛) نییبلاطلا ، لتاقم  زا   ) ص 251 ۀعیشلا ، داهج  ص 264 ؛ ج 2 ، بقانملا ، ص 308 ؛ ج 5 ،
ص ج 1 ، رصتخملا ، ۀمتت  ص 394 ، ج 1 ، نانجلا ، ةآرم  ص 85 ؛ ج 6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 213 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  زا   ) ص 57 ، 1

ص 304) ج 1 ، بهذلا ، تارذش  310 ؛
ص:388  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ارچ دیسرپ : دید  یلاح  نینچ  رد  ار  وا  هک  ماما  دنکیم . ملاظم  در  وا  هک  دید  دش و  دراو  یـسابع  يدهم  رب  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ینامز 
فیـصوت نینچ  وا  يارب  ار  كدـف  يارجام  ماما  تسیچ ؟ نآ  دیـسرپ : يدـهم  ینادرگیمن ؟ رب  هدـش  هتفرگ  اـم  زا  متـس  هار  زا  هک  ار  هچنآ 

نآ هک  دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  صلاخ  کلم  تسا ، باکر » لیخ و ال  هیلع  فجوی  مل  ام   » هلمج زا  هک  نیا  لـیلد  هب  كدـف  درک :
يریگولج راک  نیا  زا  مود  هفیلخ  دنادرگرب ، مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  نآ  دوب  هدش  رـضاح  نمیا  ّما  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  ار 

«1 . » هیف رظناف  ریثک  اذه  تفگ : هفیلخ  درک . صخـشم  ار  كدف  دودح  ماما  منادرگرب . ات  نک  صخـشم  ار  نآ  دودح  تفگ : يدـهم  درک .
(. منکیم رکف  نآ  هرابرد  تسا  دایز  رادقم  نیا  )

لها هب  كدف  ندنادرگزاب  زا  عنام  هک  ار  یناسک  تیموکحم  وا  هک  نآ  رب  نوزفا  اریز  دـهدن ؛ ماجنا  ار  يراک  نینچ  يدـهم  هک  دوب  یعیبط 
رایتخا رد  ار  یناوارف  یلام  تاناکما  تسناوتیم  نآ  يراذگاو  دندوب - زین  وا  دوخ  دادجا  اهنآ  نایم  رد  و  تفریذـپیم - دـندوب  هدـش  تیب 

. دشاب تسناوتیمن  تموکح  تحلصم  هب  نیا  هک  دهد  رارق  ماما 
هک دوب  وا  نامز  رد  دنامن . هدـنز  لاس  کی  زا  شیب  يو  دـمآ . راک  رـس  رب  يداهلا  یـسوم  شدـنزرف  لاس 169 ، رد  يدـهم  گرم  زا  سپ 

اهیبلاط زا  نآ  رد  دروآ و  نابز  رب  دنچ  يراعشا  وا  دندروآ ، يداه  يارب  ار  وا  رس  یتقو  دش . هتشک  درک و  مایق  ّخف ، دیهش  یلع  نب  نیسح 
دهاوخ ار  وا  هک  درک  دای  مسق  دومن و  راهظا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  ار  دوخ  دیدش  ینارگن  سپس  يو  درک . مهتم  محر و  عطق  هب 

. هیلع تیقبا  نا  هللا  ینلتق  تیبلا  اذه  یف  ۀیصولا  بحاص  ّهنأل  هتّجح  ّالا  عّبتا  هرما و ال  نع  ّالا  نیسح  جرخ  ام  هللا  و  تشک :
نیا رد  ذوفنرپ )  ) تیصو بحاص  اریز  هتفرگ ؛ رارق  وا  ریثأت  تحت  هدرک و  مایق  مظاک ) ماما   ) وا روتـسد  هب  ّخف ) دیهـش   ) نیـسح مسق  ادخ  هب 

. مراذگب هدنز  ار  وا  رگا  دشکب  ارم  ادخ  تسا ، وا  هداوناخ 
داقتعا هداوناخ  نیا  نادنزرف  زا  مادک  چیه  هن  رفعج و  نب  یسوم  هن  تفگ : درک و  مارآ  ار  وا  دوب  رضاح  سلجم  رد  هک  فسوی  وبا  یـضاق 

رد « 2 . » دنرادن ار  افلخ  هیلع  جورخ  هب 
______________________________

304 بیذهتلا ج 4 ، (. 1)
ص 472 مالّسلا ج 1 ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  ةایح  (. 2)

ص:389  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
قح رد  دینش ، ار  وا  ياهدیدهت  دش و  هاگآ  یـسابع  يداه  تسد  هب  دوخ  تداهـش  يریگتـسد و  رطخ  زا  ماما  هک  ینامز  تسا : هدمآ  همادا 

«1 . » دیسر هنیدم  هب  وا  گرم  ربخ  دعب  يدنچ  درک و  نیرفن  يو 
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فیدر رد  خف ، مایق  هک  تفریذپ  ناوتیم  هچرگ  دشاب ؛ هدوب  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رما  هب  خف  دیهـش  مایق  هک  میرادن  نیقی  زین  ام  عقاو  رد 
راهظا دندشیم ، بوسحم  هعیـش  يوردـنت  حانج  هک  يدـیز  نایعیـش  هک  تسا  ینتفگ  تسا . نایـسابع  دـض  رب  نایولع  ياهمایق  نیرتملاس 

هب ار  مملع  نم   ) مهلهج یلا  یملع  عدا  نکل ال  و  دومرفیم : خساپ  رد  ماما  درادن . داهج  هب  داقتعا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دـندرکیم 
(. مراذگیمناو نانآ  لهج 

اهنآ ناربـهر  یهاـگ  تفرگیم و  تروص  ّتین  صوـلخ  تقادـص و  يور  زا  هچرگ  اـهمایق  نیا  تفگ ، دـیاب  يدـیز  ياـهمایق  هراـبرد  اـّما 
اهنآ دوب . رمثیب  اهنیا  راک  ناشترثک ، یگدرتسگ و  مغر  یلع  یـسایس و  فلتخم  لیالد  هب  اّما  دـندوب ، راکادـف  لضاف و  ملاع و  یـصاخشا 

ریگرد اهنآ  اب  هلأسم  نیا  رد  دنتـشادن ، اهمایق  نیا  اب  یتقفاوم  هک  یماما  نایعیـش  دـندرواین . تسد  هب  یتیقفوم  نیرتمک  قارع  رد  مک  تسد 
هیدیز نیب  جیردت  هب  هک  یقیمع  تافالتخا  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  اهمایق  نیا  رد  نایماما  تکرـش  دمآ . دیدپ  یتافالتخا  اهنآ  نایم  هدش و 
هعیـش اهیدیز و  نایم  تافالتخا  دنتـشاد . هدهع  هب  هعیـش  ناماما  زا  ریغ  یناسک  ار  اهیدیز  يربهر  اریز  دوبن ؛ تسرد  دـمآ ، دوجو  هب  اهنآ  و 

لکشم رایـسب  ار  هعیـش  اهیدیز و  يراکمه  هک  اجنآ  ات  دیـسر ، دوخ  جوا  هب  هیکز  سفن  نایرج  رد  هدش و  زاغآ  دیز  دوخ  نامز  زا  الامتحا 
رد اهنت  هن  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  اّما  دندرک ، تکرـش  مایق  نآ  رد  هنیدم  نایولع  تیرثکا  درک ، مایق  ّخـف  دیهـش  هک  ینامز  تخاس ؛

«2 . » دومن دزشوگ  يو  هب  زین  ار  وا  یمتح  تداهش  تسکش و  هکلب  درکن  تکرش  نآ 
مکاح دوب . یـسابع  يداه  يوس  زا  نایولع  رب  هدراو  ياهراشف  تدش  دش ، يو  لیجعت  ببـس  هچنآ  دوب . مایق  هشیدنا  رد  اهتدم  ّخـف  دـیهش 

ات دش  ببس  هلأسم  نیا  درک . ناوارف  يریگتخس  نایولع  هرابرد  دوب ، مود  هفیلخ  نادناخ  زا  یصخش  هک  هنیدم 
______________________________

زا دیدهت  ربخ  ندیسر  اب  ماما  هک  یلصفم  ياعد  ص 79 . اضرلا ج 1 ، رابخا  نویع  ص 370 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، کن : (. 1)
. تسا هدش  دراو  هیعدا  بتک  رد  هک  تسا  ریغص  نشوج  هب  فورعم  هدناوخ ، هفیلخ  بناج 

297 صص 298 - نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)
ص:390  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هک دش  نآ  هجیتن  اما  ددرگ . ماجنا  مایق  دوب ، هدش  هداتـسرف  هکم  هب  ییاهتیعمج  زین  هفیلخ  فرط  زا  هک  جح ، ماّیا  رد  دوش و  سردوز  مایق 
نایاپ وا  دوخ  یلع و  نب  نیـسح  نارای  رثکا  تداهـش  تسکـش و  اب  اهنآ  نایم  گنج  دـندرک . بوکرـس  تّدـش  هب  ار  مایق  هفیلخ ، ياهورین 

زا هک  دنتشاد  روضح  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نادنزرف  زا  ياهّدع  دندروآ ، یسیع  نب  یسوم  دزن  ار  نانآ  ياهرس  هک  یتقو  تفای و 
. دوب مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هلمج 

: داد خساپ  ماما  تسا ؟ یلع  نب  نیسح  رس  نیا  دیسرپ : ترضح  زا  یلع  نب  نیسح  رس  هب  هراشا  اب  یسیع  نب  یسوم 
«1 . » هلثم هتیب  لها  یف  ناک  ام  رکنملا و  نع  ایهان  فورعملاب و  ارمآ  اماّوق  احلاص  املسم  هّللا  یضم و  نوعجار  هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  معن 

هب رما  درکیم و  مایق  شراگدرورپ  تداـبع  هب  دوب و  یحلاـص  ناملـسم  هک  یلاـح  رد  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  نوعجار ؛ هیلا  اـنا  اـنا هللا و  يرآ 
. تشادن دننام  دوخ  هداوناخ  رد  وا  درب ؛ نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  دومنیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 

. تفگن يزیچ  هدرک و  توکس  باوج  نیا  ربارب  رد  یسیع  نب  یسوم 

دیشرلا نوراه  مالّسلا و  هیلع  مظاک  ماما 

هراشا

. تسا ترضح  نآ  هب  تبسن  نوراه  ياهیریگتخس  نوماریپ  تسا ، مالّسلا ، هیلع  مظاک  ماما  تایح  هرابرد  یخیرات  تایاور  زا  یمهم  شخب 
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: مینکیم نایب  تمسق  هس  رد  ار  تایاور  نیا 
. دراد نوراه  ماما و  نیب  دروخرب  هب  هراشا  هک  یتایاور  - 1

. تسا هدرک  نایب  ار  ترضح  نآ  ندش  ینادنز  يریگتسد و  هب  طوبرم  ثداوح  هک  یتایاور  - 2
. ترضح نآ  تداهش  هب  طوبرم  تایاور  - 3

تدـم نیا  رد  وا  تشاد . تـسد  رد  ار  تردـق  ماـمز  لاس 193  ات  دـمآ و  راـک  رـس  رب  لاس 170 ، زا  نوراـه  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
رد تشاد و  نایولع  اب  یفلتخم  ياهیریگرد 

______________________________

ص 302 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 1)
ص:391  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

وبا  » ار اهراتـشک  لتق و  نیا  رابخا  تسین . اهنآ  یلیـصفت  نایب  لاجم  رـصتخم  نیا  رد  هک  درک  مادقا  اهنآ  راتـشک  ءاذیا و  هب  يددعتم  دراوم 
لامعا تفگ  ناوتیم  یلک  روط  هب  تسا . هدروآ  دوخ  باـتک  رد  يربط »  » ار اـهنآ  زا  یخرب  زین  و  نییبلاـطلا » لـتاقم   » رد یناهفـصا » جرفلا 
نارود دننام  ییاههرود  اب  دیاب  تّدـش ، یگدرتسگ و  ظاحل  زا  هدوبن و  نیـشیپ  ياههرود  اب  سایق  لباق  نایعیـش  هب  تبـسن  دیـشر  ياهراشف 
ناشن دوخ  زا  نایولع  هژیو  هب  دوخ  نافلاخم  هب  تبـسن  مه  ییاهریگلهـس  يدراوم  رد  نوراه  هک  تسین  دـیعب  هتبلا  دوش . هسیاـقم  لّـکوتم 

اهنآ ناوتیمن  تسین ، صخـشم  نوراه  مالّـسلا و  هیلع  مظاک  ماما  نیب  ياهدروخرب  قیقد  خیرات  هک  نآ  لیلد  هب  هنافـسأتم  یلو  دشاب ؛ هداد 
. درک نایب  مظنم  یخیرات  ریس  کی  رد  ار 

: مینکیم نایب  شخب  هس  رد  ار  اهدروخرب  نیا  ياهلقن 

نامز و رورم  هب  یلو  دادیمن ، ناشن  يریگتخس  نادنچ  ماما  هب  تبـسن  راک  لیاوا  رد  نوراه  هک  دهدیم  ناشن  تایاور  نیا  زا  یخرب  تسخن  شخب 
. داد رارق  رتشیب  رتشیب و  راشف  تحت  ار  ترضح  جیردت  هب  یلیالد ، هب  انب 

: هدمآ دناهدرک  لقن  ار  نآ  دیفم  خیش  یشاّیع و  هک  یتیاور  رد 
: لاق ۀنتف : مهریغل  ةرتف و  انتعیشل  لاق : یه ؟ نم  راد  راّدلا و  هذه  ام  هیلع ، لخدا  نیح  مالّسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  یبأل  نوراه  لاق  اّمم  ناک 

نیّذلا نکی  مل  : » نسحلا وبا  أرقف  کتعیـش ؟ نیا  لاقف : ةرومعم ؛ ّالا  اهذخأی  ةرماع و ال  هنم  تذخا  لاق : اهذـخأی ؟ راّدـلا ال  بحاص  لاب  امف 
َنیِذَّلا َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » هللا لاق  امک  نکل  ال و  لاق : راّفک ؟ نحنف  هل : لاـق  « 1 « » ۀنّیبلا مهیتات  یّتح  نیّکفنم  نیکرشملا  باتکلا و  لها  نم  اورفک 

«3  » هیلع ظلغ  کلذ و  دنع  بضغف  « 2 « » ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  َو  ًاْرفُک  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب 
هب هک  ینانخس  زا  یتمسق  دندروآ ، نوراه  شیپ  ار  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  یعقوم 

______________________________

1 هنّیب ، (. 1)
28 میهاربا ، (. 2)

ص 138 راونالا ج 48 ، راحب  ص 230 ؛ یشایع ج 2 ، ریسفت  ص 262 ؛ صاصتخالا ، کن : (. 3)
ص:392  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

: دوب نینچ  تفگ  ترضح  نآ 
نوراه تسا . شیامزآ  هیام  نارگید  يارب  رطاخ و  شمارآ  هیام  ام  نایعیـش  يارب  نآ  دومرف : تسا ؟ یناسک  هچ  يارب  و  تسیچ ؟ اـیند  نیا 

دـش دابآ  یتقو  هدـش و  هتفرگ  وا  زا  دوب  داـبآ  هک  یلاـح  رد  داد : باوج  دریگیمن ؟ دوخ  راـیتخا  رد  ار  نآ  نآ ، بحاـص  ارچ  سپ  تفگ :
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؟ دنیاجک امش  نایعیش  تفگ : دریگیم . دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  نآ ، بحاص 
زا نشور  یلیلد  ناشیا  رب  هک  نآ  ات  دندوبن  رادربتسد  دوخ  رفک  زا  نیکرشم  باتک و  لها  رافک  : » درک تئارق  ار  هیآ  نیا  باوج ، رد  ماما 
هک ار  یناسک  دینیبیمن  ایآ  : » هدومرف ادخ  هک  دینانچمه  یلو  هن ، دومرف : میرفاک !؟ ام  بیترت  نیدب  سپ  تفگ : نوراه  دـمآ .» ادـخ  بناج 

.« دنتخادنا تکاله  هب  ار  دوخ  مدرم  هنوگچ  دنتخاس ، دوخ  هشیپ  ار  رفک  هداد و  رییغت  ار  ادخ  تمعن 
. درک راتفر  يدنت  اب  ترضح  نآ  هب  تبسن  دمآ و  مشخ  هب  نوراه  عقوم  نیا  رد 

داتـسرف و مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  لابند  ار  یـسک  نوراه  راب  کـی  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هدروآ ، قودـص  هک  ار  يرگید  تیاور 
. دننک رضاح  ار  ترضح  رتدوز  هچ  ره  ات  داد  روتسد 

: دومرف ماما  دوش ، رضاح  هفیلخ  دزن  تساوخ  ناشیا  زا  دیسر و  ترضح  نآ  روضح  هب  هنیدم  رد  هفیلخ  رومأم  یتقو 
. تئج ام  اذا  ۀبجاو  ۀیقّتلل  ناطلّسلا  ۀعاط  ّنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  يّدج  نع  ربخ  یف  تعمس  ّینا  ول ال 

. مدمآیمن وا  شیپ  زگره  تسا  بجاو  هیقت  تهج  هب  ناطلس  زا  تعاطا  هک  مدوب  هدینشن  مدج  زا  يربخ  رگا 
: دومرف ماما  ییآیمن ؟ ام  رادید  هب  ارچ  دیسرپ : تخادرپ و  ماما  شزاون  هب  درک و  ناهنپ  ار  دوخ  بضغ  وا  دش  رضاح  دیشر  دزن  یتقو  و 

. اینّدلل کّبح  کتکلمم و  ۀعس 
. دوشیم نآ  زا  عنام  وت  یتسود  ایند  تروشک و  يروانهپ 

: دومرف ایاده  هرابرد  هک  داد  ترضح  نآ  هب  ییایاده  دیشر  نآ  زا  سپ 
شخب نایرفعج 393  همئا ، یـسایس  يرکف و  تایح  ام  ادـبا  هلـسن  عطقنی  اـّلئل  بلاـط  ینب  باّذـع  نم  اـهب  جّوزت  نأ أ  يرأ  ّینا  ـال  ول  هللا  و 

نامز رورم  هب  یلو  دادیمن ، ناشن  يریگتخس  نادنچ  ماما  هب  تبـسن  راک  لیاوا  رد  نوراه  هک  دهدیم  ناشن  تایاور  نیا  زا  یخرب  تسخن 
391 ص :  داد ..... . رارق  رتشیب  رتشیب و  راشف  تحت  ار  ترضح  جیردت  هب  یلیالد ، هب  انب  و 

ص:393  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » اهتلبق

. متفریذپیمن ار  ایاده  نیا  زگره  دوشن ، عطق  هشیمه  يارب  وا  لسن  ات  مدوبن  بلاط  یبا  لآ  ياهبذع  جیوزت  رکف  رد  نم  رگا  مسق  ادخ  هب 

. تسا هدش  لقن  یفلتخم  ددعتم و  رابخا  ماما ، ندش  ینادنز  هرابرد  مود  شخب 

هراشا

هک تسا  هداتفا  نادـنز  هب  نوراه  تسد  هب  راب  ود  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  تاـیاور  نیا  عومجم  زا  هچنآ 
هبترم هرابرد  تسا . هدش  رجنم  ترضح  نآ  تداهـش  هب  هدیماجنا و  لوط  هب  لاس  راهچ  تدم  هب  ینعی  ات 183 ؛ لاس 179  زا  نآ  مود  هبترم 

تاراشا زا  ریغ  هدوب  نوراه  تسد  هب  ود  ره  هک  راب  ود  نیا  رد  ماما  ندش  ینادنز  لیلد  هرابرد  تسا . هدشن  دیق  تّدـم  لّوا  نادـنز  تسخن 
. دناهدرک لقن  رابخا ، تاور  زا  يرایسب  ار  نآ  هک  نوراه  لّوا  نادنز  زا  ماما  يدازآ  زا  یکاح  تسا  ییاهلقن  « 2 ، » ناخّروم

: دیوگیم وا  هطرش  سیئر  دیشر و  هناخ  لوئسم  یعازخ ، کلام  نب  هللا  دبع  دسیونیم : يدوعسم 
لاح نآ  اب  دادن و  نم  هب  سابل  ندیشوپ  لاجم  یتح  هدش و  دراو  دمآیمن ، نم  شیپ  یتاقوا  نانچ  رد  هاگچیه  هک  ینامز  نوراه  هداتـسرف 

نآ ره  داد و  تسد  نم  هب  یبیجع  تریح  دوب . هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  توکس  متـسشن . هدرک ، مالـس  مدش  دراو  یتقو  درب . نوراه  شیپ  ارم 
کی تفگ : ادـخب ، هن  متفگ : ماهدرک ؟ راضحا  ار  وت  ارچ  ینادیم  هللا ! دـبع  دیـسرپ : نم  زا  نوراه  ماگنه  نیا  رد  دوزفایم . نم  مینارگن  رب 
هبرح نیا  اـب  ینکن  دازآ  ار  رفعج  نب  یـسوم  ـالاح  نیمه  رگا  تفگیم : نم  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ياهبرح  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  یـشبح 
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دنامب و اج  نیمه  دهاوخیم  رگا  هک  وگب  وا  هب  هدب و  يو  هب  مهرد  رازه  یـس  نک و  دازآ  ار  وا  ورب و  نونکا  منکیم . ادج  نت  زا  ار  ترس 
راب هس  يروابان  اب  نک . هدامآ  ار  وا  تکرح  لئاسو  ددرگزاب ، هنیدم  هب  دـهاوخیم  مه  رگا  مینکیم ؛ هدروآ  رب  دـشاب  هتـشاد  هک  يزاین  ره 

هبترم ره  منک ؟ دازآ  ار  رفعج  نب  یسوم  دیهدیم  روتسد  مدیسرپ :
______________________________

ص 76 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1)
ص 93 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  کن : (. 2)

ص:394  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هدز تشحو  دید  ارم  رفعج  نب  یسوم  یتقو  مدش . نادنز  دراو  هدمآ و  نوریب  نوراه  شیپ  زا  دیزرو . دیکأت  نآ  رب  رارکت و  ار  دوخ  نخس 

هظحل نیمه  ار  امش  مراد  روتسد  نم  دیشاب ، مارآ  متفگ  متسه . وا  تیذا  هجنکـش و  رومأم  نم  هک  درکیم  لایخ  وا  تساخاپب . نم  ربارب  رد 
مدـج نونکا  دومرف : نینچ  نم  ياهفرح  ندینـش  زا  سپ  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  مراذـگب . ناترایتخا  رد  مهرد  رازه  یـس  هدرک و  دازآ 
نیمه هک  ناوخب  ار  اعد  نیا  ياهدش .) ینادـنز  متـس  هار  زا  وت  ( ؛ امولظم تسبح  یـسوم  ای  دومرفیم : هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر 

«1  » دناوخ ار  اعد  نآ  سپس  دش و  یهاوخ  صالخ  نادنز  زا  بشما 
دارفا و یماسا  رد  ییاهتوافت  اهلقن  نیا  رد  هچرگ  تسا ، ناـخروم  ناـیم  رد  نآ  ترهـش  هناـشن  رگید ، یخیراـت  بتک  رد  تیاور  نیا  لـقن 

. دراد دوجو  رگید  لئاسم 
هداد خر  زین  یسابع  يدهم  نامز  رد  هثداح  نیا  هیبش  هک  دش  هراشا  « 2 . » تسا هدرک  لقن  يرتشیب  لیصفت  اب  ار  تیاور  نیا  قودص  موحرم 

. تسا
زین مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  بقارم  تخس  هتشاد و  یناوارف  تیساسح  نایولع  هب  تبسن  نوراه  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ربخ  نیا  لاح  ره  رد 
اهنآ اـب  نایـسابع  دروـخرب  تدـش  زا  دوـب ، یگنهرف  يریـسم  رد  تکرح  لـمع  رد  هک  هعیـش  ناـماما  یـشم  هک  تسا  ینتفگ  تـسا . هدوـب 

مه لکشت  نیا  دندرکیم . ظفح  هیقت  هدرپ  رد  ار  ینورد  لکشت  عون  ره  هدرب و  راک  هب  انعم  نیمه  هب  ار  هیقت  اقیقد  هعیش  ناماما  تساکیم .
تموکح لوبق  دروم  زین  رادـقم  نیا  هک  تسا  هتـسناد  تشادـن . دوجو  نآ  رد  یـسایس  هئطوت  حرط و  دوب و  یتماما  یملع و  طاـبترا  یعون 

نییعت زین  و  نایعیـش ، ماما و  طابترا  تقیقح  رد  دیدیم . يدـعب  هدرتسگ  یـسایس  تامادـقا  همدـقم  ار  لئاسم  لیبق  نیا  اهنآ ، هک  ارچ  دوبن ،
. دشاب دیدج  تموکح  ینیزگیاج  تموکح و  يزادنارب  تهج  رد  یسایس  دصاقم  يارب  ياهلیسو  تسناوتیم  لیکو ،

تخـس ات  دش  ببـس  درک  ساسحا  شیوخ  تموکح  يارب  ماما  هیحان  زا  نوراه  هک  يدیدهت  تیاهن  رد  دـندرک . نایـسابع  دوخ  هک  يراک 
. تشادن رود  رظن  زا  ار  اهنآ  ینیچنخس  ماما و  تیعقوم  هب  تبسن  ار  نایولع  زا  یخرب  تداسح  دیاب  دشاب . ماما  بقارم 

______________________________

309 صص 301 - نایعالا ج 5 ، تایفو  ص 304 ؛ بهذلا ج 1 ، تارذش  ص 356 ؛ بهذلا ج 3 ، جورم  (. 1)
ص 92 مظاکلا ج 1 ، مامالا  دنسم  ص 226 ؛ قودص ، یلاما  ص 273 ؛ ج 1 ، اضرلا ، رابخالا  نویع  (. 2)

ص:395  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دندشیم ماما  دض  رب  اهنآ  کیرحت  ببس  هک  دندادیم  تموکح  هب  یتاشرازگ  غورد  هب  اهنآ 

: دیدرگ ماما  ندش  ینادنز  هب  رجنم  هک  یثداوح  زا  ياهنومن 

دوب نآ  نایولع ، ذوفن  لیالد  زا  هک  مینادب  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  دیماجنا ، ماما  ندـش  ینادـنز  هب  هک  ییاهدروخرب  حرـش  ندروآ  زا  شیپ 
نایب ررکم  زین  ترضح  نآ  دوخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنتـسیرگنیم . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف  مشچ  هب  ار  نانآ  مدرم  هک 
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ادخ لوسر  دوخ  دسریم  رظن  هب  دنهاکب . نایولع  تمرح  زا  ات  دندرکیم  هلباقم  رظن  نیا  اب  تخس  نایـسابع  نایوما و  ربارب ، رد  دندرکیم .
. تسا هتشاد  یصاخ  دمعت  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

هجوت بلج  ببـس  تسناوـتیم  دـنوش ، هتخانـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  نادـنزرف  مالّـسلا  اـمهیلع  نینـسح  هک  نیا  يور  ره  هب 
اب خـیرات - لوط  رد  هدـمآ و  رب  لصا  نیا  راکنا  ددـص  رد  هراومه  تیب  لها  نانمـشد  نافلاخم و  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب  دـشاب . ناناملـسم 

ماّکح دندوب - هتفریذپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  ناونع  هب  ار  اهنآ  عیشت ، ننست و  زا  ناناملـسم  هعماج  تیرثکا  هک  نآ  دوجو 
نیگمشخ یتخس  هب  دنوش ، هتخانش  ادخ  لوسر  نادنزرف  ناونع  هب  اهنآ  هک  نیا  زا  هیواعم ، دننک . يریگعـضوم  نآ  ربارب  رد  ات  دناهدیـشوک 

جاّجح « 2 . » تشاد ترفن  هلأسم  نیا  زا  زین  صاـع  نب  ورمع  « 1 ، » دننادب مالّـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  ار  نانآ  مدرم  هک  تشاد  رارـصا  دوب و 
، دنادیم ادخ  لوسر  دنزرف  ار  نیـسح  نسح و  رمعی ، نب  ییحی  دـنداد  ربخ  وا  هب  یتقو  هک  يروط  هب  تشاد ؛ يدـنت  عضوم  هراب  نیا  رد  زین 
هب هک  ار  ماـعنا  هروـس  زا  هـیآ 85  زین  وا  درواـیب . دوـخ  ياـعدا  يارب  نآرق  زا  یلیلد  اـت  تشاذـگ  راـشف  ریز  دـناوخ و  ارف  ناـسارخ  زا  ار  وا 

: درک لالدتسا  نینچ  دناوخ و  وا  يارب  دنکیم  یفرعم  مالّسلا  هیلع  میهاربا  دنزرف  ار  یسیع  ترضح  تحارص 
امهیلع نینـسح  هنوگچ  دنادیم ، ترـضح  نآ  دـنزرف  هتـشادن ، يدـنویپ  میهاربا  هب  ردام  قیرط  زا  زج  هک  ار ، یـسیع  نآرق  هک  یتروص  رد 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادنزرف  دنناوتیمن  مالّسلا 
______________________________

ص 176 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 1)
ص 334 ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  (. 2)

ص:396  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«2 . » تسا هدروآ  بلطم  نیا  يارب  يرتشیب  دهاوش  یضترم ، رفعج  داتسا  « 1 . » دنوش هدرمش 

تـسد دوب و  حرطم  زین  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هژیو  هب  مالّـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  اب  وا  ياهدروخرب  رد  نوراه و  نامز  رد  هلأسم  نیا 
: هدـمآ یلقن  رد  دـیآ . باـسح  هب  تسناوتیم  ترـضح  نآ  ندـش  ینادـنز  لـلع  زا  یکی  بلطم ، نیا  رب  ماـما  هیکت  دروخرب ، کـی  رد  مک 

دنزرف ربمایپ  هک  یلاح  رد  میتسه  ادـخ  لوسر  هیّرذ  زا  ام  دـییوگیم  امـش  هنوگچ  درک : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیـشرلا  نوراـه 
دنزرف ار  یسیع  هک  ماعنا  هروس  هیآ 85  تسخن  درک : رکذ  وا  يارب  لیلد  ود  ترضح  نآ  دیتسه ؟ وا  رتخد  نادنزرف  امـش  هتـشادن و  روکذ 

. درامشیم میهاربا 
«3 . » دناهدش هتسناد  انءانبا » و   » قادصم نینسح  نآ ، رد  هک  هلهابم  هیآ  مود 

. دوب رتراوشد  دندوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مامعا  ینب  دوخ  هک  نایسابع  يارب  هلأسم  نیا 
: تسا هدورس  لالدتسا  نیمه  يانبم  رب  ار  دوخ  رعش  هصفح ، یبا  نب  ناورم  دندربیم . هرهب  دوخ  تفالخ  تابثا  يارب  هار  نیا  زا  اهنآ 
نادنزرف هب  ومع  قح  هک  دـش  دـهاوخن  هدـشن و  زگره  تسا و  نکمم  هنوگچ  مامعألا  ۀـثارو  تانبلا  ینبلنکی  مل  نوکی و  نوکی و ال  ینأ 

. دسرب ثرا  نارتخد 
«4 . » تسا هدش  لقن  يرگید  راعشا  رعش ، نیا  در  رد 

یهجوت تثارو  هب  زگره  تماما ، تابثا  يارب  هیماـما  هعیـش  هک  مینک  يروآداـی  دـیاب  دـندوب ، نآ  جورم  نایـسابع  هک  قوف  رظن  هب  هجوت  اـب 
يدعب ماما  نییعت  هرابرد  قباس  ماما  زا  هدراو  صوصن  هطبار و  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  هدراو  صوصن  رب  اهنت  هتـشادن و 
لوسر نادنزرف  ناونع  هب  هن  ار  اهنآ  نادنزرف  نینسح و  ات  دندیشوکیم  دندرکیم و  هیکت  تثارو  رب  نایسابع  ربارب ، رد  تسا . هتسج  دانتسا 

ار نانآ  هداعلا  قوف  مارتحا  ّتیمها و  هلیسو  نیدب  ات  دنیامن  یفرعم  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  نادنزرف  ناونع  هب  هکلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
______________________________
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21 ص 22 - راصبالا ، رون  ص 28 ؛ روثنملا ج 3 ، ّردلا  ص 155 ؛ ریثک ج 2 ، نبا  ریسفت  ص 174 ؛ نایعالا ج 6 ، تایفو  (. 1)
34 صص 35 - مالّسلا ، هیلع  نسحلا  مامالل  ۀیسایسلا  ةایحلا  (. 2)

ص 435؛ هدوملا ، عیبانی  ص 203 ؛ هقرحملا ، قـعاوصلا  84 ؛ صص 85 - اضرلا ج 1 ، راـبخا  نویع  148 ؛ صـص 149 - راصبالا ، رون  (. 3)
ص 50 مظاکلا ج 1 ، مامالا  دنسم 

ص 167 جاجتحالا ج 2 ، (. 4)
ص:397  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نآ تنـس  لها  عماوج  رد  نایولع  يونعم  ذوفن  میریذپب  هک  تسا  یعیبط  دنهد . رارق  دـیدرت  ضرعم  رد  هعماج  رد  هللا  لوسر  ءانبا  ناونع  هب 
ناونع هب  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  ندرک  حرطم  دوخ و  تیب  لها  تمظع  رب  ربمایپ  تاحیرـصت  لیلدب  رگید  طاقن  قارع و  نمی ، ناریا ، زور 

. تسا هدوب  انءانبا » »
هضور دراو  دمآ و  هنیدم  هب  دوخ  هار  رـس  رد  تفریم  هکم  هب  هرمع  دصق  هب  لاس 179  ناضمر  رد  هک  دیـشرلا  نوراه  ریثا ، نبا  لقن  هب  انب 

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اب  شیوخ  یبسن  هطبار  هک  نیا  روظنم  هب  مدرم  هّجوت  بلج  يارب  يو  دش . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
يا وت  رب  مالس  ّمع ؛ نب  ای  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالّسلا  داد : مالس  نینچ  نیا  ربمایپ  هب  رهطم ، دقرم  ترایز  زا  سپ  دشکب ، اهنآ  خر  هب  ار  هلآ 
ادخ لوسر  هب  باطخ  دمآ و  شیپ  دوب ، رضاح  سلجم  نآ  رد  هک  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماگنه  نیا  رد  ومع . رـسپ  يا  ادخ  لوسر 

هب باطخ  دیرپ و  نوراه  راسخر  زا  گنر  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  ردپ . يا  وت  رب  مالـس  ۀـبا ؛ ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
نآ فیقوت  روتسد  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نسحلا .) وبا  يا  تسا  راختفا  هیام  نیا  اّدج ؛ نسحلا  ابا  ای  رخفلا  اذه  تفگ : مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما 
ردپ اقح  ادـخ  لوسر  هک  مراد  لوبق  2 ؛» . » اّقح هوبأ  ّهنأ  دهـشأ  تفگ : هدرک و  رفعج  نب  ییحی  هب  ور  نوراـه  هاـگنآ  « 1 . » داد ار  ترضح 

. تسوا
ماما ياهدروخرب  لیبق  نیا  تسا . هدش  یقلت  نوراه  دض  رب  یـسایس  تکرح  کی  نیا ، هک  دهدیم  ناشن  نآ ، زا  سپ  ماما  ندـش  ینادـنز 

. تشاد رب  رد  نوراه  يارب  ار  یتارطخ  مالّسلا  هیلع  مظاک 

؛ تشاد زین  يرگید  لیالد  ماما  ندش  ینادنز  فیقوت و  موس  شخب 

يربهر رارسا  هتـشاد و  هاگن  یفخم  دشیم ، هتفگ  اهنآ  هب  هک  ار ، يربهر  ماما و  هب  طوبرم  بلاطم  دندوب  فظوم  نایعیـش  هک  نیا  هلمج  زا 
ییاج رد  ترضح  نآ  ندوب  هعاطلا  ضرتفم  مالّـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تماما  هرابرد  یبلاطم  هک  هاگنآ  تسا  یعیبط  دننکن ؛ اشفا  ار 

، دشیم حرطم 
______________________________

، نانجلا ةآرم  ص 204 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص 184 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 165 ؛ ج 2 ، جاجتحالا ، کن : ص 164 و  ج 6 ، لماکلا ، (. 1)
ص 395 ج 1 ،

ص 553 یفاکلا ج 4 ، ص 18 ؛ تارایزلا ، لماک  (. 2)
ص:398  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

روـصنم هـک  زین ، مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  ناـمز  رد  هلأـسم  نـیا  تـشاد . یپ  رد  هدـننکحرطم  دارفا  يارب  زین  ماـما و  يارب  ار  یتالکـشم 
. دوب حرطم  دادیم ، ناشن  دوخ  زا  یصاخ  ّتیساسح 

اهنآ دـض  رب  یـسایس  مادـقا  نیرتمک  نایعیـش  دـنک  روصت  نمـشد  ات  دـشیم  ببـس  نایعیـش  نایم  رد  هیقت  لصا  تیاعر  هک  میدرک  هراـشا 
يدـیز نایولع  هب  افلخ  لیلد  نیمه  هب  دـنریذپیم . يونعم  يرکف و  ماـما  ناونع  هب  اـهنت  ار  دوخ  ناـماما  هک  نآ  تیاـهن  تشاد و  دـنهاوخن 
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ات دیشاب  رفعج - نب  یسوم  ینعی  دوخ - ناگدازومع  دننامه  هک ، دندرکیم  هیصوت  دندوب  یـسایس  شروش  یپ  رد  مئاد  روط  هب  هک  بهذم 
«1 . » دینامب ملاس 

نآ رد  ار  مکاح  ماظن  رب  مایق  مکاح ، ماظن  نالطب  تابثا  دوخ و  رد  يربهر  تماما و  راصحنا  هب  داقتعا  دوجو  اـب  هعیـش  ناـماما  تقیقح  رد 
. دوب یماما  نایعیش  نایم  رد  هدش  هتفریذپ  لاور  نیا  دندرکیمن . روصت  نآ  يارب  یتیقفوم  هک  ارچ  دندیدیمن ، اور  طیارش 

هعیش هعماج  يارب  ییاهیراتفرگ  تسا ، هعاطلا  ضرتفم  ماما  مالّسلا ، هیلع  مظاک  ماما  هک  داقتعا  نیمه  ياشفا  ببس  هب  یهاگ  لاح ، نیع  رد 
. دمآیم دوجو  هب 

رد تسا . هدوب  طابترا  نیمه  رد  ترـضح  نآ  ندـش  ینادـنز  لیالد  زا  یکی  تفگ  دـیاب  مالّـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  ندـش  ینادـنز  هراـبرد 
هنیمز نیا  رد  یناوارف  ثیداـحا  يواـح  هک  هدـمآ  « 2 « » هب فوخلا  عم  قحلا  ۀـعاذا  میرحت  باـب   » ناونع تحت  یباـب  هعیـش  ییاور  ياـهباتک 

. تسا
. دشابیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هژیو  هب  فلتخم  ناماما  زا  تایاور  نیا 

يو دـشاب . رظن  دروم  ثحب  يارب  یبلاج  هنومن  دـناوتیم  هک  هدـش  لقن  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  زا  ینالوط  اتبـسن  یتیاور  یّـشک  لاجر  رد 
ماشه تاملک  زا  یخرب  ندینـش  تهج  هب  نوراه  یتقو  اّما  تشاد ؛ ماشه  هب  تبـسن  يدعاسم  رظن  ادتبا  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  دـسیونیم :

: تفگ نوراه  هب  هطبار  نیا  رد  يزور  هلمج  زا  دنک . کیرحت  وا  هیلع  ار  نوراه  ات  دیشوک  ییحی  دش ، دنمهقالع  وا  هب  مکح  نب 
. ضرالاب دابلا  يری  نّمم  ّهنأ  يرن  اّمنا  جرخل و  جورخلاب  هرمأ  ول  ّهنأ  معزی  و  ۀعاّطلا ...  ضورفم  اماما  هضرأ  یف  هّلل  ّنأ  معزی  وه 

شتعاط هک  دراد  نیمز  يور  رد  وت  زج  يرگید  ماما  دنوادخ  هک  دنکیم  رکف  وا 
______________________________

ص 303 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 1)
ص 289 لئاسولا ج 12 ، كردتسم  (. 2)

ص:399  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
رس تسین و  جورخ  هب  لئاق  هک  میتسنادیم  یناسک  زا  ار  وا  هتبلا  ام  دوزفا : و  دنکیم ، تعاطا  دنک ، مایق  هب  رما  ار  وا  رگا  و  تسا ...  بجاو 

. تسشن دهاوخ  شیاج 
. دنـشاب دازآ  ثحب  رد  نانآ  ات  دنیـشنب  هدرپ  تشپ  رد  نوراه  دزاـس و  اـپرب  ناـمّلکتم  زا  یـسلجم  اـت  تساوخ  ییحی  زا  نوراـه  نآ  زا  سپ 
؟ دیراد لوبق  مکح  ناونع  هب  ار  مکح  نب  ماشه  ایآ  دیسرپ : ییحی  دیسر . تسب  نب  هب  يدوز  هب  اما  دش ؛ عورش  ثحب  دیدرگ و  اپرب  سلجم 

. داتسرف ماشه  یپ  رد  ییحی  دنراد ، شلوبق  هنرگو  تسا  ضیرم  وا  دنتفگ 
ماهدرک دـهع  ادـخ  اب  تفگ : تهج  نیمه  هب  دوش . رـضاح  سلجم  نیا  رد  تساوخیمن  تشاد  ییحی  زا  هک  يزیهرپ  رطاخ  هب  ادـتبا  ماشه 

رد ییحی  رارـصا  لاـبند  هب  تیاـهن  رد  مزادرپـب . ادـخ  تداـبع  هب  هدـیزگ و  يرود  ثحب  زا  یلک  روط  هب  هتفر و  هفوـک  هب  يدوـبهب  زا  سپ 
زا ییحی  ثحب  نایاپ  رد  درک . موکحم  ار  رگید  یخرب  دـییأت و  ار  یـضعب  فالتخا ، دروم  هلأسم  زا  عالطا  زا  سپ  تفاـی و  روضح  سلجم 

. تفگ نخـس  هراب  نیا  رد  هارکا  اب  ماشه  دـنک . رظن  راهظا  تسا » مدرم  قح  ماما  باختنا   » هک بلطم  نیا  داـسف  نوماریپ  اـت  تساوخ  ماـشه 
وا دـنک . یهاوخ  رظن  ماـشه  زا  هراـب  نیا  رد  هک  تساوخ  دوب  هدرک  در  ار  وا  لوق  ماـشه  نآ  زا  شیپ  یمک  هک  ریرج  نب  نامیلـس  زا  ییحی 
يو يرآ . تفگ : ماشه  دـنادیم ؟ هعاّـطلا  ضرتفم  ار  وا  اـیآ  تفگ : درک و  عورـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هراـبرد  ار  دوخ  لاؤس 

دیـسر اجنیا  هب  هک  نخـس  دهدیمن ...  نم  هب  يروتـسد  نینچ  وا  تفگ : ینکیم ؟ جورخ  دـهد  جورخ  روتـسد  وا  زا  دـعب  ماما  رگا  تفگ :
زا دوب  هتسشن  هدرپ  سپ  رد  هک  نوراه  تسا . نینچ  يرآ  منکیم ، جورخ  دهد  روتسد  وا  رگا  میوگب ، هک  یهاوخیم  وت  رگا  تفگ : ماشه 

. تخادنا نادنز  هب  ار  وا  داتسرف و  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  لابند  هک  دوب  نآ  زا  سپ  تفشآرب ...  نخس  نیا 
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. دوب ماما  ندش  ینادنز  لیالد  زا  نیا ، زج  نیا و  دیازفایم : ربخ  نیا  رکذ  زا  سپ  نمحرلا  دبع  نب  سنوی 
«1 . » تفگ عادو  ار  یناف  راد  فرشا  نبا  هناخ  رد  هتفر و  هفوک  هب  ماشه  نآ  زا  سپ  و 

نب نمحرلا  دـبع  تسکـش و  ار  توکـس  هک  دـییاپن  يرید  یلو  دوب  هدـش  توکـس  هب  رما  ماـما  فرط  زا  ماـشه  هدـمآ : يرگید  تیاور  رد 
وا هراب  نیا  رد  ماما  نارای  زا  یکی  جاّجح 

______________________________

256 صص 262 - یشک ، لاجر  (. 1)
ص:400  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ار وت  یناملسم ، نوخ  رد  تکرش  ایآ  تفگ : وا  هب  ماما  لوق  زا  سپس  و  یتسکش ...  ار  دوخ  توکس  ارچ  تفگ : داد و  رارق  خیبوت  دروم  ار 
هب ار  ماما  رـس  هنرگو  چیه  هک  يدش  تکاس  رگا  ینکیم ؟ تکرـش  ارچ  سپ  تفگ : نمحرلا  دـبع  هن ، تفگ : ماشه  دـنکیم ؟ لاحشوخ 

. درپس یهاوخ  دالج  غیت 
دیابن هچنآ  هک  نیا  ات  درکن  تاعارم  ار  توکـس  ماـشه  « 1 « ؛ مالّـسلا هیلع  ناک  ام  هرما  نم  ناک  یّتح  تکـس  امف  هدـمآ : تیاور  ناـیاپ  رد 

. داتفا قافتا  دوشب 
. دنشاب هدرک  طارفا  هراب  نیا  رد  هعیش ، رد  ماشه  نافلاخم  هک  تسا  نکمم  نیا 

اب تماما  هرابرد  زج  هک  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  نارـضاح  دوب و  هتفرگ  رظن  ریز  ار  ثحب  هدرپ  تشپ  زا  نوراـه  هک  هدـمآ  يرگید  لـقن  رد 
: دیوگیم هتفشآ ، رب  دونشیم  ار  ماشه  نانخس  هدرپ  سپ  رد  هک  نوراه  نآ  زا  سپ  دنیوگن . نخس  ماشه 

نم تموکح  یـصخش ، نینچ  دوجو  اب  فیـس ؛ فلأ  ۀئام  نم  ساّنلا  بولق  یف  غلبأ  اذه  ناسلل  هللا  وف  ةدـحاو ؟ یکلم  یل  یقبی  اذـه و  لثم 
. تسا ریشمش  رازه  دص  زا  رتذفان  درم  نیا  نابز  دروآ . دهاوخن  ماود  مه  تعاس  کی 

زا سپ  اما  تخادـنا  نادـنز  هب  هدرک و  فیقوت  ار  وا  نارای  ناردارب و  تفاین  ار  وا  نوچ  نوراه  دـش و  يراوتم  درک و  رطخ  ساسحا  ماـشه 
«2 . » تخاس دازآ  ار  اهنآ  دیسر  وا  هب  ماشه  توف  ربخ  هک  يدنچ 

هب نایعیـش  داقتعا  زا  نوراه  نتفای  یهاگآ  ار  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ندیـسر  تداهـش  هب  للع  هلمج  زا  يرگید  ياج  رد  قودص  موحرم 
نداد تسد  زا  ناج و  زا  سرت  رطاخ  هب  و  دنـسریم . ماما  تمدـخ  هب  زور  بش و  نایعیـش  هک  دـیمهف  نوراـه  تسا . هتـسناد  ماـما  تماـما 

«3 . » دیناسر تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  شتنطلس 
جرفلا وبا  دیفم و  خیش  دوزفا . ترـضح  نآ  هب  تبـسن  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  یـصخش  هنیک  رب  دیاب  زین  ار  ماما  ناکیدزن  زا  یخرب  تیاعس 

هک نیا  زا  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  تسا : نینچ  نآ  هصالخ  هک  دناهدرک  لقن  يدنسم  تیاور  هراب  نیا  رد  یناهفصا 
______________________________

271 نامه ، (. 1)
ص 399 مظاکلا ج 1 ، مامالا  دنسم  197 ؛ صص 204 - راونالا ج 48 ، راحب  362 ؛ نیدلا ، لامک  (. 2)

اضرلا ص 100 رابخا  نویع  (. 3)
ص:401  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

تحاران دوب  هدرپس  تشاد ، مالّسلا  هیلع  مظاک  تماما  هب  داقتعا  هک  ثعشا  نب  دّمحم  نب  رفعج  دزن  تیبرت  روظنم  هب  ار  دوخ  دنزرف  نوراه 
ياهئطوت مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  دض  رب  ات  تساوخ  يو ، زا  ماقتنا  يارب  ایوگ  و   ) درکیم ییوگدب  يو  زا  نوراه  دزن  تهج  نیمه  هب  دوب .

، ناوارف يوجوسرپ  زا  سپ  يو  دمآرب . دشاب  وا  ياهینیچ  هسیـسد  يارب  یبسانم  لماع  هک  نایولع  زا  یـصخش  نتفای  یپ  رد  اذل  دـنیچب ).
قیوشت نوراه ، سلجم  رد  روضح  يارب  ار  وا  يو ، هب  یلام  کمک  اـب  تفاـی و  دوب  ریقف  يدرم  هک  ار  قداـص  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  یلع 
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سلجم رد  روضح  اب  لیعامـسا  نب  یلع  هک  ینامز  دزاس . یلمع  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  دـض  رب  ار  دوخ  ياـههشقن  وا  هلیـسو  هب  اـت  درک 
رد تفر و  نوراه  دزن  وا  اّما  دـنک ، فرـصنم  راک  نیا  زا  ار  وا  يو ، نید  يادا  یلام و  کمک  اب  ات  دومن  شالت  ماما  درک ، تقفاوم  نوراـه 

«1 . » تفگ نخس  ماما  دض  رب  وا  روضح 
. دناهتسناد مالّسلا  هیلع  ماما  ندش  ینادنز  يارب  يرگید  لیلد  زین  ار  بلطم  نیا 

هیلع مظاک  ماما  اب  ثعـشا  نب  رفعج  یناـهنپ  طاـبترا  يروآداـی  زا  سپ  هدروآ و  رتلماـک  رتقیقد و  تروص  هب  ار  تیاور  نیا  قودـص  خـیش 
ار ییاهلوپ  یتح  لاوما و  سمخ  هک  ماهدینش  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  وا  نوراه  رفعج ، هرابرد  ییحی  تیاعس  زا  سپ  دسیونیم : مالّـسلا 

نوراه هدرک و  بآ  رب  شقن  ار  نانیچربخ  هئطوت  نوراه ، شیپ  اهلوپ  ندروآ  اب  رفعج  ياهداتسرف . رفعج  نب  یـسوم  يارب  ماهداد ، وت  هب  هک 
نادنز هب  ماما  هک  يراب  نیرخآ  تقیقح  رد  داتفا . لیعامسا  نب  یلع  رکف  هب  دلاخ  نب  ییحی  هک  دوب  نآ  زا  سپ  تخاس . نئمطم  دوخ  زا  ار 

. دوب لیلد  نیمه  هب  داتفا ،
ار ماما  فیقوت  روتسد  هنیدم  رد  دمآ و  جح  هب  دیـشرلا  نوراه  لاس 179 )  ) لاس نامه  رد  دیازفایم : قوف  تیاور  لقن  زا  سپ  دیفم  خـیش 

. درک رداص 
قداص رفعج  نب  لیعامـسا  نب  یلع  ياج  هب  عبانم ، زا  یخرب  رد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  مینک ، ماما  يریگتـسد  هب  هراشا  هک  نآ  زا  لبق 

. تسا هدش  رکذ  لیعامسا  نب  دّمحم  مالّسلا ، هیلع 
. دوب مالّسلا  هیلع  مظاک  یسوم  شیومع  هارمه  لیعامسا  نب  دّمحم  هدمآ : يرگید  عبنم  رد 

: تشون نوراه  هب  هک  ياهمان  رد  وا 
______________________________

371 بوشآ ج 4 ، رهش  نبا  بقانم  115 ؛ مظاکلا ج 1 ، مامالا  دنسم  ص 279 ؛ داشرالا ، (. 1)
ص:402  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. جارخلا امهیلا  یبجی  نیتفیلخ  ضرالا  یف  ّنأ  تملع  ام 
. دوش هدرب  اهنآ  دزن  جارخ  هک  دشاب  هفیلخ  ود  نیمز  يور  رد  هک  مدوب  هدینشن  نونکات 

ات نادـنز  نیمه  دـش و  ینادـنز  ریگتـسد و  ماـما  نآ ، زا  سپ  هلـصافالب  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا  تیاعـس  نخـس  نیا  زا  روظنم 
«1 . » دیماجنا لوط  هب  ترضح  نآ  تداهش 

«2  ... » تسا هدروآ  زین  بوشآ  رهش  نبا  ار  لقن  نیا 
اب ییاهتهابش  فلتخم  تاهج  زا  تسا ، هدش  دراو  لیعامسا  نب  دّمحم  هرابرد  يرگید  لیعامسا و  نب  یلع  هرابرد  یکی  هک  تیاور  ود  نیا 

. دشاب تسرد  اهنیا  زا  یکی  دیاب  اعبط  دنراد . مه 
نایم رد  دمآ و  هنیدم  هب  دوب  جح  رفـس  تبون  هک  لاس 179  رد  گنج . هب  رگید  لاس  تفریم و  جـح  هب  لاس  کی  نوراـه  تسا  فورعم 

زا هک  نوراه  دیدرگ . دراو  مارح  هب  تشاد  روضح  زین  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  دندوب و  هدمآ  وا  لابقتـسا  هب  هک  هنیدم ، فارـشا  زا  یناسک 
لوسر ای  تفگ : ربمغیپ  ربق  هب  باطخ  اب  دمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  حیرـض  رانک  رد  یتقو  تشاد ، عالطا  وا  یناهنپ  ياهتیلاعف 

«3 . » اهئامد کفس  کتّمأ و  نیب  ّتتشّتلا  دیری  ّهنإف  رفعج  نب  یسوم  سبحأ  دیرأ  هلعفأ ، دیرأ  ءیش  نم  کیلا  رذتعأ  هّللا !
اریز مزادنیب ، نادنز  هب  هدرک ، ریگتسد  ار  رفعج  نب  یسوم  مهاوخیم  مهاوخیم . رذع  مهد  ماجنا  مهاوخیم  هچنآ  زا  نم  ادخ ! لوسر  يا 

. دزیرب ار  اهنآ  نوخ  دزادنا و  فالتخا  وت  تّما  نایم  دهاوخیم  وا 
زا شایهاوخ  رذع  دنتسنادیم و  ادخ  لوسر  دنزرف  ار  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مدرم  هک  دوب  تهج  نادب  نوراه  زا  يزاسرهاظ  نیا 

. دوب مادقا  نیا  هیجوت  يارب  ادخ ، لوسر 
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تّما نایم  ینکفاهقرفت  دوب ، حرطم  ناشیارب  لاؤس  تروص  هب  هراومه  دندوب و  یمادـقا  نینچ  هزیگنا  زا  یهاگآ  لابند  هب  هک  مدرم  هاگن  رد 
. دمآیم رظن  هب  ياهدننک  عناق  لیلد 

نیمه هب  هدوب و  مدرم  هجوت  دروم  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دهدیم  ناشن  قوف  لقن 
______________________________

. يراخب زا  لقن  هب  ص 127  مظاکلا ج 1 ، مامالا  دنسم  ص 35 ؛ هیولعلا ، ۀلسلسلا  ّرس  (. 1)
ص 385 بوشآ ج 2 ، رهش  نبا  بقانملا ، (. 2)

ص 280 داشرالا ، (. 3)
ص:403  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ترفن راکنا و  دروم  مدرم  فرط  زا  شمادـقا  ات  دـنزب  یتاهیجوت  نینچ  هب  تسد  ات  دوب  روبجم  تردـق ، هطلـس و  همه  نآ  اب  نوراـه  تهج 
هب ار  یکی  هدرک ، هدامآ  ناوراک  ود  اـت  داد  روتـسد  يو  « 1 . » درک رداص  ار  ترضح  فیقوت  روتـسد  دجـسم  نامه  رد  نوراه  دریگن . رارق 

ماجنا لیلد  نیا  هب  راک  نیا  تخاس . هناور  ناوراـک  ود  نیا  زا  یکی  هارمه  ار  ماـما  وا  دنتـسرفب . هرـصب  تمـس  هب  ار  يرگید  هفوک و  تمس 
«2 . » دوشیم ینادنز  اجک  رد  ماما  دننادن  مدرم  ات  تفرگ 

ماما داتسرف ؛ روصنم  نب  رفعج  نب  یسیع  هرـصب ، مکاح  دزن  ار  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیـشر ، دسیونیم : نآ  زا  سپ  یناهفـصا  جرفلا  وبا 
. دهدب يرگید  صخش  لیوحت  ار  وا  ات  تشون  نوراه  هب  دش و  هتسخ  راک  نیا  زا  یسیع  تیاهن ، رد  اما  درب ، رسب  وا  نادنز  رد  يدنچ 

هتفاین يزیچ  اما  دروآ ، تسد  هب  ماما  دـض  رب  يدـهاش  ات  هدیـشوک  تدـم  نیا  ماـمت  رد  اریز  درک ، دـهاوخ  دازآ  ار  وا  تروص  نیا  ریغ  رد 
. تسا

: دسیونیم نینچ  همان  همادا  رد  یسیع  هک  تسا  اجنیا  بلاج 
«3 . » ةرفغملا ۀمحّرلا و  هللا  لأسی  هسفنل  ّالا  وعدی  هعمسا  امف  کیلع  وا  ّیلع  وعدی  هّلعل  اعد  اذا  هیلع  عمتسأل  ّینا  یّتح 

. مدینشن شدوخ  يارب  اعد  زج  يزیچ  هن ، ای  دنکیم  نیرفن  وت  ای  نم  يارب  ایآ  منیبب ، مداد  شوگ  تسا  اعد  لوغـشم  وا  هک  یعقوم  نم  یتح 
. درکیم ترفغم  تمحر و  بلط  شیوخ  يارب  دنوادخ  زا  اهنت  وا 

. دهدیم ناشن  ار  ترضح  نآ  يراکناهنپ  هّیقت و  تّدش  لاح  نیع  رد  ماما و  ییاسراپ  دهز و  تیاهن  نیا 
ار ترضح  نآ  ات  دنتساوخ  وا  زا  هک  هدش  هتفگ  دوب . ینادنز  يو  دزن  ینالوط  یتدم  ماما  دنداد . عیبر  نب  لضف  لیوحت  ار  ماما  نآ ، زا  سپ 

وا نادنز  رد  زین  یتدم  دنداد و  ییحی  نب  لضف  لیوحت  ار  ترضح  نآ ، زا  سپ  دز . زابرس  راک  نیا  زا  وا  اما  دناسرب ، لتق  هب 
______________________________

ص 187 نیظعاولا ، ۀضور  کن : داشرالا و  (. 1)
رابخا نویع  دندرک . ریگتـسد  ار  وا  زامن  لاح  رد  دوب  ادخ  لوسر  هاگیاج  رد  هک  یلاح  رد  زور  نآ  يادرف  دسیونیم : قودص  موحرم  (. 2)

ص 73 اضرلا ج 1 ،
ص 302 ۀعیشلا ، داهج  ص 91 ؛ نولوط ، نبا  رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ص 335 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  (. 3)

ص:404  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
لماک هافر  رد  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دیـسر  نوراه  هب  ربخ  تشادیم . ساپ  ار  ماما  تمرح  وا  ناخّروم  لقن  قباطم  درب . رـسب 
نانچ لضف  تسد  زا  شرازگ ، تفایرد  ضحم  هب  دوب . « 1  » هّقر رهش  رد  دیشر  نامز  نیا  رد  تسا . رادروخرب  یفاک  يدازآ  زا  هدرب و  رـسب 
نیمه رطاخ  هب  تسا و  هدرک  نایـصع  هفیلخ  رب  اریز  دـنیامن ، نیرفن  نعل و  ار  وا  ات  داد  روتـسد  ینلع  روط  هب  سلجم  رد  هک  دـش  ینابـصع 

. دنداد کهاش  نب  يدنس  مانب  يرگید  نابنادنز  لیوحت  ار  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نآ  زا  سپ  دش . هدز  وا  رب  زین  قالـش  هبرـض  دص  لمع 
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«2»

مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  تداهش 

هب هک  ار  نوراه  هتـساوخ  دوخ  لضف ، لمع  زا  یهاوخ  رذع  اب  تفر و  نوراه  دزن  دوب ، هدـش  نارگن  دـمآ  شیپ  نیا  زا  هک  دـلاخ  نب  ییحی 
تداهـش هب  لماع  دـلاخ  نب  ییحی  هک  نیا  رد  يدـنچ  تاـیاور  « 3 . » داد ماجنا  کـهاش  نب  يدنـس  تسد  هب  دوب ، ماـما  ندـناسر  تداـهش 
تداهـش هب  يارب  عقاو  رد  یلو  يرگید ، راک  يارب  رهاـظ  تروص  هب  وا  نارگید ، جرفلا و  وبا  لـقن  هب  تسا . تسد  رد  هدوب  ماـما  ندـناسر 
. دریذپب ار  مادقا  نیا  تیلوئسم  ات  هدوبن  نآ  رب  يو  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  وا  يراکناهنپ  نیا  تفر . دادغب  هب  ترضح  نآ  ندناسر 

ماما هب  نطاب  رد  وا  هک  نخس  نیا  تروص  نیا  رد  میدید . مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  مکح  نب  ماشه  نایرج  رد  ار  وا  ینمـشد  نیا  زا  شیپ 
. دشاب تسرد  دیابن  هتشاد  داقتعا 

دیکأت ار  نآ  ماما  درک ؟ مومـسم  ار  ناتردپ  دلاخ  نب  ییحی  ایآ  دش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک  هدمآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد 
«5 . » تسا هدمآ  زین  يرگید  تایاور  رد  بلطم  نیا  « 4 . » دومرف

هتفرگ و تروص  هنایفخم  ماما  تداهـش  هک  اجنآ  زا  اما  درادـن  دوجو  يدـیدرت  ناخّروم  رتشیب  یهاوگ  بسح  رب  ماـما ، تداهـش  لـصا  رد 
هتفرگ رارق  ریثأت  تحت  ناخروم  زا  یخرب  هتفر ، ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ترضح  نآ  هک  دندرک  مالعا  مدرم  هب  هناراکبیرف  یسابع  نامکاح 

زا یخرب  دناهدرک . شرازگ  یعیبط  ار  ترضح  نآ  گرم  دوخ  ياهباتک  رد  و 
______________________________

. تارف یقرش  تمسق  رد  تسا  يرهش  هّقر  (. 1)
ص 336 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)

ص 335 نامه ، (. 3)
ص 503 یشک ، لاجر  (. 4)

ص 147 همامالا ، لئالد  (. 5)
ص:405  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دناهدروآ هدش » هتفگ  نینچ   » ترابع اب  ار  تداهش  ربخ  نانیا ،
: تسا هدش  لقن  فلتخم  تیاور  هس  ماما  تداهش  تیفیک  هرابرد 

روطنیمه تسا . هدمآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد  نیا  تسا . هتفرگ  تروص  ماما  ندرک  مومسم  یپ  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  - 1
. تسا هدمآ  هتکن  نیا  دنکیم ، مهتم  ترضح  نآ  لتق  هب  ار  دلاخ  نب  ییحی  هک  يرگید  تایاور 

«2 . » تسا هدیسر  تداهش  هب  ترضح  هک  دناهداد  راشف  نانچ  هدناچیپ و  یشرف  رد  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  یلقن  رد  - 2
«3 . » دنتخیر وا  قلح  رد  هتخادگ  برس  دیشرلا  نوراه  نامرف  هب  دنیوگ  هعیش  هدرک : لقن  یفوتسم  هک  تسا  نآ  رگید  تیاور  - 3

ود هب  ار  ترضح  نآ  كرابم  دسج  ماما ، تداهش  زا  سپ  تسا . ماما  نتخاس  مومـسم  دراد ، ترهـش  همه  زا  شیب  هک  یتیاور  هراب  نیا  رد 
: دنداد رارق  مدرم  مومع  دادغب و  لها  صاوخ  دید  ضرعم  رد  لیلد 

دـسج رـس  رب  دشیم ، هدید  اهنآ  نایم  رد  زین  يدع  نب  مثیه  هک  ار  دادغب  لها  هوجو  اهقف و  کهاش ، نب  يدنـس  یلبرا ، هتـشون  هب  انب  فلا :
. تسا هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  درادن و  دوجو  ترضح  نآ  ندب  رد  یگفخ  راثآ  ای  تحارج و  مخز و  دننیبب  ات  دروآ  ماما  كرابم 

ماما دسج  دننک ، ادیپ  وا  تیودهم  هب  داقتعا  تشاد  لامتحا  ای  دندوب و  ترـضح  نآ  تیودهم  هب  دقتعم  نایعیـش  زا  یخرب  هک  اجنآ  زا  ب :
هدرمن وا  دندقتعم  هضفار  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  دننز : دایرف  ات  داد  روتـسد  دـلاخ  نب  ییحی  دـنداهن و  نیمز  رب  دادـغب  لپ  يور  ار 
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اهیشیرق هربقم  رد  دادغب  نیتلا » باب   » رد ار  هزانج  هاگنآ  دندرک . هاگن  دوب  هتفر  ایند  زا  هک  یلاح  رد  ار  وا  هدمآ و  مدرم  نآ  زا  سپ  تسا .
«4 . » دندرک نفد 

هدوب رفص  هعمج 14  زور  یفوتسم ، لقن  رد  و  بجر ، دیفم 24  خیش  لقن  هب  انب  بجر 183  قودص 25  خیش  لقن  هب  انب  ماما  تداهش  خیرات 
. تسا
______________________________

ص 196 بلاطلا ، ةدمع  ص 310 ؛ نایعالا ج 5 ، تایفو  کن : (. 1)
ص 336 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 2)

ص 204 هدیزگ ، خیرات  (. 3)
ص 234 همغلا ج 2 ، فشک  (. 4)

ص:406  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

تفالخ اب  ماما  هزرابم  زا  رگید  ياههنومن 

هزرابم یعون  هلمج ، نآ  زا  تسا . هدش  لقن  یـسابع  مکاح  هاگتـسد  اب  وا  دروخرب  ماما و  هزرابم  زا  يرگید  ياههنومن  تشذـگ ، هچنآ  زج 
مدرم دامتعا  ات  دشوکیم  هدرک و  دیکأت  ماظن  ّتیعورـشم  مدـع  رب  تسین ؛ يزادـنارب  ياههشقن  بلاق  رد  هچرگ  هک  ياهزرابم  تسا ، یفنم 
همکاح تأیه  ّتیعورـشم  مدع  دوخ ، يدوخ  هب  هک  يرما  تسا ؛ يراکمه  مدع  یفنم ، هزرابم  رد  مهم  هتکن  دنک . تسـس  نآ  هب  تبـسن  ار 

اب اریز  دوریم ، رامشب  نآ  يارب  ياهدمع  رطخ  مدرم ، نایم  رد  تموکح  کی  هب  تبـسن  یـشرگن  نینچ  خوسر  عویـش و  دهدیم . ناشن  ار 
. دندنویپب شبنج  نآ  هب  مدرم  هدش و  داجیا  نآ  يزادنارب  يارب  یشبنج  تسا  نکمم  نآ  ره  تموکح ، تیعورشم  هب  مدرم  داقتعا  مدع 

فرشم مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمدخ  هعیـش  کی  ناونع  هب  يو  هک  ینامز  تسا : هدمآ  لاّمج  نارهم  نب  ناوفـص  اب  ماما  دروخرب  هرابرد 
: دندومرف وا  هب  ترضح  نآ  دش ،

دنزرف يا  دیسرپ : ناوفص  راک . کی  زج  تسا  ابیز  وکین و  وت  ياهراک  همه  ادحاو . ائیـش  الخ  ام  لیمج  نسح  کنم  ءیـش  ّلک  ناوفـص  ای 
: دومرف ماما  تسیچ ؟ نآ  ادخ ! لوسر 

. یهدیم هیارک  نوراه  هب  ار  تیاهرتش  هک  نیا  نوراه - ینعی  لجّرلا - اذه  نم  کلامج  كءارکا 
. دهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  جح  رفـس  يارب  اهنت  هکلب  مهدیمن ، هیارک  يو  هب  نآ  لاثما  دیـص و  وهل و  يارب  ار  میاهرتش  نم  تفگ : ناوفص 

؟ مهیلع كءارک  عقی  ناوفص أ  ای  دومرف : ماما  دنکیم . ریجا  نآ  يارب  ار  نارگید  هکلب  درادن  یترشابم  مه  شدوخ  وا  راک  نیا  رد 
ایآ كءارک ؟ جرخی  یّتح  مهئاـقب  ّبحت  أ  دومرف : ماـما  يرآ . تفگ : ناوفـص  تسا ؟ حیحـص  اـهنآ  هب  تنارتـش  نداد  هیارک  وت  رظن  هب  اـیآ 
وهف مهئاقب  ّبحأ  نمف  دومرف : ماما  يرآ . تفگ : ناوفـص  دـننامب ؟ هدـنز  تنارتش  نداد  سپ  هیارک و  تدـم  ياضقنا  ات  اهنآ  يراد  تسود 

دـشاب اهنآ  زا  هک  سک  ره  دریگیم و  رارق  نانآ  فص  رد  دـننامب ، هدـنز  اهنآ  دـهاوخب  سک  ره  راـّنلا . درو  ناـک  مهنم  ناـک  نم  و  مهنم ،
. دوشیم منهج  لخاد 

مناـمالغ ماهدـش و  ریپ  رگید  داد : باوج  دیـسرپ ، راـک  نیا  تلع  زا  نوراـه  یتقو  تخورف و  ار  دوخ  نارتـش  یماـمت  ناوفـص  نآ ، زا  سپ 
. دنسریمن راک  نیا  هب  دیاب  هکنانچ 

رفعج نب  یسوم  ياهتخورف ؛ ار  تنارتش  یسک  هچ  هراشا  هب  منادیم  تفگ : نوراه 
ص:407  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

کتبحـص نسح  ول ال  هللاوف  اذـه ، کنع  عد  تفگ : نوراـه  راـکهچ ! رفعج  نب  یـسوم  اـب  ارم  تفگ : وا  تسا . هتـشاداو  راـک  نیا  هب  ار  وت 
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. متشکیم ار  وت  دوبن  وت  اب  تبحاصم  يافص  رطاخ  هب  رگا  ادخ  هب  راذگب ، رانک  ار  اهفرح  نیا  « 1 . » کتلتقل
يو زا  تشاد و  نیطقی  نب  یلع  اـب  دروخرب  رد  ماـما  هک  دوب  یتکرح  یـسابع ، تفـالخ  اـب  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  دروخرب  زا  رگید  عون 

مظاک ماما  صاخ  باحصا  رامش  رد  نیطقی  نب  یلع  دهد . تاجن  يراتفرگ  زا  ار  نایعیـش  ات  دشوکب  دنامب و  یـسابع  رابرد  رد  ات  تساوخ 
نایعیش عفن  هب  نآ  زا  تشاد و  یناوارف  ذوفن  نوراه  يدهم و  هرود  رد  وا  دوب . ذوفن  ياراد  یسابع  تفالخ  هاگتسد  رد  هک  دوب  مالّسلا  هیلع 

ياهزاجا نینچ  نداد  زا  ماما  دـیوگ  كرت  ار  تفالخ  هاگتـسد  تمدـخ  ات  دـهد  هزاجا  تساوخ  ماـما  زا  وا  هک  یناـمز  درکیم . يریگهرهب 
: دومرف هدرک و  يراددوخ 

ةراّفک ّیلع  ای  هءایلوأ ؛ نع  نیفلاخملا  ةرئان  کب  رـسکی  ارـسک و  کب  هللا  ربجی  نأ  یـسع  اّزع و  کب  کـناوخال  اـسنا و  اـنل  ّناـف  لـعفت  ـال 
«2  » مکناوخإ یلا  ناسحإلا  مکلامعا 

زا یتسکـش  وت  هلیـسو  هب  ادـخ  دـیاش  یتسه و  هعیـش )  ) تناردارب تّزع  هیاـم  وت  میاهتفرگ و  سنا  اـجنآ  رد  وت  هب  اـم  هک  نکن  ار  راـک  نیا 
. تسا ناتناردارب  هب  یکین  انامه  امش  ناهانگ  هراّفک  یلع ! يا  دنشکب . اهنآ  هرابرد  ار  نافلاخم  ياههئطوت  هدومن و  ناربج  ار  شناتسود 

: دومرف نینچ  وا  باوج  رد  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
. سرتب ادخ  زا  تسین ، تراک  همادا  زج  ياهراچ  ار  وت  « 3 « ؛ هللا ّقتا  مهلمع و  نم  جرخملا  کل  ال 

هب ماما  درک . فسأت  راهظا  دنیبیم  یلاح  نینچ  رد  ار  ماما  هک  نیا  زا  نیطقی  نب  یلع  دمآ ، قارع  هب  ماما  یتقو  هک  هدمآ  يرگید  لقن  رد  و 
«4 . » یلع ای  مهنم  تنأ  هءایلوأ و  نع  مهب  عفدی  ۀملّظلا  ءایلوأ  عم  ءایلوأ  یلاعت  هّلل  ّنإ  ّیلع ! ای  دومرف : وا 

هب هک  تسه  ناراکمتس  ناتسود  فوفص  رد  یناتسود  ار  ادخ  نیطقی ! نب  یلع  يا 
______________________________

ص 441 یشک ، لاجر  (. 1)
ص 136 ج 48 ، راونالا ، راحب  (. 2)

ص 126 دانسالا ، برق  (. 3)
ص 433 یشک ، لاجر  (. 4)

ص:408  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. یتسه اهنآ  زا  وت  دنکیم و  ّرش  عفد  شناتسود  زا  اهنآ  هلیسو 

«1 . » مهنع هب  عفدی  هءایلوا  نم  اریزو  ۀیغاط  ّلک  عم  هّلل  ّنا  هدمآ : يرگید  تیاور  رد  و 
. دنکیم عفد  شناتسود  زا  ار  اهالب  اهنآ  هلیسو  هب  هک  تسه  ینارای  يرگنایغط ، ره  رانک  رد  ار  ادخ 

زا عافد  رد  يو  زا  ترـضح  نآ  هک  دهدیم  ناشن  تشذگ ، هک  ییاههیـصوت  زین  نیطقی و  نب  یلع  راک  موزل  یتح  یتسرد و  رب  ماما  دیکأت 
ماما ياهییامنهار  هّیقت و  زا  هدافتسا  اب  هک  دش  یناوارف  ياهینیچ  ربخ  نیطقی  نب  یلع  هرابرد  تسا . هدرکیم  يریگهرهب  شنایعیـش  قوقح 

دیشوکیم دشیم  ریگرد  نآ  اب  تموکح  هک  یبهذم  تالکشم  زا  ياهراپ  لح  رد  نینچمه  نیطقی  نبا  « 2 . » تفای تاجن  هکلهم  زا  مظاک 
«3 . » دنک يریگهرهب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  تارظن  زا  ات 

مظاک ماما  تازرابم  زا  يرگید  هنومن  دـندوب ، هداد  رارق  یـسابع  رابرد  تمدـخ  رد  ار  دوخ  هک  يدـساف  هتخورف و  دوخ  ياملع  اـب  هزراـبم 
نیمضت ماوع  رظن  زا  ار  نآ  ّتیعورشم  تفالخ ، هاگتسد  رد  دارفا  نیا  دوجو  دوشیم . هدید  ترضح  نآ  تاملک  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع 

زین یناوارف  ّتیبوبحم  زا  تفـالخ  هاگتـسد  رد  يدارفا  نینچ  تهج  نیمه  هب  دوب . تموکح  تیلوبقم  رد  یلماـع  یعیبـط  روط  هب  درکیم و 
. دندوب رادروخرب 

ات اهقف  « 4 « ؛ اینّدـلا یف  اولخدـی  مل  ام  لسّرلا  ءانما  ءاهقفلا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  یتیاور  رد 
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. دنناربمایپ يانما  دناهتخورفن  ایند  هب  ار  دوخ  هک  یماگنه 
زا يوریپ  هک  یتقو  مکنایدأ ؛ یلع  مهورذحاف  کلذ  اولعف  اذإف  ناطلّسلا  عاّبتا  دومرف : ترضح  دنوشیم ؟ لخاد  ایند  رد  هنوگچ  دش : لاؤس 

. دیسرتب نانآ  زا  دوخ  نید  رب  نامز  نیا  رد  دنیامن . ماّکح 
يارب اهنآ  ههجو  زا  تساوخ و  تداهش  ماما  یعیبط  گرم  رب  اهنآ  زا  ماما ، تداهـش  ماگنه  نوراه  هک  دندوب  یناسک  یناملاع  نینچ  هنومن 

. درک هدافتسا  مدرم  قیمحت 
مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  هک  میروایب  زین  ار  لقن  نیا  ثحب  نیا  نایاپ  رد  تسین  تبسانمیب 

______________________________

ص 435 یشک ، لاجر  (. 1)
ص 297 حئارجلا ، جئارخلا و  274 ؛ ص 275 - داشرالا ، (. 2)

ص 185 ج 1 ، یشایع ، ریسفت  (. 3)
ص 36 ج 2 ، راونالا ، راحب  (. 4)

ص:409  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زا یکی  ترضح ، نآ  يزور  دننک . ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  تیصخش  هتشاد و  بترم  هتسارآ و  يرهاظ  ات  دوب  هدرک  شرافس  دوخ  نایعیش 

سپ دیراد ؛ يدایز  نانمـشد  هک  دـیتسه  یهورگ  امـش  دومرف : وا  هب  باطخ  دوریم . هار  هتفرگ ، تسد  رد  ییهام  هک  دـید  ار  دوخ  نایعیش 
«1 . » دیشاب هتشاد  هتسارآ  يرهاظ  دیناوتیم  هچ  ره 

يرکف یمالک و  ثحابم  مالّسلا و  هیلع  مظاک  ماما 

یمالسا هعماج  يرکف  ياهيریگرد  رد  ياهدمع  مهس  مه  نآ  زا  سپ  دش و  ادیپ  يرجه  لوا  نرق  رخاوا  رد  هک  یمالـسا  بهاذم  هلمج  زا 
زا دـیبع » نب  ورمع   » و ءاطع » نب  لصا  و  ، » دوب لقع  هیاس  رد  نید  لـئاسم  هیجوت  بهذـم ، نیا  یـساسا  لـصا  دوب ، لازتعا  بهذـم  تشاد ،
هک دوب  نیا  مهم  هتکن  اما  دشابن ، لوبق  نایعیـش  يارب  هک  دوبن  يزیچ  لقع ، وترپ  رد  ینید  لئاسم  هیجوت  دندوب . نآ  ناربهر  نیرتمهم  هلمج 

جیاتن تسناوتیمن  دوش ، هدرپس  طارفا  هار  اـههلوقم  نیا  یلقع  لـیلحت  هیجوت و  رد  هک  يروط  هب  لـقع ، تسد  هب  ینید  ياـههلوقم  ندرپس 
یهاگ دـشیم . حرطم  دـیحوت  هرابرد  نایارگلقع  نیا  هلیـسو  هب  هک  تسا  يدـیاقع  ماسقا  عاونا و  نآ  ياههنومن  زا  دروآ . راـب  هب  یبولطم 
بلـس يراب  ترـضح  زا  تسا  اهنآ  هب  فصّتم  ادـخ  نآرق ، حیرـصت  هب  هک  یتافـص  زا  یخرب  هاـگ  هداد و  تبـسن  ادـخ  رب  داـضتم  تاـفص 
يانعم هب  ییارگلوصا ، هعیش ، گنهرف  رد  هک  هژیو  هب  دوبن . لوبق  لباق  دنتشاد ، موصعم  ماما  دوخ  هک  نایعیـش  يارب  تکرح  نیا  دناهدرک .
تیناقح زا  عافد  رد  دوخ  ناماما  نآ ، رانک  رد  دشیم . بوسحم  لوصا  نیرتیساسا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  هب  هجوت 

دیاقع نید و  زا  ینالقع  عافد  اهنآ  تلاسر  هک  دـندش  تیبرت  مه  ینادرگاش  هنیمز ، نیمه  رد  دـندادیم . هئارا  زین  یلقع  تاهیجوت  مالـسا ،
. دوب هعیش  بهذم 

تاهبـش و راـتفرگ  دـیحوت ، هلأـسم  رد  هدوـب و  یناوارف  یلعج  ثیداـحا  راـتفرگ  هک  دـندوب  ثیدـح  لـها  زا  ییاـههورگ  هلزتـعم ، ربارب  رد 
. دندوب يرایسب  تالکشم 

، تسناوتیم ترـضح ، نآ  ياهییامنهار  اعبط  تشاد . یناوارف  تیمها  ادـخ ، تافـص  دـیحوت و  ثحبم  ناـمز ، نآ  هعماـج  رد  يور ، ره  هب 
تالیوأت و زا  ار  نایعیش 

______________________________

 ...« هیلع متردق  امب  مهل  اونّیزتف  قلخلا  مکاداع  دق  مّکنإ  ۀعیّشلا  رشعم  ای  : » ص 480 ج 6 ، یفاکلا ، (. 1)
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ص:410  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دهد تاجن  جیار  تاهیجوت 

؛ نآرقلا یف  اّمع  اوزواجت  ال  دومرف : خساپ  رد  ترـضح  نآ  دندیـسرپ . دنوادخ  تافـص  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
«1»

. دیراذگن رتارف  اپ  تسا  نآرق  رد  هچنآ  زا 
: دومرف يرگید  ریبعت  رد  و 

رکذ دوخ  باتک  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هچنآ  زا  دـیحوت  هلأسم  رد  « 2 « ؛ کلهتف هباتک  یف  یلاعت  هللا  هرکذ  ام  دـیحّوتلا  یف  زواجتت  ـال 
. يوشیم كاله  هک  راذگن  رتارف  اپ  هدرک 

«3 . » کـلذ يوس  اّـمع  اوّفک  هسفن و  هب  فصو  اـمب  هوفـصف  هتفـص ، هنک  غلبی  نأ  نم  ّلـجا  یلعأ و  هللا  ّنإ  تسا : هدـمآ  رگید  تیاور  رد  و 
هدومرف فیـصوت  شدوخ  هک  هنوگناـمه  ار  وا  سپ  دـسرب ؛ وا  تفـص  تقیقح  هب  دـناوتب  یـسک  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  رتـالاب و  دـنوادخ 

. دیرادرب تسد  نآ  ریغ  زا  دیسانشب و 
ههّبشم زا  هک  ثیدح  لها  لباقم  رد  و  « 4 . » تفرگیم هرهب  نآرق  نیماضم  زا  اهنت  درمش ، رب  ار  ادخ  تافص  تساوخیم  دوخ  هک  ینامز  و 

عون ره  زا  ار  ادخ  هتفرگ و  عضوم  دنـشارتب ، يدام  یناسنا و  تافـص  ادـخ  يارب  دندیـشوکیم  تایاور  تایآ و  رهاوظ  هب  ّثبـشت  اب  هدوب و 
«5 . » تخاسیم اّربم  يّدام  تفص  هیبشت و 

لزنی هّللا ال  ّنإ  دومرف : دنکیم  لوزن  ایند ) نامسآ   ) اینّدلا ءامس  هب  ادخ  هک  تسا  نآ  رب  هدیقع  ار  ياهّدع  دش ، هتفگ  ترـضح  نآ  هب  یتقو 
روط هب  کیدزن  رود و  اریز  درادن ؛ نادب  یجایتحا  دنکیمن و  لّزنت  ادخ  « 6 . » ءاوس دعبلا  برقلا و  یف  هرظنم  اّمنا  لزنی  نأ  یلإ  جاتحی  و ال 

. تسوا دید  ضرعم  رظنم و  رد  يواسم 
اهنآ رب  لقتـسم  يرورم  تسا  مزال  هک  « 7  » هدیسر مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  ادخ  تافـص  نوماریپ  ییاهبنارگ  رایـسب  قیقد و  تاملک 

. میشاب هتشاد 
______________________________

ص 102 ج 1 ، یفاکلا ، ص 239 ؛ نساحملا ، (. 1)
ص 76 دیحوتلا ، (. 2)

ص 105 ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص 76 دیحوتلا ، (. 4)

99 ، 97 صص 75 ، دیحوتلا ، (. 5)
ص 156 ج 2 ، جاجتحالا ، ص 125 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 6)

183 ، 178 ، 175 ، 147 صص 141 ، دیحوتلا ، (. 7)
ص:411  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ثیدح لها  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  یمالک  عضاوم 

. دمآ دوجو  هب  مالسا  تّما  نایم  رد  هک  دوب  يدعب  تافالتخا  زاغآ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تماما  هرابرد  یهلا  ّصن  نتشاذگ  رانک 
هقف نایب  نید و  ریـسفت  راک  دندش ، یـسایس  تسایر  رادهدهع  هک  نیا  رب  هوالع  نانآ  تماما ، بصنم  رد  حلاصان  دارفا  ینیزگیاج  لابند  هب 

هب ار  یتالکشم  یعیبط  روط  هب  هک  دندرک  حرطم  ار  ییاههاگدید  دنتـشادن ، ییاناوت  یملع  ظاحل  زا  هک  اجنآ  زا  دنتفرگ و  تسد  هب  زین  ار 
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تخادرپ نافلاخم  اب  گنج  زین  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ثرا  هلأـسم  رهاـظ ، رد  یملع  يریگرد  نیتسخن  هنیمز ، نیا  رد  دروآ . دوجو 
زین یمالک  لئاسم  هاگ  نامز ، نیمه  رد  دـیدرگ . حرطم  ناوارف  تاـفالتخا  تسد  نیا  زا  اـفلخ  تفـالخ  نارود  رد  اهدـعب  « 1 . » دوب تاکز 

«2 . » دشیم هداد  افلخ  فرط  زا  ییاهخساپ  هدش و  حرطم 
تیعضو نیا  دندشیم . یمگردرس  راچد  نالهاج  دندیزگیم و  رگید  یهار  دنریذپب  ار  اهخساپ  نیا  دنتـسناوتیمن ، یلیالد  هب  هک  يدارفا 

. دروآیم دوجو  هب  یمالسا  هعماج  رد  هراب  نیا  رد  یتافالتخا  جیردت  هب 
میکحت يارب  نید  یفارحنا  ریـسفت  یبلط و  ایند  خوسر  ناناملـسم ، نایم  رد  دوهی  یگنهرف  راثآ  ذوفن  ثیدـح ، لقن  نیودـت و  زا  يریگولج 

داد شرتسگ  ار  تافالتخا  هنماد  یسایس ، ینید و  یملع و  هنحص  زا  رکذ » لها   » ندز رانک  همه ، زا  رتمهم  يوما و  دساف  تموکح  ياههیاپ 
ات ار  دوخ  ياههاگدید  زاغآ ، نامه  زا  زین  هعیش  ناماما  دش . ادج  نارگید  تادقتعم  زا  یـساسا  روط  هب  هورگ  ره  دیاقع  هزوح  يدوز  هب  و 

ناثدـحم ناملاع و  ذوفن  زا  ار  نانآ  دندیـشوکیم  دـندرک و  نایب  دوخ  نایعیـش  يارب  رگید  دراوم  رد  مومع و  يارب  دوب ، نکمم  هک  اـجنآ 
رد مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رکف  یمومع  رـشن  يارب  هنیمز  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هلاس  جنپ  تموکح  نارود  رد  دـنرادزاب . هتخورف  دوخ 

نآ نتفای  نایاپ  اب  اما  دش ، مهارف  قارع 
______________________________

ص 31 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  (. 1)
أ لاقف : رکب ، یبا  یلا  لجر  ءاج  لاق : رمع ، نب  هللا  دبع  نع  ۀنـسلا  یف  یئاکلاللا  جرخا  تسا : بلاج  تیاور  نیا  هب  هجوت  هراب  نیا  رد  (. 2)

أجلی نأ  ترمأ  ناسنا  يدـنع  ناک  ول  هللا  اما و  ءانخللا ، نب  ای  معن  لاق : ینبذـعی ؟ مث  ّیلع  هردـق  هللا  ناف  لاق : معن . لاـق : ردـقب ؟ اـنزلا  تیار 
رکب وبا  تسا . یهلا  ردقم  انز  ایآ  دیسرپ : يو  زا  دمآ و  رکب  وبا  دزن  یصخش  ص 65 .) ءافلخلا ، خیرات  زا  ص 153 ، ج 7 ، ریدغلا ،  ) کفنا

هب وبدب ، ءیـش  دنزرف  يا  يرآ  تفگ : دنکیم ؟ باذع  ارم  مه  دعب  دـنکیم و  ریدـقت  دوخ  دـنوادخ  ایآ  تفگ : صخـش  نآ  يرآ . تفگ :
. درکیم دروخ  ار  تغامد  مدادیم  روتسد  دوب ، نم  دزن  یسک  رگا  دنگوس  ادخ 

ص:412  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دندیشوک تموکح  اب  مدرم  نتخاس  هارمه  رد  دنتفرگ و  ناج  نایوما  هب  هتسباو  ناهیقف  ناثدحم و  رگید  راب  هرود ،

اهنآ نیرتمهم  هلزتعم  هیمهج و  هئجرم ، جراوخ ، دندوب . لاعف  هقرف  نیدنچ  نایعیـش ، زا  يادج  يرجه ، مود  نرق  لیاوا  لوا و  نرق  نایاپ  رد 
تموکح هک : نیا  تفگ  ناوتیم  هچنآ  دـندوب . لوغـشم  اهنآ  جـیورت  هب  دنتـشاد و  يدـیاقع  صاخ ، ياهنیمز  رد  نانیا  زا  کی  ره  دـندوب .

تـسد رود  یحاون  رد  هکنانچ  دوب ؛ ریگرد  هئجرم  هیمهج و  اب  ناسارخ  رد  ـالمع  تشادـن و  یقفاوت  اـههورگ  نیا  زا  کـی  چـیه  اـب  يوما 
تیعـضو نایم  نیا  رد  دنتفاین . ینادنچ  تردق  دودـحم  يدراوم  رد  زج  زین  هلزتعم  دوب . جراوخ  اب  تخـس  ياهدربن  لوغـشم  ناریا ، بونج 

. دوب نشور  نانآ  هتخاس  ینامثع  بهذم  نایوما و  ربارب  رد  زین  هعیش 
رتشیپ ریبز و  نب  ةورع  نآ  زا  شیپ  يرهز و  باهش  نبا  نوچ  يدارفا  هک  دندوب  یبهذم  لابند  هب  دوخ ، نایاورنامرف  زا  يوریپ  هب  مدرم  هدوت 

، ثیدح دنهد ، بیرف  ثیدح »  » هلیـسو هب  ار  مدرم  دیاب  هک  دندرکیم  ساسحا  اهنآ  دندادیم . راشتنا  بدنج  نب  ةرمـس  هریره و  وبا  يو  زا 
لباق یتحار  هب  نآ  نتـشون  اب  تفلاخم  هباحـص و  لوا  لسن  رد  نآ  هب  یهجوتیب  لیلد  هب  دوب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ناـنخس 

عومجم هک  دنتـشاد  حیرـصت  تنـس  لها  نایاوشیپ  زا  یخرب  هک  نیا  اب  تفای و  شرتسگ  ثیدـح  لقن  هنماد  يدوز  هب  نیارباـنب ، دوب . لـعج 
رازه و نیدنچ  هب  ثیدح  دادعت  دـعب  هب  مود  نرق  طساوا  زا  « 1 ، » دنکیمن زواجت  ثیدح  دص  دنچ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ثیدح 

فیرحت ثیدح ، لعج  زا  يادج  دوب . یمالک  لئاسم  رد  مه  هقف و  هنیمز  رد  مه  ثیدح ، لعج  نیا  دیـسر . رازه  دص  دـنچ  یتدـم  زا  سپ 
. دوب نید  فیرحت  يارب  يرگید  هلیسو  ثیداحا ، رد 

يدنچ زا  سپ  اما  تشاد ، دوجو  هیبشت  هرابرد  یلعج  ثیدـح  رامـش  تشگنا  يدادـعت  اهنت  لیاوا ، رد  هک  دـیآیم  رب  نینچ  اهلقن  یخرب  زا 
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ناوریپ تفای . ینید  مظن  یلعج ، ثیداحا  نیا  ساسا  رب  هعماج  يداع  لاور  درک . يروآعمج  رازه  نیدنچ  دـیحوتلا ، باتک  رد  همیزخ  نبا 
رود زا  تعدب » لها   » ناونع هب  نافلاخم  دندیمان و  یّنس »  » ار نآ 

______________________________

ص 416 ج 13 ، دادغب ، خیرات  کن : ص 444 و  نودلخ ، نبا  همدقم  (. 1)
ص:413  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

جراخ ار  نارگید  هدوب و  ثیداحا  نیا  هب  کسمتم  هک  یناسک  بهذم  مان  زاغآ  رد  دنتفرگ . لکش  ثیدح » لها   » ناس نیدب  دندش . جراخ 
« هینامثعلا  » ناونع اب  یباتک  نآ ، زا  تیامح  دییأت و  رد  ظحاج  هک  یبهذم  نامه  دوب ، ینامثع  بهذـم  دـندرکیم ، یّقلت  بهذـم  نید و  زا 

. تشاگن
مزال دراوم  رد  هک  يروط  هب  دنتـسیاب ، ثیدح » لها   » رگید ترابع  هب  ثیداحا و  نیا  ربارب  رد  هک  دوب  نآ  هعیـش  ناماما  ياهـشالت  زا  یکی 

ثیداحا هباشتم و  تایآ  زا  یخرب  ریسفت  رد  ار  نانآ  هنارهاظ  هنایماع و  ياهتشادرب  یتسردان  نینچمه  هداد و  خساپ  ار  تاّیلعج  تافیرحت و 
. دنهد ناشن 

نآ یهقف  یمالک و  عضاوم  هنیمز  رد  درک و  لابند  رتشیب  یخرب  هراـبرد  ناـماما و  همه  يرکف  یگدـنز  ناـیم  رد  ناوتیم  ار  یتکرح  نینچ 
. تفای تسد  یبوخ  جیاتن  هب  ناراوگرزب 

: مینکیم لابند  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  يرکف  تایح  رد  ار  عضاوم  نیا  زا  هنومن  دنچ  اجنیا  رد 
. دوب ایند » نامسآ  هب  دنوادخ  لوزن   » ثیدح دندرکیم ، لقن  ناوارف  هدومن و  کسمت  نادب  ثیدح  لها  هک  یتایاور  زا  یکی  فلا :

رخآلا لیّللا  ثلث  یقبی  نیح  اینّدلا  ءامسلا  یلإ  ۀلیل  ّلک  یلاعت  كرابت و  اّنبر  لّزنتی  لاق : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ّنا  ةریره ، یبا  نع 
«1 . » هل رفغأف  ینرفغتسی  نم  هیطعأف و  ینلأسی  نم  هل ، بیجتسأف  ینوعدی  نم  لوقی :

تـسیک دهدیم : ادن  دیآیم و  دورف  ایند  نامـسآ  هب  بش  زا  هدنامیقاب  ثلث  رد  بش  ره  دنوادخ  دومرف : ادخ  لوسر  دـیوگیم : هریره  وبا 
؟ منک شتباجا  ات  دناوخب  ارم 

؟! مزرمایب ار  وا  نم  ات  دنک  رافغتسا  تسیک  مهدب ؟ وا  هب  ات  دهاوخب  يزیچ  نم  زا  تسیک 
لها دوب . رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  دـنوادخ  ییاـجباج  لوبق  زین  هیبشت و  هب  داـقتعا  مزلتـسم  تروص ، نیدـب  یتیاور  نینچ  رهاـظ  نتفریذـپ 

حرطم ار  داقتعا  نیا  اراکشآ  ثیدح 
______________________________

ش 30 نآرقلا ، باتک  أّطوملا ، باب 168 ؛ ةالصلا ، باتک  یمرادلا ، ننس  هفرعملا ؛) راد  پاچ   ) ص 101 ج 4 ، يراخب ، (. 1)
ص:414  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یکدنا دوخ  دوب و  ثیدح  لها  يرکف  نایرج  لصاح  هک  لبنح  نب  دمحا  دـندرکیم . دانتـسا  باب  نیا  رد  زین  يرگید  ثیداحا  هب  هدرک و 
: دوب دقتعم  درک ، لیدعت  ار  نآ 

، رـصبی رظنی ، مّلکتی ، كّرحتی ، هّدحب ...  ملعأ  هّللا  ّدح و  هل  سیل  هشرع  یلع  ّلج  ّزع و  هّللا  هنولمحی و  ۀلمح  شرعلل  شرع و  ّلج  ّزع و  هّلل 
«1 . » هتروص یلع  هدیب  مدآ  قلخ  و  نمحّرلا ...  عباصأ  نم  نیعبصإ  نیب  دابعلا  بولق  ایندلا و  ءامس  یلا  ۀلیل  ّلک  لزنی  و  کحضی ... 

. دنشکیم شودب  ار  شرع  نآ  یناسک  دراد و  دوجو  شرع  دنوادخ ، يارب 
نخـس دنکیم ، تکرح  دنوادخ  تسا ...  اناد  دوخ  ّدح  هب  وا  درادن . يّدح  شاهزادـنا ] یگرزب و   ] تسا و هتـسشن  دوخ  شرع  رب  دـنوادخ 

اب ار  مدآ  دنوادخ ، و  تسا ...  دنوادخ  ناتـشگنا  زا  تشگنا  ود  نایم  دوخ  ياههدنب  بولق  ددنخیم ...  دنیبیم ، دـنکیم ، هاگن  دـیوگیم ،
. درک قلخ  شتروص  دننام  دوخ  تسد 
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هیلع هّللا  یّلص  هللا  لوسر  نتـسشن  لحم  هک  دراد  دوجو  یلاخ  ياج  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  هک  دوب  دقتعم  زین  دنوادخ  هاگنمیـشن  باب  رد 
. دوب هدیسر  لبنح  نب  دمحا  تسد  هب  هک  دوب  یلعج  ای  هدش و  فیرحت  تایاور  ساسا  رب  دیاقع  نیا  « 2 . » دشابیم يو  رانک  رد  هلآ  و 

، دـناهتفگ یناسک  : » تفگ لبنح  نب  دـمحا  هب  یـصخش  هک  ینامز  دوب ، ثیدـح »  » هب اهنآ  کسمت  دـش ، نایب  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
قرط هدش و  نیگمـشخ  يو  هدرک ،» تیاور  طقف  رفن  کی  ایوگ  ار  ءارمح » ۀلح  هیلع  ططق  دعج  درما  ّباش  ّلج  ّزع و  ّیبر  تیأر   » ثیدـح

«3 . » درمش نآ  يارب  يددعتم 
ببس هلأسم  نیمه  دوب . هدنکارپ  مدرم  تسد  رد  نیا  زا  شیپ  اهنآ ، زا  يرایسب  هکلب  دوب ، هدشن  لعج  لبنح  نب  دمحا  نامز  رد  تایاور  نیا 

هیلع اضر  ترضح  زین  مالّسلا و  هیلع  مظاک  ماما  زا  ادخ  لوزن  ثیدح  نیمه  هرابرد  دوب . ثیداحا  نآ  هراب  رد  همئا  زا  نایعیـش  ررکم  لاؤس 
: تسا هدش  لاؤس  مالّسلا 

: لاق مالّسلا  هیلع  میهاربا  یبا  نع  يرفعجلا ، رفعج  نب  بوقعی  نع 
هللا ال نا  لاقف : ایندلا ، ءامسلا  یلا  لزن  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  نومعزی  موق  هدنع  رکذ 

______________________________

ص 29 ج 1 ، هلبانحلا ، تاقبط  (. 1)
ص 67 ج 2 ، نامه ، (. 2)
ص 46 ج 2 ، نامه ، (. 3)

ص:415  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
لب ءیـش  یلا  جـتحی  مل  دـیعب و  هنم  برقی  مل  بیرق و  هنم  دـعبی  مل  ءاوس ، دـعبلا  برقلا و  یف  هرظنم  اـمنا  لزنی ، نا  یلا  جاـتحی  ـال  لزنی و 
یلا هبـسنی  نم  کلذ  لوقی  امناف  یلاعت ، كرابت و  لزنی  هنا  نیفـصاولا : لوق  اما  میکحلا ، زیزعلا  وه  اـّلا  هلآ  ـال  لوطلا ، وذ  وه  هیلا و  جاـتحی 

هل اوفقت  نا  نم  هتافـص  یف  اورذـحاف  کله ، نونظلا  هللااب  ّنظ  نمف  هب ، كرحتی  وا  هکّرحی  نم  یلا  جاتحم  كرحتم  لک  و  ةداـیز ، وا  صقن 
تعن نیفـصاولا و  ۀفـص  نع  ّزع  ّلـج و  هللا  ناـف  دوعق ، وا  ضوهن  وا  لازنتـسا ، وا  لاوز  وا  کـیرحت  وا  ةداـیز  وا  صقنب  هنوّدـحت  دـح  یلع 

«1 . » نیدجاسلا یف  کبلقت  موقت و  نیح  كاری  يذلا  میحرلا  زیزعلا  یلع  لّکوت  نیمّهوتملا و  مّهوت  نیتعانلا و 
نامسآ هب  دنوادخ  دندرکیم ، نامگ  هک  دمآ  نایم  هب  نخس  یناسک  زا  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دزن  دیوگیم : يرفعجلا  رفعج  نب  بوقعی 

هب یکیدزن  هن  تسا ، ربارب  یکیدزن  يرود و  وا  هاگن  رد  دیآ . دورف  ات  درادن  يزاین  دیآیمن : دورف  دنوادخ  : » دومرف ماما  دیآیم . دورف  ایند 
زج تسا ، لضف  ماعنا و  بحاص  وا  دندنمزاین . وا  هب  همه  هکلب  درادن ، زیچ  چـیه  هب  زاین  وا  کیدزن . وا  دزن  هب  يرود  هن  تسا و  رود  وا  دزن 
!« دیآیم دورف  دنوادخ  : » هک دناهدرک  فیـصوت  نینچ  ار  دنوادخ  هک  نانآ  نخـس  هرابرد  اما  میکح . دنمتردق و  يادخ  تسین ، ییادخ  وا 

هدروآ رد  تکرح  هب  ار  وا  ات  دراد  كرحم  هب  زاین  یکرحتم  ره  تسا . هدرک  فصّتم  تدایز  صقن و  هب  ار  ادخ  هک  دیوگیم  یسک  ار  نیا 
هک یتافـص  زا  ادخ ، فیـصوت  رد  دوشیم . كاله  دربب ، ییاهنامگ  نینچ ]  ] ادخ هب  هک  یـسک  سپ  دیآرد ، تکرح  هب  نآ  کمک  هب  ای  و 

رترب رتالاب و  دنوادخ  دیزیهرپب . دزاس ، دودحم  نتـسشن  نتـساخرب و  ندمآ ، دورف  لاقتنا و  كّرحت ، کیرحت و  تدایز ، صقن و  هب  ار  ادخ 
نایم رد  نداتسیا و  ماگنه  ار  وت  هک  هدنشخب  دنمتردق  دنوادخ  رب  تسا . ناگدننک  نامگ  نیا  مهوت  ناگدننک و  فصو  هنوگنیا  فصو  زا 

.« نک لّکوت  دننیبیم ، ناگدننک  هدجس 
هدش نایب  هیبشت  یفن  باب  رد  تیب  لها  بهذـم  قیقد ، تاریبعت  اب  هتفرگ و  رارق  راکنا  دروم  ایند  نامـسآ  هب  دـنوادخ  لوزن  تیاور ، نیا  رد 
جهن رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ياههبطخ  زا  هدـش  هتفرگ  رب  زین  اهنآ  ساسا  هدـش و  لقن  ناوارف  تیب  لها  زا  ریباـعت  نیا  تسا .

تابثا هکلب  هیبشت ، هن  یفن و  بهذم  هن  تیب  لها  بهذم  رد  تسا . هدش  سکعنم  هغالبلا 
______________________________
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ص 183 دیحوتلا ، ص 125 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص:416  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » تسا هدش  حیرصت  نادب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  تسا  يریبعت  نامه  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  هیبشت  نودب 
هکلب هدرکن ، راکنا  ار  تیاور  لصا  مالّـسلا ، هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  نآ  ایند » نامـسآ  هب  دـنوادخ  لوزن   » ثیدـح هرابرد  هجوت  لباق  هتکن 

نالاّعج يوس  زا  ثیداحا  فیرحت  رد  ار  يدمع  شالت  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا  تسا . هتـشاد  نایب  هتفرگ  تروص  نآ  رد  هک  ار  یفیرحت 
. دهدیم ناشن  ناباّذک  و 

: مالّسلا هیلع  اضرلل  تلق  لاق : دومحم ، نب  میهاربا  نع 
: لاق ّهنا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  نع  ساّنلا  هیوری  يّذلا  ثیدحلا  یف  لوقت  ام  هللا ! لوسر  نب  ای 

هللا لوسر  لاق  ام  هللا  و  هعـضاوم ، نع  ملکلا  نیفّرحملا  هللا  نعل  : » لاقف اینّدـلا »؟ ءامّـسلا  یلا  ۀـعمج  ۀـلیل  ّلـک  لزنی  یلاـعت  كراـبت و  هللا  ّنا 
نم له  يدانیف  هرمأیف  لیّللا  لّوا  یف  ۀعمجلا  ۀلیل  ریخالا و  ثّلثلا  یف  ۀلیل  ّلک  اینّدـلا  ءامّـسلا  یلا  اکلم  لّزنی  یلاعت  هللا  ّنا  لاق : اّمنا  کلذـک ،

؟ هلاؤس هیطعأف  لئاس 
«2  » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  نع  هئابآ  نع  يّدج  نع  یبا  کلذب  ینثّدح  هل ... ؟ رفغاف  رفغتسم  نم  هیلع  بوتاف  بئات  نم  له 

هّللا یّلص  هللا  لوسر  زا  مدرم  هک  یثیدح  هرابرد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگ دومحم  نب  میهاربا 
ماما تسیچ ؟] ناترظن   ] دـیآیم دورف  اـیند  نامـسآ  هب  هعمج  بش  ره  رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : هک  دـننکیم  لـقن  هلآ  هیلع و 

ادخ لوسر  دنگوس  ادخ  هب  دنک ، تنعل  دننکیم ، فیرحت  هدرک و  فرحنم  نآ  یلـصا  يانعم  زا  ار  نخـس  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  دومرف :
وا هب  دتـسرفیم و  اـیند  نامـسآ  هب  ار  ياهتـشرف  هعمج ، بش  ره  يادـتبا  رد  بش و  ره  رخآ  ثلث  رد  دـنوادخ  دوـمرف : هکلب  تفگن ، نینچ 

رافغتسا ایآ  مریذپب ؟ ار  شاهبوت  ات  تسه  دناهدننکهبوت  ایآ  مزاس ؟ هدروآ  رب  ار  وا  زاین  ات  تسه  يدنمزاین  ایآ  دهد  ادن  ات  دهدیم ، روتـسد 
»... ؟ مشخبب ار  شهانگ  ات  تسه  ياهدننک 

هعیـش و  تسا ، نیرتملاس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ثیداحا  لقن  رد  تیب  لها  قیرط  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  ثیدح ، ياهتنا 
. دوش دییأت  قیرط  نیا  هب  هک  نآ  زج  دنکن  دامتعا  رگید  قرط  هب  ات  دراد  قح  هدوب و  رادافو  قیرط  نیا  هب  لیلد  نیمه  هب 

______________________________

ص 102 دیحوتلا ، (. 1)
ص 104 ج 1 ، ع ،)  ) اضرلا رابخا  نویع  (. 2)

ص:417  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هب یهّجوتیب  لیلد  هب  نانآ  دوب . « 1  » يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  هیآ  دندرکیم ، کّسمت  نآ  رهاظ  هب  ثیدح  لها  هک  يرگید  هنومن  ب :

یعون هب  دوب - يدامتم  ياهلاس  لوط  رد  هلزتعم  اب  نانآ  ّتیدـض  ثاریم  دوخ  هک  لّقعت - لالدتـسا و  يریگراـکب  مدـع  زین  تاـیآ و  ریاـس 
ار تایآ  لیبق  نیا  هک  دوب  یعیبط  دنتـشاد ، رایتخا  رد  هیبشت  باب  رد  ثیدـح  يرامـش  هک  اجنآ  زا  دـندوب و  هدـش  راتفرگ  دـیدش  ینیبرهاظ 

دراو هیآ  ریـسفت  رد  هک  مینیبیم  یناوارف  تایاور  مینک ، هاگن  ناهرب  ریـسفت  رد  روکذـم  هیآ  لیذ  هب  رگا  دـننک . ریبعت  ثیداـحا  نآ  قباـطم 
هدوب و هیبشت » الب  تاـبثا   » ناـمه ثیداـحا ، نیا  يریگتهج  « 2 . » دشابیم لدج  لها  ای  باحـصا و  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  رتشیب  هک  هدـش 

. تسا هدش  هتفرگ  تردق  ملع و  زا  هیانک  هیآ ، رد  دوجوم  میهافم 
: دناهداد خساپ  نادب  ترضح  نآ  هدش و  شسرپ  زین  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هیآ  نیا  هرابرد 

یلوتسا لاقف : « 3 « » يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  : » یلاعت هّللا  لوق  ینعم  نع  مالّسلا  هیلع  یسوم  نسحلا  وبا  لئـس  لاق : دشار  نب  نسحلا  نع 
«4  » ّلج ّقد و  ام  یلع 
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هک تسا  هدمآ  یمکحم  تایآ  رد  ریبعت  نیا  هک  تسا  راکشآ  تسا . گرزب  کچوک و  روما  مامت  رب  دنوادخ  هطاحا  زا  هیانک  روکذم  هیآ 
. دوب دهاوخ  هدش  هتفریذپ  ادخ  تیدودحم  دوش ، کّسمت  هیآ  رهاظ  هب  هک  دشاب  انب  رگا  دنکیم و  راکنا  ار  دنوادخ  تیدودحم 

رد هشیر  ربج ، هب  داقتعا  دوب . هلزتعم  طیرفت  ربارب  رد  یطارفا  هشیدنا ، نیا  هدوب و  کلـسم  يربج  رایتخا ، ربج و  هلأسم  رد  ثیدـح  لها  ج -
«5 . » تسا هدرک  هراشا  نادب  ناکرشم  لوق  زا  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هکنانچ  تشاد ، تیلهاج 

راکفا ریثأـت  تحت  دـنچ ، يدـهاوش  نیارق و  هب  اـنب  یلو  « 6 . » درک عیاش  ار  ربج  هب  داـقتعا  هیواـعم ، مالـسا  روهظ  زا  دـعب  هلزتعم ، داـقتعا  هب 
. تسا هدوب  رثؤم  ربج  هلأسم  هب  لوا  رصع  نامه  زا  ناناملسم  زا  یخرب  نتخاس  دقتعم  رد  نایدوهی  ءارآ  زا  یخرب  زین  یلهاج و 

______________________________

5 هط : (. 1)
44 صص 43 - ج 3 ، ناهربلا ، ریسفت  (. 2)

5 هط : (. 3)
ص 262 ج 1 ، مظاکلا ، مامالا  دنسم  ص 157 ؛ ج 2 ، جاجتحالا ، (. 4)

35 لحن : (. 5)
ص 53 هیفلسلا ، ۀّنسلا و  لها  عم  ثوحب  کن : ص 144 ؛ لازتعالا ، لضف  (. 6)

ص:418  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
تسناوتیم هکنانچمه  دنک . هیجوت  ار  اهنآ  تاهابتـشا  هدرک و  تیوقت  ار  افلخ  تردق  ياههیاپ  تسناوتیم  ربج  هب  داقتعا  هک  تسا  نشور 

هب دوخ  هدـیقع  زا  تسد  رگا  هک  دـندرک  دـیدهت  ار  يرـصب  نسح  هک  تسا  هدـمآ  یلقن  رد  درادزاـب . اـهنآ  هب  تبـسن  ضارتعا  زا  ار  مدرم 
«1 . » دننک رادربخ  ار  تموکح  درادن ، رب  رایتخا 

زین رگید و  تایآ  هب  زین  لدـع » لها  ، » ربارب رد  دـندرکیم ؛ کسمت  تایاور  تاـیآ و  زا  یخرب  هب  دوخ  هدـیقع  تاـبثا  يارب  ثیدـح  لـها 
. دوب مهم  تامکحم  هب  تاهباشتم  ندنادرگزاب  تایآ و  تسرد  مهف  زین  اجنیا  رد  دندرکیم . کسمت  یتایاور 

«2 . » دوب هّما » نطب  یف  دعس  نم  دیعّسلا  هّما و  نطب  یف  یقش  نم  یّقّشلا   » ثیدح باب ، نیا  تایاور  هلمج  زا 
نهذ رد  ار  یتالکـشم  ور  نیا  زا  دـهد ، رارق  دـییأت  دروم  لماک  روط  هب  ار  ربج  بهذـم  هک  دوش  انعم  ياهنوگ  هب  تسناوتیم  ثیدـح  نیا 
هدـش لاؤس  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  هراب ، نیا  رد  دـندرکیم . لاؤس  ثیدـح  تسرد  يانعم  هرابرد  نانآ  هدروآ و  دوجو  هب  همئا  ناراـی 

: مینکیم لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  تیاور  هک  تسا 
یّلـص هللا  لوسر  لوق  ینعم  نع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  ابأ  تلأس  لاق : ریمع ، یبا  نب  دّـمحم  نع  ناذاش  نب  لضفلا  نع  »... 

: هلآ هیلع و  هّللا 
«. هّما نطب  یف  دعس  نم  دیعّسلا  هّما و  نطب  یف  یقش  نم  ّیقشلا  »

لاـمعأ لمعیـس  ّهنا  هّما  نطب  یف  وـه  هللا و  ملع  نم  دیعّـسلا  ءایقـشألا و  لاـمعأ  لمعیـس  ّهنا  هّما  نطب  یف  وـه  هللا و  مـلع  نـم  یّقّـشلا  لاـقف :
«3 . » ءادعّسلا

: دومرف هک  مدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  نیا  يانعم  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  : » دـیوگ ریمع  یبا  نب  دّـمحم 
. تسا نینچ  دـشابیم ، ردام  مکـش  رد  هک  ینامز  زا  زین  دنمتداعـس ، ناـسنا  تسا و  یقـش  تسا  رداـم  مکـش  رد  هک  یناـمز  یقـش ، ناـسنا 
ار ایقـشا  رادرک  وا  هک  دنادیم  دنوادخ  تسا ، ردام  مکـش  رد  یتقو  هک ، تسا  یـسک  یقـش  ناسنا  دومرف : ثیدح  نآ  يانعم  رد  ترـضح 

ردام مکش  رد  یتقو  هک  تسا  یسک  دیعس  دراد و 
______________________________
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ص 53 هیفلسلا ، ۀنسلا و  لها  عم  ثوحب  کن : و  ص 122 ؛ ج 7 ، يربکلا ، تاقبط  (. 1)
ص 176 ج 2 ، دمحا ، دنسم  هرامش 23 ؛ همدقم  یمرادلا  ننس  هرامش 7 ، همدقم  هجام ، نبا  ننس  کن : (. 2)

ص 273 ج 1 ، مظاکلا ، مامالا  دنسم  ص 356 ؛ دیحوتلا ، (. 3)
ص:419  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

.« دراد ار  ناتخب  کین  نادنمتداعس و  رادرک  وا  دنادیم  دنوادخ  تسا ،
: دهدیم ییابیز  خساپ  ماما  دوشیم و  هدیمهف  ربج  زین  نآ  زا  هک  تسا  هدش  رگید  یثیدح  هرابرد  يرگید  لاؤس  تیاور ، نیمه  همادا  رد 
مل و  « 1  » هودبعیل سنالا  ّنجلا و  قلخ  ّلج  ّزع و  هللا  ّنا  لاقف : هل . قلخ  امل  رّسیم  لکف  اولمعا  : » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هلوق  ینعم  امف  هل : تلق 
یلع یمعلا  ّبحتـسا  نمل  لیولاف  هل ، قلخ  امل  اّلک  رّـسیف  هودبعیل  ّالا  سنالا  ّنجلا و  تقلخ  ام  و  : » ّلج ّزع و  هلوق  کلذ  و  هوصعیل ، مهقلخی 

«2 .« » يدهلا
: دومرف ترضح  تسیچ ؟ دش  دهاوخ  هدرب  هدش  قلخ  نآ  يارب  هک  یهار  نامه  هب  يزیچ  ره  دومرف : هک  هللا  لوسر  نخـس  يانعم  مدیـسرپ ،

يریـسم رد  هک  نیا  ناکما  همه ، يارب  سپ  دننک . نایـصع  ار  وا  ات  هدرکن  قلخ  دـننک ، تدابع  ار  وا  ات  هدرک  قلخ  ار  ناسنا  نج و  دـنوادخ 
. دهد حیجرت  تیاده  رب  ار  يروک  هک  یسک  رب  ياو  تسا . هدرک  مهارف  ار  دننک  تکرح  دناهدش  قلخ  نآ  يارب  هک 

: دندومرف هداد ، هئارا  ینشور  خساپ  ترضح  نآ  هدش ، تیصعم » لماع   » هرابرد ماما  زا  هک  یلاؤس  رد 
هللا نم  نوکت  نأ  اّما  و  هبـستکی ، امب ال  هدبع  بّذعی  نا  میرکلل  یغبنی  الف  هنم ، تسیل  و  ّلج ، ّزع و  هللا  نم  نوکت  نا  اّما  ثالث : نم  اولخت  ال 

هبقاع نإف  هنم ، یه  دبعلا و  نم  نوکت  نا  اّمإ  و  فیعّـضلا ، کیرّـشلا  ملظی  نا  کیرّـشلل  یغبنی  الف  کلذـک ، سیل  دـبعلا و  نم  ّلج و  ّزع و 
«3 . » هدوج همرکبف و  هنع  افع  نإ  هبنذبف و  هّللا 

تسین راوازس  تروص ] نیا  رد  ، ] درادن هدنب  هب  یطبر  هدش و  رداص  ّلج  ّزع و  يادخ  زا  هک  نآ  ای  تسین : جراخ  تلاح  هس  زا  هدنب ] لمع  ]
رد هتـشگ ، رداص  هدنب  دنوادخ و  زا  اکرتشم  هدنب ] لمع   ] هک نآ  ای  و  دهد . باذـع  هدادـن ، ماجنا  هچنآ  هب  ار  شاهدـنب  میرک ، دـنوادخ  هک 
زا هدش و  رداص  هدنب  دوخ  زا  هدنب  لمع  هک  نآ  ای  و  دـنک ، ملظ  فیعـض  کیرـش  هب  ادـخ ]  ] يوق کیرـش  هک  تسین  راوازـس  تروص  نیا 

زا دنوادخ  رگا  و  تسا ، هدزرس  يو  زا  هک  تسا  یهانگ  لیلد  هب  دهد ، باذع  ار  وا  دنوادخ  رگا  تروص  نیا  رد  تسوا ،
______________________________

. نودبعیل هیآ : نتم  رد  (. 1)
نامه (. 2)

ص 273 ج 1 ، مظاکلا ، مامالا  دنسم  ص 96 ؛ دیحوتلا ، (. 3)
ص:420  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. تسا دنوادخ  ششخب  مرک و  زا  یشان  دنک ، یشوپمشچ  هدنب  هانگ 
. دمآ دوجو  هب  نامیا »  » فیرعت رد  یلکشم  نیفص  لمج و  گنج  زا  دعب  زا  د :

ناناملسم رگید . یفیرعت  ای  دشاب و  هتشاد  مه  ماکحا  هب  لمع  هک  یسک  ای  دنک  نیتداهش  هب  فارتعا  نابز  هب  اهنت  هک  یسک  تسیک ؟ نمؤم 
: دنتفگ یهورگ  دندش . هتسد  هس  هراب  نیا  رد 

. دندوب جراوخ »  » اهنیا تسا . رفاک  دوشیم و  جراخ  نید  زا  دنک  هریبک  هانگ  هک  یسک 
هب نیتداهش  دنتفگ : یهورگ  دندوب . هلزتعم »  » اهنیا تسا . ناملـسم  ریغ  نمؤم و  ریغ  قساف  بکترم ، هریبک  هانگ  هک  یـسک  دنتفگ : یهورگ 

نمـض رد  شرگن ، نیا  دـندوب . هئجرم »  » اهنیا تسا ، ناملـسم  دوش  رئاـبک  بکترم  رگا  یتح  دـیوگب ، ار  نآ  سک  ره  تسا و  یفاـک  ناـبز 
. درادن نامیا  رد  یشقن  ساسا  زا  لمع  هک  دش  یهتنم  اجنادب  دوخ ، طارفا  لکش  هب  یتسرد ،
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تسا ناملسم  دیوگب  ار  نیتداهـش  هک  سک  ره  تقیقح ، رد  دننادب . موکحم  لصا  زا  ار  هدیقع  نیا  ات  داد  نافلاخم  تسد  هب  هناهب  مک  مک 
. دشاب نامیا  هب  نئمطم  مه  شبلق  دنک و  عرش  ماکحا  هب  لمع  هک  تسا  نآ  نمؤم  اما 

زا موهفم  نیا  دنتـشاد . نامیا  یلاع  موهفم  رب  دـیکأت  ناماما  دومنیم ، فیعـضت  ار  لمع »  » هک يرگیئجرم  یطارفا  هشیدـنا  جاور  ربارب  رد 
هیلع نانمؤم  ریما  هک  دوب  یثیدح  نیا  لصا  رد  یجراخ . لمع  ینابز و  رارقا  یبلق ، تفرعم  زا  تسا  ترابع  نامیا  دشیم ؛ بیکرت  ءزج  هس 

تخانش نامیا ، « 1 « ؛ ناکرألاب لمع  ناسّللاب و  رارقا  بلقلاب و  ۀفرعم  نامیإلا  « ؛ دوب هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا 
.« تسا ناکرا  هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  یبلق ،

زا هک  ینامز  درمش . لطاب  ار  نآ  درک و  دروخرب  تسردان  داقتعا  نیا  ربارب  رد  مالّسلا  مهیلع  ناماما  رگید  نوچ  زین  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما 
: دومرف دش ، لاؤس  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ 

«2 . » هتدایز حجاّرلا  دئاّزلا  هنم  هصقن و  یهتنملا  صقانلا  هنم  همامت و  یهتنملا  ماّتلا  هنمف  لزانم ، تاقبط و  تاجرد و  تالاح و  نامیالل  ّنإ 
نآ رب  ناوت  هک  هناـیم  ياهلحرم  و  تسا . صقاـن  ـالماک  هک  ياهلحرم  تسا ؛ ماـمت  لاـمک ، رد  هک  ياهبترم  دراد . یبتارم  تاـجرد و  ناـمیا 

. دوزفا
______________________________

هرامش 227 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  (. 1)
. فلؤم زا  مّرخ  رشن  مق ، هشیدنا ،» خیرات و  هئجرم ،  » باتک هب  دیرگنب  هقرف  نیا  هرابرد  ص 39 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص:421  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
دوخ نهذ  عانقا  يارب  هدوب و  تالکـشم  نیا  راتفرگ  هعماج  رد  ناـنآ  هک  دوب  نآ  لـیلد  هب  مه  باحـصا ، فرط  زا  اهخـساپ  اهـشسرپ و  نیا 
لها تسرد  ياههاگدید  هب  اههقرف  نیا  اب  دوخ  یمالک  تالداجم  رد  دـنناوتب  ات  دوب  تهج  نادـب  مه  و  « 1 ، » دندیبلطیم ار  بسانم  خساپ 

مه لاح  نیع  رد  دشیم و  ثحب  دراو  لدـج  لها  اب  اصخـش  دوخ  هراب  نیا  رد  مالّـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  دنـشاب . زّهجم  مالّـسلا  مهیلع  تیب 
قداص و ماما  باحـصا  نیرتيوق  زا  مکح  نب  ماشه  دنک . رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  تیب  لها  ياههاگدید  ات  درکیم ، تیوقت  ار  باحـصا 

. دوب نافلاخم  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ياههاگدید  لاقتنا  يارب  مالّسلا  امهیلع  مظاک 
یمالک دیاقع  دنزادرپب و  ثحب  هب  نافلاخم  اب  ات  درکیم  قیوشت  دنتـشاد  لدج  ثحب و  تردـق  هک  ار  یباحـصا  مظاک ، ماما  نیا ، رب  نوزفا 
رادقم هچ  هک  دهدیم  ناشن  یلزتعم  طاّیخ  نیـسحلا  وبا  زا  راصتنا »  » باتک دـننک . نایب  دوب ، تسد  رد  فّرحم  تروص  هب  هاگ  هک  ار  هعیش 
یمالک ثیداحا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدش  سکعنم  هیبشت  تروص  هب  دیحوت  باب  رد  نانآ  دیاقع  هتفرگ و  تروص  فیرحت  هعیـش ، قح  رد 

[ نتـشاد لکـش  ندوب و  مسج  زا  دنوادخ  ندوب  هزنم   ] هیزنت بهذم  رب  دح  هچ  ات  هعیـش  بهذم  رد  هک  دهدیم  ناشن  مالّـسلا  مهیلع  ناماما 
. تسا هدش  يراشفاپ 

لقن يو  هرابرد  تسا . میکح  نب  دّـمحم  هرابرد  دادیم ، روتـسد  نافلاخم  اب  ثحب  هب  ار  باحـصا  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  هک  يدراوم  زا 
: هک تسا  هدش 

مهمّلکی و نأ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  دجـسم  یف  ۀـنیدملا  لها  سلاجی  نا  میکح  نب  دّـمحم  رمأی  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ناک 
«2 « ؛ مهمصاخی

ثحب و هب  نانآ  اب  دننیـشنب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  ات  دادیم  روتـسد  میکح  نب  دّمحم  هب  مالّـسلا ، هیلع  مظاک  ماما 
. دزادرپب وگتفگ 

يرکف داینب  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  دیاقع  ات  دش  ببـس  اهتیدودحم ، همه  دوجو  اب  نانآ ، باحـصا  هعیـش و  ناماما  يوس  زا  اهـشالت  نیا 
. دنامب یقاب  تیب  لها  قیرط  زا  فیرحت ، زا  رود  هب  تسرد و  مالسا  هداد و  لیکشت  ار  هعیش 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 290 

http://www.ghaemiyeh.com


______________________________

: کن دومرفیم . عنم  دنتـشاد ، هیبشت  رد  یتسردان  تاداقتعا  هک  یناـسک  اـب  ار  دوخ  باحـصا  ینیـشنمه  لـیلد  نیمه  هب  ماـما  ـالامتحا  (. 1)
ص 261 ج 1 ، مظاکلا ، مامالا  دنسم 

ص 380 یشک ، لاجر  (. 2)
ص:423  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما 

هراشا

ص:425  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: یلاعت هللا  نع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسر  نع  هئابآ  نع  مالّسلا  هیلع  اضرلا  يور 

هیلع اضر  ماما  اهطورـش  نم  انأ  اهطورـشب و  مالّـسلا : هیلع  اضرلا  لاق  مث  یباذـع  نم  نمأ  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح ، هللا  الا  هلا  ـال  ۀـملک 
مالّسلا

رد لاس 153  رد  « 2  » قودص خیش  هلمج  زا  نانآ ، زا  یکدنا  هب  و  « 1  » لاس 148 رد  ناخّروم ، زا  يرایسب  لوق  هب  انب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. دراد دوجو  یناوارف  رظن  فالتخا  ماما  نآ  تافو  خـیرات  رد  تسا . هدوشگ  ناـهج  هب  مشچ  لوـالا ) عیبر  اـی  هجح و  يذ  اـی   ) هدـعقيذ  11

زور نییعت  نودب  ار  رفص  هام  « 5  » دیفم خیش  و  « 4  » ینیلک زین  هام  رظن  زا  دناهتسناد . تلحر  لاس  ار  « 3  » لاس 203 یخرب  لاس 202 و  یخرب 
ار هجح  يذ  رخآ  هام و  نآ  موس  تسیب و  ای  مهدفه  رگید  یخرب  و  « 6  » هتسناد تلحر  زور  ار  رفص  هام  زور  نیرخآ  یتخبون  دناهدرک . دای 

. تسا هدش  هتفریذپ  یتخبون  نخس  هعیش ، فرع  رد  هک  دسریم  رظن  هب  « 7 . » دناهتسناد تافو  زور 
هدوب ءارقش  شبقل  هتـشاد و  مان  يورا  هدوب و  هبون  یلاها  زا  دلو و  ما  ناشیا  هک  دناهتفگ  یـضعب  دشیم . هدیمان  نارزیخ  ترـضح  نآ  ردام 

وا مسا  دناهتفگ  یخرب  تسا .
______________________________

ص 83 ج 6 ، بیذهتلا ، ص 341 ؛ داشرالا ، ص 486 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 96 ۀعیشلا ، قرف  کن : تسا . هدرک  لقن  ار  لاس 151  یتخبون  ص 81 . ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

ص 96 ۀعیشلا ، قرف  ص 341 ؛ داشرالا ، ص 486 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص 486 ج 1 ، یفاکلا ، (. 4)

ص 341 داشرالا ، (. 5)
ص 96 ۀعیشلا ، قرف  (. 6)

ص 70 لآلا ، یبنلا و  خیراوت  (. 7)
ص:426  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ّالا ةّوق  لوح و ال  هللا و ال  ءاش  ام  ترضح : نآ  يرتشگنا  شقن  « 1 . » دناهتـسناد متکت  ار  وناب  نآ  مان  یخرب  دوب و  نینبلا  ّما  شاهینک  همجن و 
«2 . » تسا هدوب  هللااب 

لاس رفـص  هام  رد  تشذگ - هک  هنوگنامه  هدـش و - ورم  دراو  لاس  نآ  ناضمر  رد  دـندوب . هنیدـم  رد  لاس 201  ات  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. دندیسر تداهش  هب   203
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هرابرد یکدنا  رایسب  دراوم  نآ ، زا  شیپ  زا  و  تسا ، ترضح  نآ  يدهعتیالو  نارود  زا  رتشیب  مالّسلا ، هیلع  ماما  هب  طوبرم  یسایس  ثداوح 
يارب دیـشرلا  نوراه  ناهدنامرف  زا  یکی  يدولج ، هلمح  هرابرد  اهنآ  زا  هنومن  کی  هک  تسا  هدیـسر  تسد  هب  ناشیا  یـسایس  ياهدروخرب 

«3 . » تسا هدوب  هنیدم  هب  رفعج  نب  دمحم  مایق  یبوکرس 
دیدرت ّلحم  نآ  تّحص  هک  هدرک  لقن  رفعج  نب  دمحم  مایق  نایرج  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تطاسو  هرابرد  يربخ  یلفون ، زا  جرفلا ، وبا 

«4 . » تسا
نامیلس نب  دواد  هناخ  رد  هدروآ و  فیرـشت  نیوزق  هب  يرفـس  رد  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  تسا  روهـشم  دسیونیم : یعفار 

يدنزرف هک  دناهدرک  لقن  ماما  زا  دواد  نیمه  قیرط  زا  ياهتشون  رد  هیورهم  نب  یلع  دمحم و  نب  قاحسا  هکنانچ  تسا ؛ هدش  یفخم  يزاغ 
دوجو نیوزق  رد  نونکا  هک  تسا  نیسح  هدازماما  نامه  نیا  « 5 . » تسا هدش  نوفدم  نیوزق  رد  هتشاد  رتمک  ای  لاس  ود  هک  ترـضح  نآ  زا 

«6 . » تسا هتفرگ  تروص  دیشر  گرم  اب  نراقم  لاس 193  رد  ترفاسم  نیا  لامتحا  هب  دراد .
رد زین  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  دوب و  هدش  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  بلاط  یبا  لآ  ندروآ  رومأم  يدولج  هک  هدروآ  یناهفـصا 

تایاور اب  تیاور  نیا  « 7 . » تسا هتفرگ  تروص  يدـهعتیالو  تعیب  ناسارخ ، رد  ماما  روضح  ماگنه  رد  هدـمآ و  ناسارخ  هب  نایولع  ناـیم 
. تسا هدوب  ورم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  رفس  زا  شیپ  هنیدم ، هب  وا  هلمح  نامز  اما  هدمآ  هنیدم  هب  يدولج  هچ  رگا  اریز  تسا ، هدش  طلخ  رگید 

______________________________

: کن تسا . هلمج  نآ  زا  متکت  هنامس ، هنیکس ، يورا ، همجن ، هک  دناهدرک  دای  وناب  نآ  يارب  مان  نیدنچ  لصا  رد  (. 1)
. تسا هدش  عقاو  هرونم  هنیدم  رد  میهاربا  ما  هبرشم  رد  ترضح  نآ  ردام  هربقم  هک  تسا  عیاش  نینچ  ص 91 . لآلا ، یبنلا و  خیراوت 

. یفاک زا  ص 2 ، ج 49 ، راونالا ، راحب  (. 2)
ص 159 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3)

ص 360 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 4)
ص 272 ناوخالا ، ۀفایض  ص 428 ؛ ج 3 ، نیوزق ، رابخا  یف  نیودتلا  (. 5)

ص 225 اضرلا ، مامالا  ةایح  (. 6)
ص 375 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 7)

ص:427  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
يدعب ّمهم  لئاسم  هب  هاگنآ  هدرک و  عورـش  دـمآ  دوجو  هب  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تلحر  زا  سپ  هک  یفالتخا  زا  ار  ثحب  ادـتبا  اجنیا  رد 

: میزادرپیم دمآ  شیپ  ماما  یگدنز  رد  هک 
تماما ترـضح ، یقالخا  یملع و  يرترب  زین  نایعیـش و  ناـیم  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تیلوبقم  نینچمه  هدرتسگ و  ییاور  هلدا  دوجو 
تخـس هدیچیپ و  رایـسب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  یگدنز  رخاوا  رد  تماما  هلأسم  تیعـضو  هچرگ  دنکیم ، تباث  یبوخ  هب  ار  ناشیا 

. دنتفریذپ ترضح  نآ  فرط  زا  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ینیشناج  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  باحصا  رتشیب  اما  دوب ،
لقن شراوگرزب  ردـپ  ینیـشناج  هب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  نییعت  عوضوم  رد  یتاـیاور  هک  ار  هباحـص  نیا  زا  نت  هدزاود  ماـن  دـیفم  خـیش 

. دنشابیم نانس  نب  دمحم  نیطقی و  نب  یلع  راّمع ، نب  قاحـسا  نب  دمحم  یّقرلا ، ریثک  نب  دواد  اهنآ : نیرتمهم  هک  دنکیم  رکذ  دناهدرک ،
«1»

زا یخرب  قودـص و  خیـش  طسوت  هدـمآ ، درگ  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  عومجم  تسا . هدروآ  لیـصفت  هب  ار  روکذـم  تایاور  نآ ، زا  سپ  خـیش 
«2 . » تسا هدوب  نارخأتم 

تداهش زا  سپ  راب  نیا  ات  دش  ببس  دمآ ، دوجو  هب  ترضح  نآ  ینیشناج  هلأسم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تداهش  زا  سپ  هک  یفالتخا 
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هرابرد ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  لبق  دـنهد و  جرخ  هب  يرتشیب  طایتحا  ّتقد و  ینیـشناج  عوضوم  رد  باحـصا ، مالّـسلا ، هیلع  مظاک  ماما 
. دنزروب رارصا  وا  تخانش 

یفرعم ار  امش  مدرک ، لاؤس  شنیشناج  هرابرد  امش  ردپ  زا  نم  مدرک : ضرع  رفعج ) نب  یـسوم   ) میهاربا وبا  هب  دیوگیم : سوباق  نب  رـصن 
(. وه تنا  ّکنا  ینربخأف   ) دومرف

انیمی ساّنلا  بهذ   ) داتفا فالتخا  مدرم  نایم  دیسر ، تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  یتقو  هک  مدناسر  ترـضح  نآ  ضرع  هب  سپ 
دنزرف مالّسلا ، هیلع  ماما  دوب ؟ دهاوخ  امش  نیشناج  یسک  هچ  هک  دییامرف  علطم  ار  ام  کنیا  میدیزگرب ، ار  امش  مناتـسود  نم و  الامـش .) و 

«3 . » درک یفرعم  ار  یلع  دوخ 
فرط زا  یلاوما  هک  یصاخشا  یبلط  تصرف  زین  هّیقت و  لیلد  هب  زاب  لاح  نیا  اب 

______________________________

ص 304 داشرالا ، (. 1)
ص 222 ج 1 ، نیظعاولا ، ۀضور  کن : 37 و  صص 18 - ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  27 ؛ صص 17 - ج 1  اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

ص 451 یشک ، لاجر  ص 313 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص:428  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نتخاس فرحنم  يارب  ار  یمیالع  اهنآ  رد  هک  تسردان  تاـیاور  زا  یخرب  دوجو  نینچمه  دـندوب و  هتفرگ  نایعیـش  زا  مالّـسلا  هیلع  مظاـک 
نایم هنیدـم ، رد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـمآ . دوجو  هب  یتالکـشم  دـندوب ، هدناسانـش  مالّـسلا ، هیلع  ماما  زا  ناـهذا 

«1 . » دومرف بوصنم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دندوب - نایرج  رظان  دهاش و  نانآ  زا  یناوارف  رامش  هک  نایولع - نایعیش و 
ترضح نآ  تداهش  هب  رجنم  هک  ماما  سبح  نیرخآ  رد  هک  دوب  یناسک  يوس  زا  یلصا  لاکشا  هدرک : تیاور  یسربط  موحرم  هک  هنوگنآ 

. دوب هدش  عمج  ناشدزن  یلاوما  دش ،
: تسا نینچ  هراب  نیا  رد  یسربط  ترابع 

زا یـضعب  شیپ  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ندوب  ینادـنز  ناـمز  رد  هک  دوب  یعیادو  لاوـما و  رد  عـمط  اهیـشارتلاکشا  نیا  يرهاـظ  ببس 
يارب ینیـشناج  راکنا  وا و  ندوب  هدنز  ياعّدا  ترـضح و  نآ  تافو  راکنا  هب  ار  نانآ  عوضوم  نیا  دوب ، هدـش  عمج  ترـضح  نآ  باحـصا 

«2 . » تشاداو يدعب  ماما  هرابرد  صن  راکنا  يو و 
مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  لیکو  ود  دزن  رانید  رازه  یـس  هک ، تسا  هدمآ  نآ  رد  هدرک و  لقن  یّـشک  هک  تسا  یتیاور  یـسربط  نخـس  دهاش 

ربخ یتقو  دـندیرخ و  تاّلغ  هناخ و  لوپ  نیا  اب  اهنآ  دوب ، نادـنز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ینامز  دوب . رگید  یـصخش  جاّرـس و  ناّیح  ماـنب 
هدرمن مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دندرک  عیاش  هعیش  نایم  رد  هدرک و  راکنا  ار  ترضح  نآ  تافو  دیسر ، اهنآ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تلحر 
نایعیش يارب  هک  تسا  هدش  حیرـصت  تیاور  نایاپ  رد  مئاقلا .) وه  ّهنال  تومی  ّهنا ال  ۀعیّـشلا  یف  اعاذأ   ) تسا دّمحم  لآ  مئاق  وا  اریز  تسا ؛

«3 . » دناهدرک تسرد  ار  هعیاش  نیا  هدوب ، ناشیا  شیپ  هک  یلاوما  ندروخ  رطاخ  هب  رفن  ود  نیا  دش  نشور 
دوب يدهم »  » و مئاق »  » موهفم دوب ، هدمآ  شیپ  ناماما  زا  یـضعب  هرابرد  زین  نآ  زا  شیپ  هکنانچ  فارحنا ، نیا  شیادـیپ  للع  زا  رگید  یکی 

رد فارحنا  نیا  تشاد . دوجو  ناوارف  مه  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  تفگ  دـیاب  هچرگ  دوب ، رادروخرب  يداـیز  توق  زا  هعیـش  ناـیم  رد  هک 
رد هکلب  دوبن ، صاخشا  ییوجدوس  یبلط و  تصرف  زا  یشان  يدراوم 

______________________________

ص 28 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1)
ص 303 يرولا ، مالعإ  (. 2)
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ص 460 یشک ، لاجر  (. 3)
ص:429  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هک دنامن  هتفگان  دندشیم . فارحنا  يورجک و  نیا  راچد  نآ ، یعقاو  قادصم  نتخانـشن  دـمحم و  لآ  يدـهم  هب  داقتعا  لیلد  هب  يدراوم 
زا سپ  زین  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  تیودـهم  هلأـسم  لاـح ، ره  هب  دوبن ، ریثأـتیب  يورجـک  نیا  شیادـیپ  رد  زین  ّولغ  زا  ییاـههگر  دوجو 

. دیدرگیم جیورت  ياهّدع  فرط  زا  هدومرف ، رایتخا  تبیغ  تسا و  هدنز  زونه  وا  هک  انعم  نیا  هب  ترضح ، نآ  تداهش 
حیرشت دمآ ، دیدپ  نایعیش  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تلحر  زا  سپ  هک  ار  ییاهیدنبحانج  هراتخملا » لوصفلا   » باتک رد  دیفم  خیش 

اهنآ بلاطم  یمامت  لقن  تسا . هدروآ  قرفلا » تالاقملا و   » رد ار  بلاطم  نیمه  هیبش  زین  يرعشا  هللا  دبع  نب  دعس  يو  زا  شیپ  تسا . هدرک 
. دوب دهاوخن  هدیاف  زا  یلاخ  نادب ، یهاتوک  هراشا  اّما  تسین ، ریذپناکما  رصتخم  نیا  رد 

ار مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  تلحر  هّیعطق  دمآ . دیدپ  هیفقاو »  » و هّیعطق »  » ياهمانب هدمع  شیارگ  ود  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  تداهـش  زا  سپ 
مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  تشذگرد  هب  نتشادن  رواب  هناهب  هب  هیفقاو  شیارگ  اما  « 1 . » تفریذپ ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  هدرک و  دییأت 
مالّسلا هیلع  اضر  ماما  زا  سپ  همئا  تماما  هب  هک  هیرشعینثا  اب  ار  هّیعطق  یناتسرهش  دنام . یقاب  ترضح  نآ  تیودهم  ای  تماما  هب  داقتعا  رب 

. تسا هتسناد  یکی  دنراد ، داقتعا  مهدزاود  ماما  ات 
عقاو رد  ماما و  نودب  یناسک  دیدرگ و  هعیـش  رد  فارحنا  شیادیپ  ببـس  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تیمئاق  ای  ّتیودهم  هب  رواب  يور  ره  هب 

هب ياهقرف  هدرک و  هدافتسا  تیعقوم  زا  ریشب  نب  دمحم  مان  هب  تالغ  زا  یصخش  هک  دش  نیا  فارحنا  نیا  هجیتن  « 2 . » دندش اهر  مگ  رد  رس 
بـالک زا  هتفگ  رب  هک  ار  ماـن  نیا  درمـشیم . حاـبم  ار  تاـمّرحم  تشاد و  هدـیقع  خـسانت  لوـلح و  هب  هک  دروآ  دوـجو  هب  هروـطمم »  » ماـن

زا یتایئزج  يرعـشا  « 4 . » دنتفای ترهـش  مان  نادـب  اهدـعب  هک  داهن  نانادـب  یعیـش  نامّلکتم  زا  یکی  لیعامـسا  نب  یلع  « 3 ، » تسا هروطمم 
دئاقع
______________________________

حالطصا ص 150 ؛ ج 1 ، یناتـسرهش ، لّحنلا ، لـلملا و  ص 40 . يرثوکلا ، دـهاز  دـمحم  قیقحت : يدادـغب ، قرفلا ، نیب  قرفلا  کن : (. 1)
. دشیم قالطا  هیرشعانثا  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  نامز  ات  اهدعب  هّیعطق ،

یگدـنز تریح  رد   ) ۀـقدانز نوتومی  يراـیح و  نوشیعی  دومرف : ناـیب  هنوگنیا  ار  اـهنآ  تشونرـس  یتیاور  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  (. 2)
(. دنریمیم رفک  لاح  رد  تیاهن  دننکیم و 

. فیجلا نم  نتنا  یهف  رطملا  اهباصا  اذا  بالکلا  ّنال  دناهدش ، سیخ  ناراب  بآ  هلیسو  هب  هک  ییاهگس  (. 3)
ص 239 روکشم ، زا  قرفلا  تالاقم و  تاقیلعت  ص 150 ؛ ج 1 ، لحنلا ، للملا و  کن : (. 4)

ص:430  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هب دنوادخ  تارایتخا  يراذـگاو  ضیوفت - رد  اهنیا  دـیاقع  ۀـطرفملا ؛ ةالغلا  بهاذـم  ضیوفّتلا  یف  مهبهاذـم  دـیازفایم : هدروآ و  ار  نانآ 

«1 . » دناهدوب یقاب  يرعشا  باتک  فیلأت  نامز  ات  هقرف  نیا  تسا . تالغ  دیاقع  نیع  ناماما -
زونه وا  نوچ  دنتـسه ، مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارما  اهنت  يدعب  همئا   » هک نیا  رب  ریاد  يرگید  داقتعا  شیادیپ  هب  دـیفم  مه  يرعـشا و  مه 

«2 . » تسا ّتیودهم  زین  نآ  داینب  هک  دناهدرک  هراشا  تسا » بیاغ  هدنز و 
نیا زا  دوب . هدش  نشور  هعیش  نایم  رد  ياهدرتسگ  لماک و  لکش  رد  یعیـش  فراعم  گنهرف و  هک  دوب  ینامز  نامز ، نیا  هک  تسا  ینتفگ 
مظاک ماما  قداص و  ماما  طسوت  زین  دعب و  هب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نامز  زا  تشادن . عّیـشت  لصا  رد  يریثأت  یئزج  تافارحنا  لیبق  نیا  ور ،

زا دـندمآیم . باسح  هب  یعیـش  مالک  هقف و  رد  ياهناوطـسا  مادـک  ره  هک  دـنتفای  شرورپ  نانچ  نایعیـش  زا  یناوارف  رامـش  مالّـسلا  امهیلع 
، مکح نب  ماشه  نوچ  يدارفا  دنتشادن . دشر  هنیمز  یصاخ  طیارش  رد  زج  هک  دندوب  یسفنلا  فیعـض  دارفا  زا  نیفرحنم  رتشیب  رگید ، يوس 
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هعیـش بهذم  رد  تافارحنا  خوسر  عنام  هدمع  روط  هب  هک  دندوب  یناگرزب  زا  لیعامـسا  نب  یلع  نمحّرلا و  دبع  نب  سنوی  ملاس ، نب  ماشه 
ینیلک و موحرم  هک  ینامز  ات  تیعـضو  نیا  دـندرک . ظفح  هدـش ، فیلأت  لوصا  کـمک  اـب  ار  هعیـش  یثیدـح  گـنهرف  سپ  نآ  زا  هدـش و 

. تشاد همادا  دنتخادرپ ، لوصا  نآ  مظنم  يروآعمج  هب  قودص 

يدهعتیالو هلأسم 

ییاههشوگ ات  میشوکیم  رـصتخم  نیا  رد  تسا . ترـضح  نآ  يدهعتیالو  نایرج  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  یگدنز  یخیرات  لصف  نیرتمهم 
: زا دنترابع  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  هلأسم  هب  طوبرم  یساسا  تاکن  نیرتمهم  مینک . نشور  ار  نآ  زا 

. فده نیا  هب  ندیسر  رد  نومأم  نتشاذگ  ماکان  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  عضوم  - 2 نایرج . نیا  داجیا  زا  نومأم  فده  - 1
______________________________

. دناهدوب مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نامز  ات  ص 460 )  ) یّشک تیاور  هب  انب  قرفلا ص 93 و  تالاقملا و  (. 1)
ص 90 قرفلا ، تالاقملا و  ص 254 ؛ هراتخملا ، لوصفلا  (. 2)

ص:431  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
« اضرلا مامالل  ۀیـسایسلا  ةایحلا   » شزرارپ باتک  رد  یـضترم  رفعج  دیـس  همالع  ام  ردقنارگ  زیزع و  داتـسا  طسوت  ریگارف  روط  هب  هلأسم  نیا 

. میهد تسد  هب  ار  هلأسم  نیا  تاکن  نیرتیساسا  ات  میشوکیم  راصتخا  تیاعر  اب  ام  تسا . هدش  هداد  حیضوت 
نآ « 1 . » دـناهدروآ ینئارق  دـهاوش و  مادـک  ره  يارب  هداد و  هئارا  نومأم  مادـقا  ياههزیگنا  ناونع  هب  ار  هتکن  هدزاـی  دوخ  باـتک  رد  داتـسا 
نیا رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ای  نومأم و  دوخ  تاملک  زا  ناوتیم  هک  تسا  یبلاطم  تخادرپ  میهاوخ  نآ  رکذ  هب  اجنیا  رد  اـم  هک  رادـقم 

. میهدیم عاجرا  باتک  نآ  هعلاطم  هب  ار  ناگدنناوخ  رتشیب ، لیصفت  يارب  درک . هدافتسا  هراب 

يدهعتیالو هلأسم  حرط  زا  نومأم  فده 

تین صولخ  مادقا ، نیا  رد  هک  دـنک  دومناو  ات  دیـشوک  یـصاخ  تفارظ  اب  يو  هک  تسا  نآ  دـیآیم  تسد  هب  نومأم  راتفر  رهاظ  زا  هچنآ 
يزاسرهاظ تسا . هدز  راک  نیا  هب  تسد  دراد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  يرفاو  هقالع  زین  نایولع و  قح  هب  تبسن  يرواب  قح  رس  زا  دراد و 

يراکـشآ لیامت  زین  دوخ  هداد و  تبـسن  سوواط  نب  دیـس  هب  یلبرا  هک  هنوگنآ  اهدعب ، یتح  هک  تفرگ  ماجنا  هنارهام  ياهزادنا  هب  نومأم 
. تسا هدش  هدناسانـش  ماما  هب  لیامتم  ای  هعیـش و  درف  کی  ناونع  هب  هدش و  هتـسناد  يربم  نومأم  ماما ، تداهـش  هلأسم  رد  هداد ، ناشن  نادب 

یهجو نیرتدـیدش  هب  ار  نایولع  یـسابع  يافلخ  هک  یطیارـش  رد  مه  نآ  يولع ، کی  هب  تفـالخ  يراذـگاو  هک  تسا  نشور  یبوخب  « 2»
هابتـشا نیا  هب  مه  روکذم  راوگرزب  ود  هک  دسریم  رظن  هب  دزادـنیب . هابتـشا  هب  نومأم  هرابرد  ار  یناسنا  ره  دـناوتیم  دـندرکیم ، بوکرس 

«3 . » دنشاب هداتفا 
ار ارجام  تقیقح  ناوتیم  ترـضح ، نآ  نایعیـش  باحـصا و  زا  یخرب  یتح  مالّـسلا و  هیلع  ماما  دوخ  زین  نومأـم و  تاـملک  هب  یهاـگن  اـب 
زا هک  یتالکـشم  یمامت  اب  هدوب و  رادروخرب  ییالاب  یـسایس  غوبن  زا  نومأم  هک  تسا  نآ  دریگ  رارق  هجّوت  دروم  دـیاب  هک  هچنآ  تفاـیرد .

زاغآ
______________________________

242 صص 212 - توریب ،) پاچ  ، ) اضرلا مامإلل  ۀیسایسلا  ةایح  (. 1)
283 ص 282 - ج 2 ، هّمغلا ، فشک  (. 2)

. تسا هداد  رارق  دییأت  دروم  ثحب و  یخیرات  ظاحل  زا  ار  رواب  نامه  ياهلاسر  نمض  زین  نیما  نسح  دیس  ياقآ  اریخا  (. 3)
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ص:432  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
راوتـسا ار  دوخ  تیمکاـح  دـنمورین و  ار  دوخ  هاـگیاپ  هدرک و  هزراـبم  هلحرم  هب  هلحرم  تسناوت  دوب ، هتفرگ  رارق  شهار  رـس  رب  شتفـالخ 

. دزاس
تاشیارگ نایم  رد  هک  تسا  نآ  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  يو  یبهذـم  عضوم  هب  تبـسن  و  نومأم ، يزاسرهاظ  يارو  هک  يرگید  هتکن 

ناونع هب  ثیدح  لها  درب . مان  زین  هلزتعم  ثیدح و  لها  زا  ناوتیم  يدیز ، یماما و  نایعیـش  زا  ریغ  نومأم ، رـصع  رد  دوجوم  یبهذم  مهم 
ینامثع هک  هرصب  رد  ناشیامدق  فالخ  رب  هلزتعم ، نایم  رد  یلو  دنتـشاد ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  یفلاخم  عضوم  ینامثع ، هقرف  کی 

لها فرط  زا  عّیشت  ماهتا  ات  دیدرگ  ببس  هلأسم  نیا  دش . ادیپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تبسن  یتبثم  شیارگ  دادغب  رد  دندوب ، بهذم 
مهتم نایلزتعم  هک  دوب  بیترت  نیدب  دوش . عورش  دندادیم  ناشن  دوخ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  یتبثم  رظن  هک  یناسک  هب  تبـسن  ثیدح 

تفالخ هب  داقتعا  یتح  مالّـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  دـعاسم  رظن  نتـشاد  يانعم  هب  زج  ثیدـح  لها  رظن  زا  هک  یعیـشت  دـندش ، عّیـشت  هب 
هک دـمآ  دوجو  هب  موهفم  نیا  رد  یتارییغت  لاجر  ياملع  گـنهرف  رد  اهدـعب  هچرگ  دوبن . يرگید  زیچ  هفیلخ ، نیمراـهچ  ناونع  هب  ناـشیا 

«1 . » تسین نآ  ثحب  لحم  اجنیا 
بهذم نیمه  هب  عبانم  رد  دش و  یفرعم  هعیش  زین  نومأم  صخـش  هک  دش  مرگ  نانچ  ناینـس  نایم  رد  عّیـشت  هب  تمهت  رازاب  راگزور  نآ  رد 

. دش هدناسانش 
مامت یعیش  درف  کی  ناونع  هب  خیرات  رد  نومأم  ات  دش  ببس  رما  نیا  تسنادیم . افلخ  مامت  رب  مّدقم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا  هک  هدش  هتفگ 
نینچ ياراد  یلزتـعم و  درف  کـی  ناوـنع  هب  نومأـم ، هراـبرد  ياهلأـسم  نینچ  شریذـپ  هک  دوـش  هراـشا  تسا  مزـال  « 2 . » دوش حرطم  راـیع 

رد ترضح  نآ  زا  هدافتسا  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ماما  عوضوم  رد  وا  یـسایس  یـشم  اب  یتافانم  مالّـسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تبـسن  يداقتعا 
يور ره  هب  تسا . هدوبن  یـسایس  شیامن  کـی  زج  يزیچ  زین ، دـیاقع  نآ  یتح  هک  داد  لاـمتحا  ناوتیم  هچرگ  درادـن ؛ یـسایس  ياـهیزاب 

. دوش فقاو  نآ  رب  دناوتیمن  خروم  هک  ددرگیمرب  دارفا  ینطاب  تاین  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  ثحب 
______________________________

ثحب لیـصفت  هب  هراب  نیا  رد  هداد و  صاصتخا  عیـشت  فلتخم  ياههنوگ  هب  ار  یلـصف  يرجه ، مهد  نرق  ات  ناریا  رد  عیـشت  خیرات  رد  (. 1)
. میاهدرک

خیرات رد  نومأم  یعیش  شیارگ  ناونع  اب  ار  یـصاخ  ثحب  ص 408 . ج 6 ، ریثا ، نبا  لماک  454 ؛ صص 417 - ج 3 ، بهّذلا ، جورم  (. 2)
. میاهدروآ  280 صص 279 - ج 2 ، مهد ، نرق  ات  ناریا  رد  عیشت 

ص:433  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
؟ تسا هدوب  هچ  مادقا  نیا  زا  نومأم  فده  يور  ره  هب 

ار یبلاطم  دـش ، وا  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  يدـهعتیالو  هلأسم  رد  یـسابع  تموکح  ناهاوخ  اوه  يوس  زا  هک  یـضارتعا  ربارب  رد  نومأـم 
: دزاسیم نشور  هراب  نیا  رد  ار  وا  تسایس  یلصا  طوطخ  هک  درک  نایب 

ۀفالخلا کلملاب و  فرتعیل  انل و  هءاعد  نوکیل  اندهع  ّیلو  هلعجن  نا  اندراف  هسفن  یلا  اوعدی  اّنع  ارتتـسم  لجّرلا  اذه  ناک  دـق  نومأملا  لاقف 
نا ۀلاحلا  کلت  یلع  هانکرت  نا  انیشخ  دق  هنود و  نم  انل  رمألا  اذه  ّنا  ریثک و  لیلق و ال  یف  یعّدا  اّمم  سیل  ّهنا  هب  نونوتفملا  هیف  دقتعیل  انل و 

كالهلا نم  انفرـشا  انأطخا و  امب  هرما  یف  انأطخأ  هانلعف و  ام  هب  انلعف  دق  ذاف  نالا  هقیطن و  ام ال  هنم  انیلع  یتأی  هدّدسن و  ام ال  هنم  انیلع  قتفنی 
نم ال ةروصب  اـیاعّرلا  دـنع  هرّوصن  یّتح  ـالیلق  ـالیلق  هنم  عضن  نا  جاـتحن  اـّنکل  هرما و  یف  نواـهّتلا  زوجی  سیلف  انفرـشا  اـم  یلع  هب  هیونّتلاـب 

«1 . » هئالب ّداوم  اّنع  مسحی  امب  هیف  ّربدن  ّمث  رمألا  اذهل  ّقحتسی 
میداد رارق  دـهعیلو  تهج  نیدـب  ار  وا  ام  دـناوخیم . دوخ  تماما  هب  ار  مدرم  هدرک و  ناهنپ  ام  زا  ار  دوخ  ياهراک  درم  نیا  تفگ : نومأـم 
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اعّدا هک  نانچنآ  وا  هک  دـننادب  شناـگتفیرف  نمـض ، رد  دـیامن و  فارتعا  اـم  تفـالخ  تنطلـس و  هب  هدـناوخ و  اـم  تمدـخ  هب  ار  مدرم  هک 
هب یفاکـش  ام  راک  رد  میراذـگب  دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  میدیـسرت  نینچمه  و  وا ، هن  تسا  ام  هتـسیاش  تفـالخ )  ) رما نیا  تسین و  دـنکیم 

شیپ ار  هّیور  نیا  يو  اب  هک  نونکا  میـشاب . هتـشادن  ار  شتمواقم  بات  هک  دـنکب  ام  هیلع  یمادـقا  مینک و  رپ  ار  نآ  میناوتن  هک  دروآ  دوجو 
، مینک يراگنا  لهـس  يو  راک  رد  دـیابن  میاهداد ، رارق  هاگترپ  هبل  رد  وا  ندرک  گرزب  اب  ار  دوخ  هدـش و  اطخ  بکترم  وا  راک  رد  هتفرگ و 
ار تفالخ  یگتـسیاش  اهنآ  رظن  زا  هک  میروآرد  یتروصب  مدرم  شیپ  ار  وا  ات  میهاکب  وا  تمظع  ّتیـصخش و  زا  مک  مک  دیاب  تهج  نیدب 

. میشاب هدرک  يریگولج  دوش  ام  هجوتم  دوب  نکمم  هک  وا  تارطخ  زا  هک  مینک  یشیدناهراچ  نانچ  وا  هرابرد  سپس  دشاب ، هتشادن 
ار وا  يدهعتیالو  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  رگا  هک  ینعم  نیدب  تسا ، هدرک  ناشن  رطاخ  ار  مادقا  نیا  زا  دوخ  فده  شنخـس  زاغآ  رد  نومأم 

سابع ینب  تفالخ  تیعورشم  امازلا  دریذپب ،
______________________________

168 ص 167 - ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1)
ص:434  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نیدب دمآیم . باسح  هب  اهنآ  يارب  یگرزب  زایتما  دوخ  دنـسانشب ، ّتیمـسر  هب  ار  نایـساّبع  تفالخ  نایولع  هک  هتکن  نیا  تسا . هتفریذپ  ار 
. تفریم نیب  زا  نایساّبع  عفن  هب  دوخ و  هب  دوخ  تشاد ، دوجو  نادناخ  ود  نیا  نایم  هک  ياهنیرید  ینمشد  فالتخا و  بیترت 

رگید وا  هدـش و  دودـحم  لرتنک و  ترـضح  نآ  ياهتّیلاعف  تفالخ ، تالیکـشت  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ندروآ  اـب  هک  نیا  رگید  هتکن 
هک ياهفیلخ  يارب  یتح  هکلب  دوخ ، يدهعتیالو  شریذـپ  هب  اهنت  هن  ار  مدرم  تروص  نیا  رد  اریز  دـیامن ، یفرعم  ماما  ار  دوخ  تسناوتیمن 

. تفریم نیب  زا  هشیمه  يارب  یلع  لآ  تماما  ناونع  یلالقتسا  هبنج  بیترت  نیدب  دیامن . توعد  تسیابیم  دوب  هتفریذپ  ار  وا  ینیشناج 
داتفا و دهاوخ  شنارادفرط  مشچ  زا  هتفای و  یتساک  نومأم  يدهعتیالو  نتفریذپ  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تلزنم  ماقم و  هک  نیا  موس  هتکن 

دایز هن  مک و  هن  دنکیم  اعدا  وا  هچنآ  هک  دش  دـهاوخ  مولعم  تخانـش و  دـهاوخن  سدـقم  هّزنم و  هرهچ  کی  ناونع  هب  ار  وا  یـسک  رگید 
. درادن چیه 

: دیوگیم مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  يدهعتیالو  يراذگاو  لیلعت  رد  زین  يوره  تلص  وبا 
ناشن مدرم  هب  ات  تشاذـگاو  ماما  هب  ار  يدـهعتیالو  « 1  » مهـسوفن نم  هّلحم  طقـسیف  اینّدلا  یف  بغار  ّهنا  ساّنلا  يریل  دـهعلا  ۀـیالو  هل  لعج 

. دهدب تسد  زا  اهنآ  زا  شیپ  ار  دوخ  يونعم  تیعقوم  بیترت  نیدب  تسا و  هاوخ  ایند  وا  هک  دهدب 
داقتعا و نانآ  هب  دوب  هدش  ببس  دوخ  نیا  دندوب و  لئاق  هعیش  ناماما  هژیو  هب  نایولع  هب  یّصاخ  مارتحا  هراومه  مدرم  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
هتـشاداو و عوضخ  هب  نانآ  ربارب  رد  ار  همه  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  ناماما  هک  سدـقت  زا  ياهلاه  دنـشاب . هتـشاد  لومعم  يّدـح  زا  شیب  داـمتعا 

هتخیر رد  مه  هب  ار  تسادق  نیا  یلکش  هب  ات  دیشوکیم  نومأم  دوب . هدروآ  دوجو  هب  نانادب  تبـسن  مدرم  يارب  ار  ینورد  میلـست  عون  کی 
. دهد ناشن  دنوشیم ، داسف  ملظ و  بکترم  دندیسر  تموکح  هب  یتقو  هک  یمدرم  ریاس  نوچ  ار  اهنآ  لقا  دح  و 

دوخ هک  ییاجنآ  زا  « 2 . » تسا هداد  ناشن  ینشور  لکش  دوخ  باتک  رد  یطفق  ار  هلأسم  نیا 
______________________________

ص 241 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1)
ص 222 اضرلا ، مامالا  ةایح  زا  لقن  هب   222 ص 221 - ءامکحلا ، خیرات  (. 2)

ص:435  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
رثا شهاک  ثعاب  دوخب  دوخ  نآ ، رد  بّذـهم  صخـش  کی  نتخاس  دراو  دـشیم ، یقلت  یگدولآ  یعون  مدرم ، رظن  زا  تسایـس  تفالخ و 

تلزنم تیعقوم و  دـندوب ، نآ  راذـگناینب  نایـساّبع  هک  یتفالخ  مه  نآ  دزاسیمن  تفالخ  اب  دـهز  هک  هلأـسم  نیا  دـیدرگیم . وا  يدوجو 
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ار نومأم  يدـهعتیالو  ارچ  ایند  رد  دـهز  راهظا  همه  نآ  اب  امـش  دـشیم : هتفگ  ماـما  هب  ضارتعا ، ناونع  هب  ور  نیا  زا  دادیم ؛ لّزنت  ار  ماـما 
(. متشاد تهارک  ردقچ  رما  نیا  زا  نم  هک  دنادیم  ادخ  « ) 1  » یتهارک هللا  ملع  دق  دومرفیم : ماما  دیتفریذپ ؟

هیلع اضر  ماما  تسناوتیم  رتهب  شور ، نیا  اب  نومأم  هک  نیا  نآ  درک و  دای  ناوتیم  زین  يرگید  تاکن  زا  تفر  شرکذ  هک  یفادـها  يارو 
ماما رابخا  ات  دوب  هتـشاذگ  يدایز  ناظفاحم  نابقارم و  تشاد - دوخ  لاگنچ  رد  ماما  هک  يو - يارب  بیترت  نیدب  دـیامن . لرتنک  ار  مالّـسلا 

نارادفرط زا  هدافتـسا  دوب . هدـیدرگ  زین  دوخ  یعقاو  نایعیـش  زا  ماما  ییادـج  ببـس  هلأسم ، نیا  « 2 . » دـنناسرب يو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر 
رود زا  نیما ، شردارب  اب  نومأم  گنج  رطاخ  هب  نایـسابع  هک  نآ  زا  سپ  تفالخ ، تالیکـشت  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ندروآ  اب  نایولع 

«3 . » دشاب تسناوتیم  نومأم  يوس  هب  اهنآ  بلج  هجیتن  رد  دیدهت و  هرابرد  مهم  سب  يرما  دندوب ، هدش  هدنکارپ  وا 
هللا دبع  هب  اهدعب  هک  ياهمان  رد  اذل  درکیم ، لح  ار  نآ  یلکـش  هب  دیاب  وا  هک  دوب  یلئاسم  زا  نایولع ، ياهمایق  لباقم  رد  نومأم  يراتفرگ 

. اضّرلاب هتلمع  ام  دعب  ینفاخی  بلاط  یبا  لآ  نم  ادحا  ّنا  تننظ  ام  هدمآ : نینچ  دهد ، يدهعتیالو  ردارب  ياج  هب  ار  وا  ات  تشون  یـسوم  نب 
. دسرتب نم  زا  بلاط  یبا  لآ  زا  یسک  اضر ، ماما  هب  يدهعتیالو  يراذگاو  زا  سپ  منکیمن  رکف  « 4»

زا يدـهعتیالو  هناهب  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ندروآ  درک . مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  شردارب  لتق  هب  مهتم  ار  نومأم  دروخن و  بیرف  وا  هتبلا 
لتق ماهتا  زا  ار  وا  تسناوتیم  مدرم  هدوت  رظن 

______________________________

ص 244 اضرلا ، مامالا  ةایح  ص 238 ؛ عیارشلا ، للع  ص 130 ؛ ج 49 ، راونالا ، راحب  (. 1)
214 ص 213 - اضرلا ، مامالا  ةایح  152 ؛ صص 151 - ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

224 ص 223 - فّوصتلا ، عّیشتلا و  نیب  ۀلّصلا  (. 3)
نب میهاربا  نب  دمحم  زا : دـندوب  ترابع  دـندرک  شروش  يرجه  مود  نرق  نایاپ  رد  هک  نییولع  زا  يدارفا  ص 628 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  (. 4)

رد رفعج  نب  یـسوم  نب  دیز  نمی ؛ رد  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  تشاد ؛ هدهع  رب  ار  شهاپـس  هک  یهدـنامرف  ایارـسلا  وبا  هک  لیعامـسا 
51 صص 50 - ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  کن : هرصب .

ص:436  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
يارب هک  مالّـسلا - هیلع  اضر  ماما  هب  تبـسن  شیوخ  تبحم  هقالع و  ندرک  دومناو  اـب  تسناوت  هرخـالاب  وا  دـیامن ، هئربت  ـالماک  شترـضح 

«1 . » ددرگن وا  تنایخ  هجوتم  رهاظ  هب  مه  یسک  هدناسر و  تداهش  هب  ار  وا  دوب - لوبق  لباق  مدرم  زا  یشخب 

مالّسلا هیلع  ماما  لمعلا  سکع 

دیاب نونکا  میدرک . نایب  ترـضح  نآ  هب  يدـهعتیالو  ندرپس  ناسارخ و  هب  ماما  ندروآ  زا  ار  وا  فادـها  هک  دوب  نومأم  هلأسم  فرط  کی 
. مییوگب نخس  هراب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  لمعلا  سکع  زا 

ناسارخ هب  ندـمآ  زا  ادـتبا  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیا  دـش  هداد  ناشن  ماما  فرط  زا  هراب  نیا  رد  لـمعلا  سکع  نیلوا  ناونع  هب  هچنآ  فلا :
نب ءاجر  هک  درک  تفلاخم  اجنآ  ات  ماما  دـیآ . باسح  هب  يزوریپ  کی  نومأم  يارب  تسناوتیم  لـمع  نیا  سفن  هک  دوب  یعیبط  دززاـبرس .

. دربب ورم  هب  روز  هب  ار  ماما  دش  روبجم  دوب ، هدمآ  نومأم  فرط  زا  هک  كاحض  یبا 
ماما هب  ياهمان  وا  درک ، ادیپ  رارقتسا  نومأم  تموکح  تفای و  نایاپ  نیما  راک  یتقو  هک : هدرک  لقن  تلص  نب  ناّیر  مداخ و  رـسای  زا  ینیلک 

نومأملا لزی  ملف  دادیمن : دعاسم  باوج  وا  تساوخرد  هب  زگره  ماما  دیایب . ناسارخ  هب  ات  تساوخ  ترـضح  نآ  زا  تشون و  مالّـسلا  هیلع 
هار ماما  هک  نآ  اـت  درکیم  يراـگنهمان  هراـب  نیا  رد  هتـسویپ  نومأـم  « 2 « ؛ هنع ّفکی  ـال  هل و  صیحم  ـال  نأ  ملع  یّتـح  کـلذ  یف  هبتاـکی 

. دوبن رادربتسد  نومأم  هک  ارچ  دیدن . يزیرگ 
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ماما مدوب . اجنآ  رد  نم  دمآ ، هنیدم  هب  یکیپ  ناسارخ  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ندرب  يارب  هک  ینامز  هدروآ : یناتـسجس  لوعم  زا  قودص 
يوس هب  هرابود  دمآیم و  نوریب  مرح  زا  راب  نیدنچ  هک  مدـید  ار  وا  دـش ، مرح  دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  عادو  روظنم  هب 

ترضح نآ  زا  ار  عوضوم  نیا  ّتلع  مدرک و  مالـس  هدش و  کیدزن  ماما  هب  نم  درکیم . هیرگ  دنلب  يادص  اب  تشگیمزاب و  ربمغیپ  نفدم 
«3 . » تفر مهاوخ  ایند  زا  تبرغ  رد  هتفر و  نوریب  مّدج  راوج  زا  نم  دومرف : باوج  رد  مدش . ایوج 

______________________________

. دعب هب  ص 241 ، اضرلا ، مامالا  ةایح  کن : (. 1)
ص 64 ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  ص 448 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص 218 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3)
ص:437  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

لیلد دوخ  نیا  دربن و  هارمه  هب  ار  شاهداوناخ  دارفا  زا  مادـکچیه  دورب ، ناسارخ  هب  تساوخیم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتقو  نیا ، رب  نوزفا 
. تسین دیما  يور  زا  يرفس  هتشادن و  ینشور  هدنیآ  چیه  ترضح ، نآ  رظن  زا  ترفاسم  نیا  هک  نیا  رب  دوب  ینشور 

: دومرف نم  هب  ماما  هک  هدش  لقن  ءاّشو  یلع  نب  نسح  زا 
: تلق رانید  فلأ  رـشع  ینثا  مهیف  تقّرف  ّمث  عمـسأ ، یّتح  ّیلع  اوکبی  نا  مهترمأف  یلاـیع  تعمج  ۀـنیدملا  نم  یب  جورخلا  اودارأ  ثیح  ّینإ 

مداد روتـسد  هدرک و  عمج  ار  ماهداوناخ  دارفا  دـنربب ، نوریب  هنیدـم  زا  ارم  دنتـساوخیم  هک  یعقوم  « 1 « ؛ ادـبأ یلایع  یلا  عجرأ  ّینإ ال  اـّمأ 
زاب امـش  يوس  هب  رگید  نم  متفگ  هدرک و  میـسقت  رانید  رازه  هدزاود  اهنآ  نایم  رد  سپـس  مونـشب . ار  اـهنآ  هیرگ  اـت  دـننک  هیرگ  نم  يارب 

. تشگ مهاوخن 
دندوب ماـما  اـب  میقتـسم  طاـبترا  رد  هک  ار  نایعیـش  هژیو  هب  دنتـشاد ، یتـسرد  كرد  هک  ار  یناـسک  تسناوتیم  دـیدرتیب  يدروخرب  نینچ 

دوخ کیدزن  نارای  يارب  ار  هلأسم  نیا  اهدـعب  ترـضح  نآ  هک  يروط  هب  تسا . هتفریذـپ  ار  ترفاسم  نیا  راـبجا  هب  ماـما  هک  دزاـس  هجوتم 
: هدش لقن  يوره  مالسلا  دبع  زا  هلمج  زا  تسا . هدومرف  نایب 

. دشن دراو  رما  نیا  رد  دوخ  لیم  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ادخ  هب  مسق  « 2 « ؛ اعئاط رمألا  اذه  یف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  لخد  ام  هللا  و 
«3 . » دندروآ ناسارخ  هب  اجنآ  زا  سراف و  هب  هرصب  قیرط  زا  هدروآ و  نوریب  هنیدم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  يور  ره  هب 

نومأم و ناوارف  رارصا  زا  سپ  درک و  حرطم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تفالخ  ندرپس  رب  ینبم  ار  دوخ  تساوخرد  نومأم  هک  دوب  اجنآ  رد 
ثحب لیـصفت  هب  یـضترم  رفعج  داتـسا  هک  هنوگنامه  دش . لیمحت  ترـضح  نآ  رب  يدهعتیالو  تیاهن  رد  نآ ، نتفریذپ  زا  ماما  فاکنتـسا 

نتفریذـپن تروـص  رد  نومأـم  فرط  زا  ماـما  لـتق  دـیدهت  هـک  روطناـمه  تـسرد  دوـبن ، يّدـج  ترــضح  نآ  هـب  تفـالخ  هـضرع  هدرک ،
عناق لیلد  دناوتیم  يدهعتیالو ،

______________________________

ص 169 ءزج 2 ، ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  ص 203 ؛ هیصولا ، تابثا  ص 219 ؛ ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1)
ص 140 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

نیا رد  رتشیب  ياهیهاگآ  نارادتـسود  هک  هدش  فیلأت  ناسارخ  هب  ع )  ) اضر ماما  ترجه  ریـسم  یخیرات  يایفارغج  هرابرد  هژیو  یباتک  (. 3)
. دننک هعجارم  باتک  نآ  هب  هنیمز 

ص:438  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
لباق دادیم ، ناشن  دوخ  زا  ماما  هب  تبـسن  يداقتعا  رظن  ههجو  زا  نومأم  هک  یتدارا  اب  لتق  هب  دـیدهت  اریز  « 1 . » دشاب اعدا  نیا  رب  ياهدننک 

. دنادرگزاب دیع  زامن  ندناوخ  زا  ار  وا  هک  دوبن  حیحص  تشاد ، داقتعا  ترضح  نآ  هب  اعقاو  وا  رگا  تسین . عمج 
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تروص رد  ترـضح  نآ  لتق  دـیدهت  اب  مأوت  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  فرط  زا  يدـهعتیالو  شریذـپ  هلأـسم  رد  نومأـم  رارـصا  يور  ره  هب 
ات تفرگ  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  ماـما  لاـح  نیع  رد  « 2 . » دوب راچان  نآ  نتفریذـپ  زا  هک  داد  رارق  یتیعـضو  رد  ار  ماما  تفلاـخم ،

نایرج نومأم  ماما و  نیب  هک  یثحب  ّرج و  هام  ود  زا  سپ  اـهنت  اهـششوک  نیا  دـسرن . تسایـس  نیا  زا  شیوخ  رظن  دروم  فادـها  هب  نومأـم 
«4 . » دوب نیزح » كاب   » ماما هک  دوب  یلاح  رد  نیا  « 3 ، » دیسر ماجنا  هب  تشاد 

فادـها تهج  رد  هلأسم  نیا  زا  ات  دـش  نآیب  یپ  رد  ماما  دیـشخبن ، يدوس  يدـهعتیالو  نتفریذـپن  ندـماین و  يارب  ماما  شالت  هک  یناـمز 
رما رد  نایولع  قح  تخانـش  رد  یمادقا  ناونع  هب  ار ، نومأم  مادـقا  نیا  ماما  هک  دوب  نآ  مهم  هتکن  هراب  نیا  رد  دربب . هرهب  شیوخ  یـسایس 

تـسناوتیم یبوخ  هب  مادقا  نیا  دندوب . هتفریذپن  نایولع  يارب  ار  یّقح  نینچ  یـسابع  يافلخ  نامز  نآ  ات  هک  میهاگآ  دهد . ناشن  تفالخ 
: دومرف ماما  اذل  و  دهد . ناشن  یساّبع  يوما و  زا  معا  تهج ؛ نیا  فالخ  رد  ار  نیشیپ  يافلخ  تامادقا  نالطب 

تلذـب انلئاضف و  تمتک  اماع و  نینامث  رفکلا  ربانم  یلع  اّنعل  دـقل  یّتح  هوعـضو  ام  اّنم  عفر  ساّنلا و  عّیـض  اـم  اـّنم  ظـفح  يذـّلا  هّلل  دـمحلا 
«5 . » انلضف نّیبی  انرکذ و  یلعی  نا  ّالا  انل  یبأی  هللا  انیلع و  بذکلا  یف  لاومألا 

رب لاس  داتـشه  درب . الاب  دندوب ، هدرب  نییاپ  هک  ار  ام  تلزنم  ردق و  دومرف و  ظفح  دـندوب ، هدرک  هابت  ام  زا  مدرم  هچنآ  هک  ار  يادـخ  ساپس 
دش و هنیزه  ام  هب  نتسب  غورد  رد  ییاهییاراد  دندومن و  نامتک  ار  ام  لیاضف  دندرک ، نیرفن  نعل و  ار  ام  رفک  ياهبوچ  يالاب 

______________________________

نویع 238 ؛ ص 226 - ج 1  عیارـشلا ، للع  کن : يدـهعتیالو  شریذـپ  هب  ماما  رابجا  هرابرد  298 ؛ صـص 285 - اضرلا ، مامالا  ةاـیح  (. 1)
ص 216 راثآلا ، ۀعومجم  ص 29 ؛ ج 49 ، راونالا ، راحب  ص 43 ؛ قودص ، یلاما  ص 139 ؛ ج 2 ، اضرلا ، رابخا 

ص 375 نییبلاطلا ، لتاقم  کن : (. 2)
ص 148 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3)

ص 284 هّدوملا ، عیبانی  (. 4)
ص 162 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 5)

ص:439  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. تساوخن ار  ام  لضف  ندش  راکشآ  ام و  دای  يدنلب  زج  دنوادخ ،

ناـیب يرـصتخم  لکـش  هب  ار  ریبعت  نیمه  ترـضح  نآ  دـیدرگ ، اـپرب  يدـهعیلو  ناونع  هب  ماـما  یفرعم  روظنم  هب  هک  ياهسلج  نیتـسخن  رد 
: تشاد

«1 . » مکل ّقحلا  انیلع  بجو  کلذ  انیلا  متیّدأ  اذاف  هب ، ّقح  انیلع  مکل  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هللا  لوسرب  اّقح  مکیلع  ّنا 
دینک ادا  ام  هب  ار  ام  قح  امش  رگا  سپ  دیراد ، ام  ندرگ  رب  یّقح  امش  امـش و  ندرگ  رب  یّقح  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رطاخ  هب 

. میهدیم ار  امش  قح  زین  ام 
نادب يدهعتیالو  داهنشیپ  شریذپ  زا  شیپ  نومأم  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یلالدتسا  دسریم ، رظن  هب  دراوم  نیا  زا  رتبلاج  هچنآ 
يارب تفالخ  ّقح  رکنم  ساسا  زا  ای  دوش  روبجم  هک  هنوگ  نآ  داد ، رارق  تسب  نب  رد  صاخ  ياهنوگ  هب  اـحیولت و  ار  وا  تسج و  کّـسمت 

: دومرف وا  ربارب  رد  ماما  دراد . رب  ماما  رس  زا  تسد  ای  دوش و  شناردپ  دوخ و 
الف کل  تسیل  ۀـفالخلا  تناک  نا  كریغل و  هلعجت  هللا و  کسبلا  اسابل  علخت  نأ  زوجی  الف  کل  اهلعج  هّللا  کل و  ۀـفالخلا  هذـه  تناک  نا 

«2 . » کل سیل  ام  یل  لعجت  نا  کل  زوجی 
زا هدـناشوپ  وت  هب  ادـخ  هک  ار  یـسابل  تسین  زیاج  تروص ، نیا  رد  تسا ، هداد  رارق  وت  يارب  ار  نآ  ادـخ  تسا و  وت  لام  تفـالخ  نیا  رگا 

نارگید هب  تسین  وت  لاـم  هک  ار  هچنآ  تسین  زیاـج  تروص  نیا  رد  تسین  وت  لاـم  رگا  یهد و  رارق  يرگید  راـیتخا  رد  هدرک و  علخ  دوخ 
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. یشخبب
؟ یتفریذپ ار  يدهعتیالو  ارچ  هک  نیا  زا  خساپ  ماقم  رد  وا ، يدـهعتیالو  زا  يریگهرهب  رد  نومأم  تسایـس  ندرک  یثنخ  يارب  ماما  نینچمه 

«3 . » دیدرگ يروش  لخاد  مّدج  هک  یلیلد  نامه  هب  دومرف :
«4 . » لتقلا یلع  لوبقلا  ترتخا  لتقلا  نیب  کلذ و  لوبق  نیب  تّریخ  اّملف  کلذل ، یتهارک  هللا  ملع  دق  دومرف : زین  و 

رارق یعضو  رد  یتقو  یلو  متشاد . تهارک  رما  نیا  لوبق  زا  نم  هک  دنادیم  ادخ 
______________________________

ص 375 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 1)
ص 223 نیظعاولا ، ۀضور  139 ؛ ص 138 - ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

ص 140 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3)
ص 139 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 4)

ص:440  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. مداد حیجرت  ندش  هتشک  رب  ار  يدهعتیالو  شریذپ  راچانب  منک ، رایتخا  تسیابیم  ار  یکی  لتق  ای  يدهعتیالو  لوبق  نایم  هک  متفرگ 

رد دسرب . شفادها  هب  نومأم  هک  دوش  نآ  زا  عنام  ات  دیـشوک  ربارب  رد  مه  ماما  دندرک و  روبجم  يدهعتیالو  شریذـپ  هب  ار  ماما  لاح  ره  هب 
: دندومرف هک  نآ  هلمج  زا  تسا . هدش  هراشا  یمهم  تاکن  هب  دندناوخ ، يدهعتیالو  تیبثت  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  ياهبطخ 

 ... هریغ هلهج  ام  انّقح  نم  فرع  داشّرلل ، هقّفو  دادّسلاب و  هللا  هدّضع  نینمؤملا  ریما  ّنإ 
«1 . » هدعب تیقب  نا  يربکلا  ةرمإلا  هدهع و  ّیلا  لعج  ّهنا  و 

هک ار  ام  قح  زا  هچنآ  دـهد ، قیفوت  شرما  تماقتـسا  رد  دـنک و  کمک  تسار  هار  نتفر  رد  ار  وا  ادـخ  هک  نومأـم ) ینعی  نینمؤملا ؛(  ریما 
. مدنام هدنز  وا  زا  دعب  رگا  تشاذگاو  نم  يارب  ار  تفالخ  لک و  تسایر  وا  تخانش . ّتیمسر  هب  دندوب  هدرک  راکنا  نارگید 

اریز درکیم ؛ لابند  ار  نآ  ماما  هک  دوب  هلأسم  نیا  یـساسا  تاکن  وزج  تسا » تیب  لها  ّقح  تفالخ   » هک نیا  رب  نومأـم  زا  فارتعا  نتفرگ 
ار تیب  لها  تماما  دوب  هدـش  روبجم  دوخ  دراداو ، دوخ  تفـالخ  دـییأت  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تساوخیم  نومأـم  هچنآ  سکع  رب 
هک دادیم  ناشن  دوب ، نومأم  زا  شیب  لاس  تسیب  بیرق  ماما  نس  هک  نیا  هب  هجوت  اب  منامب ، وا  زا  دعب  نم  رگا  هک  مه  ریبعت  نیا  دنک . دییأت 

. دنک راکشآ  ار  نومأم  صلاخان  تین  ات  تسا  نآ  رب  ماما 
: دشاب هتشادن  يراج  یسایس و  روما  رد  ياهلخادم  هنوگچیه  يدهعتیالو ، شریذپ  تروص  رد  ات  درک  طرش  ماما  تشذگ  هچنآ  رب  نوزفا 

«2 . » اریشم دیعب  نم  رمألا  یف  نوکأ  ۀّنس و  امسر و ال  ضقنا  ادحأ و ال  لزعا  ادحأ و ال  یلّوا  ّینا ال  یلع  کلذ  لبقأ  انأ  و 
زا ار  یسک  مرامگن ، يراک  هب  ار  یسک  هک  طرش  نیا  اب  مریذپیم  ار  رما  نیا  نم 

______________________________

ص 146 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1)
، نیظعاولا ۀضور  ص 487 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، داشرالا ص 310 ؛ ص 143 ؛ راصبالا ، رون  کـن : و  ص 148 ؛ ج 2 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  (. 2)

ص 347 اضرلا ، مامالا  ةایح  35 ؛ ص 34 - ج 49 ، راحب ، ص 320 ؛ يرولا ، مالعا  225 ؛ ص 224 -
ص:441  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. مریگ رارق  تروشم  دروم  رود ، زا  طقف  منکن و  ضقن  ار  یشور  مسر و  منکن ، لزع  شماقم 
هدـهع هب  دوشیم  لامعا  تموکح  فرط  زا  هک  ار  ییاـهراک  دوجوم و  عضو  تیلوئـسم  تساوخیمن  ماـما  هک  دـهدیم  ناـشن  طرـش  نیا 

اریز درکیمن ، مهتم  ار  وا  یـسک  اعبط  تروص  نیا  رد  دراد ، روما  رد  یتلاخد  ای  تراظن و  ترـضح  نآ  هک  دـننک  نامگ  یناسک  دریگب و 
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یگرزب زایتما  نیا  دشیم و  هتـشاذگ  نومأم  دوخ  ياپ  هب  دـمآیم ، رد  ارجا  هلحرم  هب  هک  یتاروتـسد  هدـش و  حرطم  روشک  رد  هک  یلئاسم 
يارب یماندب  تالیکـشت ، رد  شروضح  رطاخ  هب  هک  دوش  نآ  زا  عنام  بیترت  نیدب  هتفرگ و  نومأم  زا  دـش  قفوم  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب 

: دومرفیم دوخ  ور  نیا  زا  دنک . مهارف  دوخ 
«1 . » هنم جراخلا  لوخد  ّالا  رمالا  اذه  یف  تلخد  ام  ّینا 

. تسا جراخ  نآ  زا  هک  یسک  ندش  لخاد  دننام  رگم  مدشن ، لخاد  عقوم  نیا  رد  نم 
یبا نب  دّمحم  یتقو  دریذپب . دوب ، فارحنا  نرق  ود  هب  کیدزن  لوصحم  هک  ار  يراجنهان  تیعـضو  تسناوتیمن  ماما  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

مه ام  هب  ات   ) دینکیمن هدافتـسا  تیعقوم  زا  هتفریذـپن و  ار  يدـهعتیالو  تیلوئـسم  ارچ  تفگ : ترـضح  نآ  هب  يزیمآضارتعا  نحل  اب  دابع 
قوقح ربارب  لاملا  تیب  زا  وت  قوقح  یتشاد ، نم  دزن  ار  تیعقوم  نیمه  زین  وت  دوب و  نم  تسد  هب  راک  نیا  رگا  دومرف : ماـما  دـسرب ؟) یعفن 

«2 (. » ساّنلا نم  دحاوک  تنک  کّمک و  یف  ّالا  کتقفن  تناک  ام  . ) دشیم يداع  مدرم 
تـسا یبهذـم  عیـشت  ماما  هک  ار  یماـما  نینچ  يربهر  هک  تسین  مه  لـباق  تسین و  رداـق  هک  ياهعماـج  رب  يدـهعتیالو  شریذـپ  لـصا  رد 

، دـندوب هـتفرگ  شیپ  رد  هعیـش  ناـماما  هـک  يرتیلوـصا  ياهتـسایس  هار  رــس  رب  یعناـم  زج  هدوـب و  هدوـهیب  ثـبع و  راـک  یعوـن  دریذـپب ،
. دشاب تسناوتیمن 

نومأم مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما 

نآ اب  نومأم  طباور  رد  هلأسم  دنچ  دیاب  ماما ، تداهش  ات  يدهعتیالو  شریذپ  هلصاف  رد 
______________________________

ص 138 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1)
ص 90 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

ص:442  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دریگ رارق  ثحب  دروم  ترضح 

رد دادیم . لیکـشت  املع  زا  فلتخم  دارفا  روضح  اب  يددـعتم  یملع  تاسلج  ورم ، هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ندروآ  زا  سپ  نومأـم  فلا :
يداقتعا و لئاسم  شوح  لوح و  رد  هدمع  روط  هب  هک  تفرگیم  تروص  نارگید  مالّسلا و  هیلع  ماما  نایم  يدایز  تارکاذم  تاسلج  نیا 

«1 . » تسا هدروآ  مهارف  دوخ  باتک  رد  یسربط  ار  تارکاذم  نیا  زا  یشخب  دوب . یهقف 
زا زیامتم  هیواز  نیا  زا  ار  يو  دـیاب  لصا  رد  دوب . نآ  هب  رهاـظت  اـی  وا  یتسود  ملع  زا  ناـشن  یملع ، لـفاحم  نیا  لیکـشت  زا  نومأـم  فدـه 

«2  » ثیدـح لـها  ربارب  رد  اـت  تشادیم  نآ  رب  ار  وا  هلزتـعم ، اـب  شیهارمه  وا و  یلقع  قاذـم  هک  هژیو  هب  تـسناد ، یـساّبع  ياـفلخ  رگید 
. تفاییمن همتاخ  اجنیا  رد  هلأسم  لاح  نیا  اب  دزاس . بوکنم  ار  نانآ  هدرک و  یگداتسیا 

هرابرد مدرم  هّماع  هک  ار  يرّوصت  ثحب ، هب  ماما  ندـناشک  اب  تساوخیم  وا  تشاد . زین  يرگید  فدـه  یتاسلج  نینچ  لیکـشت  زا  نومأـم 
. دربب نیب  زا  دنتسنادیم ، ّیندل » ملع   » عون زا  الثم  صاخ  ملع  بحاص  ار  نانآ  دنتشاد و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا 

هب ار  ترضح  نآ  تجح  ات  دادیم  رارق  ماما  لباقم  رد  ار  هقرف  ره  يالاب  حطس  نادنمـشیدنا  نومأم  دیوگیم : هراب  نیا  رد  قودص  موحرم 
هب ور  ترضح  نآ  اب  سکچیه  اما  دوب . وا  یعامتجا  یملع و  تلزنم  ماما و  هب  تبسن  وا  دسح  تهج  هب  نیا  دزادنیب و  رابتعا  زا  نانآ  هلیسو 

«3 . » دیدرگیم مزتلم  دشیم ، هماقا  وا  هیلع  ماما  فرط  زا  هک  یتجح  هب  هدرک و  رارقا  وا  لضف  هب  هک  نآ  زج  دشیمن  ور 
ار وا  ياهیزاسرهاظ  بیرف  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  ترـضح  نآ  اما  دوب ؛ ماما  رظن  بلج  اـهراک  نیا  زا  نومأـم  فدـه  هدـمآ : یتیاور  رد 

«4 . » دیسر مهاوخ  تداهش  هب  نومأم  تسد  هب  نم  دیروخن ،

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


هجوتم نومأم  هک  ینامز  درک . تسرد  نومأم  يارب  ار  یتالکـشم  جـیردت  هب  دـشیم ، لیکـشت  دوصقم  نیمه  هب  لئاوا  رد  هک  سلاجم  نیا 
يو يارب  یسلاجم  نینچ  لیکشت  دش ،

______________________________

189 صص 216 - ج 49 ، راحب ، 126 ؛ صص 167 - ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  کن : 171 و  صص 237 - ج 2 ، جاجتحالا ، (. 1)
ص 189 ج 49 ، راحب ، کن : درکیم  تکرش  زین  ثیدح  لها  سلاجم  رد  (. 2)

ص 152 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3)
ص 189 ج 49 ، راونالا ، راحب  ص 183 ؛ ج 2 ، نامه ، (. 4)

ص:443  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
مالّـسلا هیلع  اضر  ماما  دـنداد : عالطا  نومأم  هب  هک  هدـش  لقن  يوره  مالـسلا  دـبع  زا  درک . ماما  ندرک  دودـحم  هب  مادـقا  تسا ، كانرطخ 

مدرم ات  داد  تیرومأم  یسوط  ورمع  نب  دّمحم  هب  نومأم  دندشیم . راوگرزب  نآ  هتفیش  مدرم  هلیسو  نیدب  هداد و  لیکـشت  یمالک  سلاجم 
ّیلع ای  عینم  ای  ّيوق  ای  عیدب  ای  دومرف : نینچ  هلمج  زا  درک و  نیرفن  نومأم  قح  رد  ماما  نآ  زا  سپ  دـیامن . درط  ترـضح  نآ  سلجم  زا  ار 

«1 . » یباب نع  ۀعیّشلا  درط  یب و  ّفختسا  ینملظ و  نّمم  یل  مقتنا  هیلع و  ةالّصلاب  ةالّصلا  تفّرش  نم  یلع  ّلص  عیفر ! ای 
يا درادن ، هار  وا  رد  یلیدبت  رییغت و  هک  يراگدرورپ  يا  ینایاپیب ، تردق  ياراد  هک  يراگدرورپ  يا  اهنامـسآ ، نیمز و  هدنروآدیدپ  يا 

تشاد اور  متس  نم  هب  هک  یسک  زا  يداد و  تفارش  وا ، هب  دورد  تاولـص و  اب  ار  زامن  هک  یـسک  رب  تسرفب  دورد  تبترم ، دنلب  راگدرورپ 
. ریگب ارم  ماقتنا  درک ، قرفتم  دنار و  نم  هناخ  رد  زا  ارم  هعیش  درک و  کبس  ارم  و 

هنوگچ مدیـسرپ : تلـص  وبا  زا  دـیوگیم : يراصنا  یلع  نب  دـمحا  دـمآ . رد  ماما  تداهـش  يارب  هدـمع  لیلد  کـی  تروص  هب  هلأـسم  نیا 
؟ دش مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  لتق  هب  یضار  نومأم 

زا ات  دراد ، ایند  هب  تبغر  ترـضح  نآ  دـهد  ناشن  مدرم  هب  هک  داد  اضر  ماما  هب  تهج  نیدـب  ار  يدـهعتیالو  نومأـم  تفگ ... : تلـص  وبا 
توعد و هب  تسد  دـشیمن ، راکـشآ  مدرم  يارب  يزیچ  دادیم  ناشن  نومأم  رب  ار  وا  يرترب  هچنآ  زج  ماما  زا  یتقو  اـما  دـتفیب . مدرم  مشچ 

ترضح نآ  صقن  رذگهر ، نیا  زا  دیامن و  موکحم  یملع  رظن  زا  ار  ماما  نانآ ، هلیسو  هب  ات  دز  یمالسا  ياهنیمزرس  یمامت  نامّلکتم  بلج 
مدرم تفاییم و  يرترب  وا  رب  هک  نآ  زج  دـشیمن  وربور  ینارـصن و ...  يدوهی و  ملاـع  چـیه  اـب  ماـما  یلو  دوش ؛ تباـث  مدرم  هّماـع  ناـیم 

. تسا تفالخ  ماقم  يدصت  يارب  نومأم  زا  رتهتسیاش  ترضح  نآ  دنتفگیم :
«2 . » دز ماما  نتخاس  مومسم  هب  تسد  نومأم  هک  دوب  بیترت  نیدب  دندناسریم . وا  عالطا  هب  ار  رما  یگنوگچ  زین  ناسوساج 

زامن ات  تساوخ  ماما  زا  نومأم  دوب . دـیع  زامن  هب  ترـضح  نآ  نتفر  دـیدرگ ، ماما  اب  نومأم  طـباور  یگریت  ببـس  هک  يروما  هلمج  زا  ب .
يانبم رب  ماما  اّما  دناوخب ، ار  دیع 

______________________________

ص 171 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 1)
ص 241 ج 2 ، نامه ، (. 2)

ص:444  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
لوبق راچان  ماما  درک و  رارـصا  نومأم  تساوخ . رذع  دـیع  زامن  هماقا  شریذـپ  زا  دوب  هدرک  نومأم  اب  يدـهعتیالو  يادـتبا  رد  هک  یطیارش 

ماما هک  دنتـشاد  راظتنا  مدرم  تفریذپ . زین  نومأم  تفر . مهاوخ  زامن  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچمه  نم  سپ  دومرف : درک و 
رد هنهرب  ياپ  اب  ترضح  هک  دندید  هدز  تفگش  اما  دش ، دهاوخ  جراخ  هناخ  زا  یصاخ  موسر  بادآ و  اب  افلخ  نوچمه  مالّسلا  هیلع  اضر 
زا هرابکی  عضو ، نیا  ندید  اب  دـندوب ، هدامآ  مسارم  هنوگ  نیا  لومعم  یمـسر و  سابل  اب  هک  ناریما  داتفا . هار  هب  دـیوگیم  ریبکت  هک  یلاح 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنداتفا هار  هب  ماما  رس  تشپ  نایوگریبکت  هیرگ و  اب  دندروآ و  رد  اپ  زا  ار  اهشفک  هدمآ و  دورف  اهبسا 
: تفگ نومأم  هب  لضف  هک  دناهتفگ  تفگیم . ریبکت  راب  هس  تفریم  هک  مدق  ره  رد  ماما 

هّفخب نسحلا  وبا  اعدف  عوجّرلا  هلأسف  نومأملا  هیلا  ثعبف  عجری  نا  هلأست  نا  يأّرلا  ساّنلا و  هب  نتتفا  لیبّسلا  اذه  یلع  یّلـصملا  اضّرلا  غلب  نا 
«1 . » عجر بکر و  هسبلف و 

ار يدرف  نومأم  سپ  ددرگرب . یهاوخب  وا  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنوشیم ، وا  هتفیرف  مدرم  دـسرب ، یّلـصم  هب  تروص  نیدـب  اضر  ماما  رگا 
. تشگزاب دش و  بکرم  رب  راوس  درک و  اپب  ار  نآ  تساوخ ، ار  دوخ  شفک  ترضح  نآ  ددرگرب . هک  تساوخ  ماما  زا  داتسرف و 

هکلب دنکیمن  اود  وا  يارب  ار  يدرد  اهنت  هن  ماما  دوجو  هک  تخادـنا  رکف  نیا  هب  ار  وا  دوب ، هدرک  هثداح  نیا  زا  نومأم  هک  يرطخ  ساسحا 
دـنریگب و رظن  تحت  ار  وا  ّتقد  هب  اـت  دراـمگ  ترـضح  نآ  يارب  یناـبقارم  ور  نـیا  زا  درک . دـهاوخ  کـیرحت  تخـس  وا  هـیلع  ار  عاـضوا 

. دهد ماجنا  نومأم  دض  رب  یمادقا  ادابم  ات  دندناسرب  نومأم  هب  ار  شرابخا 
«2 . » دراد دوجو  نومأم  هب  ماما  هرابرد  اهنداد  شرازگ  لیبق  نیا  زا  يدراوم 

هیلع و ال هدـقحی  کلذ و  هظغیف  هلاوحأ  رثکأ  یف  هرکی  امب  هبیبحی  ناک  ّقح و  نم  نومأملا  یباحی  ـال  اـضّرلا  ناـک  و  دـیوگیم : تلـص  وبا 
«3 . » هل هرهظی 

هک دادیم  باوج  نانچ  وا  هب  تاقوا  رثکا  رد  تشادـن و  یتشحو  نومأـم  زا  تسنادیم ، قح  هک  یلئاـسم  ناـیب  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
بضغ ببس  عضو  نیا  درکیم . شتحاران 

______________________________

228 صص 227 - نیظعاولا ، ۀضور  ص 149 ؛ ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص 490 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
، اضرلا مامالا  ةایح  لقن  هب  ص 153 ، ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  78 ؛ ص 77 - ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  ص 139 ؛ ج 49 ، راحب ، کن : (. 2)

ص 214
ص 241 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3)

ص:445  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. درکیمن راکشآ  ماما  هب  زگره  ار  دوخ  توادع  بضغ و  یلو  دیدرگیم . ترضح  نآ  هب  تبسن  شتوادع  دایدزا  نومأم و 

ياهراک رطاخ  هب  دادیم و  میب  یهلا  باذع  زا  درکیم و  تحیصن  ار  وا  نومأم ، اب  یصوصخ  سلاجم  رد  ماما  هک  تسا  هدروآ  دیفم  خیش 
ياهدروخرب نیا  زا  عقاو  رد  یلو  تفریذپیم ، ار  ماما  ياهزردـنا  رهاظ  هب  نومأم  تخادرپیم . وا  شهوکن  هب  دـشیم  بکترم  هک  یفالخ 

«1 . » تسا هدرک  دای  زین  دراوم  هنوگنیا  زا  ياهنومن  خیش  دشیم . تحاران  تخس  ماما 
ریغ ياهروشک  رد  یماظن  يورشیپ  هب  وا  هک  ینامز  هلمج  زا  دادیم . رارق  داقتنا  دروم  ار  ماما  لامعا  تحارص  هب  ماما  زین  يرگید  دراوم  رد 

.؟ يزادرپیمن اهنآ  حالصا  هب  هدوبن و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تّما  رکف  هب  ارچ  دومرف : نینچ  نومأم  هب  باطخ  دوب ، لوغـشم  یمالـسا 
«2»

مالّسلا هیلع  ماما  تداهش 

هچنانچ دوب . هتفاین  تسد  شبولطم  جـیاتن  هب  ورم  هب  ماما  ندروآ  زا  نومأم  هک  دـیآیم  تسد  هب  دـش ، هراشا  نادـب  ـالاب  رد  هک  یبلاـطم  زا 
يارب دوخ  ردارب  نتـشک  زا  هک  نومأم  تشاد . یپ  رد  وا  يارب  یناربج  لباق  ریغ  ياهررـض  لامتحا  هب  تفاییم ، همادا  لاونم  نیمه  هب  عضو 

دوب هدیـشک  تمحز  همه  نآ  تفالخ  هب  وا  ندیـسر  يارب  هک  شیوخ  ریزو  نتـشک  زا  اهدـعب  دوب و  هدرکن  يراددوخ  تفـالخ  هب  ندیـسر 
مادقا هعیش  ناماما  زا  رگید  یماما  نتـشک  يارب  تفالخ ، ظفح  روظنم  هب  دوخ ، راکتیانج  دادجا  دننامه  زین  راب  نیا  درکن ، ینارگن  ساسحا 
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زا هک  درک  دومناو  نانچ  مدرم  هب  لاـح  نیع  رد  « 3 . » دناسر تداهش  هب  دوخ  صاخ  ياهیزاب  تسایـس  اب  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  هئطوت  هب 
ریوزت هب  لّسوت  دـیدرگن . ماـما  هاـگمارآ  كرت  هب  رـضاح  زور  هنابـش  هس  هک  يروط  هب  تسا ، هدـش  هدرـسفا  نیگمغ و  رایـسب  ماـما  تلحر 

زا یتیلقا  یتح  هک  دوب  بیرف  رهاظ  اریگ و  نانچ  وا  طسوت 
______________________________

ص 315 توریب ) پاچ  ، ) داشرالا (. 1)
ص 74 ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  کن : (. 2)

ص 316 داشرالا ، ص 337 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  (. 3)
ص:446  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هک تسا  یلاـح  رد  نیا  « 1 . » تساهنآ هلمج  زا  یلبرا  هک  دناهدشن  وا  تسد  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  نتفریذپ  هب  رـضاح  زین  هعیـش  ياملع 
تحارص هب  هتشاگن ، ترـضح  نآ  هب  طوبرم  رابخا  ماما و  هرابرد  ار  باتک  نیرتلصفم  هک  قودص  اهنآ  سأر  رد  هعیـش و  ياملع  تیرثکا 

«2 . » دناهتفریذپ ار  نومأم  تسد  هب  ماما  تداهش  يدایز ، تایاور  هب  دانتسا  اب  و 

يولع ّدض  تاغیلبت  مالّسلا و  هیلع  ماما 

اپرب اـهنآ  هیلع  ناـیولع  طـسوت  هک  دوـب  ییاهـشروش  ناـشتفالخ ، نارود  رد  نایـساّبع  تالکـشم  نیرتـمهم  زا  هک  تفگ  ناوـتیم  نیقی  هب 
. دنتسویپ اهنآ  هب  مه  نایلیعامسا  دعب  یکدنا  دندوب . رادهدهع  هیدیز  لئاوا  ار  اهشروش  نیا  يربهر  دشیم .

رد دوب ، ناسارخ  رد  يرهملا - خیش  نب  کیرش  مایق  نایولع - مان  هب  یعیش  مایق  کی  لماش  زین  هرود  نآ  یّتح  هک  حاّفس  نارود  تشذگ  اب 
ور نیا  زا  دـشیم . اپرب  نایـساّبع  تفالخ  دـض  رب  ییاهـشروش  هاگ ، دـنچ  ره  بترم و  روط  هب  نوراه و ...  يداه ، يدـهم ، روصنم ، ناـمز 
ره یلاوتم  نورق  یط  اهشروش  نیا  ياههلعش  دنتفرگیم . شیپ  رد  ار  اهراتفر  نیرتهنامحریب  نایولع ، یبوکرـس  رد  یـساّبع  يافلخ  يرتشیب 

تروص هب  مراهچ  موس و  نرق  رد  هلأسم  نیا  هکنانچ  تشادیمرب . نامسآ  هب  رس  یمالسا  روانهپ  روشک  زا  ياهشوگ  زا  راب  کی  تقو  دنچ 
هاشمزراوخ دّـمحم  نوچمه  نیطالـس  زا  یخرب  زونه  ساـبع ، ینب  تموکح  ياـهزور  نیـسپاو  رد  یتح  دوب . حرطم  يدـج  لکـشم  کـی 

. دنیامن یچیپرس  یساّبع  يافلخ  تعاطا  زا  تسا  نایولع  نآ  زا  یمالسا  تفالخ  هک  نیا  هناهب  هب  دندیشوکیم 
درط روظنم  هب  نایـسابع  تفای ، ناوتیم  نییبلاـطلا » لـتاقم   » مهم باـتک  هژیو  هب  خـیرات ، بتک  رد  ار  نآ  ناتـساد  هک  اهیبوکرـس  نیا  يارو 

فده هب  فلتخم  ياهلکش  رد  نانآ  نیگآرهز  تاغیلبت  اهنآ  نیرتمهم  زا  هک  دندشیم  لّسوتم  زین  يرگید  ياههویش  هب  هعماج  زا  نایولع 
اهنت تلاـسر ، نادـناخ  تمظع  هراـبرد  مدرم  تاروصت  هب  نتخاـس  دراو  هشدـخ  دوب . مدرم  دزن  ناـیولع  یملع  ّتیـصخش  ندرک  راـبتعایب 

زا هک  دوب  یمهم  فده 
______________________________

. تسا هداد  تبسن  زین  سوواط  نب  دیس  هب  ار  هلأسم  نیا  . 283 صص 282 - ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 1)
139 صص 124 - ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  کن : (. 2)

ص:447  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
لکـش دوخ  تاغیلبت  هب  ناـمز  نآ  لاوحا  عاـضوا و  طیارـش و  اـب  بساـنتم  ناـمز ، ره  رد  دـشیم و  لاـبند  نایـسابع  طـسوت  فلتخم  قرط 

. دندادیم
نیا دندرک - عیاش  وا  نارود  رد  ای  دوب و  دیشرلا  نوراه  نآ  یلصا  جورم  الامتحا  هک  نایولع - دض  رب  نایساّبع  یتاغیلبت  ياههویش  زا  یکی 

یتایاور زا  ار  موهفم  نیا  اهنآ  دننادیم . دوخ  هدرب  و  دـیبع »  » ار مدرم  ریاس  هک  دـنلئاق  دوخ  يارب  یقح  نانچنآ  نایولع  دـنتفگیم : هک  دوب 
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، تسا هدش  لقن  هعیش  همئا  ربمایپ و  دوخ  زا  ءافطـصا )  ) یگدیزگرب يرترب و  تماما و  موهفم  ای  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  يرترب  هرابرد  هک 
ماما زا  مدرم  يارچ  نوچیب و  تعاطا  اهنت  تایاور ، هنوگ  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دندرکیم ؛ هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  دوخ  تاغیلبت  رد  هتفرگ و 
مدرم هب  دوخ  تاغیلبت  رد  سابع  ینب  اریز  دـندرکیم ، ناونع  هراب  نیا  رد  سابع  ینب  هچنآ  زا  ریغ  تسا  یموهفم  نیا  هدـش و  ناـشن  رطاـخ 

تاـعیاش هنوگ  نیا  هک  تسا  یعیبـط  دـنهدیم ! رارق  ریقحت  دروم  ار  امـش  بیترت  نیدـب  هتـسناد و  دوـخ  هدرب  ار  امـش  ناـیولع  دـنتفگیم :
. تشادیماو نایولع  زا  يرود  هب  ار  حولهداس  مدرم  زا  ياهّدع  ساسایب ،

. دروآ ناوتیم  بلطم  نیا  رب  یخیرات  دهاش  ود 
. دمآ شیپ  دیشرلا  نوراه  یعفاش و  سیردا  نب  دّمحم  نایم  هک  ياهثداح  - 1

«1 . » دورس هراب  نیا  رد  زین  يراعشا  دادیم و  ناشن  تدارا  هدرک و  هقالع  راهظا  تیب  لها  هب  تبسن  هک  دوب  یناسک  زا  یعفاش 
زا یکی  هارمه  هب  یعفاش  هک  دـنداد  ربخ  نوراه  هب  تقو  نیا  رد  دـیزگ . تماقا  راید  نآ  رد  لاس  کـی  تدـم  تفر ، نمی  هب  یعفاـش  یتقو 

تختیاپ هب  ار  وا  مازعا  یعفاش و  فیقوت  روتـسد  دش و  نیگمـشخ  ربخ  نیا  ندینـش  زا  نوراه  تسا . هدمآ  رب  وت  هیلع  مایق  ددص  رد  نایولع 
تمدخ رد  هک  یفنح  هیقف  ینابیش  نسح  نب  دّمحم  هب  ربخ  نیا  دندرک . رضاح  تختیاپ  رد  شباحـصا  زا  یخرب  اب  هارمه  ار  وا  درک . رداص 

یلو درذگب . وا  زا  ات  تساوخ  نوراه  زا  دوشن ، لمح  یعفاش  هب  تبسن  وا  ینیچهسیسد  رب  تکرح  نیا  هک  نآ  يارب  وا  دیسر و  دوب  نوراه 
: دوزفا هدرک ، بیذکت  ار  مایق  عوضوم  تفرگ  رارق  نوراه  ربارب  رد  یعفاش  یتقو  درک . در  ار  تساوخرد  نیا  نوراه 

______________________________

ص 28 ج 1 ، ناریا ، رد  عیشت  خیرات  . 74 ، 57 صص 38 ، یعفاشلا ، مامالا  ناوید  کن : (. 1)
ص:448  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. ادبع ینلعجی  نأ  دیری  الجر  جرخا  فیکف  دیبع  هل  ساّنلا  ّنا  ّنظی  ّالا و  ّيولع  ساّنلا  یف  سیل  أ و 
هک منک  ملع  وت  هیلع  گـنج  رب  ار  اـهنآ  زا  يدرم  نم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دـننادیم ، دوـخ  هدرب  ار  مدرم  ناـیولع  هک  تسین  نینچ  اـیآ 

«1 . » دیناشوپ املع  تعلخ  ار  وا  هدش و  دونشخ  نخس  نیا  زا  نوراه  درک ؟. دهاوخ  دوخ  هدرب  يزوریپ  تروص  رد  ارم  دوخ 
رد هعیاش  نیا  يراگزور  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  يور  ره  هب  اما  دـشاب ، هدرک  راهظا  ار  یبلطم  نینچ  هیقت  يور  زا  یعفاش  تسا  نکمم 

ماما نایرفعج 448  همئا ، یسایس  يرکف و  تایح  دنشاب . هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  دنتسناوتیمن  نایسابع  زج  یسک  هک  هتـشاد  جاور  هعماج 
446 ص :  يولع .....  دض  تاغیلبت  مالسلا و  هیلع 

رس يالاب  نم  تفگ : يربط  دیز  نب  دّمحم  هک  هدروآ  ینیلک  موحرم  دناهدرک . لقن  ار  نآ  رداصم  زا  يرایـسب  هک  تسا  یتیاور  رگید ، ده 
دوب یسابع  نیسح  نب  قاحسا  اهنآ  هلمج  زا  دندوب . وا  رانک  رد  زین  مشاه  ینب  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدوب  هداتسیا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

: دومرف هدرک و  وا  هب  ور  ماما  هک 
نم هتعمـس  هتلق و ال  ام  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  نم  یتبارق  و  ال ، انل ؛ دـیبع  ساّنلا  ّنا  معزن  ّانا  نولوقی  ساـّنلا  ّنا  ینغلب  قاحـسا ! اـی 

«2 . » بئاغلا دهاّشلا  غّلبیلف  نیّدلا  یف  انل  لاوم  ۀعاّطلا  یف  انل  دیبع  ساّنلا  لوقا : یّنکل  هلاق و  یئابآ  نم  دحا  نع  ینغلب  هلاق و ال  یئابآ 
هّللا یّلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  یتبارق  هب  مسق  هن ، میرادنپیم ، دوخ  ناگدرب  ار  اهنآ  ام  دـنیوگیم : مدرم  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  قاحـسا ! يا 

یتیاور نینچ  نم  هب  مناردپ  زا  یکی  زا  هن  دیوگب و  نینچ  هک  ماهدینش  مدادجا  زا  یکی  زا  هن  ماهتفگ و  يزیچ  دوخ  نم  هن  مراد ، هلآ  هیلع و 
نیا دنتسه . ام  ناتسود  نایلاوم و  ینید  رظن  زا  ام و  رادربنامرف  تسا  بجاو  اهنآ  رب  ام  تعاطا  هک  نیا  رد  مدرم  میوگیم : نم  یلو  هدیـسر 

. دنناسرب نابیاغ  هب  نارضاح  ار  بلطم 
لقن ام  زا  يزیچ  هچ  دومرف : ماما  دـننکیم . لقن  امـش  زا  ییاهزیچ  مدرم  مدرک : ضرع  ماـما  هب  هک  هدـمآ  تلـص  وبا  زا  يرگید  تیاور  رد 

: دومرف ماما  دنتسه ، امش  ناگدرب  مدرم  هک  دیراد  اعدا  امش  دنیوگیم : متفگ : دننکیم ؟
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______________________________

248 ص 249 - ج 8 ، حوتفلا ، (. 1)
ص 96 ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  ص 156 ؛ دیفم ، یلامالا  ص 21 ؛ ج 1 ، یسوط ، یلامالا ، ص 187 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص:449  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زین دوخ  ناردـپ  زا  ماهتفگن ، نینچ  نم  هک  يدـهاش  وت  يراکـشآ ، ناـهنپ و  ياـناد  يدرتـسگ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يراـگدرورپ  يا 

. تسا اهنآ  زا  یکی  مه  نیا  هک  دوشیم  هتشاد  اور  ام  هب  مدرم  نیا  زا  هک  ییاهمتس  زا  یهاگآ  وت  دنیوگب ، نینچ  ماهدینشن  زگره 
یـسک هچ  هب  سپ  مینادیم ، دوخ  ناگدرب  ار  مدرم  همه  ام  دـننکیم  تیاکح  ام  زا  هکناـنچ  رگا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ماـما  نآ  زا  سپ 

هتخادرپ و مدرم  نتـسناد  هدرب  تیالو و  نایم  قرف  هب  ماما  سپـس  ادـخ . لوسر  دـنزرف  يا  دـییامرفیم  تسار  متفگ : میـشورفیم ؟ ار  اـهنآ 
لوبق ار  امـش  تیالو  نم  مربیم ، هانپ  ادـخ  هب  هن  متفگ : هدومرف ؟ اطع  ام  هب  ادـخ  هک  یتسه  یتیـالو  رکنم  وت  اـیآ  مالـسلا ! دـبع  يا  دومرف :

«1 . » مراد
زا ار  مدرم  دناهدیـشوک  تیالو ،)  ) قح هلأسم  کـی  زا  ياهژوس  نتفرگ  اـب  هنوگچ  ساـبع  ینب  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  تیاور  ود  نیا 

. دنراد هاگن  رود  مالّسلا  مهیلع  همئا 
زا يرگید  عون  زین  مدرم  نایم  رد  اهنآ  ّتیـصخش  بیرخت  روظنم  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هب  نآ  نداد  تبـسن  ثیدـح و  لـعج  - 2

تشادرب و زین  كانرطخ  تسایـس  نیا  يور  زا  هدرپ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنتـشاد . یلاعف  شقن  نآ  رد  مه  نایـساّبع  ریغ  هک  دوب  تاغیلبت 
: دومرف هدمآ ، ترضح  نآ  زا  هک  یتایاور  رد 

رب ثیداحا  نیا  و  دنراد ، یـصاخ  رظن  راک  نیا  زا  هک  دـنهدیم  تبـسن  ام  هب  هتخاس و  دوخ  شیپ  زا  ام  لئاضف  هرابرد  یثیداحا  ام  نافلاخم 
: دوشیم میسقت  هتسد  هس 

. دهدیم ناشن  میتسه  هچنآ  زا  رتالاب  ار  ام  هک  زیمآولغ  تایاور  فلا :
. دهدیم ناشن  میتسه  هچنآ  زا  رتنییاپ  ار  ام  هک  ریصقت  تایاور  ب :

. تسا هدش  حیرصت  ام  نانمشد  بویع  هب  نآ  رد  هک  یتایاور  ج :
هتسد تایاور  یتقو  دنهدیم و  تبسن  اهنادب  ار  ام  ّتیبوبر  هب  هدیقع  هدرک و  ریکفت  ار  ام  نایعیـش  دننیبیم ، ار  زیمآولغ  تایاور  یتقو  مدرم 

«2 . » دنهدیم ار  اهتبسن  نامه  ام  هب  دونشیم  ار  ام  نانمشد  بویع  یتقو  دننکیم و  ادیپ  داقتعا  اهنامه  دح  رد  ام  هب  دننیبیم ، ار  مود 
______________________________

ج 1، اضرلا ، مامالا  دنسم  ص 21 ؛ ج 1 ، یسوط ، یلامالا ، ص 148 ؛ فجن ، ط  دـیفم ، یلامالا  ص 183 ؛ ج 2 ، اضّرلا ، راـبخا  نویع  (. 1)
ص 96

168 صص 167 - اضرلا ، رابخا  نویع  زا  ص 239  ج 26 ، راونالا ، راحب  (. 2)
ص:450  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دوش بیرخت  دندوب  اهنآ  رادتسود  هک  یمدرم  نایم  رد  نایولع  تیعقوم  ات  هدشیم  یعس  هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن  قوف  تیاور 

یمالک لئاسم  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما 

هعسوت دشر و  هب  ور  تعرس  هب  يرکف  نوگانوگ  تانایرج  هیحان  زا  یمالک  ياهثحب  هک  تسا  ییاهنارود  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  نارود 
رب رد  میـسانشیم ، ثیدح » لها   » و هلزتعم »  » ياهمان هب  ار  اهنآ  ام  هک  یهورگ  ود  تسا . هدمآ  دیدپ  رظن  فالتخا  هنیمز  ره  رد  هتـشاذگ و 

تکراشم لئاسم  نیا  رد  يوحن  هب  مادـک  ره  زین  یـسابع  يافلخ  دـندوب . اراد  ار  مهـس  نیرتشیب  يرکف ، ياهـشکمشک  اهلادـج و  نیا  ییاپ 
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ریگرد یمالک  يرکف و  لئاسم  رد  يّدج  تروصب  افلخ  زین  نومأم  نامز  زا  دـعب  دنتـسین . هسیاقم  لباق  نومأم  اب  مادـکچیه  اما  دـندرکیم ،
مالّـسلا هیلع  اـضر  ماـما  سکع ، هـب  ثیدـح ) لـها   ) يرگید دادیم و  حـیجرت  لـقن  رب  ار  لـقع  یکی  هـک  هورگ ، ود  نـیا  ربارب  رد  دـندش .

نآ یمالک  تاعوضوم  رد  هدش ، لقن  ترضح  نآ  زا  هک  یتایاور  هدمع  شخب  هک  تسور  نیا  زا  دنک . نایب  ار  دوخ  عضوم  ات  دیـشوکیم 
ياهدروخرب يدهعتیالو ، تمـس  رد  یتدم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  اجنآ  زا  تسا . تارظانم  انایحا  ای  خـساپ و  شـسرپ و  لکـش  رد  مه 

بیترت روظنم  هب  يددعتم  لیالد  هب  لئاوا ، رد  مه  نومأم  هک  هژیو  هب  دمآیم ، شیپ  رتشیب  تارظانم  نیا  تشاد ، هنیمز  نیا  رد  يرتراکـشآ 
. دادیم ناشن  دوخ  زا  يرفاو  یعس  یتاسلج  نینچ  لیکشت  و 

لقن رب  شرگید  هیاپ  لقع و  رب  نآ  هیاپ  کی  هک  دوب  تماما  هب  طوبرم  ياهثحب  دـشیم ، حرطم  رتشیب  همه  زا  هچنآ  ثحاـبم ، نیا  ناـیم  رد 
اب یمیقتـسم  طاـبترا  هک  لدـع  تفـص  هلمج  زا  دـنوادخ ، تافـص  ثحبم  هژیو  هب  دـیحوت ، هب  طوبرم  فـلتخم  ثحاـبم  هتبلا  دوـب . راوتـسا 

نرق رخاوا  زا  اهثحب  نیا  زاغآ  دوب . ناناملـسم  نایم  رد  نرق ، نیدـنچ  لوط  رد  یمالک  ياـهثحب  نیرتغاد  زا  تشاد ، راـیتخا  ربج و  عوضوم 
حرطم ار  یمالک  لئاسم  هاگیبوهاگ  نیـشیپ ، ناماما  لاـح  حرـش  ناـیب  رد  اـم  تفریذـپ . تروص  مود  نرق  مود  همین  رد  نآ  شرتسگ  لوا و 

زا تشاد و  يرتشیب  شرتـسگ  نآ  زا  لـبق  ناـمز  هب  تبـسن  هک  ار  ناـمز  نآ  يراـج  لـئاسم  يوحن  هب  اـت  میـشوکیم  اـجنیا  رد  میدرکیم .
يرتالاب تیفیک 

ص:451  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نایب هتشاد ، هّیماما  ءارآ  نایب  رد  یمهم  شقن  لئاسم  نیا  يریگجوا  رد  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  عضوم  هدرک و  حرطم  دوب ، رادروخرب 

. مینک
يریگارف رظن  زا  هدوـب و  هـمئا  زا  نایعیـش  يرود  ثعاـب  اـبلاغ  دـندوب ، هدرک  مـهارف  نایعیـش  ناـیولع و  يارب  نایـساّبع  هـک  ییاهتیدودـحم 

: مدرک ضرع  ماما  تمدخ  هک  هدش  لقن  یطنزب  رصن  یبا  زا  اذل  درکیم . مهارف  اهنآ  يارب  یتالکشم  تاداقتعا ،
. ۀعاطتسالاب نولوقی  مهضعب  ربجلاب و  نولوقی  مهضعب  انباحصا  ّنا 

«1 . » دنتسه رایتخا  هب  لئاق  یهورگ  دناهدرک و  ادیپ  ربج  هب  داقتعا  یهورگ  نایعیش  زا 
: تفگ ماما  هب  باطخ  نایعیش  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

«2 . » انیلع اوفلتخا  دق  انلبق  نم  ّنإف  ّکبر  انل  فص  هللا ! لوسر  نب  ای 
. تسا هدش  ادیپ  يدایز  فالتخا  ادخ  تخانش  رد  ام  باحصا  نایم  اریز  نک ؛ فصو  ام  يارب  ار  ادخ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا 

زا یخرب  ریثأت  تحت  هتـسناد و  تایاور  تایآ و  رهاوظ  لوبق  هب  دـهعتم  ار  دوخ  اهنت  هک  یناسک  دوب ، ثیدـح  لها  هیحان  زا  رتمهم  لکـشم 
تایآ و رهاظ  دـنتفرگیم و  رارق  دوب ، هدـش  جـیورت  هتفرگ و  همـشچرس  ناـیدوهی  اـی  ناـیوما و  فرط  زا  هک  ياهناـضرغم  ياهریـسفت  ءوس 

تـسناوتیم هک  تامکحم ، هب  هیکت  تایآ و  زا  یّلک  يدنبعمج  هب  رـضاح  زگره  دارفا  نیا  دـنتفریذپیم . دوب ، هیبشت  رب  ّلاد  هک  ار  تایاور 
ار وا  تافص  ادخ و  تایاور ، نآ  هب  دانتـسا  اب  هدرک و  لقن  یتایاور  نانیا  دندوبن . دنک ، لح  ار  هیبشت  لکـشم  هدرک و  ریـسفت  ار  تاهباشتم 

. دندرکیم اپ ...  تسد و  مشچ و  تابثا  وا  يارب  هدرک و  ریوصت  ناسنا  کی  لکش  هب  ار  وا  هک  دندرکیم  ریسفت  يروط 
شـسرپ هطبار  نیا  رد  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  زا  هدـناماو و  تاـیاور ، نـیا  ربارب  رد  دـندیدیم  تاـیاور  هـب  دـهعتم  ار  دوـخ  هـک  نایعیـش  اـعبط 

تیاور نیا  ثیدح  لها  هک  « 3 « ؛» ۀّنجلا یف  مهلزانم  نم  مّهبر  نوروزی  نینمؤملا  ّنا  : » ثیدح هرابرد  ماما  زا  دیوگیم : يوره  دـندرکیم .
. مدیسرپ دننادیم ، تمایق  رد  دنوادخ  يرصب  تیؤر  رب  ّلاد  ار  عون  نیا  زا  رگید  یتایاور  و 

______________________________

ص 338 دیحوتلا ، (. 1)
ص 47 دیحوتلا ، (. 2)
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. درک دنهاوخ  ترایز  ناشلزانم  زا  ار  ادخ  تشهب  رد  نینمؤم  (. 3)
ص:452  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

تایاور تایآ و  زا  هدافتسا  اب  زین  ار  یخرب  هدناوخ و  حیحـص  ریغ  ساسا  زا  ار  یتمـسق  هتخادرپ و  تایاور  نیا  یـسررب  هب  لیـصفت  هب  ماما 
«1 . » دومن هیجوت  یلقع  تامّدقم  رگید و 

: دومرف تحارص  هب  هراب  نیا  رد  يرگید  تیاور  رد  و 
«2 « ؛» هب نولئاقلا  نحنف  ۀّنّسلا  باتکلا و  هب  دهش  ام  »

.« میریذپیم ار  نآ  ام  دننکیم ، دییأت  ار  نآ  تّحص  ّتنس  باتک و  هک  ار  هچنآ  ره  »
اهنآ و زا  ناّرثأتم  نایدوهی و  نآ  جّورم  هک  ربج ) هیبشت و   ) هلأـسم ود  نیا  اـب  هدوب ، رادروخرب  ربج  هیبشت و  یفن  عضوم  زا  ادـتبا  زا  هک  هعیش 
تسرداـن و تاـغیلبت  هعیــش ، ناـیم  رد  تـالغ  دوـجو  اـهنآ : هـلمج  زا  هـک  یلیـالد  هـب  اـما  تـسا . هدرک  هزراـبم  دـندوب ، يوـما  ماّـکح  زین 

هیبشت هدیقع  نتشاد  هب  ار  هعیش  یناسک ، ات  دش  ببس  دشابیم ، اهنآ  تارظن  تسرد  مهف  مدع  نینچمه  اهنآ و  دیاقع  هرابرد  هدننکفیرحت 
نیمه لاـطبا  روظنم  هب  ار  دوـخ  دـیحوت »  » باـتک قودـص  خیـش  موـحرم  هک  یناـمز  اـت  يرجه ، مراـهچ  نرق  رد  تمهت  نیا  دـنیامن . مهتم 

دوخ نامز  رد  روبزم  لکشم  دش . خیش  هیحان  زا  روبزم  باتک  فیلأت  ببس  دوخ  هک  تشاد  دوجو  درک  فیلأت  نافلاخم  تسردان  ياهتمهت 
دیاقع هیجوت  روظنم  هب  رتشیب  ار  اهنآ  تالغ  هک  دوب  هیبشت  تاـیاور  زا  ياهراـپ  دوجو  مه  نآ  تلع  تشاد . دوجو  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 

. دندوب هتخاس  نآ ، لاثما  ماما و  دوجو  رد  ادخ  حور  لولح  لیبق  زا  ناشدوخ 
امش ناردپ  زا  هک  تسا  یتایاور  لیلد  هب  نیا  دننادیم و  ربج  هیبشت و  هب  دقتعم  ار  ام  هماع  مدرک : ضرع  ماما  هب  دیوگیم : دلاخ  نب  نیسح 

هدمآ ربج  هیبشت و  هرابرد  نم  ناردپ  زا  ییوگیم  هک  یتایاور  دلاخ ! رـسپ  يا  دندومرف : هداد و  یبلاج  رایـسب  خـساپ  ماما  تسا . هدـش  لقن 
: متفگ هدش ؟ تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوخ  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  هچنآ  ای  تسا  رتدایز 

هدوب ربج  هیبشت و  هب  لئاق  ادـخ  لوسر  دـییوگب  دـیاب  سپ  دومرف : ماـما  تسا . رتشیب  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  هچنآ 
ار تاملک  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنیوگیم  اهنآ  متفگ : تسا .

______________________________

ص 115 ج 1 ، اضّرلا ، رابخا  نویع  ص 117 ؛ دیحوتلا ، (. 1)
ص 100 ج 1 ، یفاکلا ، ص 113 ؛ دیحوتلا ، (. 2)
ص:453  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هب ار  تایاور  نیا  هکلب  دناهدومرفن  يزیچ  نینچ  زین  نم  ناردپ  دییوگب  مدرم  هب  دندومرف : ماما  دناهتسب . وا  هب  غورد  هب  هکلب  تسا ، هدومرفن 
ترخآ ایند و  رد  ام  دوشیم و  كرـشم  رفاک و  دشاب  ربج  هیبشت و  هب  لئاق  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دعب  دـناهدرک . لعج  اهنآ  مان 

. دننک درط  دوخ  زا  ار  اهنآ  ات  تساوخ  نایعیش  زا  هتسناد و  تالغ  تسد  هتخاس  ار  تایاور  نآ  بلاطم ، نیا  نایب  زا  سپ  ماما  میرازیب . وا  زا 
ریباعت رد  دنک و  الم  رب  ار  ثیدح  لها  اب  هعیـش  عضوم  ّتیدـض  ینـشور  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دـش  ببـس  تاهبـش  نیمه  « 1»

نآ زا  ییاههنومن  اجنیا  رد  دومرف . حیرـشت  ار  هیزنت  هدیقع  شدوخ  ای  و  « 2  » مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تاشیامرف  زا  هدافتـسا  اب  ینوگانوگ ،
: مینکیم هضرع  ار 

: هک دناهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  اهنآ  شناردپ و  زا  لقن  هب  ماما 
«3 « ؛ هدابع بونذ  هیلا  بسن  نم  لدعلاب  هفصو  و ال  هقلخب ، ههّبش  نم  هللا  فرع  ام 

. تسا هتسنادن  لداع  ار  وا  دهد  تبسن  وا  هب  ار  ناگدنب  ناهانگ  هک  یسک  هتخانشن و  ار  وا  دنک  هیبشت  شناگدیرفآ  هب  ار  ادخ  هک  سک  ره 
. تسا نشور  ایوگ و  ربج ) هیبشت و   ) داقتعا ود  ره  یفن  رد  تیاور  نیا 
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. دـیمان زیمآرفک  داقتعا  تشاد ، جاور  ثیدـح  لها  نایم  رد  لکـش  نیرتدـب  هب  هک  ار  هیبشت  هب  داقتعا  مالّـسلا  هیلع  ماما  يرگید  تیاور  رد 
: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  زا  دیوگیم : مساق  نب  دواد 

«4 . » رفاک وهف  ناکملاب  هفصو  نم  كرشم و  وهف  هقلخب  هّللا  هّبش  نم 
. تسا رفاک  دوش  ناکم  هب  لئاق  ادخ  يارب  سک  ره  تسا و  كرشم  دنک ، هیبشت  شناگدیرفآ  هب  ار  ادخ  سک  ره 

یخرب هب  تسا  رتهب  دـناهدناشک ، تحاقو  زا  هجرد  هچ  هب  ار  راک  هیبشت  هلأسم  رد  ثیدـح  لها  هک  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب  اجنیا  رد 
: میشاب هتشاد  ياهراشا  اهنآ  تایاور  زا 

______________________________

ص 142 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص 363 ؛ دیحوتلا ، (. 1)
رابخا نویع  ص 69 ؛ دـیحوتلا ، کن : دـندومرفیم ؛ لقن  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياههبطخ  انیع  یهاگ  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  (. 2)

ص 121 ج 1 ، اضرلا ،
ص 47 دیحوتلا ، (. 3)
ص 69 دیحوتلا ، (. 4)

ص:454  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دراد رارق  وا  تشگنا  ود  نایم  رد  ادخ  ناگدنب  بولق  فلا :

. دیآیم دورف  ایند  نامسآ  هب  هفرع  زور  ادخ  ب :
. دراذگب نآ  يور  ار  شیاهاپ  ادخ  ات  دشکیم  هلعش  نانچمه  منهج  شتآ  تمایق  زور  رد  ج :

نآ لکـش  نیرتـهب  رد  ار  مراـگدرورپ  نم  : » دـیوگیم ترـضح  نآ  هک  دـناهداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  غورد  هب  د :
«1 . » دناهتفریذپ شزیمآ  رفک  رهاوظ  نامه  اب  ار  تایاور  نیا  مدید .»

نآ يور  ادخ  هک  یلدنـص  نآ  « ؛» عباصا عبرا  ردـق  ّالا  هنم  لضفی  ام  ّبّرلا  هیلع  سلجی  يذـّلا  ّیـسرکلا  : » دـناهدروآ يرگید  تایاور  رد  و 
!« دنامیم یقاب  نآ  زا  تشگنا  راهچ  رادقم  اهنت  دریگیم و  ار  ادخ  مسج )  ) همه دنیشنیم 

: دنکیم هفاضا  ملسم  یبا  نب  رکب  وبا  هاگنآ  و 
ادخ لوسر  صوصخم  دنامیم ، یقاب  ادخ  یلدنص  زا  هک  يرادقم  « 2 . » هعم هسلجیل  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحمل  لضفی  يّذلا  عضوملا  ّنا 

. دناشنب شدوخ  رانک  رد  ار  وا  ادخ  ات  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
. دندوب دقتعم  نآ  هب  تخس  ثیدح  لها  هک  دوب  یتسردان  دیاقع  زا  ياهنومن  نیا 

راک هب  هار  نیا  رد  هک  یـششوک  مامت  اب  هرعاشا  یتح  هک  ياهلأسم  دوب ، ادـخ  تیؤر  هلأـسم  تشاد ، رایـسب  یمـالک  تیمها  هک  یلئاـسم  زا 
. دندرک رواب  ار  تمایق  زور  رد  ادخ  تیؤر  هب  داقتعا  ثیدح  لها  نوچمه  تیاهن  رد  دنبای و  یصالخ  نآ  زا  دنتسناوتن  دندرب ،

و يرخا » ۀـلزن  هار  دـقل   » دـننام هدـمآ ؛ نآرق  تایآ  هباشتم  تایآ  زا  یخرب  رد  هک  ربمایپ  طسوت  دـنوادخ  تیؤر  هب  داقتعا ، نیا  تابثا  يارب 
. دناهدرک دانتسا  هدش ، لقن  نآ  فارطا  رد  هک  یثیداحا 

هیآ هیآ ، نیا  لاـبند  رد  دـندومرف : یلک ، روط  هب  تیؤر  راـکنا  ناونع  هب  و  نآ ، هب  لالدتـسا  تشادرب و  نیا  ّدر  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
اب ربمایپ  هک  ار  هچنآ  « ) يار ام  داؤفلا  بّذک  ام  : » دنکیم نشور  هدید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  هدـش و  لزان  يرگید 

« يْربُْکلا ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقل  : » دیامرفیم هیآ  نیا  زا  سپ  و  دنکیمن ) بیذکت  هدید  رس - مشچ  هب  هن  دوخ - لد 
______________________________

ص 23 ج 2 ، هلبانحلا ، تاقبط  کن : (. 1)
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ص 67 ج 2 ، هلبانحلا ، تاقبط  (. 2)
ص:455  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

يرگید ياج  رد  هکناـنچ  تسا ؛ ادـخ  دوخ  زا  ریغ  ادـخ ، تاـیآ  هک  تسا  نشور  و  هدـید ) ار  شیادـخ  گرزب  تاـیآ  زا  ياهراـپ  ربماـیپ  )
وا هب  سپ  دنیبب ، مشچ  هب  ار  وا  دناوتب  یـسک  رگا  دـنک ). ادـیپ  دـناوتیمن  یملع  هطاحا  ادـخ  هب  یـسک  چـیه  « ) ًاْملِع ِِهب  َنوُطیُِحی  ال  هدومرف :
اذا دومرف : ماما  دینکیم ؟ بیذـکت  ار  تایاور  امـش  ایآ  تفگ : هّرق  وبا  تسا . هتفرگ  رارق  وا  تفرعم  دروم  ادـخ  هدرک و  ادـیپ  یملع  هطاحا 

«1 . » اهتبّذک نآرقلل  ۀفلاخم  تایاوّرلا  تناک 
. منکیم بیذکت  ار  نآ  نم  دشاب  نآرق  اب  فلاخم  تایاور  یتقو 

«2 . » اّهبر باوث  رظتنت  ۀفرشم  ینعی  دومرف : ٌةَرِظان » اهِّبَر  یلِإ   » هیآ ینعی  دوب  ثیدح  لها  لالدتسا  دروم  هک  يرگید  تایآ  ریسفت  رد  ماما 
. دنراد ار  ناشراگدرورپ  باوث  راظتنا  دشخردیم و  ییابیز  زا  نینمؤم  ياههرهچ  تمایق  زور  رد 

فص هکئالم  هک  یلاح  رد  دیسر  تراگدرورپ  رما  « 3 . » اّفص اّفص  کلملا  ّکبر و  رما ]  ] ءاج و  : » دومرف َکُّبَر »...  َءاج  َو   » هیآ ریسفت  رد  و 
. دناهتفرگ رارق  دوخ  هاگیاج  رد  فص  هب 

ماما نانخس  « 4 . » نآرقلا نم  تاعازتنا  هّلثمت  هباوج و  هّلک و  همالک  ناـک  هک : نیا  نآ  دراد و  ماـما  هراـبرد  یبلاـج  ریبعت  ساـبع  نب  میهاربا 
. دوب هدش  تشادرب  نآرق  زا  یلک  روط  هب  ترضح  نآ  ياهلاثم  اهباوج و  مالّسلا و  هیلع  اضر 

هریبک ناهانگ  اهنآ  داقتعا  هب  هک  دـش  حرطم  ماما  دزن  هلزتعم  لوق  هک  یعقوم  تسا . بلاج  زین  نارگید  لاوقا  لـباقم  رد  نآرق  رب  ماـما  هیکت 
: دومرف دوشیمن ، هدوشخب 

«5 . » مهملظ یلع  ساّنلل  ةرفغم  وذل  ّکبر  ّنا  و  ۀلزتعملا : لوق  فالخب  نآرقلا  لزن  دق 
. دشخبیم ار  مدرم  هانگ  وت  راگدرورپ  دیامرفیم : ادخ  هدش ، لزان  هلزتعم  لوق  فالخ  رب  نآرق 

تسا یتیاور  تسا ، اهنآ  ندوب  یهّبشم  زا  ياهناشن  دناهتفرگ و  راک  هب  ادخ  ینانچنآ  فیصوت  ماقم  رد  ثیدح  لها  هک  يرگید  تایاور  زا 
هللا ّناف  : » هدمآ نآ  رد  هک 

______________________________

ص 95 ج 1 ، یفاکلا ، ص 110 ؛ دیحوتلا ، (. 1)
ص 379 ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  ص 246 ؛ قودص ، یلامالا ، ص 114 ؛ ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

ص 162 دیحوتلا ، (. 3)
ص 180 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 4)

6 دعر ، هروس  (. 5)
ص:456  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هب و  تسا . هدـیرفآ  شدوخ  هب  هیبش  ار  مدآ  ادـخ  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  زا  دوصقم  تفگیم : لـبنح  نب  دـمحا  هتروص . یلع  مدآ  قلخ 
وغل ینعمیب و  ادـخ  مـالک  تقو  نآ  ددرگرب ، مدآ  دوـخ  هب  هتروـص »  » رد ریمـض  رگا  درکیم : هفاـضا  شداـقتعا  رد  رتـشیب  دـیکأت  روـظنم 

«1 . » دنیرفایب وا  هیبش  ار  مود  مدآ  هک  هدوبن  يرگید  مدآ  مدآ ، زا  لبق  اریز  دوشیم ،
: دندومرف نینچ  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالک  نیا  رودص  نأش  لالدتسا ، عون  نیا  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

: دناهدرک فذح  ار  تیاور  تسخن  تمسق  دشکب ؛ ار  اهنآ  ادخ 
لوسر لاقف  کهبشی ، نم  هجو  کهجو و  هللا  حّبق  هبحاصل : لوقی  امهدحا  عمـسف  نّاباستی ، نیلجرب  ّرم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ّنا 

«2 . » هتروص یلع  مدآ  قلخ  ّلج  ّزع و  هللا  ّناف  کیخأل  اذه  لقت  هللا ال  دبع  ای  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلص  هللا 
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ار یسک  وت و  تروص  دنک  تشز  ادخ  دیوگیم : يرگید  هب  یکی  هک  دینش  دندادیم و  مانشد  رگیدمه  هب  هک  دید  ار  درم  ود  ادخ  لوسر 
وا هیبش  ار  مدآ  ترـضح  ادخ  هک  وگن  نینچ  نیا  تردارب  هب  ادخ ، هدنب  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تسا . هیبش  وت  هب  هک 

. تسا هدیرفآ 
فذـح اب  نارگید  نایم  رد  هدـنام و  ظوفحم  ملاس و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادـناخ  رد  ثیداحا  هنوگچ  هک  دـهدیم  ناـشن  تیاور 

. تسا هدش  فیرحت  راچد  نآ ، رد  فرصت  اب  ای  نآ و  زا  یتمسق 
يرگید هورگ  دنتـسه و  هیبشت  هب  لئاق  یهورگ  دومرف : میـسقت  هتـسد  هس  هب  یهلا ، تافـص  هب  دامتعا  هطقن  رظن  زا  ار  مدرم  یتیاور  رد  ماما 

«3 . » دشابیم يزیچ  هب  وا  هیبشت  نودب  ادخ  تافص  تابثا  موس  هار  تسا و  لطاب  ود  ره  داقتعا  هک  لیطعت ، هب  لئاق 
مالّـسلا هیلع  ماما  هاگدید  رظن و  زا  یتقو  دـناهدرک . لالدتـسا  « 4 « » ِناتَطوُْسبَم ُهادَـی  َْلب   » هیآ هب  ادـخ  يارب  تسد  تابثا  يارب  ثیدـح  لـها 
دیاب ادخ  تقو  نآ  دشاب ، ناسنا  ياهتسد  دننام  تسد  ود  زا  روظنم  رگا  دومرف : دش ، لاؤس  ههّبشم  هلیسو  هب  نآ  ریسفت  هیآ و  نیا  هرابرد 

______________________________

ص 131 ج 2 ، هلبانحلا ، تاقبط  (. 1)
ص 119 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

ص 100 دیحوتلا ، (. 3)
. تسا زاب  ادخ  تسد  ود  هکلب  (. 4)

ص:457  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دشاب قولخم 

يدایز طسب  حرـش و  هب  دنمزاین  اهنآ  ینابم  حیـضوت  هک  هدش  دراو  ماما  زا  رایتخا ، ربج و  هلأسم  ردق و  اضق و  هرابرد  زین  يددـعتم  تایاور 
لها هلزتعم و  هدیقع  لصاف  ّدـح  زین  هراب  نیا  رد  ماما  هک  دوش  هتفگ  تسا  مزال  هراشا  روط  هب  یلو  تسین ؛ نآ  ياج  رـصتخم  نیا  هک  تسا 
قداص ماما  شّدـج  نیرمألا » نیب  رمألا   » موهفم نامه  هدومرف و  رایتخا  تسا ، ربج  هب  لئاق  یمود  ضیوفت و  هب  دـقتعم  یلّوا  هک  ار  ثیدـح 

«2 . » تسا هداد  حیضوت  ار  مالّسلا  هیلع 
: مینکیم هدنسب  باب  نیا  رد  ثیدح  کی  لقن  هب  ماتخ ، نسح  يارب 

هدرپس ناشدوخ  تسد  هب  ار  شناگدنب  ياهراک  ماجنا  رایتخا  ادخ  ایآ  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زا  دیوگیم : ءاّشولا  یلع  نب  نسح 
ادـخ دومرف : دـنکیم ، یـصاعم  ماجنا  هب  رابجا  ار  اهنآ  ادـخ  سپ  مدرک : ضرع  دـنک . نینچ  هک  تسا  نآ  زا  ّلجا  دـنوادخ  دومرف : تسا ؟

: دیوگیم نینچ  شناگدنب  هب  باطخ  ادخ  دومرف : سپس  دنک . نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتمیکح  رتلداع و 
«3 . » کیف اهتلعج  یّتلا  یتّوقب  یصاعملا  تلمع  یّنم  کتائّیسب  یلوأ  تنأ  کنم و  کتانسحب  یلوأ  انأ  مدآ  نب  ای 

وت هب  نم  هک  ییورین  اب  یتسه ، نم  زا  رتهتـسیاش  تدـب  ياهراک  هب  وت  مرتهتـسیاش و  وت  دوخ  زا  وت ، بوخ  ياهراک  هب  نم  مدآ ! دـنزرف  يا 
. يدرک ینامرفان  ارم  ماهداد ،

، دوب لقن  رب  یکّتم  ادتبا  تماما  ثحب  هک  تسا  هتـسناد  میراد . تسد  رد  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  زا  یـشزرا  اب  بلاطم  تماما  ثحبم  رد 
رورم هب  هن ؟ اـی  هدرک  نییعت  ار  یـسک  دوـخ  زا  سپ  ینیـشناج  يارب  ربـمغیپ  اـیآ  هک  تسا  هیاـپ  نیا  رب  ثحب  نیا  یخیراـت ، رظن  زا  هک  ارچ 

تموکح هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  دیاب  یـسک  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب  دش . یلقع  حیـضوت  دـنمزاین  هلأسم  نامز ،
هب طوبرم  ثحابم  ریاس  نآ ، يارو  دـیدرگ و  حرطم  یلقع  ینابم  مدرم ؟ ای  دـشاب  ادـخ  بناج  زا  بوصنم  دـیاب  صخـش  نیا  اـیآ  و  دـنک ؟

دش و حرطم  هن ؟ ای  دنیامن  يّدصت  ار  ماقم  نیا  دنناوتیم  نامز  کی  رد  ماما  ود  ایآ  هک : نیا  دننام  تماما 
______________________________
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ص 168 دیحوتلا ، (. 1)
ص 124 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

ص 144 راثآلا ، ۀعومجم  کن : و  ص 157 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، ص 362 ؛ دیحوتلا ، (. 3)
ص:458  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. تفرگ رد  نآ  شوح  لوح و  رد  یناوارف  یلقع  ياهثحب 
، ترضح نآ  نامز  رد  میهجاوم . هراب  نیا  رد  لقع  هویش  اب  مه  یهاگ  لقن و  هویـش  اب  رتشیب  ام  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  نامز  ات  تهج  نیدب 

لیلد هتبلا  دومرف . حرطم  ار  يدایز  فراعم  هراب ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  تفرگ و  دوخ  هب  یلقع  لکـش  يرتشیب  لیـصفت  اـب  اـهثحب 
دنـسم  » رد دوب . هتفریذـپ  ار  نآ  نومأـم  هک  دوب  تفـالخ  يارب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  قح  ندـش  حرطم  نآ  تشاد و  دوـجو  زین  يرگید 

هیلع اضر  ماما  تانایرج  هب  طوبرم  یخیراـت  ثحاـبم  اـهنآ  زا  یتمـسق  هک  هدـمآ  ۀـمامالا »  » لـصف رد  تیاور  زا 490  شیب  اضرلا ،» ماـمالا 
هب طوبرم  فراعم  زا  مجح  نیا  هک  تسا  نشور  دوشیم . هدـید  ناوارف  یلقع  ياـهثحب  لـصف ، نیا  ثیداـحا  نمـض  رد  دـشابیم . مالّـسلا 

اـضر ماما  فرط  زا  تماما  هرابرد  یطوسبم  یلقع  ینآرق - ثحب  هک  ار  یلـصفم  تیاور  هراب ، نیا  رد  تسا . هدوبن  نآ  زا  شیپ  اـت  تماـما ،
هداد رارق  ثحب  دروم  ار  تماما  فلتخم  داعبا  عماج ، روط  هب  هک  یتیاور  تسا ، هدرک  لقن  ینیلک  موحرم  هدش ، حرطم  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع 

«1 . » دور رامشب  هنیمز  نیا  رد  عماج  نتم  کی  ناونع  هب  دناوتیم  و 
هب ماما  خـساپ  هلمج  زا  تسا . تماما  هب  طوبرم  یلقع  ثحابم  نآ  زا  یـشخب  هک  هدـش  لقن  ناذاش  نب  لـضف  قیرط  زا  يرگید  مهم  تیاور 

هدرک رما  ناـنآ  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هداد و  رارق  ار  رمـالا  وـلوا  ارچ  ادـخ  « ؛»؟ مهتعاـطب رما  رمـالا و  یلوا  لـعج  ملف  هک : تسا  لاؤـس  نیا 
ملف ال هک : تسا  لاؤس  نیا  خـساپ  نآ  زا  يرگید  تمـسق  دـندرک . نایب  ادـخ  فرط  زا  ماـما  نییعت  موزل  يارب  یفلتخم  لـلع  ماـما  تسا ،»؟

هداوناخ زا  ماما  دیاب  ارچ  هک  نآ  رگید  تسا . هدـش  هداد  نآ  هب  یبلاج  ياهخـساپ  هک  دـحاو ؟ تقو  یف  ناماما  ضرالا  یف  نوکی  نا  زوجی 
«2 « ؟ دشاب هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

هب دوخ  هار  رـس  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یتیاور  هدـش ، حرطم  دـیحوت  اب  تیالو  طابترا  نایب  رد  هک  یلیالد  نیرتمهم  زا  یکی  دـیاش 
حرطم ترضح  نآ  هب  مدرم  دیدش  هقالع  زاربا  نایم  رد  هک  ار  یتیاور  نینچ  یخیرات  شقن  دومرف و  نایب  روباشین  رد  ناسارخ ،

______________________________

ص 675 نیدلا ، لامک  ص 198 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 99 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)

ص:459  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
همه هکنانچ  شناردپ - قیرط  زا  ماما  تسا . هدمآ  نینچ  تسا  روهشم  هک  هنوگنامه  تیاور  نیا  رد  دز . سدح  ناوتیم  یبوخ  هب  دیدرگ ،

: دومرف دنوادخ  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دوب - نینچ  ناراوگرزب  نآ  ثیداحا 
رد نم  باذـع  زا  دوش  راصح  نآ  لخاد  سک  ره  تسا  نم  راصح  هللا  الا  هلا  ال  یباذـع . نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  ّالا  هلا  ـال 

. دوب دهاوخ  ناما 
«1 . » اهطورش نم  انأ  اهطورشب و  انادان : ۀلحاّرلا  تّرم  اّملف 

. متسه طیارش  نآ  زا  یکی  نم  هک  شطیارش  اب  دومرف : ام  هب  باطخ  تشذگ ، ماما  بکرم  هک  هاگنآ 
هلأسم حرط  نامز  رد  نومأـم - راـنک  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  ییاـبیز  ریبعت  تماـما ، هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ینلع  ياـهتّیلاعف  رگید  زا 

«2 . » دنتفریذپن ار  نآ  نارگید  هک  داد  ام  هب  ار  یّقح  نومأم  دومرف : نایب  يدهعتیالو -
ات لاس 200  زا  يدـهعتیالو  حرط  زا  سپ  زین  نیما و  اب  نومأم  يریگرد  لوط  رد  هک  یبسن  يدازآ  اـب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  لاـح  ره  رد 
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راهظا رد  ياهّیقت  هنوگچیه  هک  دندرک  دـیکأت  هلمج  زا  دـندرک . حرطم  تماما  هلأسم  هراب  رد  ار  یبلاج  فراعم  دوب ، هدروآ  تسد  هب   203
«3 . » درادن تماما  رما 

يانعم حیضوت  رد  ناشیا  یغیلبت  تکرح  مالّسلا و  هیلع  ماما  يدهعتیالو  هک  تسا  یتاکن  زا  تسا ، نایولع  قح  تماما  هک  هلأسم  نیا  تابثا 
. تسا هتشاد  يدرف  هب  رصحنم  ریثأت  ترضح ، نآ  تارظانم  تماما و 

ناریا مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما 

نیا هب  شدورو  ودب  زا  هک  یماما  تسا ؛ مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هدش ، نفد  ناریا  یمالـسا  روشک  رد  هک  یماما  اهنت  هعیـش ، ناماما  نایم  رد 
نآ یناریا  هعیش  ناملسم  ره  يوزرآ  رضاح  لاح  رد  دش . تاّربم  تاریخ و  أشنم  شدوجرپ  دوجو  تکرب و  ریخ و  ببس  نیمزرس ،

______________________________

، ءایلوالا ۀیلح  ص 142 ؛ قودص ، یلامالا ، ص 371 ؛ رابخالا ، یناعم  26 ؛ صص 25 - دیحوتلا ، ص 134 ؛ ج 2 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  (. 1)
46 صص 45 - ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  لقن  هب  ص 192 ، ج 3 ،

ص 145 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 2)
ص 213 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3)

ص:460  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ناّبح نبا  زا  ار  یلقن  ماتخ ، نسح  يارب  دراد  اج  کنیا  دوش . فّرـشم  شفیرـش  دـقرم  ترایز  هب  رتشیب  یتح  ای  راب و  کی  هنالاس  هک  تسا 
دوخ زا  مامه  ماما  نآ  ربق  هب  تبـسن  رفاو  مارتحا  ینامز  زین  بهذم  ینـس  نامدرم  ناثّدحم و  هکلب  نایعیـش  اهنت  هن  دهدیم  ناشن  هک  مروایب 

. دناهتفرگیم هرهب  هدش و  لئان  شفیرش  ربق  ترایز  هب  دناهدادیم و  ناشن 
شفیرـش دـقرم  تراـیز  هب  نیثّدـحم  خـیاشم  زا  رگید  ياهّدـع  یفقث و  یلع  وبا  همیزخ و  نب  رکب  وـبأ  نوـچ  يدارفا  رجح  نبا  لـقن  هب  اـنب 

«1 . » دناهتفریم
- اضرلا یسوم  نب  یلع  دسیونیم : مالّسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مان  لیذ  يرجه ، مراهچ  نرق  ناسانـشلاجر  ناثدحم و  زا  نابح  نبا 
وا ربق  دوب . لاس 203  رفص  زور  نیرخآ  هبنش ، زور  رد  هثداح  نیا  تفای . تلحر  دناروخ ، ناشیا  هب  نومأم  هک  یّمس  هلیسو  هب  مالسلا - هیلع 
نم رب  یلکشم  چیه  مدوب ، سوط  رد  یتقو  ماهدرک . ترایز  ار  نآ  اهراب  نم  تسا . فورعم  نوراه  ربق  رانک  رد  ناقون  زا  جراخ  دابانس ، رد 

متساوخیم و ار  نآ  شیاشگ  ادخ  زا  هتفر و  هیلع  هدج و  یلع  هللا  تاولص  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ربق  ترایز  هب  هک  نآ  رگم  دشیمن ، دراو 
. دشیم فرطرب  نم  زا  یتخس  دیسریم و  تباجا  هجرد  هب 

: دسیونیم دعب 
«2 . » نیعمجا مهیلع  هیلع و  هللا  یّلص  هتیب  لها  یفطصملا و  ۀّبحم  یلع  هللا  انتاما  کلذک  هتدجوف  ارارم  هتبّرج  دق  ءیش  اذه  و 

. دناریمب شتیب  لها  ادخ و  لوسر  تبحم  اب  ار  ام  ادخ  دوب ، نامه  هجیتن  مدید  مدرک و  هبرجت  ار  نآ  اهراب  هک  تسا  يزیچ  نیا  و 
ماما و اب  هیحان  نیا  نایعیش  سامت  تسا . هدوب  عیشت  شرتسگ  بجوم  هدودحم ، نیا  رد  ماما  ربق  دوجو  هک  تسین  يدیدرت  یخیرات ، رظن  زا 

فلتخم دارفا  هب  ماما  ياههمان  هعومجم  تسا . رما  نیا  دـهاوش  زا  یکی  خـساپ ، نتفرگ  لاؤس و  حرط  ترـضح و  نآ  هب  ییاههمان  شراـگن 
«3 . » ّتنـس باتک و  رد  تیب  لها  هاگیاج  نییبت  لیبق  زا  ییاـههمان  دـهدیم ؛ ناـشن  ار  نآ  یگدرتسگ  یتحار ، هب  هعیـش  یناـبم  حیـضوت  رد 

و « 4  » یمالک لئاسم  زا  یخرب 
______________________________

ص 387 ج 7 ، بیذهتلا ، بیذهت  (. 1)
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457 ص 456 - ج 8 ، دنه ،) پاچ  ، ) تاقّثلا (. 2)
ص 336 ج 23 ، راحب ، ص 118 ؛ تاجردلا ، رئاصب  ص 223 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)

ص 16 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  کن : (. 4)
ص:461  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

يانعم و  « 3  » یباحص قادصم  حیضوت  «، 2  » هعیش قادصم  حیضوت  «، 1  » بلاط وبا  نامیا  هلأسم  دننام  ینس  هعیش و  نایم  یفالتخا  لئاسم  زین 
زا تیاکح  مه  یشرازگ  دشیم . هتفریذپ  یعطق  هاگدید  ناونع  هب  نایعیش  يارب  هک  دوب  ییاههزومآ  اهخساپ  نیا  نآ . زج  و  « 4  » رمألا یلوا 

، دوب هدـناوخ  نایز »  » ار نآ  هک  لهـس  نب  لضف  ضارتعا  ربارب  رد  درک و  تمـسق  مدرم  نایم  هفرع  زور  رد  ار  دوخ  لاوما  ماما  هک  دراد  نآ 
«5 . » تسناد تمینغ »  » ار نآ  ماما 

هفیاـط هک  تسا  هتـسناد  دوب . یعازخ  لـبعد  دیـسر ، ناـشیا  تمدـخ  هب  ورم  رد  ماـما  روـضح  ناـمز  رد  هک  ماـما  صلاـخ  نایعیـش  زا  یکی 
هک ینامز  دشیم . هتخانش  یعیش  یعازخ و  برع ، هتسجرب  رعاش  نامز  نیا  رد  لبعد  دنوریم و  رامش  هب  برع  یعیش  فیاوط  زا  نایعازخ 

نیا « 6 . » دونـشب ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  شیپ  یـسک  دـیابن  هک  دوب  هتفگ  هدورـس و  ار  دوخ  هیئات  هدیـصق  دـمآ ، ناسارخ  هب  لبعد 
: تسا رازآ  لتق و  جنر و  درد و  اب  هارمه  هک  یخیرات  دنکیم ، سکعنم  هرود  نیا  رد  ار  هعیش  خیرات  هدیصق 

تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  وةوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
تارمجلا فیرعتلا و  نکرلاب و  وینم  نم  فیخلاب  هللا  لوسر  لآل 

تانفثلا يذ  داجسلا  ةزمح و  ورفعج  نیسحلا و  یلع و  راید 
تاونسلا ماّیألاب و  فعت  مل  وذبانم  ّلک  روج  اهافع  راید 

ةامح ریخ  تاداس و  ریخ  مه  واومتنا  اذا  یبنلا  ثاریم  لهأ  مه  ... 
تاریخلا ةریخ  لاح  ّلک  یلعمهنإف  يرمأل  ادشر  مهتریخت 

یتانسح یف  ّبر  ای  مهّبح  دز  7»و   » ادهاج ةدوملاب  مهیلا  تذبن 
تارسحلا مئاد  ودغأ  حورأۀجح و  نیثالث  ذم  ّینأ  رت  مل  أ  ... 

: دریگ رارق  تیب  لها  رایتخا  رد  تماما  هک  تسا  راودیما  لبعد  تارفص  مهئیف  نم  مهیدیأ  وامّسقتم  مهریغ  یف  مهئیف  يرأ 
______________________________

ص 176 ج 2 ، همکحلا ، نداعم  (. 1)
206 صص 203 ، دانسالا ، برق  (. 2)

ص 87 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 3)
ج 23 ص 296 راحب ، ص 360 ؛ ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  (. 4)

ص 589 ج 1 ، ءابدالا ، تارضاحم  (. 5)
ص 161 فاحتالا ، ص 359 ، ج 2 ، ریدغلا ، زا  ص 83 ، تیبلا ، لها  رعاش  یعازخلا  یلع  نب  لبعد  (. 6)

ةریصب ّيده و  یبلق  دز  بر  ایف  (. 7)
تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقیجراخ  ۀلاحم  ماما ال  جورخ  ص:462   ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مـسا هب  هک  ییاهرانید  زا  رانید  دص  کی  دش و  رثأتم  تدش  هب  رعـش  نیا  زا  ماما  تامقنلا  ءامعنلا و  یلع  يزجی  ولطاب  ّقح و  ّلک  انیف  ّزیمی 
هلمح دروم  دوب  نآ  رد  لبعد  هک  ار  ياهلفاق  نادزد  هار  رد  هک  نآ  بیجع  « 1 . » داد يو  هب  ياهّبج  هارمه  هب  دوب ، هدش  برض  ماما  كرابم 

يو زا  مق ، نامدرم  دنداد . سپ  ار  هلفاق  لها  لئاسو  دناوخ ، اهنآ  يارب  ار  دوخ  هدیصق  وا  دنتخانـش و  ار  لبعد  هک  نآ  زا  سپ  دنداد و  رارق 
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يو زا  ار  نآ  برع  ناناوج  مق ، زا  جورخ  زا  سپ  تفریذپن . وا  اما  دـشورفب ، نانآ  هب  رانید  رازه  تمیق  هب  ار  ماما  یئادـها  هّبج  ات  دنتـساوخ 
هب يو  رتشا »  » ياقآ رظن  هب  « 2 . » دریگب زین  رانید  رازه  هداد و  يو  هب  ار  هبج  زا  یشخب  ات  داد  تیاضر  اهنت  تشگرب و  رهـش  هب  يو  دنتفرگ .

شردپ ربق  یکیدزن  رد  ار  ماما  تشاد  هک  یتثابخ  يور  زا  نومأم  تسا . هدینـش  ار  ماما  تشذگرد  ربخ  هک  ینامز  ات  هدـنام  مق  رد  لامتحا 
نایـسابع هب  یحیرـص  تالمح  لبعد  يدعب  راعـشا  رد  تخیگنارب . نایعیـش  لبعد و  دوجو  رد  یبوشآ  رما  نیا  درک . نفد  سوط  رد  دیـشر 

: درک هراشا  ارجام  نیمه  هب  هژیو  هب  يو  تسا .
رذع نم  سابعلا  ینبل  يرأ  واولتق ال  نا  نیروذعم  ۀّیمأ  يرأ 

لبعد دنادرگزاب ، نایبلاط  هب  ار  كدف  لاس 210  رد  نومأم  هک  ینامز  « 3  » ربعلا نم  اذه  مهّرش  ربق  ومهلک  قلخلا  ریخ  سوط : یف  ناربق  ... 
: دورس نینچ  يرعش  رد 

، تشاد مصتعم  نومأم و  هرود  نایرابرد  ناریما و  اب  هک  یطابترا  همه  اـب  لـبعد  « 4  » اکدف مشاه  نومأم  ّدرباکحض  دق  نامزلا  هجو  حبـصأ 
هتخیواین راد  رب  ار  وا  یسک  اما  دربیم  هارمه  ار  دوخ  راد  هبوچ  هک  تسا  لاس  هاجنپ  هک  تفگیم  دوخ  دیـشکن و  تسد  عیـشت  زا  هاگچیه 

: تسا ناوارف  رایسب  تیب  لها  شیاتس  رد  يو  راعشا  تسا .
اهاطعأ  ۀیطعل  ال  هللامهبحأ ، ۀسمخ  یمأ  یبأب و 

______________________________

ص 231 همهملا ، لوصفلا  ص 368 ، اضرلا ، رابخا  نویع  زا  ص 89 ، یعازخلا ، یلع  نب  لبعد  (. 1)
ص 91 یعازخلا ، یلع  نب  لبعد  (. 2)

98 صص 95 - نامه ، (. 3)
ص 107 یعازخلا ، یلع  نب  لبعد  زا  لقن  هب  ص 37 ، نادلبلا ، حوتف  (. 4)

زا شیپ  هک  يرعـش  نیرخآ  رد  و  « 1  » اهانبا هتنب و  نابّیطلاهّیـصو و  دـمحم و  یبنلا  یبأب  ص:463   ، نایرفعج همئا ، یـسایس  يرکف و  تایح 
: تفگ دورس ، شتافو 

هللا الا  هلا  نأ ال  لبعدهاقلی : موی  ّدعأ هللا 
ندمآ راکنا  لباق  ریغ  تاکن  زا  یکی  ناریا ، رد  عیشت  شرتسگ  هنیمز  رد  يور  ره  هب  « 2  » هالوم ّیصولاف  امهدعبنم  و  ّیبنلا ، هالوم و  هللا  ... 

رارقتـسا لحم  يوحن  هب  هک  یقطانم  اهرهـش و  رد  ماما  ریـسم  زا  هدـنام  ياج  رب  راثآ  ظفح  هب  هجوت  تسا . ناریا  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
اـضر ماما  اب  اهنآ  طابترا  اهناکم و  نیا  زا  یخرب  هرابرد  تسا  نکمم  دـنچ  ره  تسا ، مدرم  نایم  رد  یعیـش  هژیو  هقالع  زا  ناشن  هدوب ، ماما 

. میشاب هتشادن  تسد  رد  یتسرد  ربخ  مالّسلا  هیلع 
. دراد دوجو  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  مان  هب  ناریا  رد  هک  تسا  یطاقن  نیرتیمیدق  زا  یکی  « 3 « » زاوها رد  اضر  ماما  دجسم  ، » هنومن ناونع  هب 
«4 . » تسا هدرک  دای  هدوب  نآ  يوربور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  مان  هب  هک  يدجـسم  زاوها و  رد  رتشوش  لپ  زا  مه  توقای  فلد ، وبا  زا  يادج 
رد يرگید  و  « 5  » رکـشل یلع و  هاش  لپ  زا  رترود  یمک  اـهنآ  زا  یکی  تسا  رتشوش  رهـش  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  بوسنم  هطقن  ود 

. دوشیم هدید  لاس 1094  زا  یخیرات  مود  يانب  نیا  رب  « 6 . » طیطش هناخدور  کیدزن  رتشوش  قرش 
یمان یمید  نیا  هک  دراد  رارق  یمید  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  مان  هب  اهنیا  همه  « 7 . » تسا دوجوم  لوفزد  رهش  قرـش  رد  مه  يرگید  هاگمدق 

رد رگید  هعقب  ود  دراد . دوـجو  نوسارخاـش  ماـن  اـب  رتـشوش  رد  يرگید  لوـفزد و  رد  یکی  رگید ، هعقب  ود  « 8 . » تسا هقطنم  زا  هـتفرگ  رب 
كولب یلاوح  رد  اضر » ماما  هعقب   » ناتسرانک و یلاوح  رد  نماض » ماما   » ياهمان اب  رتشوش 

______________________________

ص 247 یعازخلا ، لبعد  ناوید  ص 212 ؛ یعازخلا ، یلع  نب  لبعد  (. 1)

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 316 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 140 یعازخلا ، لبعد  ناوید  (. 2)
. تسا هداد  ربخ  نآ  زا  مراهچ  نرق  رد  ص 89 ) همانرفس ،  ) فلد وبا  (. 3)

ص 132 ج 1 ، نادلبلا ، تارم  ص 285 ، ج 1 ، نادلبلا ، مجعم  (. 4)
59 صص 58 - مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  کن : نآ  هرابرد  (. 5)

60 صص 59 - نامه ، کن : نآ  هرابرد  (. 6)
ص 61 نامه ، کن : نآ  هرابرد  (. 7)

ص 57 ع )  ) اضر ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  ، 368 ، 554 / 1 لوا ، شخب  نارای ، رهش  راید  کن : (. 8)
ص:464  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دراد دوجو  رتشوش  یلاوح  رد  « 2  » کنهک يدابآ  بونج  رد  اضر » ماما  هاگمدق   » ناونع هب  مه  یلحم  « 1 . » دراد دوجو  یقیقع 
مان اب  یلحم  دراد ، دوجو  هلاسدصیـس  تمدـق  اب  ناهبهب  نآ  یخـسرف  کـی  رد  نونکا  هدوب و  يداـبآ  رهـش  میدـق  رد  هک  ناـجرا  رهـش  رد 

«3 . » دناهدناوخ زامن  اجنیا  رد  ناسارخ  هب  دوخ  تکرح  رد  ترضح  هدش  هتفگ  هک  تسا  اضر  ماما  دجسم  ای  هاگمدق 
«4 . » تسا هدنام  ياج  رب  نآ  زا  يراثآ  هدش و  هتخانش  هک  تسا  ینکاما  زا  مه  نوریب  دجسم  هب  روهشم  وقربا ، رد  اضر  ماما  هاگمدق  دجسم 

رارق دزی  رهش  يرتمولیک  تصش  رد  قنارخ  تسا . كدهـشم )  ) قنارخ هاگمدق  اهنآ  هلمج  زا  دراد . دوجو  هاگمدق  نیدنچ  مه  دزی  رهـش  رد 
: تسا هدمآ  هبیتک  نیا  رد  ددرگیمزاب . يرجه  مشش  نرق  هب  ناکم  نآ  رد  دوجوم  هبیتک  ساسا  رب  هاگمدق  نیا  خیرات  دراد .

دهـشم نیا  رد  تسا و  هدیـسر  اجنیا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ۀئام  نیعـست  تس و  خـیرات  هب  نینمؤملا  ریما  هّللا ، لوسر  دـمحم  هّللا ، الا  هلا  ال 
تـسد هب  ذنذومرف و  رـصن  یبا  یلع  نب  رکبوب  دهج  زا  ذوب و  بارخ  ۀئامـسمخ  نیعـست و  ینثا و  هنـس  خـیرات  هب  درک و  ماقم  ذـمآ و  دورف 

راک رد  صالخا  هب  هللا  وه  لق  راب  کـی  یک  نک  تمحر  سک  نآ  رب  ایادـخ  دـش  هدرکاو  اـنب  دـمحم  نب  یلع  نب  فسوی  هاـنگرپ  فیعض 
«5 . » ۀئامسمخ نیعست و  سمخ و  ۀنس  لوالا  عیبر  رهش  یف  دمحم  نب  یلع  نب  فسوی  هبتک  ذنک  دناوخ  کنآ  درک و  کنآ  ذومرف و  کنآ 

ماما رفـس  راثآ  هب  طوبرم  رگید  یخیرات  رثا  دناهتـشاد . هاگن  اپ  رـس  ار  هعقب  نیا  هک  دـناهدرکیم  یگدـنز  ینایعیـش  یلاوح  نآ  رد  نیقی  هب 
هک ياهبیتک  دراد . رارق  هاشارف  زکرم  رد  ریشهد و  هب  تفت  هداج  رانک  رد  هاگمدق  نیا  تسا . هاشارف  رد  ریشهد  هاگمدق  مالّسلا  هیلع  اضر 

______________________________

775 ، 771 ، 869 ، 320 / 1 لوا ، شخب  نارای ، رهش  راید  (. 1)
ص 63 مالسلا - هیلع  اضر - ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  (. 2)

صص مالـسلا - هیلع  اضر - ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  ص 243 ، باحـس ، اضر ، ماما  یناگدنز  ص 368 ، ج 1 ، نادلبلا ، تارم  (. 3)
79 - 78

رد مالسلا - هیلع  اضر - ماما  دورو  هب  هراشا  هک  رظن  دروم  قرعم  یـشاک  هبیتک  زا  ییاهتمـسق  . 358 ص 357 ، ج 1 ، دزی ، ياهراگدای  (. 4)
. تسا هتفر  نیب  زا  هدمع  روط  هب  هدمآ ، نآ 

177 ص 173 - ج 1 ، دزی ، ياهراگدای  (. 5)
ص:465  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ار ناـکم  نآ  لاـس 512  رد  یملید  هیوکاـک  يارما  زا  یلع  نب  بساـشرگ  هک  دـنکیم  نآ  زا  تیاـکح  دراد  دوـجو  نآ  ياـنب  بارحم  رد 
. تسا هتشاد  ترهش  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دهشم  دجسم  مان  هب  رصع  نامه  رد  روبزم  يانب  تسا . هتخاس 

: تسا نینچ  هدنام  ياج  رب  هبیتک 
يروش 23)  ... ) ُهَدابِع ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َِکلذ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  لوا : هیشاح 
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  مود : هیشاح 
. ماما هدزاود  مان  و 

ریهطت هیآ  نتم :
( تسا هدش  قاحلا  نآ  هب  رتدیدج  طخ  اب  هللا  یلو  یلع  نآ  ریز  رد   ) هللا لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  مود : طخ 

 ... َنُونِمْؤُْملا َحَْلفَأ  ْدَق  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  موس : طخ 
 ... ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  مراهچ : طخ 

نب بساشرک  یلاعت  هللا  ۀمحر  یلا  ریقفلا  بنذملا  دبعلا  مالّسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دهـشمب  فورعملا  دجـسملا  اذه  ةرامعب  رما 
«1  » ۀئام سمخ  ةرشع و  ینثا  ۀنس  روهش  یف  هنم  هللا  لبقت  هلودلا  ءالع  نبا  زمارف  نب  یلع 

هب دجسم  نیا  يانب  ناتـساد  تسا . یمیدق  نهک و  رایـسب  هک  دراد  دوجو  کتپ  ای  طرف  دجـسم  مان  اب  يدجـسم  دزی ، يافـشلا  راد  هلحم  رد 
دجسم نیا  رد  دمآ  دزی  هب  ناسارخ  رفس  رد  نوچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدش  هتفگ  ددرگیمرب . یناسارخ  ملسم  وبا  جورخ  نامز 

هدش يزاسزاب  لاس 1087  رد  دجـسم  نیا  دوشیم . هتخانـش  اضر » ماما  هعموص   » ماـن هب  دجـسم  تارجح  زا  یکی  زین  نونکا  درازگ . زاـمن 
خیرات یف  رادتبرـش  كریم  اضرلا  یـسوم  یلع  ماما  هکربتم  هعموص  رب  درک  فقو  تراـبع : نیا  اـب  دراد  دوجو  هعموص  رد  یگنـس  تسا .

«2 . » ۀنس 937
هب طوبرم  نتگنـشاو  يرلاـگ  ریرف  هزوم  رد  خیرات 547  اب  يرگید  دهـشم و  سدـق  ناتـسآ  هزوم  رد  خیرات 516  اب  یکی  هتـشبن  گنـس  ود 

نتم راید . نیا  رد  عیشت  روضح  رگید  دزی و  ياههاگمدق  زا  تسا  یناشن  ود  ره  هک  تسا  دوجوم  اضر  ماما  دهشم  دجسم 
______________________________

384 ص 383 - ج 1 ، نامه ، (. 1)
.217 ص 211 - ج 2 ، نامه ، (. 2)

ص:466  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دناهدرک پاچ  راشفا  ياقآ  ار  گنس  ود  ره 

: تسا نینچ  خروم 516  گنس  تارابع 
ماما هدزاود  مان  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  لوا : هیشاح 

هللا مکیلو  امنا  هیآ  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  مود : هیشاح 
نب یلع  نب  دمحا  مساقلا  وبا  هللا  ۀمحر  یلا  ریقفلا  بنذملا  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يوضرلا  دهـشملا  ةرامعب  رما  موس : هیـشاح 

هنم هللا  لبقت  ینیسحلا  يولعلا  دمحا 
ربکا هللا  یناشیپ :

سمخ رشع و  ۀتس  ۀنس  نابعش  نیلفاغلا  نم  نکت  کتالص و ال  یلع  لبقا  ملسلا  هیلع  اضرلا  ماقم  اذه  نتم :
«1 . » هرم دمحا  نب  هللا  دبع  لمع  ۀئام . ریز :

: مود هتشبن  گنس 
نارمع لآ  هیآ 17 و 18  لوا : هیشاح 

موصعم هدراهچ  مان  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  موس : مود و  هیشاح 
ریهطت هیآ  یناشیپ :

ۀمحر یلا  بنذملا  دبعلا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  دهـشمب  فورعملا  دجـسملا  اذه  ةرامعب  رما  هلمج : نیا  صالخا و  هروس  نتم :
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(. تسین صخشم  ءاف  هطقن   ) دافلا رب  رامع  نب  دینج  یلاعت  هللا 
«2 . » کسا دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا  لمع  ۀئام . سمخ  نیعبرا و  عبس و  ۀنس  یف  گنس : ریز 

«3 . » دراد دوجو  راصح  جراخ  ریملام  هلحم  رد  دزی  رهش  رد  هاگمدق » دجسم   » مان اب  يرگید  دجسم 
اـضر ماما  هک  دراد  ترهـش  نینچ  دنمانیم و  اضر » موم   » ار نآ  مدرم  هک  دراد  دوجو  یتخرد  نیئان  يرتمولیک  جنپ  رد  نارفاب  ياتـسور  رد 

لوانت اذغ  تخرد  نیا  ریز  مالّسلا  هیلع 
______________________________

ص 917 ج 2 ، نامه ، (. 1)
يدـعب هنومن  دراوم و  نیا  زا  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  باتک  دنمـشناد  هدنـسیون  اـیوگ  ص 918  ج 2 ، دزی ، ياـهراگدای  (. 2)

. دناهدرک تلفغ 
ص 274 ج 2 ، دزی ، ياهراگدای  (. 3)

ص:467  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دنوشیم عمج  اجنآ  رد  ناضمر  مکی  تسیب و  اروشاع و  زور  رد  مه  مدرم  دناهدومرف .

هک هدش  هتفگ  دراد . دوجو  نامیدق  دجسم  هاگمدق  مه  نیئان  دوخ  رد  « 1 . » تسا هدوب  هتخاس  ییانب  اجنآ  رد  مه  سابع  هاش  هک  هدش  هتفگ 
. تسا هدناوخ  زامن  دجسم  نیا  رد  ترضح 

نیا تسا . هدناوخ  زامن  دجسم  رد  هدومن و  مامحتسا  اجنآ  رد  ترضح  هدش  هتفگ  هک  دراد  دوجو  اضر  ماما  دجسم  مامح و  نیئان  رد  اضیا 
«2 . » تساضر ماما  هب  بوسنم  هک  دراد  دوجو  یهاگمدق  مه  ناولک  دجسم  تشپ  رد  دنراد . رارق  نیئان  رد  ولادوگ  هلحم  رد  ود 

«3 . » يراغ نامیلـس  نب  دواد  راد  یف  ایفختـسم  ناک  هنا  لاـقی  نیوزقب و  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  زاـیتجا  رهتـشا  دـق  هک  تسا  هتـشون  یعفار 
ایوگ تسا . هدوب  ناهنپ  يزاـغ  نامیلـس  نب  دواد  هناـخ  رد  هک  هدـش  هتفگ  هدرک و  روبع  نیوزق  زا  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  دراد  ترهش 

مالّسلا هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدش  شرازگ  زین  تسا . هدوبن  نیوزق  زا  ناسارخ  هب  رفس  رد  ماما  ریسم  هک  درادن  دیدرت  هتکن  نیا  رد  یسک 
رهـش نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  فقوت  هب  طوبرم  دراد  ترهـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هاگمدـق  ماـن  هب  نونکا  هک  یلحم  هتـشذگ و  زنطن  زا 

«4 . » تسا
ترـضح نآ  تمدـخ  وهآ  دـنچ  ناوهآ ، مان  اب  یلحم  رد  هتـشذگ و  ناـغماد  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  تسا  هدـش  شرازگ  نینچمه 

«5 . » دناهدیسر
دای روباشین  رد  درف »  » هلحم هب  ترـضح  نآ  دورو  زا  قودـص  خیـش  تسا . هدـمآ  یناوارف  عبانم  رد  روباشین  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دورو 

رد نینچمه  « 6 . » تسا روهـشم  اضر  مامح  هب  هک  هدـش  انب  یمامح  لحم  نآ  رد  مراهچ ) نرق  مود  همین   ) نونکاـت هک  تسا  هتـشون  هدرک و 
اب مه  ییاج  دراد . ترهش  مان  نیا  هب  تسا و  دوجوم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  بوسنم  فورعم  هاگمدق  روباشین  يرتمولیک  شـش  تسیب و 

«7  » ءارمح مان  اب  یلحم  رد  اضرلا  نیع  مان 
______________________________

مالّسلا ص 109 هیلع  اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  ، 237 ص 236 - ج 2 ، نیئان ، خیرات  (. 1)
115 صص 113 - اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  ، 237 ص 230 ، ج 2 ، نیئان ، خیرات  (. 2)

ص 428 ج 3 ، نیوزق ، رابخأ  یف  نیودتلا  (. 3)
161 صص 158 - زنطن ، یگنهرف  ثاریم  کن : (. 4)

هیلع اضر  ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  کن : ناغماد . صوصخ  هن  هدرک  ناسارخ  تیالو  هب  هراـشا   103 ص 101 - باسنالا ، رحب  (. 5)
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117 مالّسلا ص 116 -
133 ص 132 - مالسلا - هیلع  اضر - ماما  ترجه  یخیرات  يایفارغج  (. 6)

ماما ترجه  یخیرات  يایفارغج  کن : دشاب . یلعف  خرـس  هد  راگزور  نآ  ءارمح  دـیاش  هک  هدـش  هتفگ  ص 146 . بقانملا ، یف  بقاـثلا  (. 7)
ص 136 مالسلا - هیلع  اضر -

ص:468  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
اب نآ  زا  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  یـضار  نآ  زا  ناشیا  هدوب و  ماما  تماقا  لحم  هک  هدیدنـسپ ، مان  اـب  زین  ییاـج  زا  تسا . هدوب  هدـش  هتخاـنش 

«1 . » تسا هدش  هدرب  مان  هدش  دای  هدنسپ  ناونع 
یمان هدرکیم و  یگدـنز  یناریا  ياهرهـش  رد  دـناهدوب ، زین  برع  رگا  یتح  هک  دنتـسه  یناسک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  باحـصا  نایم  رد 

زا میدرکن . اهنآ  زا  يدای  نیا  رب  انب  ینادمه . ای  دنتـسه  ینادمه  هک  میتسنادن  دـنراد  ترهـش  ینادـمه  هب  هک  يرفن  دـنچ  دـناهتفای . یناریا 
نب میهاربا  زا : دـنترابع  تسا  یناریا  ياهرهـش  هب  بوسنم  اهنآ  بقل  هک  یناسک  میاهدرکن . دای  مه  ناریا  ياهرهـش  ریغ  اهیمق و  اهیزار و 

دنـسم 2/  ) یناسارخلا هللا  دبع  نب  دمحم  ( 514 دنسم 2 /  ) یناسارخلا دیعـس  وبا  ( 511 مالّـسلا 2 / هیلع  اضرلا  دنـسم   ) یناسارخ دمحم  یبا 
(534 دنسم 2 /  ) یناجشون مساق  نب  لهـس  ( 534 دنسم 2 /  ) يزورم حلاص  نب  نامیلـس  ( 533 دنسم 2 /  ) يزورم صفح  نب  نامیلـس  ( 548

دمحم ( 543 دنسم 2 /  ) زاوها نکس  يدزا  بویا  نب  ۀلاضف  ( 542 دنسم 2 /  ) یناجرجلا دیزی  نب  حتف  ( 515 دنسم 2 /  ) یسرافلا مساقلا  وبا 
(547 دنسم 2 / ( ) یفوک هلـصا   ) يربط دیز  نب  دمحم  ( 545 دنـسم 2 /  ) یخلب بوقعی  یبا  نب  دمحم  ( 545 دنسم 2 /  ) یناقلاط قاحسا  نب 

یلوم نویح  وبا  ( 515 دنـسم 2 /  ) یناجرالا رفعج  نب  ةزمح  ( 515 دنسم 2 /  ) يروباسینلا دیعـس  وبا  ( 553 دنـسم 2 /  ) يربط حلاص  نب  میعن 
(. 514 دنسم 2 /  ) اضرلا

______________________________

ص 146 بقانملا ، یف  بقاثلا  (. 1)
ص:469  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما 

هراشا

ص:471  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هخـسان و ههباشتم و  همکحمب و  ملعأ  مکنم و  هللا  باتکل  أرقأ  هماـکحأ و  هتّنـس و  هلوسر و  هّللاـب و  ملعأ  مکنم و  هقفـأل  ّهنإ  نومأـملا : لاـق 

ص 451 لوقعلا ، فحت  مکنم  هلیوأت  هلیزنت و  هّماع و  هّصاخ و  هنطاب و  هرهاظ و  هخوسنم و 
مالّسلا هیلع  داوج  ماما 

شیوخ ياین  تّما  تیاده  يارب  ادخ  ناگدیزگرب  زا  بهذم و  یماما  نایعیش  ياوشیپ  نیمهن  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم 
. دشابیم

«1 . » دناهتسناد ناضمر  هام  رد  ار  ترضح  نآ  ّدلوت  یسوط  خیش  دیفم و  خیش  ینیلک ،
ترـضح نآ  ّدلوت  دناهتـسناد . روبزم  هام  مهدزون  رد  ار  نآ  « 3  » ناخروم زا  رگید  يرامـش  و  « 2  » ناضمر مهدزناپ  ار  نآ  زور  دیفم  خـیش 

«4 . » تسا هدوب  يرجه  لاس 195  رد  دیدرت  نودب 
رد ار  نآ  يدوعـسم  « 6 . » تـسا يرجه  لاس 220  هدـعقيذ  رخآ  رد  « 5 ، » یتخبون یـسوط و  خیـش  ینیلک و  لـقن  هب  ترـضح ، نآ  تلحر 
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عبانم یخرب  و  « 7  » هتسناد هجح  يذ  مجنپ 
______________________________

ص 90 ج 6 ، بیذهتلا ، ص 297 ؛ داشرالا ، ص 492 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 7 ۀعیشلا ، راسم  (. 2)

رهش نبا  بقانملا ، ص 344 ؛ يرولا ، مـالعا  ص 289 ؛ نیظعاولا ، ۀـضور  ص 343 ؛ ج 2 ، همغلا ، فـشک  ص 209 ؛ هیـصولا ، تابثا  (. 3)
ص 379 ج 4 ، بوشآ ،

سمخ  » دیاب هک  ۀئام » نیعبس و  سمخ و  ۀنس  هتنس ، یف  فالخ  الف  ناک  فیک  و   » هک هدمآ  اطخ  هب  ص 38  لآلا ، یبنلا و  خیراوت  رد  (. 4)
. دشاب ۀئام » نیعست و  و 

ص 100 ۀعیشلا ، قرف  ص 90 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، ص 497 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 5)
ص 464 ج 3 ، کن : تسین . تسرد  هک  هدش  رکذ  يرجه   219 تلحر ، لاس  بهذلا ، جورم  رد  اهنت  (. 6)

ص 464 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 220 ؛ هیصولا ، تابثا  (. 7)
ص:472  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دناهدرک لقن  ار  هجح  يذ  مشش 
«3 . » دناهتـسناد هیطبق  هیرام  نینمؤملا  ّما  هداوناـخ  زا  ار  وا  هک  هدوب  نارزیخ  رگید  تیاور  هب  و  « 2  » هّیبون هنیکس ]  ] هکیبس ترضح  نآ  ردام 

«4 . » دناهدناوخ نارزیخ  ار  وا  اهدعب  هک  هدوب  هّرد  وناب  نیا  مان  یتخبون  هتشون  هب  تسا ، هدش  رکذ  زین  هناحیر  راوگرزب ، نآ  ردام  مان 
نآ يارب  زین  بجتنم  لـکوتم ، راـتخم ، یـضر ، عناـق ، یـضترم ، یکز ، نوـچمه : يرگید  باـقلا  تسا و  داوـج » ، » ماـما بقل  نیرتروهـشم 

ینعی لوا ، رفعج  وبا  اب  اـت  دوشیم  رکذ  یناـث  رفعج  وبا  یخیراـت  تاـیاور  رد  ـالومعم  هک  تسا  رفعج  وبا  شاهینک  دناهدرمـشرب . ترـضح 
تماما ات 220  لاس 203  رد  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  هدوب و  لاس  ترضح 25  نآ  رمع  دوشن . هابتشا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

. تسا هتشاد  هدهع  رب  ار  هعیش 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  تماما 

غولب زا  شیپ  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  هک  دوب  نیا  تفای ، ياهژیو  هاگیاج  تماما ، هب  طوبرم  یمالک  ثحابم  رد  اهدعب  هک  یلئاسم  زا  یکی 
لفاحم رد  يرتيّدج  تروص  هب  دیسر ، تماما  هب  لاس 203  رد  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  ماگنه  نآ  زا  هلأسم  نیا  دسرب ؟ تماما  ماقم  هب 
مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  نآ  زا  سپ  مالّـسلا و  هیلع  يداه  ماما  تماما  هرابرد  لاس 220  رد  اهدعب  دـش و  حرطم  هیماما  یمالک  یملع -

. تفای همادا  زین 
( مالّسلا هیلع  داوج  ماما   ) يو دنزرف  اهنت  هک  نیا  تلع  هب  ترضح  نآ  نایعیش  دیـسر ، تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  لاس 203  رد 

تریح هب  نایعیـش  نایرج ، نیا  رد  ناخّروم : زا  یخرب  هتـشون  هب  دـنتفر . ورف  یقیمع  بارطـضا  ینارگن و  رد  تشادـن ، لاس  تشه  زا  شیب 
دبع لزنم  رد  نانآ  زا  یهورگ  تهج ، نیمه  هب  « 5 . » دندش ّریحتم  زین  اهرهش  رگید  نایعیش  هکنانچ  دمآ ؛ دیدپ  فالتخا  نانآ  نایم  هداتفا و 

رس هلان  هّجض و  هدمآ ، درگ  جاّجح  نب  نمحرلا 
______________________________

. تشذگرد لاس 220  هجح  يذ  مشش  هبنش  هس  زور  رد  ترضح  هک  تسا  هدمآ  اجنآ  رد  ص 55 ؛ ج 3 ، دادغب ، خیرات  (. 1)
هّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  زین  یتیاور  دنتسه و  ینارصن  نآ  مدرم  دوشیم ، قالطا  رصم  بونج  رد  عقاو  یعیـسو  ياهنیمزرـس  هب  هبون » (. » 2)

ص 309 ج 5 ، نادلبلا ، مجعم  تسا ، هدش  لقن  راید  نیا  مدرم  یبوخ  هرابرد  هلآ  هیلع و 
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ص 90 ج 6 ، بیذهتلا ، ص 492 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص 100 ۀعیشلا ، قرف  (. 4)

ص 204 همامالا ، لئالد  (. 5)
ص:473  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ینید یهقف و  تالکشم  لئاسم و  رد  هتـسناد و  موصعم  ماما  زا  تعاطا  ار  نامیا  نکر  نیرتمهم  هک  نایعیـش ، يارب  لکـشم  نیا  « 1 . » دنداد
هک دوب  مّلـسم  نایعیـش  يارب  هتبلا  دنامب . لحنی  نانچمه ال  تسناوتیمن  دوب و  رادروخرب  رایـسب  تیّمها  زا  دـندرکیم ، عوجر  يو  هب  دوخ 
رب ار  نانآ  ترضح ، نآ  یلاسدرخ  زا  یشان  لکشم  یلو  دیزگرب ، ینیشناج  هب  ار  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  دوخ  دنزرف  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما 

. دنزادرپب هراب  نیا  رد  يرتشیب  يوجتسج  شواک و  هب  رطاخ ، نانیمطا  يارب  ات  تشادیم  نآ 
تسا هدش  ناشن  رطاخ  هژیو  هب  هدنام ، ياج  رب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  ینیشناج  هرابرد  هک  یصوصن  نایم  رد 
دوجو راک  نیا  يارب  يدایز  تصرف  زونه  هک  نیا  اب  دیزگرب و  دوخ  ینیشناج  هب  ار  داوج  ماما  شلاسدرخ  دنزرف  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هک 

هب هراشا  اب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  كدنا  نس  هب  باحـصا  زا  یخرب  هراشا  ربارب  رد  هک  اجنآ  ات  دـیزرویم  رارـصا  وا  ینیـشناج  هب  تشاد ،
: دندومرف یگراوخریش  نارود  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تّوبن 

«2 . » تسا هدوب  نم  دنزرف  نس  زا  رتمک  دش ، اطعا  يو  هب  تّوبن  هک  یماگنه  یسیع  ّنس 
دبع لابند  هب  اهنآ  زا  یخرب  ات  دش  ببس  دمآ ، دوجو  هب  ترضح  نآ  نایعیش  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تلحر  زا  سپ  هک  یبارطـضا 
اهنآ زا  یعمج  دنریذپب ، ار  یـسک  تماما  لیلد ، نودب  دندوبن  رـضاح  هک  اجنآ  زا  یلو  دـنورب ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ردارب  یـسوم  نب  هللا 

«3 . » دندرک كرت  ار  يو  دندید ، ناوتان  دوخ  لئاسم  باوج  زا  ار  وا  هک  یماگنه  دندرک و  حرطم  یتالاؤس  يو  شیپ 
. دنتسویپ دندوب ، هدرک  فقوت  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  رب  هک  اهیفقاو ، هب  زین  يرگید  رامش 

«4 . » دنتسنادیم تماما  طیارش  زا  یکی  ار  غولب  اهنآ  هک  دوب  نیمه  یتخبون ، رظن  هب  فالتخا ، نیا  شیادیپ  ّتلع 
یمک هلأسم  هک  دـندوب  یناسک  نانآ ، نایم  رد  هچرگ  دـنداهن . ندرگ  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  تماما  هب  نایعیـش  رتشیب  لاوحا ، نیا  مامت  اـب 

درک و مالّسلا  هیلع  دواد  زا  نامیلس  ینیشناج  هب  هراشا  باوج ، رد  ترضح  نآ  دندش و  روآدای  مه  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  دوخ  هب  ار  ّنس 
ترضح دومرف :

______________________________

119 تازجعملا ، نویع  (. 1)
ص 203 نیظعاولا ، ۀضور  (. 2)

222 ، 30 صص 29 - مالّسلا ، هیلع  داوجلا  مامالا  دنسم  ص 429 : ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  کن : (. 3)
ص 95 قرفلا ، تالاقملا و  ص 88 ؛ ۀعیشلا ، قرف  (. 4)

ص:474  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
داّبع هک  یلاح  رد  درک ، دوخ  نیشناج  ار  وا  دواد  ترضح  دربیم ، ارچ  هب  ار  نادنفـسوگ  دوبن و  شیب  یکدوک  زونه  هک  یماگنه  نامیلس ،

«1 . » دندرکیم راکنا  ار  وا  لمع  نیا  لیئارسا ، ینب  ياملع  و 
یسیع تّوبن  مالّسلا و  امهیلع  اّیرکز  نب  ییحی  هلأسم  مالّـسلا ، هیلع  داوج  ترـضح  تماما  هب  ناگدننک  لالدتـسا  ناهرب  یتخبون  هتـشون  هب 

نـس هب  ول  و  ادخ » تجح   » رد ملع  دادیم  ناشن  هک  دوب  نامیلـس  ترـضح  ملع  فسوی و  ناتـساد  یگراوخریـش و  نارود  رد  مالّـسلا  هیلع 
«2 . » دشاب هتشاد  دوجو  دناوتیم  ّیندل ، روط  هب  يریگدای و  شزومآ و  نودب  دنشاب ، دیسرن  غولب 

اهنآ هدـیقع  رد  تسناوتیمن  زگره  ماما  ّنس  یمک  لیلد  نیمه  هب  دنتـسیرگنیم و  نآ  یهلا  هبنج  زا  ار  تماما  وس  کـی  زا  یماـما  ناـیعیش 
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مالّـسلا مهیلع  ناماما  شناد  ملع و  رد  تسیابیم  هک  دوب  یهلا  ههجو  نیا  زورب  تشاد  تیمها  هچنآ  رگید  يوس  زا  اـما  دروآ ، دراو  یللخ 
ار نانآ  هدرک و  تیاعر  ار  لصا  نیا  ناماما  یمامت  هرابرد  نانآ  ور  نیا  زا  دندوب . نایعیش  تالاؤس  هّیلک  يوگخساپ  ناماما ، عقاو  رد  دشاب .
رب تـالاؤس  نیا  هب  ییوگ  خـساپ  هدـهع  زا  یبوخب  ناـنآ  دـندرکیم  ساـسحا  هک  یعقوم  اـهنت  دـندادیم و  رارق  اهـشسرپ  عاونا  لـباقم  رد 

. دندشیم هتخانش  موصعم  ماما  ناونع  هب  نایعیش  فرط  زا  ناشتماما ) هب  صن  دوجو  اب   ) دنیآیم
نیا رب  درکیم . ادـیپ  يرتشیب  ترورـض  ترـضح  نآ  هرابرد  نایعیـش  فرط  زا  شیامزآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  مک  ّنس  هب  هجوت  اـب 

قاـفتا هب  بیرق  تیرثکا  نآ ، زا  سپ  هدروآ و  لـمع  هب  ترـضح  نآ  هراـبرد  ار  روبزم  شیاـمزآ  فلتخم ، ياهتـصرف  عقاوم و  رد  ساـسا ،
. دنتفریذپ ار  وا  تماما  رطاخ ، نانیمطا  اب  یکدنا - زج  نانآ -

دامتعا لباق  نایعیش  زا  هک  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  دننک . لح  ار  ینیشناج  هلأسم  ات  دندمآ  درگ  نایعیـش  دش ، هراشا  رتشیپ  هک  یـسلجم  رد 
، ماگنه نیا  رد  مینک ؟ هچ  دـیاب  دوش  گرزب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  ینعی  دـنزرف ؛ نیا  هک  ینامز  ات  تفگ : دوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن 

ماما هب  نمؤم  رهاظ  رد  ار  دوخ  وت  تفگ : ضارتعا  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  تلص  نب  ناّیر 
______________________________

ص 383 ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
95 صص 94 - قرفلا ، تالاقملا و  ص 90 ؛ ۀعیشلا ، قرف  (. 2)

ص:475  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
رگا یتح  دشاب ، ادخ  بناج  زا  يو  تماما  رگا  يراد ! دـیدرت  وا  تماما  رد  نطاب  رد  هک  تسا  ادـیپ  یلو  یهدیم  ناشن  مالّـسلا  هیلع  داوج 
مدرم ریاس  دننام  دشاب  هدرک  رمع  مه  لاس  رازه  رگا  یتح  دشابن ، ادـخ  فرط  زا  هکنانچ  تسا و  خیـش  هلزنم  هب  دـشاب  مه  هزور  کی  لفط 

. تسا
هدمآ و مهدرگ  اهرهش  رگید  دادغب و  زا  هعیش  ياملع  زا  رفن  داتشه  ّجح ، مایا  رد  ماجنارس  دندرک ...  تکاس  ار  ناّیر  دنتساخرب و  نارگید 
هب دنتفاترب و  يور  يو  زا  دنتفاین ، وا  شیپ  ار  دوخ  هدـشمگ  هک  یماگنه  یلو  دـنتفر ، یـسوم  نب  هللا  دـبع  شیپ  ادـتبا  دـندش . هنیدـم  مزاع 
زا يزراب  ناشن  هک  يو  ياهخـساپ  زا  اهنآ  تفگ و  خـساپ  نانآ  تالاؤس  هب  ترـضح  نآ  دـندش . فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  روضح 

«1 . » دندش نامداش  دوب  يو  یهلا  ملع  تماما و 
نآ دـندرک ؛ حرطم  ار  يداـیز  ياهـشسرپ  یـسلجم  رد  هدـمآ و  درگ  ترـضح  نآ  دزن  فـلتخم  راـطقا  زا  نایعیــش ، زا  یهورگ  رگید  راـب 

: هک دیآیم  تسد  هب  نینچ  تیاور  نیا  زا  « 2 . » داد خساپ  اهشسرپ  نیا  مامت  هب  تشادن ، لاس  هد  زا  شیب  هک  یلاح  رد  ترضح 
. دنریذپب ار  يو  تماما  ماما ، شناد  قیرط  زا  ات  دنتشاد  رارصا  نایعیش  الوا :

یملع و ياهـشسرپ  هب  دوب  رداق  یبوخ  هب  تماـما ، رما  ندوب  یهلا  لـیلد  هب  دوبن ، شیب  یلاـسدرخ  كدوک  زونه  هک  یلاـح  رد  ماـما  اـیناث :
. دهد خساپ  نایعیش  یهقف 

هب درک و  راکنا  ار  ترـضح  نآ  تماما  یّتح  نایعیـش  زا  یهورگ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  تاـفو  زا  سپ  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  دـیفم - خـیش 
نآ هعیش  تیرثکا  هک  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  ماما  رب  دندش - لئاق  یـسوم  نب  دمحا  تماما  هب  رگید  ياهدع  دندیورگ و  هفقاو  هدیقع 
هک یتایآ  هب  ّنسلا ) رغـص  عم  هللا  ججحل  رکنتـسی ، لقعلا ال  لامک   ) یلقع لیلد  رب  هوالع  نآ ، تابثا  يارب  درک و  دیکأت  دـندوب  هتفریذـپ  ار 

یلع ماما  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  توعد  هب  هراشا  نینچمه  دنکیم . لالدتسا  هدش ، لزان  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هرابرد 
ّنس مه  دارفا  رگید  زا  هک  یتروص  رد  دراد ، دوب ) هدیسرن  غولب  نس  هب  زونه  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد   ) مالـسا شریذپ  يارب  مالّـسلا  هیلع 

هک یلاح  رد  هلهابم ، رد  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نداد  تکرـش  تیاهن  رد  و  تسا . هدرواین  لمع  هب  یتوعد  نینچ  زگره  يو  لاس  و 
لاسدرخ كدوک  ود  زونه  ماگنه  نآ  رد 
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______________________________

ص 213 هیصولا ، تابثا  کن : و  121 ؛ صص 119 ، تازجعملا ، نویع  زا   100 صص 99 ، ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 1)
ص 314 ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص:476  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » تسا مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  تماما  تّحص  رب  دیفم  خیش  رگید  دهاش  دندوب ،

باحـصا زا  يرامـش  زا  ار  نآ  دـیفم  خیـش  هک  دـشابیم  دوخ  زا  سپ  ماما  تماما  رب  قباس  ماما  صیـصنت  تسا ، مهم  هچنآ  تماما ، رما  رد 
: درامشیمرب نینچ  ار  صن  نیا  نایوار  هدرک و  لقن  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  تماما  هرابرد  اضر  ماما  هب  کیدزن  گرزب و 

ماـیق نبا  یطنزب ، رـصن  یبا  نبا  راّـشب ، نب  نیـسح  داـّلخ ، نب  رّمعم  ییحی ، نب  ناوفـص  مالّـسلا ، اـمهیلع  قداـص  دـمحم  نب  رفعج  نـب  یلع 
«2 . » رگید یهورگ  تاّیز و  نب  بیبح  نب  ییحی  یتاریخ ، یناعنص ، ییحی  وبا  مهج ، نب  نسح  یطساو ،

مالّـسلا هیلع  داوجلا  مامالا  دنـسم  رد  ار  اهنآ  همه  ابیرقت  يدراطع  داتـسا  هدروآ و  داشرا  باتک  رد  ار  ناگدربمان  زا  یخرب  تاـیاور  خـیش ،
. تسا هداد  صاصتخا  مامه  ماما  نآ  تماما  رد  هدـش  دراو  صوصن  رکذ  هب  ار  یلـصف  راحب ، رد  زین  یـسلجم  هماّلع  « 3 . » تسا هدروآ  درگ 

«4»
ار شراوگرزب  دـنزرف  تماما  نوگاـنوگ ، ياهتبـسانم  ددـعتم و  دراوم  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  دـیآیمرب  یبوخ  هب  تاـیاور  نیا  زا 
رب مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  باحـصا  تیرثکا  رارقتـسا  عقاو ، رد  تسا . هتـشاذگ  رما  ناـیرج  رد  ار  دوخ  گرزب  باحـصا  هدرک و  دزـشوگ 
نآ تماما  ّتیناقح  رب  لـیلد  نیرتهب  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تاـشیامرف  نیمه  شاهناوتـشپ  هک  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تماـما 

اب تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  دندادیم و  ناشن  دوخ  زا  یبیجع  تقد  ناماما ، تماما  شریذپ  رد  هعیش ، ناثدحم  اهقف و  اریز  تسا ؛ راوگرزب 
زاربا رفن  دـنچ  هب  تبـسن  صن  هاگ  هک  دوب  لیلد  نادـب  نیا  دـنتفریذپیم . ار  نانآ  تماما  ددـعتم ، یملع  تالاؤس  زا  دـعب  اـهنت  صن ، دوجو 

. دشاب هتشادن  یصاخ  صخش  يور  تیساسح  نمشد  ات  دشیم 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  یخیرات  تایح 

هراومه یـسایس  ياهتّیدودحم  هک  نآ  رب  نوزفا  اریز  تسین ؛ هدرتسگ  نادـنچ  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  یگدـنز  هرابرد  یخیرات  ياهیهاگآ 
مالّسلا مهیلع  موصعم  ناماما  هب  طوبرم  رابخا  راشتنا  زا  عنام 

______________________________

257 صص 256 - هراتخملا ، لوصفلا  (. 1)
ص 330 يرولا ، مالعا  ص 317 ؛ داشرالا ، (. 2)

. میاهدرب لماک  هرهب  هتشون  نیا  رد  هعومجم  نیا  زا  ام  333 ؛ صص 250 - مالّسلا ، هیلع  داوجلا  مامالا  دنسم  (. 3)
36 صص 18 - ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 4)

ص:477  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
رد رابخا  لقن  مدع  رد  يرثؤم  لماع  دوب ، تیمکاح » راشف  زا  نایعیـش  ماما و  ظفح   » يارب هک  هزرابم  یناهنپ  ياههویـش  هیقت و  دـیدرگیم ،
ام سرتسد  رد  نآ  زا  مه  یناوارف  رابخا  هک  تسا  هدوبن  ینالوط  نادنچ  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  یگدنز  نآ ، رب  نوزفا  تسا . یخیرات  عبانم 

. دریگ رارق 
اجنآ رد  دربن و  هارمه  هب  ار  دوخ  هداوناخ  ياضعا  زا  کی  چیه  دش ، هدرب  ناسارخ  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  ینامز  تسا ، ینتفگ  زین  و 
قدنف نبا  اهنت  هن ، ای  تسا  هتفر  سوط  هب  ردپ  رادید  روظنم  هب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  تدم ، نیا  رد  ایآ  هک  نیا  رد  درکیم . یگدنز  اهنت 
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رد قدنف  نبا  شرازگ  نتم  درک . رادید  شراوگرزب  ردپ  اب  دمآ و  سوط  هب  لاس 202  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  قهیب  خیرات  رد 
: تسا نینچ  هراب  نیا 

سموق هار  تقو  نآ  هک  « 1 - » درک تربع  ایرد  انیسم ، سبط  هار  زا  دوب ، یقت  وا  بقل  هک  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  و 
هب اجنآ  زا  درک و  لوزن  دمتشش  هید  رد  دمآ و  قهیب  تیحان  هب  دینادرگ - كولسم  کیدزن  يدهع  رد  ار  هار  نآ  دوبن و  كولسم  ناغماد ] ]

«2 . » هنس 202 رد  تفر  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  شیوخ  ردپ  ترایز 
نآ مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  دیآیمرب  نینچ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  هب  طوبرم  رابخا  زا  هدماین و  رگید  رداصم  رد  شرازگ  نیا 
زا شیپ  هک  تسا  لمتحم  هتبلا  تفای . روضح  سوط  رد  ترـضح  نآ  هب  زامن  هماقا  ردپ و  لسغ  يارب  اهنت  تشاد و  تماقا  هنیدم  رد  ماگنه 

خیرات زا  ار  دوخ  شرازگ  لامتحا ، هب  قدنف ، نبا  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  روکذـم ، ربخ  رد  تقد  اب  دـشاب . هدـمآ  سوط  هب  راب  کی  نآ ،
. تسا هتفرگ  يروباشین  مکاح  روباشین 

هدرک ادیپ  رطاخ  نانیمطا  شترـضح  هیحان  زا  تشگزاب ، دادغب  هب  لاس 204  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  دعب  نومأم  هک  یماگنه 
رطخ تروص  نیا  رد  تفریذـپ و  دـنهاوخ  تماما  هب  ار  وا  دـنزرف  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  سپ  نایعیـش  هک  تسنادیم  ار  نیا  یلو  دوب ؛

ینادـنز هدروآ و  دادـغب  هب  ار  وا  هک  ار - شردـپ  طسوت  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  لرتنک  تسایـس  وا  دـنام . دـهاوخ  دوخ  ياج  رب  نانچمه 
هتـسارآ و يرهاظ  اب  یلو  تفرگ ، شیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  اب  ار  راتفر  نیمه  تسایـس ، نیا  زا  ماـهلا  اـب  تشاد و  داـی  هب  دوب - هدرک 

هک ياهنوگ  هب  هناراکبیرف ؛
______________________________

. تسا نینچ  لصا  رد  ترابع  (. 1)
ص 46 قهیب ، خیرات  (. 2)

ص:478  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
تبحم هقالع و  وا  هک  دوش  غیلبت  نینچ  هناتسود ، دروخرب  اب  هکلب  دشابن ، راک  رد  نآ  دننام  نادنز و  هلأسم  رما  رهاظ  رد  اهنت  هن  دیـشوکیم 

رتخد فده ، نیا  ماجنا  يارب  نومأم  دوش . لرتنک  يوحن  هب  ات  دوب  هدیـسر  ارف  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  تبون  کنیا  دراد . ناشیا  هب  زین  هژیو 
لرتنک رد  ار  ماما  یفرط  زا  تسناوتیم  یتحار  هب  نومأم  هک  دوب  رذـگهر  نیمه  زا  درک . دوخ  داماد  ار  وا  دروآ و  رد  يو  دـقع  هب  ار  دوخ 

. دریگب رظن  ریز  ترضح  نآ  اب  ار  نانآ  ياهسامت  نایعیش و  دش  دمآ و  رگید  فرط  زا  دشاب و  هتشاد  دوخ 
«1 . » دناوخ ارف  دادغب  هب  هنیدم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  هلصافالب  لاس 204 - رد  دادغب - هب  دورو  زا  سپ  نومأم  اهلقن ، یخرب  ساسا  رب 

راتفر ياهنوگ  هب  يو  دـنزرف  اب  تسیابیم  نونکا  تسا . هدـناسر  تداهـش  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  دوب  مهتم  نومأـم  نیا ، رب  نوزفا 
. دوش يّربم  زین  ماهتا  نآ  زا  هک  دنک 

اـضر ماما  هب  ار  دوخ  يدهعتیالو  هک  ماگنه  نآ  زا  نومأم  یخیرات ، تایاور  زا  یخرب  قبط  هک  دریگ  رارق  هجوت  دروم  دـیاب  زین  هتکن  نیا 
، ریثک نبا  يربط و  هتشون  هب  درک . وا  دزمان  ای  دروآ و  رد  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  دقع  هب  ار  لضفلا  ما  دوخ  رتخد  تشاذگاو ، مالّـسلا  هیلع 
«2 . » داد مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  دقع  هب  زین  ار  لضف  ما  شرگید  رتخد  دمآ ، رد  اضر  ماما  دـقع  هب  نومأم  رتخد  بیبح  ّما  هک  لاس 202  رد 

ندید يارب  لاـس 202  رد  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هک  دـشاب  قهیب  خـیرات  بحاـص  شرازگ  یتـسرد  رب  ياهنیرق  دوخ  عوضوم  نیا  دـیاش 
. تسا هدمآ  سوط  هب  شردپ 

هیلع داوج  ماما  اب  لضف  ما  جاودزا  هب  میمـصت  نومأم  هک  یعقوم  دیآیم : رب  نینچ  هدرک ، لقن  بیبش  نب  ناّیر  زا  دیفم  خیـش  هک  یتیاور  زا 
ماما هرابرد  هکنانچ  ددرگ ، رب  يولع  نادـناخ  هب  تفالخ  نومأـم ، زا  سپ  هک  دنتـشاد  نآ  سرت  اریز  دنتفـشآرب ؛ نایـسابع  تفرگ ، مالّـسلا 

تیاور ود  زا  هک  يروط  هب  یلو  « 3 « ؛ دندوب هدش  ینارگن  نیمه  راچد  یتخس  هب  مه  مالّسلا  هیلع  اضر 
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______________________________

هدش لقن  رتشیب  هچنآ  یلو  دناهتخادرپ ؛ نآ  لقن  هب  ياهدع  هک  تسا  یتیاور  نیا  ص 65 ؛ مالّسلا ، هیلع  داوجلا  مامالل  ۀیسایسلا  ةایحلا  (. 1)
. تسا هدمآ  دادغب  هب  لاس 215  رد  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  يربط و ...  لقن  نامه  داد  میهاوخ  رکذت  دعب  و 

ص 260 ج 10 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 149 ؛ ج 7 ، يربطلا ، خیرات  (. 2)
ص 319 داشرالا ، (. 3)

ص:479  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
مل : » هک دروآیم  رد  یکدوک  جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  دـنتفگ : هدرک و  دومناو  يرگید  هنوگ  هب  ار  دوخ  تفلاخم  ناـنآ  دـیآیم ، رب  قوف 

صیخـشت مارح  زا  ار  لالح  درادـن ، ادـخ  نید  رد  هقفت  هک  یکدوک  هتّنـس ؛» نم  اضرف  همارح و ال  نم  هلالح  فرعی  هللا و ال  نید  یف  هّقفتی 
. دسانشیمنزاب بحتسم  زا  ار  بجاو  دهدیمن و 

دنمـشناد و نیرتگرزب  مثکا ، نب  ییحی  اب  یملع  هرظانم  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  درک و  اـپرب  یـسلجم  دروخرب ، نیا  لـباقم  رد  نومأـم 
دوب یلاح  رد  نیا  « 1 . » دنک هاگآ  دوخ  هابتشا  هب  ار  یسابع  ناگدننک  ضارتعا  نافلاخم و  هلیـسو  نیدب  ات  دناوخ  ارف  رـصع ، نآ  یّنـس  هیقف 

. تسا هدشیم  قالطا  یبص »  » ترضح نآ  هب  زونه  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  اب  لضف  ما  جاودزا  دقع  ماگنه  تیاور ، ود  نیا  هب  انب  هک 
هب لاس 215  رد  نومأم  هک  یماگنه  تسا : لمتحم  الماک  نآ  یتسرد  و  هدـش ، لقن  رگید  یخرب  ریثا و  نبا  روفیط ، نبا  زا  هک  یتیاور  رباـنب 

تفر و تیرکت  رهش  هب  نومأم  اب  تاقالم  يارب  ترـضح  نآ  دوب . هدیـسر  دادغب  هب  هنیدم  زا  زین  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  دش ، دراو  تیرکت 
رانک رد  هک  فسوی ، نب  دمحا  لزنم  رد  دادغب ، رد  جح ، مسوم  ندیـسرارف  ات  ترـضح  نآ  سپـس  تسویپ . ودـب  لضف  ما  هک  دوب  اجنآ  رد 

رد تشگزاب و  هنیدـم  هب  اجنآ  زا  تفر و  هّکم  هب  جـح  مسارم  ماجنا  يارب  شیوخ  هداوناخ  اـب  هاـگنآ  دومرف و  تماـقا  دوب ، هدـش  اـنب  هلجد 
«2 . » دش راگدنام  اجنآ 

رد دادـغب  رد  ترـضح  نآ  تماقا  لامتحا  هچرگ  تسا ؛ هدـیزگ  تماقا  دادـغب  رد  ار  هاتوک  تدـم  نیمه  اهنت  ماـما  تیاور ، نیا  ساـسا  رب 
تـسد رد  یلبرا  زا  يرگید  تیاور  دادـغب ، هب  یکدوک  رد  ترـضح  نآ  ندـمآ  هراـبرد  زین  هنیمز و  نیا  رد  تسین . یفتنم  رگید  ياـهنامز 

رد ار  ماما  يزور  هک  دوب  اجنامه  رد  دیآ و  رهـش  نآ  هب  ات  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  دـمآ ، دادـغب  هب  نومأم  هک  یماگنه  میراد :
رارف هدیـشک و  رانک  وا  هار  رـس  زا  ار  دوخ  یگمه  اههچب  نومأم ، بکوم  ندـش  کیدزن  اب  تسا . يزاب  لوغـشم  هک  دـید  شنانگمه  ناـیم 

نیا داتسیا . یصاخ  تّهبا  شمارآ و  اب  تکرحیب و  نانچمه  يرانک  رد  ماما  یلو  دندرک ؛
______________________________

320 صص 319 - نامه ، (. 1)
ةایحلا ص 55 ؛ داوجلا ، ماـمالا  دنـسم  55 ؛ صـص 54 - ج 3 ، دادـغب ، خـیرات  لاـس 215 ؛ ثداوح  ص 190 ، ج 7 ، يربـطلا ، خـیرات  (. 2)

ص 79 مالّسلا ، هیلع  داوجلا  مامالل  ۀیسایسلا 
ص:480  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

؟ يدرکن رارف  نارگید  لثم  وت  ارچ  دیسرپ : ماما  زا  تخادنا و  یتفگش  هب  ار  نومأم  عضو ،
روبع عنام  هک  تسین  گـنت  ناـنچنآ  هار  رگید ، فرط  زا  منک و  رارف  تازاـجم  سرت  زا  هک  ماهدـشن  یهاـنگ  بکترم  نم  داد : خـساپ  ماـما 

 ... متسه اضرلا  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نم  دومرف : دیتسیک ؟ امش  دیسرپ : نومأم  دوش . امش  بکوم 
دیـس هماّلع  ام  راوگرزب  داتـسا  هلمج  زا  هتفرگ و  رارق  ناققحم  زا  یخرب  نوچ  دـنچ و  لحم  هک  هدـمآ  يرگید  بلاطم  تیاور  نیا  لابند  هب 

. تسا هتفاین  یتسرد  خساپ  تاضارتعا  یخرب  لاح  نیا  اب  « 1 . » تسا هدیشوک  نآ  دییأت  رد  یضترم  رفعج 
مالّسلا هیلع  داوج  ماما  دعب  یکدنا  ای  هلـصافالب و  هدمآ ، دادغب  هب  لاس 204  رد  نومأم  هک  یعقوم  دـیاب  تیاور ، ندوب  تسرد  تروص  رد 
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تیاور رگا  دراد . دادـغب  هب  یکدوک  رد  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  ندـمآ  هب  هراشا  هک  تسا  یتیاور  اهنت  نیا  دـشاب . هدـناوخارف  دادـغب  هب  ار 
لبق ات  هدمآ و  دادغب  هب  راب  کی  لاس 215  رد  اهنت  ماما  هدمآ ، سرتسد  رد  رداصم  رد  هچنآ  قبط  هک ، مینک  راهظا  دیاب  میریذـپن ، ار  روبزم 

يرگید شرازگ  رضاح  لاح  رد  تسا ؛ هدرکیم  یگدنز  هنیدم  رد  دنک ، راضحا  دادغب  هب  لاس 220  رد  ار  ترضح  نآ  مصتعم  هک  نآ  زا 
. میرادن تسد  رد  تسا  هدرک  رفس  دادغب  هب  ات 220  ياهلاس 215  هلصاف  رد  ماما  هک  نآ  رب  ینبم 

«2 . » تسا هدمآ  تایاور  زا  ياهراپ  رد  يرصتخم  تاعالطا  ترضح ، نآ  تبسن  مدرم  مارتحا  هنیدم و  رد  ماما  دش  دمآ و  هرابرد 
تسناوتیمن دوخ ، تموکح  لاس  نیلوا  نامه  رد  تسرد  مه  نآ  یسابع ، مصتعم  طسوت  لاس 220 ، رد  دادغب ، هب  ترضح  نآ  یناوخارف 

نیا درک ؛ تلحر  دمآ ، دادغب  هب  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  هک  لاس  نامه  تسرد  هک  هژیو  هب  دشاب . هّیضق  یـسایس  ياههبنج  اب  طابترایب 
نامز نآ  رد  هک  نایعیش  ماما  اب  هژیو  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  لآ  اب  نایسابع  دانع  تشذگیم . شفیرش  رمع  زا  لاس  اهنت 25  هک  دوب  یلاح  رد 

نینچمه مالّـسلا . هیلع  داوج  ماما  تداهـش  رد  تموکح  هئطوت  رب  تسا  يدهاش  دندوب ، هتفریذپ  ار  اهنآ  لقتـسم  تیعبات  یهبانتعم  تیعمج 
رد لاس  نامه  رد  يو  تشذگرد  دادغب و  هب  ترضح  نآ  نتساوخ 

______________________________

75 صص 68 - مالّسلا ، هیلع  داوجلا  مامالل  ۀیسایسلا  ةایحلا  (. 1)
493 صص 492 - ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص:481  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دشابیم یسابع  لماوع  تسد  هب  راوگرزب  نآ  تداهش  رب  يراکنا  لباق  ریغ  دهاوش  یگمه  دادغب ،

هتـسناد كوکـشم  ار  ترـضح  نآ  تلحر  مالّـسلا ، هیلع  داوج  ماما  تداهـش  تیمومـسم و  هرابرد  یتیاور  هب  هراشا  اب  دیفم ، خیـش  موحرم 
تیاور هب  اـنب  دراد . رما  نیا  رب  تلـالد  تشذـگ ، هـک  مـه  ینئارق  « 2 ، » هدـمآ ددـعتم  رداصم  رد  هک  روکذـم  تاـیاور  رب  نوزفا  « 1 . » تسا

«3 . » تسا هدومن  مومسم  ار  ترضح  نآ  مصتعم  هک  تسا  نیا  رب  هعیش  هدیقع  یفوتسم ،
. تسا هدش  دادغب  مزاع  مصتعم  زا  يرادید  يارب  دوخ و  لیم  هب  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  دنراد  نیا  رب  هراشا  تنس ، لها  عبانم  زا  ياهراپ 
«5 . » دتـسرفب دادغب  هب  ماما  ندروآ  يارب  ار  یـسک  ات  داد  تیرومأم  تاّیز  نبا  هب  مصتعم  هک  دننآ  زا  یکاح  رگید ، عبانم  هک  یلاح  رد  « 4»

. تسا هدرک  دییأت  ار  بلطم  نیا  « 6 «، » ۀنیدملا نم  هل  مصتعملا  صاخشا   » ترابع اب  زین  غاّبص  نبا 
دزن دادـغب  هب  هنیدـم  زا  ماما  هک  هداد  خر  ینامز  رد  لضف ، ما  تسد  هب  ترـضح  نآ  تداهـش  نآ ، رب  انب  هک  هدرک  لـقن  یتیاور  يدوعـسم 
رود رظن  زا  دـیابن  ار  هتکن  نیا  « 8 . » تسویپ هفیلخ  مرح  هب  دوخ  لمع  نیا  ساپ  هب  ماـما ، تداهـش  زا  سپ  لـضف  ما  « 7 . » دوب هدمآ  مصتعم 

: دوب هدنام  ماکان  تهج  ود  زا  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  اب  دوخ  كرتشم  یگدنز  رد  لضف  ما  هک  تشاد 
. دشن يدنزرف  ياراد  ترضح  نآ  زا  هک  نآ  تسخن 

. دندش دلوتم  ترضح  نآ  ياهدلو  ما  زا  امومع  شنادنزرف  تشادن و  يو  هب  یهجوت  نادنچ  زین  ماما  هک  نآ  مود 
یلو دومن ، هلگ  دراد  زینک  دـنچ  ماما  هک  نیا  زا  درک و  تیاکـش  نومأم  دزن  ماما  زا  تشاگن و  ياهمان  هنیدـم ) زا  ایوگ   ) راب کـی  لـضف  ما 

: تشون وا  باوج  رد  نومأم 
______________________________

ص 326 داشرالا ، (. 1)
ص 276 یکلام ، هّمهملا ، لوصفلا  (. 2)

206 صص 205 - هدیزگ ، خیرات  (. 3)
ص 48 ج 2 ، بهذلا ، تارذش  ص 103 ؛ نولوط ، نبا  رشع ، ینثالا  همئالا  (. 4)
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ص 8 ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 5)
ص 275 هّمهملا ، لوصفلا  (. 6)

ص 464 ج 3 ، بهذلا ، جورم  (. 7)
. دوب مصتعم  هدازرهاوخ  لضف ، ما  ص 276 . هّمهملا ، لوصفلا  نولوط ص 104 ؛ نبا  رشع ، ینثالا  همئالا  (. 8)

ص:482  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
گرم زا  سپ  لضف  ما  لاح ، ره  هب  « 1 . » نکن اهتیاکش  نیا  زا  رگید  مینک . مارح  وا  رب  ار  یلالح  هک  میدرواین  رد  رفعج  وبا  دقع  هب  ار  وت  ام 

نیا هک  تسا  نآ  زا  یناشن  نآ ، رد  دوجوم  بهاوم  زا  يرادروخرب  هفیلخ و  مرح  هب  وا  نتفاـی  هار  درک و  مومـسم  دادـغب  رد  ار  ماـما  ردـپ ،
«2 . » تسا هدش  ناونع  وا  روتسد  هب  مصتعم و  روتسد  هب  لمع 

هناتسآ رد  یلو  دومرفن ، نییعت  دوخ  يارب  ینیـشناج  لاس 215 ، رد  دادغب  هب  رفـس  ماگنه  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  تسا  نآ  رگید  دهاش 
ار رفـس  ندوب  كانرطخ  ماما  هک  تسا  نآ  هناـشن  دوخ  نیا  دومرف و  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  تفر ، دادـغب  هب  مصتعم  روتـسد  هب  هک  يرفس 

. دوب هتفایرد 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  یملع  تارظانم 

: دشیم هدناشک  یملع  تارظانم  هب  تهج  ود  زا  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما 
هک دوب  یعیبـط  نیا  رب  اـنب  دـنبایرد ؛ ار  ماـما  یهلا  ملع  دنتـساوخیم  ترـضح  نآ  مک  نس  هب  هجوت  اـب  هک  دوـخ  نایعیـش  فرط  زا  تسخن 

. دشیم هداد  بیترت  روظنم  نیدب  يددعتم  سلاجم 
دوـخ ناـماما  يارب  یهلا  ملع  یعدـم  نایعیـش ، هک  اـجنآ  زا  ترـضح . نآ  رـصاعم  هفیلخ  ود  مصتعم ، نومأـم و  هژیو  هب  تموـکح ، زا  مود 

خـساپ رد  دیاش  ات  دنهد  رارق  نامز  مانب  نادنمـشناد  زا  یخرب  يور  رد  ور  ار  نانآ  هرظانم ، سلاجم  لیکـشت  اب  دندیـشوکیم  افلخ  دـندوب ،
راچد مالّـسلا ) مهیلع  تیب  لها  همئا  دزن  یهلا  ملع  دوجو   ) دوخ داـقتعا  رد  رذـگهر ، نیا  زا  نایعیـش  دـنوش و  هدـنامرد  اهـشسرپ  زا  یخرب 

. دننک يراددوخ  اهنآ  يوریپ  زا  دنوش و  لکشم 
. دنک توعد  هرظانم  سلجم  هب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأم  دش  ببس  هک  دوب  هلأسم  نیمه 

مادـقا نیا  هب  تسد  ماما  شناد  نداد  ناشن  يارب  هک  دادیم  ناـشن  درکیم و  دومناو  تشذـگ  هچنآ  سکع  ار  دوخ  فدـه  نومأـم  هچرگ 
. تسا هدز 

هدوبن ریثأتیب  تارظانم  نیا  ییاپ  رب  رد  نومأم  یصخش  هقالع  اهنیا ، رب  نوزفا 
______________________________

80 صص 79 - ج 50 ، راونالا ، راحب  ص 323 ؛ داشرالا ، (. 1)
ص 323 ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص:483  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دشیم هتخانش  یسابع  يافلخ  فوسلیف  تشاد و  یتسود  ملع  هب  ترهش  وا  تسا .

ام هدرک و  لقن  « 1  » بیبش نب  ناّیر  زا  ار  نآ  دـیفم  هک  تسا  یلّـصفم  تیاور  تسا ، تسد  رد  تارظانم  نیا  هراـبرد  هک  يدنـس  نیرتمهم 
: میروآیم ار  نآ  زا  ياهصالخ 

؛ دنداتفا تشحو  هب  تخـس  دنتفـشآرب و  نایـسابع  دروآرد ، مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  جیوزت  هب  ار  لضف  ما  ات  دش  نآ  رب  نومأم  هک  یماگنه 
هیلع اضر  ماما  شردپ  هرابرد  شمادقا  هک  تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  ار  ییاهدـمآیپ  نامه  هفیلخ ، مادـقا  نیا  هک  دـندوب  نامگ  نیا  رب  اریز 
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رب مادقا  نیا  زا  دوش ، نوریب  سابع  ینب  تسد  زا  تفالخ  تسا  نکمم  هک  تهج  نادب  ار  وا  دندمآ و  نومأم  شیپ  اذل  دروآ . شیپ  مالّـسلا 
هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يارجام  نامه  دنتفگ : نایولع  نایـسابع و  نایم  هتـشذگ  تاعزانم  هب  هراشا  اب  نینچمه  اهنآ  دنتـشاد . شرذـح 

: تفگ خساپ  رد  نومأم  تسا . یفاک  مالّسلا 
اما دنتشاد ؛ تیولوا  امش  رب  نانآ  دیتشاد ، فاصنا  رگا  اریز  دیاهدوب ؛ رّصقم  امش  دوخ  هدمآ ، شیپ  بلاط  وبا  لآ  امـش و  نایم  هچنآ  هرابرد 

یسوم نب  یلع  ینیـشناج  هرابرد  نم  تسا ! هدوبن  يرگید  زیچ  محر  عطق  زج  دناهداد ، ماجنا  نانآ  هراب  رد  نم  زا  شیپ  يافلخ  هک  ار  هچنآ 
هک ماهدـیزگرب  تهج  نادـب  تسا ، كدـنا  وا  نس  هک  نیا  اـب  ار  مالّـسلا ) هیلع  داوج  ماـما   ) رفعج وبا  « 2 !. » متسین نامیـشپ  مه  زونه  اضرلا 
ات دوش  نشور  ناگمه  رب  هدـنیآ  رد  ماهدـیمهف ، نونکا  مه  هک  ار  هچنآ  مراودـیما  منادیم و  زرحم  ملع  لـضف و  لـها  همه  رب  ار  وا  يرترب 

. تسا هدوب  تسرد  يو  هرابرد  نم  رظن  دننادب 
هفیلخ دنادیم ، یهقف  هن  دراد و  نید  هب  یتفرعم  هن  تسین ، شیب  یکدوک  مالّسلا ) هیلع  داوج  ماما   ) یلع نب  دمحم  دنتفگ : باوج  رد  نانآ 

. دهد ماجنا  وا  هرابرد  تسناد  تحلصم  هچ  ره  نآ ، زا  سپ  دنک و  ادیپ  نید  رد  یهّقفت  ات  دنهدب  هزاجا 
ینادناخ زا  وا  مسانشیم . امش  زا  شیب  ار  ناوج  نیا  نم  امش ! رب  ياو  تفگ : نومأم 

______________________________

تنوکـس مق  رد  اهدـعب  دوب و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  ناسارخ  رد  يو  دـشابیم . دامتعا  لـباق  قثوم و  ناـیوار  زا  بیبش  نب  ناـّیر  (. 1)
: کن تسا ، هدرک  يروآدرگ  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يدنه  رصن  نب  حابص  تایاور )  ) لئاسم وا  دیزگ .

ص 165 یشاجنلا ، لاجر 
رد و  میریذپب ، ار  نومأم  ياهاعدا  نیا  میناوتیمن  نآ  رب  انب  هک  میدروآ  یبلاطم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  یگدنز  زا  ثحب  نایرج  رد  ام  (. 2)
نآ اـب  تساوخ  مثکا  نب  ییحی  زا  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  ندروآرد  وناز  هب  روظنم  هب  هک  دوـب  نومأـم  نیا  هدـمآ : زین  هبعـش  نبا  تاـیاور 

ص 335 لوقعلا ، فحت  دروآ . لمع  هب  یملع  هرظانم  ترضح 
ص:484  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

زاینیب لومعم  ياهشزومآ  ملع و  بسک  زا  بدا  ملع و  رد  هراومه  شناردپ  دریگیم و  همشچرس  ادخ  ماهلا  زا  ّیندل و  ناشملع  هک  تسا 
. دییامزایب ار  وا  دیناوتیم  دیتساوخ  تقو  ره  هلأسم ، ندش  نشور  روظنم  هب  دناهدوب و 

ماما اب  هرظانم  يارب  دوب ، روهـشم  یهیقف  ماـنب و  تاـضق  زا  هک  ار  « 1  » مثکا نب  ییحی  دـنتفرگ  میمـصت  هدرک ، مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  ناـنآ 
رد دـنداد  لوق  وا  هب  دـنک و  هدامآ  هرظانم  يارب  ار  ياهدـیچیپ  راوشد و  لاؤس  ات  دنتـساوخ  وا  زا  ییحی ، تقفاوم  بلج  زا  سپ  دـننیزگرب و 

يارب ار  يزور  سپس ، داد . دنهاوخ  يو  هب  یسیفن  ءایشا  لاوما و  دراداو ، زجع  هب  هرظانم  نایرج  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  یتروص 
سلجم رد  نومأـم  صخـش  یتـح  و  مثکا ، نب  ییحی  مالّـسلا و  هیلع  داوج  ماـما  زین  نایـسابع و  همه  زور  نآ  رد  دـندرک و  نییعت  راـک  نیا 

. دنتشاد روضح 
داوج ترـضح  زا  نومأم ، زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  دـنک . حرطم  ماما  لباقم  رد  ار  دوخ  ياهـشسرپ  ات  تساوخ  هزاـجا  مثکا  نب  ییحی  ادـتبا 

: دیسرپ ناشیا  زا  ییحی  درک ، مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  ماما  هک  نآ  زا  سپ  تساوخ و  هزاجا  زین  مالّسلا  هیلع 
: دیسرپ يو  زا  باوج  رد  ماما  تسیچ ؟ شاهفیظو  هتشک ، ار  یناویح  هک  یمرحم 

هب ای  هتـشک  ار  نآ  ادمع  ایآ  مکح ؟ هب  ملاع  ای  هدوب  مکح  هب  لهاج  مرحم  ایآ  نآ ؟ زا  نوریب  رد  ای  هتـشک  مرح  رد  ار  دیـص  مرحم ، درف  ایآ 
ناگدـنرپ زا  دیـص  تشگزاب ؟ عقوم  رد  ای  هتـشک  ار  نآ  هکم  هب  نتفر  ماگنه  غلابان ؟ ای  هدوب  غلاب  ایآ  هدرب ؟ اـی  هدوب  دازآ  مرحم  اـیآ  اـطخ ؟

هتشک ار  دیص  بش  رد  تسا ؟ نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  ای  دراد  دوخ  لمع  رب  رارـصا  مرحم  گرزب ؟ ای  هدوب  کچوک  دیـص  نآ ؟ ریغ  ای  هدوب 
؟ جح ای  هدوب  هرمع  لاح  رد  مرحم  زور ؟ رد  ای 
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گنر زا  راضح  همه  هک  ییاج  ات  دـش  هدـنامرد  هدز و  تریح  ییحی  درک ، حرطم  هلأسم  يارب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  یـضورف  نیا  اـب 
درک و سابع  لآ  هب  ور  دوب ، هدمآ  شیپ  هک  یعضو  زا  تیاضر  زاربا  اب  نومأم  هاگنآ  دنتفایرد . حوضو  هب  ار  وا  تسکـش  شاهرهچ ، نتخاب 

هب ار  لضف  ما  شرتخد  سپس  دیدیمهف ؟ مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ارم  تسرد  تخانش  ایآ  تفگ :
______________________________

362 صص 361 - ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  تسا ؛ هتشذگرد  لاس 242 ، هب  هدوب و  گرزب  ناهیقف  زا  ییحی  یبهذ  لقن  هب  (. 1)
ص:485  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

، دندرک كرت  ار  سلجم  نارضاح  هک  نآ  زا  سپ  داد . رارق  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هیرهم  نامه  ار  هیرهم  دروآرد و  ترضح  نآ  دقع 
. داد خساپ  اهنآ  کیاکی  هب  ماما  دـهدب . دوب  هدرک  حرطم  مثکا  نب  ییحی  باوج  رد  هک  ار  یـضورف  خـساپ  دوخ  ات  تساوخ  ماما  زا  نومأم 

يو رب  نز  نآ  دمآ  الاب  هک  زور  دوب ؛ مارح  وا  رب  حبص  لیاوا  رد  ینز  هک  هد  ربخ  يدرم  زا  ارم  دیـسرپ : نینچ  مثکا  نب  ییحی  زا  ماما  هاگنآ 
رد دش و  مارح  وا  رب  رگید  راب  باتفآ  بورغ  تقو  رد  دش و  لالح  رـصع  عقوم  رد  دـیدرگ و  مارح  وا  رب  هرابود  رهظ  ماگنه  دـش و  لالح 

لالح و وا  رب  اّبترم  هنوگچ  تسیچ و  نز  نیا  هلأسم  دـش ؛ لالح  باتفآ  عولط  ماگنه  مارح و  وا  رب  زاـب  بش  همین  رد  لـالح و  اـشع ، تقو 
؟ دوشیم مارح 

زینک نز ، نیا  دومرف : ترـضح  نآ  دـنک . نشور  ار  هلأسم  باوج  دوخ  ات  تساوخ  ماما  زا  دـناماو و  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  زا  مثکا  نب  ییحی 
، دـش لالح  وا  رب  بیترت  نیدـب  درک و  يرادـیرخ  شبحاص  زا  ار  زینک  دـمآ  ـالاب  هک  زور  دوب ، مارح  درم  نیا  رب  هک  هدوب  يرگید  صخش 
رد درک و  راهظ  ار  وا  بورغ  ماگنه  دـش . لالح  درک و  جاودزا  وا  اـب  رـصع  دـش . مارح  وا  رب  هراـبود  تهج  نیدـب  درک و  دازآ  ار  وا  رهظ 

؛ دـش مارح  تلع  نیا  هب  داد و  قالط  ار  وا  بش  همین  دـش . لالح  يو  هب  هرابود  داد  ار  راهظ  هرافک  اـشع  تقو  رد  دـش و  مارح  وا  هب  هجیتن 
. دش لالح  وا  رب  هرابود  درک و  عوجر  حبص 

«1 . » دوشیمن نادناخ  نیا  يارب  لقع  لامک  زا  عنام  ّنس  یمک  تفگ : درک و  یتفگش  راهظا  ماما  شناد  لباقم  رد  رگید  راب  نومأم 
رد تسا . هدوب  لاس  تسیب  روکذم  هرظانم  ماگنه  ترضح  نآ  نس  دشاب ، لاس 215  لضف  ما  اب  ماما  یمـسر  جاودزا  نامز  هک  یتروص  رد 
لاس رد  ثحب  دروم  هرظانم  دـیاب  نیاربانب  درب ؛ هنیدـم  هب  دوخ  اب  ار  لضف  ما  دـقع ، مسارم  زا  سپ  ماما  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  نیمه  همادا 

. دشاب هداتفا  قافتا   215
. دیدرگ راوگرزب  نآ  تداهـش  هب  یهتنم  ارجام  ماما ، ملع  يرترب  توبث  زا  سپ  هک  دش  لیکـشت  يدننام  هرظانم  سلجم  مصتعم  روضح  رد 

ناقرز زا  یعیش  رسفم  یشاّیع 
______________________________

فحت کن : ریخا  تمـسق  هراـبرد  ص 183 ؛ ج 1 ، یمقلا ، ریـسفت  271 ؛ صـص 267 - هّمهملا ، لوصفلا  51 ؛ صـص 46 - داشرالا ، (. 1)
ص 335 لوقعلا ،

ص:486  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
وبا زا  هک  یلاح  رد  تشگزاب ، مصتعم  شیپ  زا  دوب  تحاران  تدش  هب  هک  یلاح  رد  دواد  یبا  نبا  نم  تسود  يزور  دنکیم : تیاور  نینچ 

هک دـندروآ  مصتعم  سلجم  رد  ار  یـصخش  تفگ : مدیـسرپ ، وا  یتحاران  ّتلع  زا  یتقو  دوب . دـنمهلگ  تدـش  هب  مالّـسلا  هیلع  داوج  رفعج 
دیاب اجک  زا  ار  دزد  تسد  هک  دوب  نآ  رـس  رب  اهقف  ثحب  دنیامن . ریهطت  ار  وا  ّدح  يارجا  هلیـسو  هب  دوب  رارق  دوب و  هدرک  يدزد  هب  فارتعا 

. دنیوگیم تسد  ار  عوسرکلا )  ) چم ات  متفگ : نم  دیرب ؟
نیا رد  مصتعم  یلو  دنتـسنادیم ، عطق  لحم  ار  قفرم  زین  یخرب  دندوب . قفاوم  نم  اب  زین  نارگید  دوش و  عطق  چـم  زا  وا  تسد  دـیاب  نیاربانب 
ِهَّللا َعَم  اوُعْدـَت  الَف  ِهَِّلل  َدِـجاسَْملا  َّنَأ  َو  دومرف : درک ، رارـصا  هفیلخ  یتقو  اما  تفر ، هرفط  خـساپ  زا  ادـتبا  وا  تساوخ . رظن  رفعج  وبا  زا  هراـب 
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دنامب هدجس  يارب  دیاب  تسا ، هدجس  يارب  هک  تسد  فک  ینعی  دیناوخم . ار  یسک  ادخ  اب  تسادخ ، نآ  زا  هدجـس  لحم  ینعی  « 1 « ؛ ًادَحَأ
ار وا  متفر و  مصتعم  دزن  دعب  زور  دنچ  مدرک . گرم  يوزرآ  هک  مدـش  هدز  تلجخ  نانچنآ  نم  تفریذـپ . ار  وا  رظن  مصتعم  دوشن . عطق  و 

ریثأـت تحت  مصتعم  مدرک . وگزاـب  ار  نآ  راوگاـن  بقاوع  هداد و  رارق  شنزرـس  دروم  ناـهیقف  ءارآ  رب  ناوـج  کـی  يأر  حـیجرت  رطاـخ  هب 
وا دـیامن و  مومـسم  ار  وا  دـنک و  توعد  شاهناخ  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  داد  نامرف  شنایـشنم  زا  یکی  هب  تفرگ و  رارق  نم  نانخس 

«2 ! » درک ارجا  ار  نامرف 

افلخ لئاضف  هرابرد  هرظانم 

هرابرد یلئاسم  هلمج  زا  زین - يرگید  ياهـشسرپ  مثکا  نب  ییحی  تفر ، شرکذ  هک  یـسلجم  ناـمه  رد  لاـمتحا ، هب  اـی  رگید و  لـفحم  رد 
: هدمآ نینچ  نآ  نمض  رد  هک  درک  حرطم  ار  یتیاور  ادتبا  دیسرپ ؛ مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  نیتسخن - يافلخ 

یـضار وا  زا  هک  نم  تسا ؟ یـضار  نم  زا  وا  اـیآ  نک ، لاؤس  رکب  وبأ  زا  تفگ : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  شلوـسر  ادـخ و  فرط  زا  لـیئربج 
هک یسک  یلو  متـسین ، رکب  وبا  لضف  رکنم  نم  دومرف : دنتـشاد  روضح  تنـس  لها  ياملع  زا  يدایز  دادعت  هک  سلجم  نآ  رد  ماما  متـسه .

نیا
______________________________

18 نج : (. 1)
183 صص 181 - مالّسلا  هیلع  داوج  مامالا  دنسم  ص 319 ؛ یشایعلا ، ریسفت  (. 2)

ص:487  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هتـشاد هجوت  دـناهتفریذپ  ار  نآ  تحـص  ناسانـشثیدح  همه  هدـش و  لقن  ادـخ  لوسر  زا  هک  یتیاور  هب  تسیابیم  هدرک ، لـقن  ار  تیاور 
رتداـیز نیا  زا  سپ  هدـش و  داـیز  نم  رب  یگتخاـس  غورد و  نانخـس  تبـسن  دومرف : عادولا  ۀـجح  رد  ترـضح  نآ  هک ، نیا  رب  ینبم  دـشاب ،

زا یثیدح  هک  یماگنه  دش . دهاوخ  رپ  شتآ  زا  ناشهاگیاج  دـندنبیم  نم  رب  غورد  هک  یناسک  ّیلع ،) ۀـباّذکلا  ترثک  دـق   ) دـش دـهاوخ 
هنرگو دیریذپب  ار  نآ  تشاد  تقفاوم  ود  نآ  اب  هک  یتروص  رد  دینک ، هضرع  نم  ّتنس  ادخ و  باتک  رب  ار  نآ  دسریم ، امش  هب  نم  فرط 

َناْسنِْإلا اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  اریز  تسین ؛ قفاوم  ادخ  باتک  اب  ینکیم ، لقن  وت  هک  یثیدح  نونکا  دیراذگ . شرانک 
وا زا  هک  تشادـن  یهاـگآ  رکب  وـبأ  طخـس  اـضر و  زا  ادـخ  اـیآ  « 1 .« » ِدـیِرَْولا ِلـْبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  ُهُـسْفَن  ِهـِب  ُسِوْـسَُوت  اـم  ُمَْـلعَن  َو 

؟ دسرپیم
. تسا لاحم  القع  نیا 

راکنا هب  نآرق ، هب  نآ  هضرع  زا  سپ  هدرک و  دروخرب  تیاور  نیا  اب  دوخ  صاخ  تیارد  اب  هنوگچ  ماـما  هک  تسا  نآ  رگناـشن  تیاور  نیا 
اب فلاخم  هک  یثیدح  دومرف : ماما  هک  میدروآ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  یسررب  شخب  رد  ار  ثحب  هویش  نیمه  ریظن  تخادرپ . نآ 

«2 . » میریذپیمن دشاب  ادخ  باتک 
، نیمز يور  رمع  رکب و  وبأ  لثم  ءامّسلا ؛» یف  لیئاکیم  لیئربج و  لثمک  ضرألا  یف  رمع  رکب و  یبأ  لثم   » تیاور هرابرد  ییحی  نآ  زا  سپ 

هراومه لـییاکیم  لـیئربج و  اریز  تسین ؛ تسرد  تیاور  نیا  ياوتحم  دومرف : باوج  رد  ماـما  تسا . نامـسآ  رد  لـییاکیم  لـیئربج و  لـثم 
ینالوط ياهلاس  دنروایب ، مالـسا  هک  نآ  زا  شیپ  رمع  رکب و  وبأ  هک  یلاح  رد  دناهدرکن ، نایـصع  وا  هب  ياهظحل  هدومن و  ار  ادـخ  یگدـنب 

دوجو یسک  ناوج  زج  تشهب  رد  دومرف : ماما  دیـسرپ . ۀّنجلا » لهأ  لوهکا  دّیـس  رمع  رکب و  وبا   » ثیدح زا  ییحی  هاگنآ  دناهدوب . كرـشم 
. دنشاب نآ  ناریپ  رورس  دّیس و  رفن ، ود  نآ  ات  تشاد  دهاوخن 

: دومرف ماما  درک . لاؤس  ۀّنجلا » لهأ  جارس  باطخلا  نب  رمع  ّنا   » ثیدح هرابرد  ییحی 
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يارب نانآ  رون  اـیآ  تشاد ، دـنهاوخ  روضح  ماـظع  ياـیبنا  هّیلک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  مدآ و  ادـخ و  نیبرقم  هکئـالم  تشهب  رد 
مود هفیلخ  رون  هب  زاین  هک  تسین  یفاک  تشهب  ندرک  نشور 

______________________________

16 (: 50  ) ق (. 1)
ص 95 ج 1 ، یفاکلا ، ص 110 ؛ دیحوتلا ، (. 2)

ص:488  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
؟ دشاب

يو زا  لضفا  هک  رکب  وبأ  اما  متـسین ، رمع  لضف  رکنم  نم  دومرف : ماـما  درک . لاؤس  رمع » ناـسل  یلع  قطنت  ۀنیکـسلا  ّنا  : » ثیدـح زا  ییحی 
.« ینودّدسف تلم  اذاف  ینیرتعی ، اناطیش  یل  ّنا  : » تفگیم ربنم  يالاب  دوب ،

باتک دومرف : ماما  رمع ؟» ثعبل  ثعبأ  مل  ول  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دییوگیم  هچ  ثیدح  نیا  هرابرد  تفگ : ییحی 
حیحـص و يادا  يارب  اـیبنا  زا  هک  دـنوادخ  « 1 « ؛ ٍحُون ْنِم  َو  َکـْنِم  َو  ْمُهَقاـثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَـخَأ  ْذِإ  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  رتقداـص  ادـخ 
، دوـخ ناـمیپ  فـالخ  رب  تسا  نکمم  هنوـگچ  دـناهدیزرون ، كرـش  يو  هب  ياهظحل  ناراوـگرزب  نآ  هـتفرگ و  ناـمیپ  ناـشتلاسر  تـسرد 

تئّبن  » حیحص ثیدح  اب  امش  تیاور  نینچمه  دنیزگرب ؟ يربمایپ  هب  هدنارذگ  ادخ  هب  كرش  لاح  رد  ار  شرمع  زا  یشخب  هک  ار  یـصخش 
هیلع و هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : ییحی  دراد . تنیابم  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  دسجلا » حورلا و  نیب  مدآ  و 

نامگ هک  نآ  رگم  دـشن ، فقوتم  نم  رب  یحو  باّطخ ؛» لآ  یلع  لزن  دـق  هتننظ  ّالا  ّطق  یحولا  یّنع  سبتحا  اـم  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآ 
. دنوش دیدرت  راچد  دوخ  تلاسر  رد  ياهظحل  یّتح  تسین  زیاج  ناربمایپ  يارب  دومرف : ماما  دوشیم . لزان  باطخ  لآ  رب  مدرک 

هب ادـخ  هدـیزگرب  زا  تّوبن  هک  تسا  نکمم  هنوـگچ  « 2 : » ِساَّنلا َنِم  َو  اًلُـسُر  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  یِفَطْـصَی  ُهَّللا  دـیامرفیم : ادـخ  رگید  فرط  زا 
؟ دوش لقتنم  تسا  هدیزرو  كرش  دوب  اهتّدم  هک  یسک 

هک نآرق  اب  تیاور  نیا  دومرف : ماما  رمع ؛» ّالا  یجن  امل  باذعلا  لّزن  ول  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تفگ : ییحی 
«4 . » دوب دناوتن  تّجح  تسین و  راگزاس  « 3 « ؛ َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  دیوگیم :

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  یملع  ثاریم 

دودـحم رایـسب  يدـعب  ماما  اب  نایعیـش  طابترا  دـمآیم ، شیپ  هک  یتالکـشم  لـیلد  هب  یتدـم  اـت  ماـما ، ره  تلحر  زا  سپ  لومعم ، روط  هب 
رد هک  مه  نیشیپ  ماما  يالکو  یتح  دشیم .

______________________________

7 (: 33  ) بازحا (. 1)
75 (: 22  ) جح (. 2)
33 (: 8  ) لافنا (. 3)

249 صص 245 - ج 2 ، جاجتحالا ، (. 4)
ص:489  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یمک مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  تماما  زاغآ  رد  تشگیم . هجاوم  ییاهیراوشد  اب  ماما ، اب  ناشطابترا  يرارقرب  دنتـشاد ، روضح  یمالـسا  دالب 
. دیماجنا لوط  هب  یتّدم  دوش ، فرط  رب  نایعیش  دیدرت  کش و  هک  ینامز  ات  دوب و  هدوزفا  رگید  تالکشم  رب  یلکشم  زین  ترـضح  نآ  ّنس 

«1 . » تشادیم یفخم  ار  شیوخ  تماما  یگلاس  هد  ات  ماما  هک  هدمآ  يرگید  ّصن  رد 
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هنیمز نیا  رد  ییاهیریگتخـس  زین  ماّکح  رگید  يوس  زا  دوب . شنایعیـش  وا و  نایم  طاـبترا  يرارقرب  یگدـیچیپ  رب  يرگید  لـیلد  دوخ  نیا 
دمآ و ناشماما  اب  هنادازآ  دنتسناوتیمن  نایعیش  هجیتن  رد  درکیم ؛ رتلکشم  يدایز  رایسب  نازیم  هب  ار  طابترا  يرارقرب  هک  دندرکیم  لامعا 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  زا  اذل  دوب ؛ نآ  باوج  تفایرد  ماما و  هب  همان  نتشاگن  طابترا  هار  نیرتلکـشم  مک  نیرتهداس و  دنـشاب . هتـشاد  دش 
. دنتشاد طابترا  دوخ  ماما  اب  يراگنهمان  قیرط  زا  نایعیش  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  نامز  زا  نآ  زا  شیپ  یتح  دعب و  هب 

. دومرف تلحر  هک  دوب  هتشذگن  شرمع  زا  لاس  زونه 25  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  یهگناو 
هک یبلاطم  رب  هوالع  لاح ، نیع  رد  دـیآ . دوجو  هب  رتمک  شنایعیـش  اب  طـباور  طـسب  هنیمز  اـت  دـش  ببـس  ترـضح ، نآ  رمع  ندوب  هاـتوک 

یمالسا فلتخم  لئاسم  نوماریپ  ثیدح  تسیب  تسیود و  زا  شیب  هدش ، تیاور  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  اهنآ  بتک  ای  باحصا و  هرابرد 
زین دـشاب . هتفر  تسد  زا  يدایز  ياههمان  زور ، نآ  یـسایس  طیارـش  رد  هک  تسا  ناـنچ  یعیبط  دراد . رارق  اـم  سرتسد  رد  ترـضح  نآ  زا 

زا نت  هدزیس  دصکی و  یسوط  خیش  « 2 . » دناهدرک تیاور  ار  ترـضح  نآ  زا  هرداص  ثیداحا  رفن ، تسیب  دصکی و  دادعت  هک  تسا  ینتفگ 
. تسا هدرمشرب  ار  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  ثیدح  نایوار 

اعد و زین  یتدـیقع و  يریـسفت و  یهقف ، لئاسم  رب  وا  هطاحا  یملع و  تمظع  هب  ناوتیم  هدـش ، لقن  ماما  نآ  زا  هک  ثیدـح  رادـقم  نیا  زا 
رادومن یبوخب  يو  یقالخا  تالامک  هدـنام ، ياج  رب  ترـضح  نآ  زا  هک  ییابیز  راصق ، تاـملک  يـالبال  رد  هک  ناـنچ  درب ، یپ  تاـجانم 

. تسا
؛ تسا هدروآ  همهملا  لوصفلا  رد  یکلام  غابص  نبا  ار  ماما  راصق  تاملک  زا  یشخب 

______________________________

ص 215 هیصولا ، تابثا  (. 1)
. تسا مالّسلا  هیلع  داوج  مامالا  دنسم  رد  يدراطع ، ياقآ  شرامش  ساسا  رب  نیا  (. 2)

ص:490  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دوشیم تفای  ناوارف  تاملک  تسد  نیا  زا  زین  رگید  رداصم  لوقعلا و  فحت  رد  هکنانچ 

. درک وجتسج  دناهداتسرف  یمالسا  فلتخم  دالب  هب  باحصا  خساپ  رد  هک  ییاههمان  رد  دیاب  ار  ماما  یهقف  تایاور  هدمع  شخب 

فرحنم ياههقرف  اب  دروخرب 

هچ اـههقرف  نیا  هک  رظن  نیا  زا  ار  دوـخ  نایعیـش  دنتـشاد ، دوـجو  ترـضح  نآ  نارود  رد  هک  ییاـههقرف  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  داوـج  ماـما 
ادخ هدوب و  بهذم  یمّـسجم  هک  دندوب  ثیدح  لها  اههقرف  نیا  زا  یکی  دومرفیم . ییامنهار  دـناهتفرگ  دوخ  هب  نانآ  لباقم  رد  یعـضاوم 

هب هدرازگ و  زامن  دنادیم  مسج  ار  ادخ  هک  یسک  ره  تشپ  دنرادن  هزاجا  هک  دومرفیم  نایعیش  هب  نانآ  هرابرد  ماما  دنتشادنپیم . مسج  ار 
«1 . » دنزادرپب تاکز  وا 

نایعیـش لباقم  رد  یلکـشم  تروص  هب  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  نامز  رد  هعیـش  زا  یباعـشنا  دوجوم  ياـههقرف  زا  رگید  یکی  هفقاو ،
نب یلع  شدنزرف  تماما  هدرک و  فّقوت  ترضح  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  دندوب  یناسک  نانآ  دوب . هدش  حرطم 

، باوج رد  ترـضح  نآ  دش ، لاؤس  نابهذم  یفقاو  رـس  تشپ  زامن  ندناوخ  هرابرد  ماما  زا  یتقو  دنتفریذپن . ار  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم 
«2 . » دندرک یهن  راک  نیا  زا  ار  دوخ  نایعیش 

اهنآ و هراـبرد  یبلاـطم  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یگدـنز  هب  طوبرم  لـصف  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هعیـش  زا  بعـشنم  دوب  ياهقرف  زین  هیدـیز 
. میتفگ مالّسلا  مهیلع  ناماما  هب  تبسن  ناشعضاوم 

ماما زا  یتیاور  رد  هکنانچ  دـش ؛ اهنآ  ربارب  رد  همئا  دـنت  يریگعضوم  ببـس  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  رب  اهنآ  نعط  هیماما و  اب  هیدـیز  ینمـشد 
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. دنتفرگ رارق  اهیبصان  فیدر  رد  هدش و  هدـناوخ  « 3 « ؛ ۀبصان ۀلماع  ۀعـشاخ  ذئموی  هوجو  هیآ : قادصم  هیدیز  هیفقاو و  مالّـسلا  هیلع  داوج 
«4»

؛ دوب يّدج  رایسب  نایعیش  يارب  اهنیا  رطخ  دندوب . ناماما  رفنت  دروم  دنتشاد ، ییازسب  مهس  هعیش  ندرک  ماندب  رد  هک  نآ  ببس  هب  زین  تالغ 
فارحنا هب  دندوب  مالّسلا  مهیلع  همئا  وریپ  هک  ار  نایعیش  هلیسو  نیدب  هدرک و  لعج  ار  یتایاور  مالّسلا  مهیلع  ناماما  مان  هب  اهنآ  اریز 

______________________________

ص 283 ج 3 ، بیذهتلا ، ص 101 ؛ دیحوتلا ، (. 1)
ص 379 ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  باتک  (. 2)

2 و 3 (: 88  ) هیشاغ (. 3)
ص 150 مالّسلا ، هیلع  داوج  مامالا  دنسم  ص 391 ؛ یشک ، لاجر  (. 4)

ص:491  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دندناشکیم

هک یناسک  وا و  باحـصا  باطخلا و  وبا  رب  ادـخ  تنعل  دـندومرف : دوب ، تـالغ  نارـس  زا  هک  باـطخلا  وبا  هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما 
«1 . » دننک دیدرت  ای  هدرک و  فقوت  وا  رب  نعل  هرابرد 

هب مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  اهنآ  يریگهرهب  هراب  رد  رکذت  زا  سپ  درک و  هراشا  مشاه  یبا  نب  مشاه  دقاو و  نب  رفعج  رمغلا ، وبا  هب  ماما  هاگنآ 
هب تـالغ  زا  نت  ود  دـندومرف : يراـبنا  قاحـسا  هب  یتیاور  رد  یتح  دنتـسناد ؛ باـطخلا  وبا  فیدر  رد  ار  ناـنآ  مدرم ، زا  یـشکهرهب  روظنم 

هتـشک دیاب  تسه  یقیرط  ره  هب  دندرکیم - دادملق  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  نایوگنخـس  ار  دوخ  هک  ءاقرزلا - یبا  نبا  يرهملا و  وبا  ياهمان 
نیا لیلد  دندرک . یفخم  قاحسا  دید  زا  ار  دوخ  هدش و  علطم  ماما  روتسد  زا  ود  نآ  یلو  دوب ، ماما  روتسد  يارجا  ددص  رد  قاحسا  دنوش .

«2 . » تسا هدش  رکذ  نایعیش  نتخاس  فرحنم  رد  نانآ  ساسح  رایسب  شقن  ماما ، میمصت 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  باحصا 

هدرک و رمع  اهلاس  اهنآ  زا  ياهدع  هک  دندوب  ترضح  نآ  نادنزرف  راوگرزب و  ردپ  باحصا  زا  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  باحصا  زا  يرایسب 
. دناهتشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  مالّسلا  مهیلع  ناماما  ثیداحا  رب  لمتشم  ییاهبنارگ  تافیلأت  یتح 

هدرک لقن  ترـضح  نآ  زا  ثیدح  یهجوت  لباق  رادـقم  هک  تسا  ینـسح  میظعلا  دـبع  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  باحـصا  زا  یکی 
رثا رد  تشامگ . تمه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداـحا  هعاـشا  جـیورت و  هب  دـیزگ و  انکـس  ير  رد  ینـسح ، يولع  درمگرزب  نیا  تسا .

«3 . » داهن شرتسگ  هب  ور  راید  نیا  رد  عّیشت  دنتشاذگ و  شیازفا  هب  ور  ير  نایعیش  هک  دوب  وا  ياهتیلاعف 
هیلع داوج  ماما  زا  يدایز  ثیداحا  وا  تسا . مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  باحـصا  زا  رگید  یکی  يرفعج ، مشاه  وبا  هب  روهـشم  مساـق  نب  دواد 

زا لاجر  بتک  رد  دوب و  بلاط  یبا  نب  رفعج  نادناخ  زا  مشاه  وبا  دشابیم . ترضح  نآ  نارای  نیرتهتسجرب  زا  یکی  هدرک و  لقن  مالّـسلا 
. تسا هدش  دای  یکین  هب  يو 

______________________________

ص 444 یشکلا ، لاجر  (. 1)
ص 444 نامه ، (. 2)

لیذ نآ  زا  يرصتخم  هدش و  هدیشک  ریرحت  هتـشر  هب  يدراطع  داتـسا  طسوت  هدنـسم » هتایح و  ینـسحلا ، میظعلا  دبع   » ناونع اب  یباتک  (. 3)
. تسا هدمآ   308 صص 298 - مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  دنسم  رد  راوگرزب  نآ  همان 
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ص:492  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زا لصا  رد  يو  نایعیش ؛ نایم  رد  هدش  هتخانش  جرارپ و  تسا  یتیصخش  مالّـسلا و  هیلع  داوج  ماما  باحـصا  زا  رگید  یکی  رایزهم  نب  یلع 
ره مالّسلا  امهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  زا  وا  یـشاجن  هتـشون  هب  تفای . ترهـش  يزاوها  هب  دمآ ، زاوها  هب  هک  نآ  زا  سپ  دوب و  ناجیدنه 

تایاور « 1 . » دناهتشاد ياهژیو  تیانع  يو  تشادگرزب  رد  ترضح  نآ  هدوب و  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  ناکیدزن  زا  هدرک و  لقن  تیاور  ود 
«2 . » تسا دایز  اتبسن  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  وا 

لدـب در و  ود  نآ  نایم  هراب  نیا  رد  یلئاسم  تشاد و  یتارظانم  دوب ، بهذـم  یحطف  هک  طابـسا  نب  یلع  اب  رایزهم  نبا  یـشاجن ، هتـشون  هب 
هدیقع زا  طابسا  نب  یلع  تشگزاب  اب  رما ، نیا  هک  دندرب  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  شیپ  ار  دوخ  ثحب  دروم  لئاسم  ود  نآ  ماجنارـس  دیدرگ .

. تفای همتاخ  دوخ ، لطاب 
«3 . » تسا هدرک  دای  وا  زا  یشک  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  يالکو  زا  یکی  مداخلا  ناریخ 

«4 . » تسا هدرک  لقن  يو  زا  یتایاور  هدوب و  ترضح  نآ  يالکو  زا  یکی  ینادمه  دمحم  نب  میهاربا 
صاوخ زا  يو  تسا . مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  نارای  زا  یکی  دوریم ، رامش  هب  عامجا  باحـصا  زا  هک  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا 

نبا تفگ . تایح  دوردب  لاس 221  رد  وا  دناهدرک . شیاتس  وا  زا  لاجر  ياملع  همه  هک  دوب  مالّـسلا  امهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  نایعیش 
راثآ زا  ار  لئاسملا »  » و عماجلا »  » باتک ود  هدرک و  دای  دشابیم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  وا  تایاور  رب  لمتـشم  هک  شباتک  يو و  زا  میدن 

«5 . » تسا هتسناد  يو 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  اب  ناریا  نایعیش  طابترا 

ناریا و رد  زین  ياهدع  و  « 6  » قارع داوس  نئادم و  دادغب ، رد  نانآ  زا  يرایسب  دندرکیم . یگدنز  یمالسا  دالب  رس  ات  رس  رد  یماما  نایعیش 
اب هنیدم  رد  زین  ّجح  مایا  رد  ترضح ، نآ  يالکو  قیرط  زا  طابترا  رب  هوالع  اهنیا  دندربیم . رسب  زور  نآ  ياهروشک  طاقن  ریاس  ای 

______________________________

ص 177 یشاجنلا ، لاجر  (. 1)
ص 316 مالّسلا ، هیلع  داوجلا  مامالا  دنسم  (. 2)

ص 508 یشک ، لاجر  (. 3)
ةاورلا عماج  زا  لقن  هب  ص 252  مالّسلا ، هیلع  داوجلا  مامالا  دنسم  (. 4)

ص 276 میدن ، نبا  تسرهفلا ، (. 5)
ص 212 یسوط ، هبیغلا ، (. 6)

ص:493  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نیا رد  دندوب . هدیزگ  انکـس  رـصم  رد  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  نایعیـش  زا  يرامـش  هک  دوشیم  هدافتـسا  یتیاور  زا  دندرکیم . رادـید  ماما 

«1 . » منک فصو  مناوتب  رصم  رد  نامباحصا  يارب  ار  ترضح  نآ  ات  متـسیرگنیم  تقد  هب  ار  ماما  تماق  دیوگیم : طابـسا  نب  یلع  تیاور 
«2 . » تسا هدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  ناسارخ  نایعیش  زا  رفن  کی  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

ات « 3 . » دندش بایفرـش  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  ير  نایعیـش  زا  یهورگ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ینادمه  نامثع  نب  ّرح  زا  يرگید  تیاور 
«4 . » تسا هدش  هدوزفا  ناشدادعت  رب  نامز  رورم  هب  بترم و  روط  هب  هک  دندرکیم  یگدنز  ير  رد  ینایعیش  هراومه  مینادیم  هک  اجنآ 
دمحا دندوب . کیدزن  طابترا  رد  ترضح  اب  راید  نآ  نایعیـش  مالّـسلا ، هیلع  داوج  ماما  نارود  رد  هدوب و  هعیـش  مهم  زکارم  زا  یکی  زین  مق 

داوج ماما  نارای  زا  ناشیا  زا  سپ  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  باحـصا  زا  هدش ، دای  نییمقلا » خیـش   » ناونع اب  يو  زا  هک  یـسیع  نب  دمحم  نب 
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تافیلأت يو  تسا . هدرک  كرد  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  یتح  هدوب و  ترـضح  نآ  یمارگ  دـنزرف  مالّـسلا و  هیلع 
هک دوب  مق  رد  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  باحصا  زا  رگید  یکی  لهس  نب  دمحم  نب  حلاص  « 5 . » تشاذگ ياج  رب  دوخ  زا  ثیدح  رد  یناوارف 

«6 . » دوب رادهدهع  ار  رهش  نآ  رد  ترضح  نآ  تافوقوم  روما  هب  یگدیسر 
نارادتـسود زا  ام  یلاو  تفگ : دیـسر و  ترـضح  نآ  روضح  هب  ّجح  مایا  رد  ناتـسجس  تسب و  یلاها  زا  یـصخش  هدمآ : رگید  تیاور  رد 

ماما دنکن . يریگتخس  نم  اب  هراب  نیا  رد  ات  دیسیونب  وا  هب  ياهمان  مراکهدب . ناوید  هب  یجارخ  مه  نم  تسا ؛ دنمهقالع  امش  هب  تیب و  لها 
. تسا تیب  لها  امش  نارادتسود  زا  وا  متفگ : نم  مسانشیمن . ار  وا  دومرف :

زا یهد  ماجنا  هک  ییوکین  لمع  ره  درک . لقن  وت  زا  ار  یکرابم  هدیقع  همان  نیا  هدـنروآ  تشون : نینچ  نآ  رب  تفرگ و  يذـغاک  ترـضح 
ترضح زا  ار  همان  دیسرپ . دهاوخ  تلامعا  هرذ  هرذ  کت و  کت  زا  ادخ  هک  نادب  نک و  یکین  تناردارب  رب  سپ  دوب . دهاوخ  وت  نآ 

______________________________

ص 384 ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 208 بقانملا ، یف  بقاثلا  (. 2)

نامه (. 3)
254 صص 245 - ج 1 ، يرجه ، مهد  نرق  ات  زاغآ  زا  ناریا  رد  عّیشت  خیرات  (. 4)

ص 265 مالّسلا ، هیلع  داوجلا  مامالا  دنسم  (. 5)
ص 60 ج 2 ، راصبتسالا ، ص 140 ؛ ج 4 ، بیذهتلا ، (. 6)

ص:494  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هب رهـش  یخـسرف  ود  رد  وا  دیـسر و  یلاو )  ) يروباشین هللا  دـبع  نب  نیـسح  شوگ  هب  ربخ  نیا  مسرب  ناتـسجس  هب  هک  نیا  زا  لـبق  متفرگ و 

تموکح هب  یجارخ  متفگ : تسیچ ؟ تتجاـح  تفگ : داـهن و  هدـید  رب  دیـسوب و  ار  نآ  مداد ؛ وا  هب  ار  ترـضح  هتـشون  تفاتـش . ملابقتـسا 
. دنریگن نم  زا  جارخ  تسا  یلاو  ات  هک  تفگ  نآ ، رب  نوزفا  دندوشخب . نم  رب  ار  جارخ  نآ  هک  داد  روتـسد  هللا  دبع  نب  نیـسح  مراکهدـب .

باحصا هلمج  زا  زین  رایزهم  نب  یلع  « 1 . » دنهد رارق  نم  قح  رد  يرمتسم  هک  تفگ  شنارازگراک  هب  دعب  درک و  لاؤس  میگدنز  زا  سپس 
زا سپ  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  باحصا  صاوخ  زا  دروآ  مالسا  هک  نآ  زا  سپ  دوب و  ینارـصن  لصا  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما 

تماقا زاوها  رد  اهدـعب  هک  دوب  یلعف - ناجیدـنه  ناودـنه - مانب  بونج  رد  ياهیرق  لها  وا  دـش . مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  ناراـی  زا  ناـشیا ،
«2 . » دیزگ

اـضر ماما  نامز  زا  طباور  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  اهنآ  نایعیـش  مالّـسلا و  مهیلع  هعیـش  ناماما  نایم  دوجوم  طباور  هرابرد  قیقد  ياهیـسررب 
نیا دـشاب . ناـماما  نیا  دـهع  رد  قطاـنم  نیا  رد  نایعیـش  شیازفا  ياـنعم  هب  دـناوتیم  نیا  تسا . هدوب  شرتسگ  هب  ور  دـعب  هب  مالّـسلا  هیلع 

رد ناراوگرزب  نآ  يالکو  هکبش  نویدم  نینچمه  ناسارخ و  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  رفـس  زا  یـشان  زیچ  ره  زا  شیب  طابترا  یگدرتسگ 
. دشابیم ناریا  فلتخم  قطانم 

«3 . » تسا هدش  فّرـشم  جح  ترایز  هب  راب  لهچ  یـشک  تیاور  هب  انب  هک  تسا  ینادمه  دّمحم  نب  میهاربا  ترـضح ، نآ  يالکو  زا  یکی 
: تشون يو  هب  ياهمان  یط  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما 

«4 . » ةرخآلا اینّدلا و  یف  انعم  مهلعج  مهنع و  یضر  کنم و  هّللا  لّبقت  باسحلا ، لصو  دق 
. دهد رارق  ام  راوج  رد  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دشاب و  یضار  ام  نایعیش  زا  هدومرف و  لوبق  وت  زا  ادخ  دیسر ، نم  هب  یلاسرا  هوجو 
هدافتسا تشادیم ، لاسرا  ماما  يارب  درکیم و  تفایرد  نایعیش  زا  ار  یلاوما  هک  لیکو ، نیا  یلام  تیلوئسم  حیرص ، روط  هب  تیاور  نیا  زا 

هدرک « 5 ( » ینادمهلا دمحم  نب   ) رضن هب  ار  امش  شرافس  دسیونیم : روکذم  لیکو  هب  باطخ  همان  نیا  همادا  رد  ماما  دوشیم .
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______________________________

ص 336 ج 6 ، بیذهتلا ، ص 111 ؛ ج 5 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 315 مالّسلا ، هیلع  اضرلا  مامالا  دنسم  (. 2)

ص 608 نامه ، (. 3)
ص 611 نامه ، (. 4)

ص 271 ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  (. 5)
ص:495  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

دننام زین  « 1 ( » جارد نب  حون  نب   ) بویا هب  دـشابن . امـش  ضّرعتم  هک  متـشون  وا  هب  مدـناسر و  يو  عـالطا  هب  ار  مدوخ  دزن  رد  وت  تیعقوم  و 
زج نم  اریز  دنیامن ؛ يوریپ  امش  زا  هک  مدرک  دیکأت  نانآ  هب  هتشون و  ياهمان  نادمه  رد  دوخ  ناتسود  هب  نینچمه  ماهداد ؛ ار  روتسد  نیمه 

«2 . » مرادن هیحان  نآ  رد  یلیکو  وت 
رد دندوب و  هدرک  میظنت  دعب  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نامز  زا  نانآ  باحصا  هدوب و  مالّسلا  مهیلع  ناماما  ثیداحا  رب  لمتشم  هک  ییاهباتک 

دیاقع جیورت  رد  ياهدنزاس  رایسب  شقن  دوب ، يرکف  یگنهرف و  راک  هب  نانآ  نایعیش  مالّـسلا و  مهیلع  ناماما  نوزفازور  هجوت  رگناشن  عقاو 
هدوب یفخم  هیقت  لیلد  هب  هک  باحصا  بتک  زا  تیاور  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یتقو  تشاد . هدهع  رب  قطانم  نیا  رد  هعیـش  هقف  و 

يایحا رشن و  رد  نایعیش  هک  دوب  هنوگ  نیدب  تسا . حیحص  قح و  هک  دینک  تیاور  اهنآ  زا  « 3 « ؛ ّقح اّهنإف  اهب  اوثّدح  دندومرف : دش ، لاؤس 
زا تمسق  نآ  هب  دنتشاد  هفیظو  نینچمه  اهنآ  دندرک . تیوقت  دوب  راک  ساسا  عقاو  رد  هک  ار  هعیش  یهقف  هینب  دندیشوک و  دوخ  فلس  راثآ 

لمع نیرتتلیـضفرپ  هک  دوب  عّتمت  ّجح  هلمج  نآ  زا  دبای . جاور  ات  دننک  لمع  دوب ، هدـش  هتـشاذگ  رانک  نافرحنم  طسوت  هک  هقف  تامّلـسم 
. تسا هدش  زین  ءاسن  هعتم  هرابرد  يدیکأت  نینچ  « 4 . » دشیم هدرمش  یجاح  کی  يارب 

______________________________

ص 159 ج 1 ، نامه ، (. 1)
ص 109 ج 50 ، راونالا ، راحب  611 ؛ صص 612 - یشک ، لاجر  (. 2)

ص 53 ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص 30 ج 5 ، بیذهتلا ، ص 291 ؛ ج 4 ، یفاکلا ، (. 4)

ص:497  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  يداه  ماما 

هراشا

ص:499  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
مالّسلا هیلع  يداهلا  مامالا 

سیلف لدـعلا  نم  هیف  روجلا  نامز  ناک  اذا  و  هنم ؛ کلذ  ملعی  یتح  اءوس  دـحأب  ّنظی  نأ  مارحف  روجلا ، نم  بلغأ  هیف  لدـعلا  نامز  ناک  اذإ 
ص 370 ج 87 ، راونالا ، راحب  هنم  کلذ  ملعی  مل  ام  اریخ  دحأب  ّنظی  نأ  دحأل 

مالّسلا هیلع  يداه  ماما 
دیفم خیش  ینیلک ، تیاور  هب  انب  ترضح  نآ  دلوت  هک  تسا  نایعیش  ماما  نیمهد  يداه ،»  » هب بقلم  مالّسلا  امهیلع  دمحم  نب  یلع  ترضح 
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یعبانم رد  و  « 2 ، » هجح يذ   27 عباـنم ، زا  یخرب  رد  تسا . هدوب  « 1  » يرجه لاـس 212  هجح  يذ  همین  رد  ریثا ، نبا  زین  یـسوط و  خیـش  و 
نسوس ای  « 6  » هنامس ار  ترـضح  نآ  ردام  « 5 . » تسا هدش  دای  «- 4  » مهدزیس ای  « 3  » مجنپ ای  مهدزاود  لاس 214 -)  ) بجر هاـم  رد  رگید 

. دناهدیمان « 7»
بجر موـس  ار  نآ  عباـنم  زا  یخرب  دراد . دوـجو  ناوارف  فـالتخا  نآ  زور  هاــم و  رد  دــنچ  ره  هدوـب ، لاـس 254  رد  ترـضح  نآ  تلحر 

«9 . » دناهدرک دای  یناثلا  يدامج  ای 26  رد 25  ار  تلحر  رگید ، عبانم  هک  یلاح  رد  « 8 ، » دناهتسناد
______________________________

ص 189 ج 7 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 92 ؛ ج 6 ، بیذهتلا ، ص 327 ؛ داشرالا ، ص 497 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 23 ۀعیشلا ، راسم  (. 2)

ص 741 دجهتملا ، حابصم  (. 3)
ص 374 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 4)

ص 374 ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 221 ؛ هیصولا ، تابثا  (. 5)
ص 220 هیصولا ، تابثا  ص 307 ؛ داشرالا ، ص 497 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 6)

ص 102 ۀعیشلا ، قرف  (. 7)
ص 10 ۀعیشلا ، قرف  ص 753 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص 34 ؛ ۀعیشلا ، راسم  (. 8)

ص 84 ج 1 ، بهذلا ، جورم  ص 497 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، ص 384 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 9)
ص:500  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هب لاس 233  زا  ار  اهنآ  سابع  ینب  يافلخ  اریز  « 1 « ؛ دنتفای ترهش  نییرکسع  هب  مالّسلا  امهیلع  نسح  ماما  شیمارگ  دنزرف  ترـضح و  نآ 
. دنداد رارق  رظن  تحت  ار  اهنآ  اجنآ ، رد  ناشتکربرپ  رمع  رخآ  ات  هدرب و  رکسع )  ) ءاّرماس

اجنآ زا  تسا . نسحلا  وبا  شکرابم  هینک  تشاد و  ترهش  ّبیط  نیما و  هیقف ، ملاع ، یقن ، دننام : يرگید  ياهبقل  هب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 
هیلع مظاک  ماما  هب  لوا  نسحلا  وبا  هابتشا ، زا  بانتجا  يارب  اذل  دوب ، نسحلا  وبا  زین  مالّسلا ، امهیلع  اضر  ماما  مظاک و  یـسوم  ماما  هینک  هک 

. تسا هتفای  صاصتخا  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  هب  ثلاث  نسحلا  وبا  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  هب  یناث  نسحلا  وبا  مالّسلا ،
«2 . » تسا هدوب  هقلخ » نم  یتمصع  وه  ّیبر و  هّللا  ، » یکلام غاّبص  نبا  تیاور  هب  انب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  رتشگنا  شقن 

. درک تلحر  ارماس  رد  تماقا  هام  هن  لاس و  تسیب  زا  سپ  لاس 254  بجر  هام  رد  دناهدرک ، تیاور  نارگید  دیفم و  هکنانچ  ترضح  نآ 
ایند زا  یعیبط  گرم  هب  ترـضح  نآ  بوشآ ، رهـش  نبا  لقن  هب  دوب . تردـق  هکیرا  رب  یـسابع ، هفیلخ  نیمهدزیـس  زتعم ، ناـمز  نآ  رد  « 3»

دمتعم هک  تسا  نشور  « 4 . » تسا هدروآ  هدرک - مومـسم  ار  وا  یـسابع  دـمتعم  هک  نیا  رب  ریاد  هیوباب - نبا  زا  یتیاور  هراب  نیا  رد  هتفرن و 
. دشاب هتشاد  یطابترا  دمتعم  اب  دناوتیمن  ربخ  نآ  دیـسر و  تفالخ  هب  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  لاس  کی  دودح  ینعی  لاس 255 ؛ رد 
هدرکن و نآ  هب  ياهراشا  ای  ناخروم  زا  يرایسب  هچرگ  تسا ، هدش  تبث  خیرات  رد  مامه ، ماما  نآ  تیمومسم  تداهـش و  لصا  لاح ، ره  هب 

ناونع هب  ترضح  نآ  تداهش  تیمومسم و  زا  يزوج  نب  طبـس  يدوعـسم و  هکنانچ  دناهدرک . یقلت  رگید  لاوقا  لباقم  رد  یلوق  ار  نآ  ای 
هب يولع ، نادناخ  هب  تبـسن  رـصع ، نآ  نارادـمروز  فرط  زا  هک  ینمـشد  دانع و  هب  هجوت  اب  تسا  یعیبط  « 5 . » دـناهدومن دای  تیاور  کی 

هژیو
______________________________

اب شدوخ  مصتعم  هک  هتسناد  نآ  ار  رکسع  هب  ءاّرماس »  » ترهش لیلد  قوف  بلطم  هب  هراشا  اب  ص 160 ، ج 1 ، نانجلا » ةآرم   » رد یعفای  (. 1)
ص 65 رابخألا ، یناعم  ص 359 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  کن : تفای ؛ لاقتنا  اجنادب  شرکشل 
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ص 277 هّمهملا ، لوصفلا  (. 2)
ص 56 ج 12 ، دادغب ، خیرات  (. 3)

ص 56 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 442 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، (. 4)
ص 283 هّمهملا ، لوصفلا  کن : و  ص 362 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  ص 86 ؛ ج 4 ، بهذلا ، جورم  (. 5)

ص:501  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
رد يرابجا  تماقا  ینالوط  نارود  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  نیا  نتـشاد  رظن  رد  اب  دشیم و  لامعا  هعیـش ، ناماما  اهنآ و  ناگرزب 
نآ يارب  زین  یـصاخ  یمـسج  یتحاران  دوب و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  دوخ  یگدـنز  زا  لاس  راهچ  لهچ و  دودـح  شتافو  ماـگنه  ءاّرماـس ،

. دسریم رظن  هب  يوق  ناشیا  تداهش  تیمومسم و  تیاور  تّحص  لامتحا  تسا ، هدشن  شرازگ  خیرات  رد  ترضح 

مالّسلا هیلع  يداه  ماما  تماما 

تماما هب  تشادن ، لاس  شـش  زا  شیب  زونه  هک  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  شدنزرف  لاس 220 ، رد  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  تداهـش  زا  سپ 
هنیمز رد  دندوب ، هتشاذگ  رـس  تشپ  ار  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  هرابرد  ماما  غولب  لکـشم  يدودعم  يانثتـسا  هب  نایعیـش  هک  اجنآ  زا  دیـسر .
ماما ناوریپ  همه  یتخبون ، نینچمه  دیفم و  خیش  هتشون  هب  دماین . دوجو  هب  اهنآ  ناگرزب  يارب  یصاخ  دیدرت  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  تماما 

تماـما لوبق  زا  هک  دودـعم  هدـع  نآ  دـنداهن . ندرگ  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  تماـما  هب  يدودـعم ، دارفا  يانثتـسا  هب  مالّـسلا  هیلع  داوج 
نوفدم عقربم » یسوم   » هب فورعم  م 296 )  ) دمحم نب  یسوم  تماما  هب  یهاتوک  تّدم  يارب  اهنت  دندززابرس ، مالّسلا  هیلع  يداه  ترـضح 

نب دعس  « 2 . » دنتفریذپ ار  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  تماما  دنتفاترب و  يور  يو  تماما  زا  یتّدم  زا  سپ  نکیل  دندیدرگ ؛ دـقتعم  « 1  » مق رد 
دوخ زا  تسج و  يرازیب  نانآ  زا  عقربم  یـسوم  دوخ  هک  دـنادیم  يور  نآ  زا  ار ، مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  دارفا  نیا  تشگزاـب  هّللا  دـبع 

«3 . » دنار
رب تسا  يدـیدرت  لباق  ریغ  مکحم و  لیلد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماـما  تماـما  هب  نایعیـش  عاـمجا  نیمه  بوشآ ، رهـش  نبا  یـسربط و  رظن  زا 

ياهراپ زا  دناهدرمـشرب و  ار  شترـضح  تماما  هب  طوبرم  صوصن  نارگید  ینیلک و  موحرم  لاح ، نیا  اـب  « 4 . » ترضح نآ  تماما  تّحص 
هب یسابع  مصتعم  فرط  زا  هک  یماگنه  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  دیآیم  رب  نینچ  تایاور 

______________________________

زا نآ  رد  هک  عقربملا » یـسوم  ۀـیّرذ  لاوحا  یف  عشعـشملا  ردـبلا   » ناونع تحت  عقربم  یـسوم  هرابرد  يرون  نیـسح  ازریم  هلاسر  کن : (. 1)
. تسا هدرک  عافد  تّدش  هب  عقربم  یسوم 

ص 257 هراتخملا ، لوصفلا  ص 91 ؛ ۀعیشلا ، قرف  (. 2)
ص 99 قرفلا ، تالاقملا و  (. 3)

ص 20 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 443 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 333 ؛ يرولا ، مالعا  (. 4)
ص:502  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

هیلع يداـه  ماـما  دوب - هدرک  رطخ  ساـسحا  هدومن و  یقلت  دوخ  يارب  يدـیدهت  ار  راـضحا  نیا  هک  نآ  لـیلد  هب  دـش - هدـناوخ  ارف  دادـغب 
رد يدیدرت  هنوگچیه  يو  زا  سپ  ات  تشاذـگ  ياج  هب  ناشیا  تماما  هرابرد  یبوتکم  ّصن  یتح  « 1 . » دیزگرب دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالّسلا 

«2 . » دنامن یقاب  صوصخ  نیا 

مالّسلا هیلع  يداه  ماما  ربارب  رد  لکوتم  تسایس 
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ات یسابع  لکوتم  سپـس  دندرک . تموکح  هّجح 232  يذ  اـت  قـثاو  يو  زا  سپ  لوألا 227 و  عیبر  ات  لاس 218  بجر  زا  یـسابع  مصتعم 
لاس 251 رخاوا  ات  نیعتسم  يو  زا  سپ  لاس و  کی  تّدم  م 248 )  ) رصتنم لکوتم ، زا  سپ  تشاد . تسد  رد  ار  تفالخ  مامز  لاوش 247 

نارود رد  اعبط  254 و  تشذگ ، رتشیپ  هکنانچ  مالّسلا ، هیلع  يداه  ماما  تافو  لاس  دنتـسشن . تفالخ  دنـسم  رب  لاس 255  ات  ّزتعم  سپس  و 
. تسا هدوب  زتعم 

ناینـس هک  ثیدح ، لها  ربارب  رد  هلزتعم  زا  تسایـس ، نیا  دوب . نومأم  تسایـس  نامه  افلخ  تسایـس  دیآ ، راک  رـس  لکوتم  هک  نآ  زا  شیپ 
ون زا  اهیرظنگنت  لکوتم ، ندمآ  اب  دوب . هدروآ  دوجو  هب  نایولع  يارب  يدعاسم  یسایس  ياضف  هلأسم ، نیا  درکیم و  عافد  دندوب ، یطارفا 

لابند رتشیب  هچ  ره  تّدش  اب  روبزم  تانایرج  یبوکرـس  هعیـش ، هلزتعم و  ّدض  رب  اهنآ  نتخیگنا  رب  ثیدـح و  لها  زا  تیامح  اب  دـش و  زاغآ 
. دش

هراشا اهیبلاط  اب  يو  راجنهان  دروخرب  هب  تفرگیم ، تروص  لکوتم  رصع  رد  هک  يولع  ياهتضهن  زا  نخس  زاغآ  رد  یناهفصا  جرفلا  وبا 
هلمج زا  تسا . هدرمـش  رب  يولع  نادـناخ  تخـس  رـس  نانمـشد  زا  يو ، دوخ  دـننام  زین  ار  ناـقاخ  نب  ییحی  نب  هّللا  دـیبع  وا  ریزو  هدرک و 
راومه ندز و  مخـش  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  هربقم  بیرخت  نایبلاط ، اب  لکوتم  دـنیاشوخان  دـنت و  ياهدروخرب 

نیا «. 3  » تساهنآ كانلوه  ياهتازاجم  نیـسح و  ماما  نارئاز  رب  دـیدش  يریگتخـس  نآ و  يور  رب  تعارز  هربقم و  فارطا  ياهنیمز  ندرک 
تسناوتیم البرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  هک  دوب  لیلد  نادب  اهنت  اهشنت 

______________________________

ص 118 ج 50 ، راونألا ، راحب  ص 323 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
18 صص 20 - مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  کن : ص 325 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نایعیش  زا  ياهدع  دیازفایم : دوخ  شرازگ  همادا  رد  جرفلا  وبا  ص 478 . نییبلاطلا ، لتاقم  (. 3)
ص:503  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ار هفیلخ  نیا  يریگتخـس  زا  ییاههنومن  جرفلا  وبا  نینچمه  دیامن . تیوقت  اهنآ  ناماما  یعیـش و  رکفت  زرط  اب  ار  مدرم  هدوت  یفطاع  طابترا 
هیلع يداه  ماما  راضحا  نایرفعج 503  همئا ، یسایس  يرکف و  تایح  تسا . هدننکتحاران  رایـسب  هک  دروآیم  هنیدم  رد  نایولع  هب  تبـسن 

503 ص :  ارماس .....  هب  مالسلا 

ارماس هب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  راضحا 

ءاّرماس هب  دننک و  تشادزاب  هنیدم  رد  ار  ترضح  نآ  داد  روتسد  داتفا و  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  دای  هب  اهیریگتخس  نیا  هحوبحب  رد  لکوتم 
تـسایس نامه  نیا  دروآرد . لرتنک  تحت  کیدزن  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  مدرم  ياهدشودمآ  تسناوتیم  بیترت  نیدب  دـنروایب .

. دوب رتهتسارآ  نومأم  نامز  رد  نآ  رهاظ  هتبلا  دش و  لامعا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هرابرد  رتشیپ  هک  دوب  نومأم 
قیفلت اب  میشوکیم  هک  دراد  دوجو  ارماس  هب  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  بلج  هرابرد  يرایسب  ياهشرازگ  خیرات ، یثیدح و  عبانم  رد 

. میهد هئارا  هنیمز  نیا  رد  یعماج  شرازگ  اهنآ ،
هکلب تسین ، حیحص  هک  تسا  هتسناد  ار 243  نآ  خیرات  دیفم  خیش  دروایب . ارماس  هب  هنیدم  زا  ار  ماما  ات  دش  ممـصم  لاس 233  رد  لکوتم 

«1 . » تسا هدرک  خاسنتسا  ار  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  راضحا  رب  ریاد  لکوتم  همان  نایعیش ، زا  یکی  خیرات  نیا  رد 
؛ نک درط  نآ  زا  ار  دمحم  نب  یلع  يراد  نیمرح  هب  يزاین  رگا  تشون : لکوتم  هب  ياهمان  نمـض  یمـشاه ، دمحم  نب  هّللا  دبع  لاس  نآ  رد 
رد يزیمآکیرحت  همان  زین  لکوتم  رـسمه  دـناهداد . تبثم  خـساپ  يو  توعد  هب  يدایز  تیعمج  هدـناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  وا  اریز 
هب هراشا  اـب  ریثا  نبا  « 3 . » درک مادـقا  ءاّرماس ، هب  ماما  بلج  يارب  لـکوتم  هک  دوب  اهـشرازگ  نیمه  لاـبند  هب  « 2 . » تشوـن وا  هب  هنیمز  نیمه 
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شتآ رب  بترم  هک  دربیم  مان  یمشاه  دمحم  نب  هّللا  دبع  نیمه  زین  نایبصان و  یخرب  زا  يولع ، نادناخ  اب  لکوتم  نشخ  راتفر 
______________________________

نایولع و زا  يدارفا  هارمه  هدـمآ و  ـالبرک  هب  لـکوتم  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  دـندوب  هدرک  نییعت  یمئـالع  فیرـش ، ربق  بیرخت  زا  سپ 
. دندرک انب  نآ  رب  ياهربقم  هدرک و  صخشم  ار  ربق  نایبلاط 

ص 501 ج 1 ، یفاکلا ، 333 ؛ صص 334 - داشرالا ، کن : (. 1)
. لکوتملا ۀجوز  ینعملا  اذهب  هیلا  تبتک  مث  (. 2)

تازجعملا نویع  زا  لقن  هب  ص 213 ، ج 50 ، راونألا ، راحب  (. 3)
ص:504  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

کیرحت اـهنآ  اـب  زیمآتنوـشخ  راـتفر  دـیعبت و  هب  ار  وا  هداد و  میب  ناـیولع  زا  ار  لـکوتم  هراوـمه  دارفا  نیا  دـندزیم . نماد  هفیلخ  مـشخ 
«1 . » دندرکیم

ياهـشرازگ نیمه  لیلد  هب  لکوتم  دـسیونیم : لکوتم ، دزن  تلاـسر  نادـناخ  هب  نیبدـب  دارفا  یخرب  تیاعـس  هب  هراـشا  زا  سپ  يزوج  نبا 
«2 . » درک راضحا  ءاّرماس  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  مدرم  لیم  زا  یکاح 

همان ماما ، خـساپ  رد  لکوتم  و  « 3 . » دومن بیذکت  ار  اهـشرازگ  نیا  لکوتم ، هب  ياهمان  یط  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  دسیونیم : دیفم  خـیش 
هناکریز تشاد - هدهع  هب  ار  هنیدم  رد  گنج  زامن و  هب  طوبرم  روما  هک  یمـشاه - دمحم  نب  هّللا  دبع  لزع  نمـض  تشون و  يزیمآمارتحا 

. دناهدروآ ار  لکوتم  همان  نتم  دیفم ، خیش  نینچمه  ینیلک و  موحرم  دنک . تکرح  رکسع )  ) ءاّرماس هب  ات  تساوخ  ماما  زا 
ماجنا يو  قح  رد  ار  مزال  کمک  عون  ره  تسا  رضاح  دنکیم و  كرد  ار  ماما  يالاو  تیـصخش  هک  نیا  رب  دیکأت  اب  همان ، نیا  رد  لکوتم 
روتـسد لضف  نب  دمحم  هب  هک  دوزفا  دناسر و  ماما  عالّطا  هب  ار  وا  ياج  هب  لضف  نب  دمحم  ینیـشناج  دمحم و  نب  هّللا  دبع  لزع  ربخ  دهد ،

دصق تسا و  ماما  اب  دهع  دیدجت  قاتشم  وا  هدمآ : لکوتم  همان  همادا  رد  دباتن . رس  يو  نامرف  يأر و  زا  دنک و  تیاعر  ار  ماما  مارتحا  هداد ،
شمارآ اـب  بساـنم و  تصرف  رد  دـهاوخیم - هک  یـسک  ره  یهارمه  هب  دوـخ  ترـضح  نآ  تسا  مزـال  تـهج  نیدـب  دراد ، ار  وا  رادـید 

- درک دنهاوخ  تعاطا  ترضح  نآ  نامرف  زا  هک  يو - هارمه  نایهاپس  همثره و  نب  ییحی  دراد ، لیامت  رگا  دوش و  ءاّرماس  راپسهر  لماک -
هنب راب و  اجنآ  رد  هتفر و  هفوک  هب  یماظن  نت  دصیس  اب  داد  روتسد  وا  هب  تساوخ و  ار  ییحی  هاگنآ  دنیامن . یهارمه  ار  وا  رفـس  نیا  رد  « 4»

«5 . » دروایب وا  دزن  مارتحا  تیاعر  اب  ار  مالّسلا  هیلع  يداهلا  دمحم  نب  یلع  دور و  هنیدم  هب  هیداب  قیرط  زا  هداهن و  ار 
رب مدرم  تیساسح  هک  دوب  هتخیر  نینچ  يور  نآ  زا  ار  دوخ  راک  همانرب  لکوتم ،

______________________________

ص 480 نییبلاطلا ، لتاقم  کن : و  ص 20 ؛ ج 7 ، ریثا ، نبا  لماکلا ، (. 1)
ص 359 صاوخلا ، ةرکذت  (. 2)

ص 333 داشرالا ، (. 3)
ص 279 هّمهملا ، لوصفلا  ص 36 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  ص 333 ؛ داشرالا ، ص 501 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 4)

حئارجلا جئارخلا و  زا  لقن  هب  ص 142 ، ج 50 ، راونألا ، راحب  (. 5)
ص:505  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

عوضوم هجوتم  زاغآ  نامه  زا  هنیدم  مدرم  یلو  دـشاب ، هتـشادن  لابند  هب  ار  یمیالمان  ياهدـمآیپ  ماما ، يرابجا  ترفاسم  دوشن و  هتخیگنا 
. دندوب هدش 

دندش و هتفشآرب  تحاران و  رایـسب  مدرم  مدش ، رهـش  لخاد  متفر و  هنیدم  هب  نم  دنکیم : لقن  همثره  نب  ییحی  زا  هراب  نیا  رد  يزوج  نبا 
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ینلع روط  هب  هک  دیـسر  يدـح  هب  مدرم  یتحاران  جـیردتب  دـندز . میالم  لاح  نیع  رد  هرظتنم و  ریغ  ياهلمعلا  سکع  يرـس  کی  هب  تسد 
ماما ناج  رب  اهنآ  دوب . هدیدن  دوخ  هب  یعضو  نینچ  هنیدم  نامز ، نآ  ات  هک  دندرک  يور  هدایز  نانچ  راک  نیا  رد  دنتخادنا و  هار  هلان  داد و 
الصا هدوب و  دجسم  مزالم  هراومه  درکیم ، یکین  اهنآ  قح  رد  بترم  روط  هب  هک  نیا  رب  نوزفا  وا  اریز  دندیـسرتیم ؛ مالّـسلا  هیلع  يداه 
توعد شمارآ  ظفح  يرادنتـشیوخ و  هب  ار  اهنآ  مهد و  نانیمطا  مدرم  هب  مدـش  راچان  عضو  نیا  لباقم  رد  تشادـن . اـیند  راـک  هب  يراـک 
يرطخ چـیه  مرادـن و  ار  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  زیمآتنوشخ  راتفر  رب  ینبم  يروتـسد  هنوگ  چـیه  نم  هک  مدروخ  مسق  اهنآ  دزن  منک .

«1 . » دنکیمن دیدهت  ار  ترضح  نآ  تینما 
لکوتم هداتـسرف  تشادـن و  ار  دوب  دودـحم  یماـظن و  يرهـش  هک  ارماـس - هب  ندـمآ  دـصق  دوخ  لـیم  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوب  نشور 

ماما لزنم  شیتفت  هب  هدـمآ ، الاب  تیاور  همادا  رد  هک  روط  نامه  تهج ، نیمه  هب  دروایب . راید  نآ  هب  رابجا  هب  ار  ماما  اـت  تشاد  تیرومأـم 
ترـضح نآ  تماما  هب  دـش و  ماـما  هتفیـش  همثره ، نب  ییحی  دوخ  هک  دـناهتفگ  تفاـین . يزیچ  ملع ، هیعدا و  هراـبرد  یبتک  زج  تخادرپ و 

«2 . » درک ادیپ  یبلق  شیارگ 
هب ار  لکوتم  همان  تفر و  یمـشاه  دـمحم  نب  هّللا  دـبع  دزن  تسخن  همثره  نب  ییحی  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تازجعملا » نویع   » رد یتیاور 
هب هک  زور  هس  زا  سپ  دزاس . هدامآ  رفـس  يارب  ار  دوخ  هک  دـنداد  تلهم  زور  هس  ار  وا  هدـمآ و  ماما  دزن  مه  اب  هاـگنآ  دـیناسر و  وا  تیؤر 

ار وا  دومرف : مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  « 3 . » دوب هدرک  تکرح  هدامآ  ار  دوخ  ترضح  نآ  دندمآ  ماما  غارس 
«4 . » دناهدروآ ءاّرماس  هب  رابجا  هب 

______________________________

ص 359 صاوخلا ، ةرکذت  (. 1)
ص 359 صاوخلا ، ةرکذت  ص 84 ؛ ج 4 ، بهذلا ، جورم  (. 2)

ص 209 ج 50 ، راونألا ، راحب  (. 3)
ص 44 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامإلا  دنسم  ص 454 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، (. 4)

ص:506  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ءاّرماس رد  ماما  تماقا 

نب ییحی  « 1 . » دش هداد  انکـس  مزاح  نب  ۀمیزخ  هناخ  رد  دـش و  هجاوم  مدرم  لابقتـسا  اب  ارماس ، هب  دورو  ماگنه  هب  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما 
نم هب  ماما  هرابرد  وا  مدید . دوب  دادغب  یلاو  هک  ار  يرطاط  میهاربا  نب  قاحـسا  میدش ، دادغب  دراو  نامهار  رـس  رد  یتقو  دیوگیم : همثره 
رگا يراد - لماک  ییانـشآ  نادب  دوخ  هک  لکوتم - یقالخا  تیعـضو  هب  هجوت  اب  تسادخ ؛ لوسر  دنزرف  درم  نیا  ییحی ! يا  تفگ : نینچ 

. تسادخ لوسر  اب  تراک  تمایق  زور  رد  دوش ، نینچ  رگا  و  دشکیم ؛ ار  وا  یهدب  هفیلخ  هب  يزیمآکیرحت  شرازگ  وا  هرابرد 
رس زا  وم  کی  رگا  تفگ : وا  مدناسر . يو  عالطا  هب  ار  ماما  دورو  ربخ  مدید و  ار  یکرت  فیـصو  تسخن  میدیـسر  ءاّرماس  هب  هک  یماگنه 

دوب ماما  دهز  عرو و  تریس و  نسح  زا  یکاح  هک  مداد  یشرازگ  متفر و  لکوتم  شیپ  سپس  دش . یهاوخ  تساوخزاب  دوش ، مک  درم  نیا 
«2 . » متفاین فحصم  یملع و  باتک  دنچ  زج  يزیچ  وا ، لزنم  زا  شیتفت  نایرج  رد  هک  متفگ  ودب  و 

دنتشاد و هاگن  کیلاعص » « 3  » ناخ  » رد زور  کی  ار  وا  ات  داد  روتسد  لکوتم  دش ، ءاّرماس  دراو  ماما  هک  يزور  نیتسخن  دیفم ، خیش  لقن  هب 
ریقحت دصق  هب  مادقا  نیا  دیعـس ، نب  حلاص  رظن  هب  « 4 . » دندرب دوب ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  ترـضح  نآ  ناکـسا  يارب  هک  ياهناخ  هب  دعب  زور 
هراومه اهنیا  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  باطخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دورو  زاغآ  نامه  رد  دیوگیم : وا  تسا . هدوب  هدش  ماجنا  مالّـسلا  هیلع  ماما 
فورعم کیلاعـصلا  ناخ  هب  هک  ناـخ  نیا  رد  ار  امـش  نیمه  يارب  دـنراد ؛ امـش  یهلا  تیعقوم  نتفرگ  هدـیدان  رون و  ندـناشنورف  رد  یعس 
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«5 . » دناهداد ياج  تسا ،
ءاّرماس رد  ماما  يرابجا  تماقا  هب  هراشا  اب  دیفم  خیش  درب . رـس  هب  رهـش  نیا  رد  لاس - تسیب  زا  شیب  دوخ - رمع  نایاپ  ات  مالّـسلا  هیلع  ماما 

دروم رهاظ  هب  ترضح  نآ  دسیونیم :
______________________________

ص 228 هّیصولا ، تابثا  (. 1)
ص 85 ج 4 ، بهذلا ، جورم  ص 359 ؛ صاوخلا ، ةرکذت  (. 2)

. هناخ رفاسم  اهناوراک ، دورف  لحم  (. 3)
ص 210 نیظعاولا ، ۀضور  ص 334 ؛ داشرالا ، (. 4)

ص 334 داشرالا ، (. 5)
ص:507  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دوبن قفوم  لمع  رد  اههشقن  نیا  زا  کی  چیه  هک  دشیم  ترضح  نآ  هیلع  ییاههسیسد  لکوتم  هلیسو  هب  نطاب  رد  یلو  دوب ، هفیلخ  مارتحا 
«1»

مالّسلا هیلع  ماما  اب  لکوتم  ياهدروخرب 

یّلک و ياهتراظن  نمـض  تساوخیم  لکوتم  و  تشاد ، یمارآ  یگدنز  رهاظ  هب  ءاّرماس ، رد  شايرابجا  تماقا  تدم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
. دهاکب مدرم  مشچ  رد  راوگرزب  نآ  تمظع  تّهبأ و  زا  هدروآ و  رد  نایرابرد  زا  یکی  شقن  رد  ار  يو  نتفرگ ، لرتنک  تحت 

: دسیونیم یسربط 
«2 . » دروآ نییاپ  مدرم  دزن  ار  ماما  تیصخش  ات  دوب  شالت  رد  تخس  لکوتم 

: تسا هدروآ  هنوگنیا  ار  لکوتم  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهدروخرب  زا  هنومن  ود  روهشم  خّروم  يدوعسم 
؟ دیوگیم هچ  بلّطملا  دبع  نب  سابع  هرابرد  امش ) ینعی   ) وت ردپ  دنزرف  دیسرپ : ماما  زا  لکوتم  يزور  دیوگیم : دربم  دیزی  نب  دمحم  - 1

: دومرف خساپ  رد  ماما 
یکین زج  هدرک ، بجاو  شنادنزرف  رب  ار  وا  تعاطا  مدرم و  رب  ار  شنادنزرف  تعاطا  دنوادخ  هک  یـصخش  هرابرد  مردپ  دـنزرف  هفیلخ ، يا 

؟ دیوگب دناوتیم  هچ 
زا سپ  يدوعسم  دیشخب . ترضح  نآ  هب  مهرد  رازه  دصکی  دش و  لاحشوخ  دوب ، هدرک  یقلت  دوخ  لیم  قفاوم  ار  ماما  خساپ  هک  لکوتم 

نینچ نیا  هک  دوب  سابع  نادنزرف  رب  دنوادخ  ياهروتـسد  زا  تعاطا  بوجو  خساپ ، نیا  زا  ماما  یعقاو  فده  دـیازفایم : عوضوم  نیا  لقن 
«3 . » درک نایب  ار  نآ  تراشا  هب 

هدرک هشیپ  هیقت  تسیابیم  نیاربانب  تشاد ؛ رارق  لکوتم  دیدهت  ضرعم  رد  ترضح  نآ  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ییوگخساپ  هنوگ  نیا 
. دنبایرد ار  ماما  یلصا  فده  مهف ، تقد و  لها  طقف  هک  دهدب  یکریز  نانچ  اب  ار  باوج  و 

هب هراشا  « 4  » ِْهیَدَی یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  هفیرش : هیآ  ماما  رظن  زا  هک  دوب  هتفایرد  لکوتم 
______________________________

نامه (. 1)
ص 438 يرولا ، مالعا  (. 2)

«. هینب یلع  هللا  ۀعاط  نسحلا  وبا  دارا  امنا  يدوعسملا : لاق  : » 10 صص 11 - ج 4 ، بهذلا ، جورم  (. 3)
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. دزگیم ترسح  تسد  رگمتس  هک  يزور  . 27 (: 25  ) ناقرف (. 4)
ص:508  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

لباقم رد  یلکـش  هب  ار  ترـضح  نآ ، ندرک  حرطم  اب  تساوخ  داتفا و  هلأسم  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  رکف  هب  ور  نیا  زا  تسا . اـفلخ  زا  یخرب 
. دهد رارق  ثیدح  لها  ینعی  هّماع » »

. درک لاؤس  ماما  زا  هیآ  نیا  هرابرد  دندوب ، سلجم  رد  يدایز  دارفا  هک  ینامز  تهج ، نیدب 
: دومرف ترضح  نآ 

هفیلخ ایآ  تسا ؛ هداهن  ّتنم  ناـنآ  رب  ناـشمان ، هب  حیرـصت  مدـع  اـب  هتفگ و  نخـس  تیاـنک  هب  اـهنآ  زا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  درم  ود  روظنم 
شیارب هک  يرطخ  زا  ماما  لکـش  نیدـب  « 1 . » هن تفگ : لکوتم  دـنک ؟ ـالم  رب  اـجنیا  رد  هتـشاد  هاـگن  یفخم  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دـهاوخیم 

. تفای ییاهر  دوب  هدش  هدید  كرادت 
وا دراد . دوـجو  وا و ...  هب  شنایعیـش  زا  ییاـههمان  یگنج و  تاودا  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  لزنم  رد  هک  دـنداد  شرازگ  لـکوتم  هـب  - 2

، دندش هناخ  دراو  یتقو  دش و  ارجا  روتسد  دنرب . هلمح  ماما  لزنم  هب  هناریگلفاغ - ماگنهبان و  نارومأم - نازابرس و  زا  ياهدع  ات  داد  روتـسد 
، هدرک نت  رب  هنیمـشپ  یـسابل  هتـسب ، دوخ  يور  رب  ار  رد  هک  یلاـح  رد  دـنتفای ، اـهنت  دوـب  هساـم  نش و  زا  نآ  زادـناریز  هک  یقاـطا  رد  ار  وا 

. دندروآ لکوتم  شیپ  لاح  نامه  رد  ار  شترضح  درکیم . همزمز  ار  دیعو  دعو و  دروم  رد  نآرق  زا  یتایآ  هتخادنا و  رس  رب  یشوپور 
هب ياهلایپ  داد و  ياج  دوخ  رانک  رد  ار  ترـضح  نآ  لکوتم  تشاد ؛ تسد  رد  یبارـش  هساـک  وا  دـش ، دراو  لـکوتم  سلجم  هب  ماـما  یتقو 

لکوتم هاگنآ  تسا . هدـشن  هدولآ  بارـش  اب  لاح  هب  ات  نم  نوخ  تشوگ و  دومرف : تساوخ و  رذـع  ماما  شونب . تفگ : تفرگ و  وا  فرط 
. دناوخب شیارب  دروآ  طاشن  دجو و  هب  ار  وا  هک  يرعش  ترضح  نآ  ات  تساوخ 

: دناوخ شیارب  ار  راعشا  نیا  ترضح  نآ  دیزرو و  رارصا  لکوتم  اما  مناوخیم . رعش  رتمک  دومرف : ماما 
للقلا مهعفنت  امف  لاجّرلا  بلغمهسرحت  لابجألا  للق  یلع  اوتاب 

اولزن ام  سئب  ای  ارفح  اوعدوأفمهلقاعم  نم  ّزع  دعب  اولزنتسا  و 
للحلا ناجیّتلا و  رواسألا و  نیأاوربق  ام  دعب  نم  خراص  مهادان 

للکلا  راتسألا و  برضت  اهنود  نمۀمّعنم  تناک  یتلا  هوجولا  نیأ 
______________________________

ص 214 ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 1)
«1  » لقتنت دودلا  اهیلع  هوجولا  کلتمهلئاس  نیح  مهنع  ربقلا  حفصاف  ص:509   ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

اولکأ دق  لکألا  دعب  مویلا  اوحبصأ  واوبرش  دق  ارهد و  اولکأ  ام  لاط  دق 
اولقتنا نیلهألا و  رودلا و  اوقراففمهنصحتل  ارود  اورّمع  املاط  و 
اولحترا ءادعألا و  یلع  اهوفّلخفاورخّدا  لاومألا و  اوزنک  املاط  و 

هریچ و نادرم  هک  یلاح  رد  دندروآ ، رحـس  هب  ار  بش  اههوک  يادنلب  رب   » اولحر دق  ثادجألا  یلإ  اهونکاس  وۀلّطعم  ارفق  مهلزانم  تحـضأ 
.« دیشخبن يدوس  ناشیارب  اههوک  هلق  نآ  یلو  دندادیم ، ساپ  نانآ  زا  يدنمورین 

.« دندیزگرب تماقا  لحر  يارب  ار  ییاج  دب  هچ  دنتفرگ و  رارق  هایس  كاخ  ریز  رد  دندش و  هدیشک  نییاپ  ناشیاههاگهانپ  زا 
رز نآ  تساجک  و  اهجات ، نآ  وک  اهدـنبوزاب ، نآ  تفر  اجک  دز : کناب  اهنآ  رب  ینز  دایرف  دـنتفرگ ، رارق  دوخ  ياهربق  رد  هک  نآ  زا  سپ  »

.« اهرویز و 
.« دندوب هتخیوآ  كزان  ياهبنارگ  ياههدرپ  اهنآ  لباقم  هتفای و  شرورپ  تمعن  زان و  اب  هک  اههرهچ  نآ  تفر  اجک  »
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ياهمرک دـش  دـمآ و  لحم  نونکا  مه  اههرهچ  نآ  دـهدیم : باوج  اـهنآ  فرط  زا  ناـشیاهربق  دوشیم ، اـهنآ  زا  لاؤس  نیا  هک  یماـگنه  »
.« دناهدش راوخشال 

.« دناهدش اهمرک  كاروخ  دوخ  شون ، شیع و  همه  نآ  زا  سپ  نونکا  دندیماشآ و  دندروخ و  زارد ، ياهرمع  »
.« دنتشذگرد دنتشاذگاو و  ار  دوخ  نازیزع  اهخاک و  نآ  ماجنارس  یلو  دریگ ، رب  رد  ار  اهنآ  هک  دنتخاس  اهخاک  رایسب  هچ  »

.« دنتفگ دوردب  ار  یگدنز  دنتشاذگ و  ياج  رب  ناشنانمشد  يارب  ار  نآ  یلو  دندرک ، هتشابنا  مه  يور  هک  یلاوما  رایسب  هچ  »
.« دنتفاتش ناشیاهربق  يوس  هب  اهخاک  نآ  نانکاس  دش و  اهر  دوخ  لاح  هب  دییارگ و  یناریو  هب  نانآ  ياههاگنمیشن  تبقاع  »

صخش یتح  داد ؛ رارق  ریثأت  تحت  ار  نارضاح  یمامت  راعشا ، نیا  اب  مالّسلا  هیلع  ماما 
______________________________

. دنلوغشم رگیدکی  اب  لادج  هب  اهمرک  ینعی  لتتقت :»  » رگید هخسن  رد  و  (. 1)
ص:510  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

اب ار  ماما  داد  روتـسد  سپـس  دننیچرب . ار  بارـش  طاسب  داد  روتـسد  هفیلخ  هاگنآ  دـیدرگ . سیخ  شتروص  هیرگ  ترثک  زا  هک  ار ، لکوتم 
«1 . » دننادرگزاب شاهناخ  هب  مارتحا 

دنـشوپب و رخاف  ياهـسابل  نایفارطا ، رگید  یماظن و  ياهورین  ناریما ، ناریزو و  لیبق  زا  شرابرد  لاجر  دـننام  اـت  تشاداو  ار  ماـما  لـکوتم 
اهنت دورب . هار  هدایپ  درکیم - تکرح  بسا  رب  راوس  هک  لـکوتم - باـکر  رد  نارگید  دـننام  دـیارایب و  هفاـیق  لکـش و  نیرتهب  رد  ار  دوخ 
نیا تفریم . هراوس  لکوتم  دـننام  زین  وا  هک  دوب  يو  زوتهنیک  ریزو  ناقاخ  نب  حـتف  دوب ، ینثتـسم  هفیلخ  ربارب  رد  نتفر  هدایپ  زا  هک  یـسک 

« ملاظلا یلع  مولظملا  ءاعد   » ندـناوخ هب  ترـضح  نآ  هک  دوب  ارجام  نیمه  لابند  هب  دوب . لمحت  لباق  ریغ  راوشد و  رایـسب  ماما  يارب  عضو ،
«2 . » تسج لسوت 

نآ تسناوتیم  رتـهب  قـیرط  نیا  زا  هک  تسا  یعیبـط  دـشاب و  هتـشاد  روـضح  وا  مزب  سلاـجم  رد  ماـما  اـت  تشاد  رارـصا  نینچمه  لـکوتم 
هدـنکارپ ناشیا  رب  رود و  زا  ار  وا  ناوریپ  دزادـنیب و  اههدـید  زا  هدرک و  ریقحت  دوب - نادرم  كاپ  ياوشیپ  نایعیـش و  ماما  هک  ار - ترـضح 

«3 . » دنک رضاح  بارش  مزب  رد  ار  وا  دناوتب  هک  هتشگ  نآ  زا  عنام  ماما  تمواقم  تشاد : فارتعا  دوخ  لکوتم  هکنانچ  دزاس ،
رد هتـساوخان  دـندادیم و  ناشن  ینتورف  يو  لباقم  رد  ناگمه  هک  دوب  رادروخرب  یحور  تمظع  الاو و  تیـصخش  نانچ  زا  ارماس  رد  ماما 

«4 . » دنتشادیم شمرتحم  تخس  هدرک و  عضاوت  شربارب 
ارماس هب  اهزور  نآ  رد  دیوگیم : همورا  نبا  دناسرب . تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  تفرگ  میمصت  دوخ  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  لکوتم 

- دعب زور  ود  لکوتم  اما  دناسر ؛ لتق  هب  دـهاوخیم  هدرپس و  بجاح  دیعـس  تسد  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  لکوتم  مدـید  مدوب . هتفر 
- دوب هدیمرآ  دوخ  رتسب  رد  هک  یلاح  رد  شاهناخ - رد  تفرگ و  رارق  ناکرت  هلمح  دروم  هنابـش  دوب - هدرک  ییوگـشیپ  ماما  هک  هنوگنامه 

زا ماما  بیترت  نیدب  دیسر . لتق  هب 
______________________________

ص 347 رصتخملا ، ۀمتت  ص 159 ؛ ج 2 ، نانجلا ، ةآرم  ص 11 ؛ ج 4 ، بهذلا ، جورم  (. 1)
186 صص 191 - مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 265 ؛ نارهت ، سوواط ، نبا  تاوعدلا ، جهم  (. 2)

ص 381 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 3)
ص 398 ج 2 ، نامه ، (. 4)

ص:511  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » تفای ییاهر  يو  لاگنچ 
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«2 . » دیسر لتق  هب  دعب  زور  هس  داد ، ار  ماما  تشادزاب  روتسد  لکوتم  یتقو  هدمآ : يرگید  تایاور  رد 
هیلع يداه  ماما  هلمج  زا  يولع ؛ نادـناخ  رب  تموکح  راشف  هک  دـش  ببـس  دوخ  نیا  دـمآ و  راک  رـس  رب  رـصتنم  شدـنزرف  لکوتم  زا  سپ 

«3 . » تشاد همادا  نانچمه  نایعیش ، رب  نادرمتلود  راشف  فلتخم ، دالب  رد  هچرگ  دریگ . یتساک  مالّسلا 
ماما يالکو  زا  یکی  هک  نامز  ره  درک و  تیوقت  فلتخم  دالب  رد  ار  نایعیـش  یهدـنامزاس  لبق ، ياهنامز  هب  تبـسن  قانتخا  یبسن  شهاـک 

هک دوب  رفعج  نب  یلع  ترضح  نآ  يالکو  زا  یکی  دیزگیمرب . يو  ياج  هب  ار  يرگید  صخش  ترضح  نآ  دشیم ، ریگتسد  اهرهـش  رد 
. دوب نادنز  رد  لاس  تشه  تدم  دش و  هدروآ  قارع  هب  ریگتـسد و  رـصم  رد  جرف  نب  دمحم  نینچمه  « 4 . » داتفا نادنز  هب  دـش و  تشادزاب 

«5»
فرط زا  رصم  مکاح  یکرت - هّللا  دبع  نب  دیزی  تسد  هب  رـصم  رد  هیماما  يدنک ، هتـشون  هب  انب  دسیونیم : هراب  نیا  رد  نیـسح  مساج  رتکد 

. دنتفرگیم رارق  رازآ  دروم  هفیلخ -
رد هک  دـندوب  ینیمز  ریز  ياـهتیلاعف  هب  مهتم  اـهنیا  درک . ریگتـسد  شناوریپ  هارمه  دوب  رـصم  يولع  ناربهر  زا  یکی  هک  ار  هزمح  وبا  ومه ،

«6 . » دندش هدنار  قارع  هب  لاس 248 
، هنومن ناوـنع  هب  « 7 . » تشاذـگ یبولطمان  رثا  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماـما  ناوریپ  رب  يریگتـسد ، بیقعت و  تاـیلمع  دـسیونیم : ینیلک  خـیش 

نکاس مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  ناوریپ  زا  یخرب  قارع ، رد  نامزمه  دـش و  هرداصم  ثیل  نب  فیـس  كالما  دـش و  هتـشک  رجح  نب  دـمحم 
زا نایعیش  « 9 . » تفرگ رارق  رهـش  یـضاق  بیقعت  تحت  هفوک ، رد  ترـضح  نآ  لـیکو  حون  نب  بوـیا  و  « 8  » دندش ریگتـسد  دندوب ، ارماس 

هدش و یتموکح  بصانم  رد  لخاد  مالّسلا  مهیلع  ناماما  روتسد  هب  زابرید ،
______________________________

ص 394 ج 2 ، نامه ، (. 1)
ص 41 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 447 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 2)

ص 85 مالّسلا ، هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  کن : (. 3)
ص 232 هیصولا ، تابثا  (. 4)

ص 140 ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 5)
ص 89 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  زا  لقن  هب  ص 229 ، رصم ، ةالو  (. 6)

511 صص 513 - ج 1 ، یفاکلا ، (. 7)
ص 416 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 8)

ص 89 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  زا  لقن  هب  ص 247 ، ج 3 ، هّمغلا ، فشک  (. 9)
ص:512  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رد باتک  نیدنچ  لاح  نیع  رد  دوب و  یسابع  رصتنم  نایشنم  زا  بتاک ، دیزی  نب  بوقعی  دندرکیم . کمک  نایعیش  هب  مزال  ياهتبـسانم  رد 
لمع هناـیفخم  رایـسب  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نشور  « 1 . » تسا هدرک  فیلأت  ار  جـحلا » رداون   » و لئاسملا »  » ياـهباتک زین  ءادـب و  عوضوم 

ار اهنآ  دـندشیم و  علطم  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  ناشطباور  زا  هدرب و  ناـنآ  تیهاـم  هب  یپ  اـفلخ  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـندرکیم ،
«2 . » دندرکیم عطق  ار  ناشيررقم  هدومن و  ناشدرط  ماجنارس  دندادیم و  رارق  دیدش  ياهراشف  تحت 

هک دناهدش  هتخانش  ام  يارب  ترضح  نآ  يوار  یباحص  دون  دصکی و  هب  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  ناوریپ  نایعیـش و  زا  رظن  فرص 
یهقف و نّودم  ثیدح  ياهباتک  نایعیش  نامز  نآ  رد  تسام . سرتسد  رد  فلتخم  باوبا  رد  یثیداحا  اهنآ ، رفن  داتـشه  دصکی و  دودح  زا 

باحصا زا  هتسد  نآ  هب  ار  اهنآ  زین  ماما  دندیسرپیم . ماما  زا  ار  دوخ  تالکـشم  الکو  نیمه  قیرط  زا  دنتـشاد و  رایتخا  رد  ار  همئا  یمالک 
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قیقد تاعالطا  خیرات  هچرگ  يدعب - نئارق  زا  « 3 . » دندشیم نومنهر  دندوب  تیب  لها  هب  دنمهقالع  رایسب  هتـشاد و  يدایز  هقباس  هک  دوخ 
نآ مظنم  ياهتیلاعف  نویدم  هعیش  هعماج  هک  دیمهف  ناوتیم  یبوخ  هب  دراذگیمن - ام  سرتسد  رد  اهنامز  نآ  رد  هعیش  تیعـضو  زا  یکاح 

. تسا هدوب  مالّسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  تیب  لها  هب  ناناملسم  قیمع  تبحم  نویدم  نینچمه  نآ و  يالکو  ناراوگرزب و 
لیلد هب  عومجم - رد  هیدیز  دنتخادنا . هار  هب  یمالسا  دالب  رس  ات  رس  رد  یعیـسو  ياهمایق  زین  هیدیز  همئا  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  هرود  رد 

، دـندادیم ناشن  تین  صولخ  تقادـص و  دوخ  مایق  رد  هک  تاقوا  زا  یخرب  یلو  دـندوب . دورطم  همئا  رظن  زا  هیماـما - اـب  ناشدـنت  دروخرب 
یناهفـصا جرفلا  وبا  نییبلاطلا  لتاقم  رد  ار  اهمایق  نیا  هب  طوبرم  رابخا  دـندرکیم . يدردـمه  ناـنآ  اـب  یفطاـع  رظن  زا  زین  یماـما  ناـیعیش 

. دید ناوتیم 

نانآ تارایتخا  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما  يالکو 

رد دوب . یسابع  يافلخ  يوس  زا  دیدش  قانتخا  اب  هارمه  مالّسلا  مهیلع  هعیش  ناماما  نیرخآ  نارود 
______________________________

ص 313 یشاجنلا ، لاجر  (. 1)
38 صص 39 - مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 91 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  (. 2)

ص 83 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 11 ؛ یشک ، لاجر  (. 3)
ص:513  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یعیش دض  ياهتیلاعف  زا  نارود ، نیا  رد  هعیش  یّمک  دشر  دوب . هدش  هدرتسگ  یمالسا  دالب  رس  ات  رس  رد  هعیـش  نارود ، نیمه  رد  لاح  نیع 
یبوخ هب  عیـشت  نوزفازور  شرتسگ  زا  يریگولج  روظنم  هب  ماکح  یماظن  یـسایس و  تامادقا  زا  نینچمه  هدنام و  ياج  رب  هرود  نیا  زا  هک 

ترـضح و نآ  نایم  دمآ ، دهاوخ  ناریا  نایعیـش  اب  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  طابترا  هرابرد  نیا  زا  دـعب  هک  یتروص  نامه  هب  تسا . نشور 
هلأسم دوب  طابترا  نیا  ماکحتـسا  ماود و  شیادـیپ و  نماض  هک  یمتـسیس  دوب . رارقرب  هطبار  زین  رگید  یحاون  رـصم و  نمی ، قارع ، ناـیعیش 
داجیا راک  مالّسلا  امهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  نآ  زا  سپ  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ماما  فرط  زا  تلاکو  ناونع  هب  هک  یناسک  دوب . تلاکو 
یهقف یمالک و  تالضعم  رد  ماما ، يارب  نآ  لاسرا  سمخ و  يروآعمج  رب  هوالع  دنتشاد  هدهع  رب  ار  نایعیش  ماما و  نایم  طابترا  میظنت  و 

الکو نیا  زا  يدارفا  یهاگ  دنتـشاد . دوخ  هقطنم  رد  يروحم  تیعقوم  يدـعب ، ماما  تماما  نتخادـنا  اج  رد  هتـشاد و  ياهدـنزاس  شقن  زین ،
اهنآ نیزگیاـج  يرگید  ناـسک  طیارـش  نیا  رد  دـنتفرگیم . رارق  تارـضح  نآ  بیذـکت  دروم  هدـش و  ماـما  طـخ  زا  فارحنا  شوختـسد 

. دندشیم
زا هکنانچ  نیسح : مساج  رتکد  هتشون  هب  درکیم . افیا  هعیش  یگنهرف  یسایس و  تیعقوم  تیبثت  رد  یساسا  یشقن  تلاکو ، ماظن  يور  ره  هب 

: دشیم میسقت  هقطنم  راهچ  هب  الکو  نییعت  يارب  رظن  دروم  ياهرهش  دوشیم ، هدافتسا  یخیرات  تایاور 
. هفوک داوس و  نئادم ، دادغب ، فلا :

. زاوها هرصب و  ب :
. نادمه مق و  ج :

«1 . » رصم و  نمی ، زاجح ، د :
مهدزای ماما  زین  داوج و  ماما  لاح  حرش  رد  هکنانچ  دندوب . هطبار  رد  ماما  اب  نئمطم  دارفا  طسوت  مه  نآ  همان ، هلیـسو  هب  رتشیب  همئا  يالکو 

ناشنایعیـش هب  ییاـههمان  ّیط  ناراوگرزب ، نآ  یمـالک  یهقف و  فراـعم  زا  ياهدـمع  شخب  میاهدرک ، دـیکأت  هتکن  نیا  رب  مالّـسلا  اـمهیلع 
هتفرگ رارق  ام  سرتسد  رد  هزورما  هدمآ و  یثیدح  رداصم  رد  اههمان  زا  لقن  هب  هک  دیسریم 
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______________________________

ص 137 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  (. 1)
ص:514  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دوب دادغب  يارق  زا  اینیمه  یلاها  زا  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما  يالکو  زا  یکی  رفعج  نب  یلع  تسا .
ینـالوط هرود  ندـنارذگ  زا  سپ  يو  درک . ینادـنز  تشادزاـب و  ار  وا  نآ  لاـبند  هب  هک  دوب  هدیـسر  لـکوتم  هب  ییاهـشرازگ  يو  هراـبرد 

«1 . » دش راگدنام  اجنآ  رد  رمع  رخآ  ات  تشگ و  هکم  راپسهر  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  روتسد  هب  نادنز ،
خساپ رد  ییاههمان  ینیوزق - متاح  نب  سراف  مان  هب  تالغ - ياسؤر  زا  یکی  ربارب  رد  يو  تیعقوم  دییأت  ددص  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما 

«2 . » تسا هدش  هتشون  لاس 240  رد  اههمان  نیا  دناهتشون . باحصا  زا  یخرب 
یلع وبا  يو  زا  سپ  هک  هدوب  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  يالکو  زا  « 3  » یلع وا  دنزرف  رگید - یخرب  شرازگ  هب  انب  ای - ّهبر و  دـبع  نب  نسح 

: تشون نینچ  لالب  نب  یلع  هب  ياهمان  یط  لاس 232  رد  ماما  دش . مالعا  نییعت و  وا  نیشناج  ناونع  هب  ترضح  نآ  فرط  زا  دشار  نب 
خیـش ّکنأ  ملعأ  دـق  دـحأ و  همّدـقتی  يذـّلا ال  هدـنع  امب  ۀـفرعملاب  کلذ  یلع  هتنمتئا  ّهبر و  دـبع  نب  نیـسحلا  ماقم  ّیلع  ابا  تمقأ  ّینا  مث 
کلذ یلع  ّیلاوم  ّضحت  نأ  کلبق و  ّقحلا  عیمج  هیلا  میلـسّتلا  هل و  ۀعاّطلاب  کیلعف  کلذ  باتکلاب  کمارکإ  كدارفإ و  تببحأف  کتیحان 

نم یطعی  هّللا  ّنإف  رجا ، هّللا و  نم  ءازج  هب  کل  انیدل و  بوبحم  انیلع و  ریفوت  کلذف  هتیافک  هنوع و  یلا  اببس  ریصی  ام  کلذ  نم  مهفّرعت  و 
«4 . » اریثک هّللا  دمحأ  یّطخب و  تبتک  هّللا و  ۀعیدو  یف  تنأ  هتمحرب و  ءازجلا  ءاطعإلا و  لضفأ  ءاشی 

رد یـسک  هک  وا - تناما  تناید و  هب  اریز  مداد ؛ رارق  دوخ  نیما  ماقم  نیا  رد  ار  وا  مدیزگرب و  ّهبر  دـبع  نب  نیـسح  ياج  هب  ار  یلع  وبا  نم 
. مدوب انشآ  تفرگیمن - یشیپ  وا  رب  نآ 

، سپ مزاس . هاگآ  عوضوم  نیا  زا  اصوصخ  ار  وت  ياهمان  یط  هدرک ، لیلجت  وت  زا  متساوخ  اذل  یتسه و  تدوخ  هقطنم  خیش  وت  هک  منادیم 
نانچ اهنادب  هدرک و  قیوشت  يو  زا  تعاطا  هب  ار  ام  ناتسود  راپسب و  يو  هب  تسوت  شیپ  هک  یهوجو  هیلک  نک و  تعاطا  یلع  وبا  زا 

______________________________

ص 232 هیصولا ، تابثا  یشک ؛ زا  ص 271  ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  607 ؛ صص 608 - یشک ، لاجر  (. 1)
525 صص 527 - یشک ، لاجر  (. 2)

: دیوگیم مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  لیکو  ناونع  هب  ّهبر  دبع  نب  نیـسح  یفرعم  زا  سپ  هدرک و  ثحب  لیـصفت  هب  هراب  نیا  رد  یناقمام  (. 3)
: کن دنشاب . هدوب  ترضح  نآ  لیکو  ییاهنامز  رد  شردپ  مه  یلع  مه  هک  تسین  دیعب 

331 صص 332 - ج 1 ، لاقملا ، حیقنت 
ص 222 ج 50 ، راحب ، ص 513 ؛ یشک ، لاجر  (. 4)

ص:515  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
تیاعر ناونع  هب  وت  مادقا  نیا  دشاب و  شیاهراک  ماجنا  رد  وا  تیافک  ببـس  يو و  زا  ام  نایعیـش  يرای  هزیگنا  یهاگآ  نیا  هک  هد  یهاگآ 

دوخ تمحر  هب  دـهاوخ  سک  ره  هب  ادـخ  دـیامرفیم . اـطع  رجا  شاداـپ و  ار  وت  دـنوادخ  راـک  نیا  رطاـخ  هب  هدوب و  اـم  بولطم  وا  مارتحا 
. منکیم ناوارف  ساپس  دمح و  ار  ادخ  هتشون و  دوخ  طخ  هب  ار  همان  نیا  مراپسیم . ادخ  هب  ار  وت  دیامرفیم . اطع  ار  اهشاداپ  نیرترب 

لمع عیـسو  هقطنم  کی  رد  هک  نانآ  اب  ار  ءزج  يالکو  طاـبترا  هوحن  لـیکو و  کـی  تاراـیتخا  هزوح  فیاـظو و  هماـن ، نیا  نتم  رد  تقد 
. دهدیم ناشن  یبوخب  دناهدرکیم 

تعاطا دشار ، نبا  تیعقوم  نایب  نمض  نآ  رد  هک  تسا  تسد  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  يرگید  همان  دشار  نب  یلع  وبا  نیمه  هرابرد 
. تسا هدش  دادملق  ماما  ادخ و  زا  تعاطا  يو ، زا 
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: تسا نینچ  هدش  دای  همان  رد  ماما  ترابع  نیع 
«1 . » هلضف نم  مکدیزی  هّللا و  مکرجأی  قیرطلا  اومزلاف  ینایصع  یلا  جورخلا  هنایصع  یلا  جورخلا  یتعاط و  هتعاط  یف  تبجوأ  دقف 

دینک ظفح  ار  هّیور  نیا  سپ  تسا ؛ نم  نامرف  زا  یچیپرس  وا  نامرف  زا  یچیپرـس  هب  مادقا  مداد و  رارق  يو  زا  يوریپ  رد  ار  دوخ  زا  تعاطا 
. دیازفیب امش  رب  دوخ  لضف  زا  دهد و  رجا  امش  هب  ادخ  هک 

ّصاخ هیحان  رد  مادـک  ره  یلع  وبا  وت و  نک ، رذـح  یلع  وبا  اب  دروخرب  زا  دناهتـشون : حور  نب  بویا  هب  باطخ  يرگید  هماـن  رد  روطنیمه 
شرافـس حون  نب  بویا  هرابرد  نآ  یط  هتـشون و  یلع  وبا  هب  زین  ار  همان  نیمه  نیع  دینک . لمع  دشابیم  ناتهدـهع  رب  هک  یفیاظو  هب  دوخ 

. دـنکن تفایرد  يزیچ  يرگید  هقطنم  زا  هتخادرپ و  دوخ  هقطنم  رد  نایعیـش  یلام  روما  هب  مادـک  ره  هک  تسا  هتـساوخ  ود  نآ  زا  هدومرف و 
«2»

یکی يزار  قاحسا  نب  دمحا  لامتحا  هب  هک : دوشیم  طابنتسا  نینچ  هدروآ ، يروباشین  قاحـسا  نب  لیعامـسا  هرابرد  یّـشک  هک  یتیاور  زا 
«3 . » تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  يالکو  زا  رگید 

______________________________

ص 220 ج 50 ، راحب ، ص 514 ؛ یشک ، لاجر  (. 1)
ص 514 یشک ، لاجر  (. 2)

ص 320 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  (. 3)
ص:516  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  يداه  ماما  بتکم  رد  نآرق  تلاصا 

لها هک  ياهلأسم  دوب ؛ نآرق  فیرحت  لکشم  دندش ، اهنآ  هب  یمالسا  قرف  رگید  هلمح  ببس  هدروآ و  دیدپ  هعیـش  تالغ  هک  یتافارحنا  زا 
ناناملسم تیرثکا  لاح  نیع  رد  دنتسه . نآ  راتفرگ  فیرحت ، يواح  تسردان  تایاور  زا  ياهراپ  هب  ناشیاهباتک  لامتـشا  تلع  هب  زین  تنس 

حاضیا زا  هکنانچ  لاح ، نیا  اب  دناهدرک . دروخرب  تسردان  داقتعا  نیا  اب  تدش  هب  تالغ ، زا  ياهراپ  زجب  یماما ، هعیش  تنس و  لها  زا  معا 
. تسا هدوب  اهنابز  رس  رب  هعیش  هب  نآرق  فیرحت  هب  داقتعا  ماّهتا  يرجه ، موس  نرق  رد  دیآیمرب ، یلزتعم  طایخ  راصتنا  ناذاش و  نبا 

زا ثحب  رد  اـم  دناهتـشاد . مـالعا  لـطاب  ار  نآ  اـب  فلاـخم  تیاور  ره  هداد و  نآرق  هب  ار  تلاـصا  هراوـمه  هعیـش  همئا  ماـّهتا ، نیا  ربارب  رد 
. میتخادرپ هلأسم  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز 

نآ دومرف و  هیکت  نآرق  تلاصا  رب  تدش  هب  هدرک ، لقن  ترضح  نآ  زا  یناّرح  هبعش  نبا  هک  یلصفم  هلاسر  نمض  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 
هب ار  نآرق  یمسر  روط  هب  نیا ، رب  نوزفا  دومن . مالعا  قیقد  يرایعم  ناونع  هب  حیحصان  زا  حیحص  صیخشت  تایاور و  شجنـس  ماقم  رد  ار 

. درک حرطم  دننکیم ، دانتسا  نادب  یمالسا  ياههورگ  همه  هک  ینتم  اهنت  ناونع 
دریگ رارق  لمع  يانبم  دیاب  تسا و  قح  هک  یتایاور  تسخن  دیامنیم : میسقت  هتسد  ود  هب  ار  رابخا  لوا ، هلحرم  رد  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 

هک دـش  رکذـتم  هتکن  نیا  رب  ار  تّما  هبطاق  عامجا  ماما  سپـس  دوش . بانتجا  نادـب  لـمع  زا  دـیاب  تسا و  لـطاب  هک  يراـبخا  مود  هتـسد  و 
: دومرف هاگنآ  و  درادن » يدیدرت  نآ  رد  ياهقرف  چیه  تسا و  قح  نآرق  »

اریز درک ؛ فارتعا  نآ  تّحص  رب  تسیاب  تفریذپن ، ار  نآ  تّما  زا  یهورگ  اما  تشاذگ ، هّحـص  یتیاور  تّحـص  رب  نآرق  هک  یتروص  رد  »
هک یلوزن  نأش  ساسا  رب  تیالو  هیآ  هب  هجوت  اب  ار  نیلقث  ثیدح  هنومن ، ناونع  هب  سپس  دنراد ». رظن  قافتا  نآرق  تیناقح  رب  لصا ، رد  هک 

نیب رما  لـب  ضیوفت  ـال  ربج و  ـال  : » ثیدـح حیـضوت  هراـبرد  نآ  زا  سپ  دـنکیم . رکذ  هدـش  لـقن  ّتنـس  لـها  تاـیاور  رد  هیآ  نیا  يارب 
اب دیآیم و  نآرق  غارس  هب  زاب  نیرمألا »
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ص:517  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. درادیم زاربا  ثیدح  تّحص  زا  ار  نآ  دییأت  ددعتم ، تایآ  هئارا 

نایاپ رد  دـهدیم و  هئارا  دراد ، هراشا  ضیوفت  هب  رگید  تهج  زا  ربج و  رب  یتهج  زا  هک  نآرق ، زا  هیآ  اههد  دوخ ، لالدتـسا  لوط  رد  ماـما 
«1 . » دنکیم هدافتسا  دهاش  ناونع  هب  هراب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نیتم  مکحم و  نانخس  زا 

یتیاور رد  « 2 . » تخاس دوخ  رظن  لوبق  هب  مزلم  ار  همه  نآرق ، هب  دانتسا  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  یفالتخا ، هلأسم  کی  هرابرد  رگید  یتسـشن  رد 
«3 . » هیبن ۀّنس  هللا و  باتک  قفاوی  امب  الا  انیلع  قّدصی  مالّسلا ال  امهیلع  هللا  دبع  وبا  رفعج و  وبا  ناک  تسا : هدمآ  هدرک ، لقن  یشایع  هک  زین 

مالک ملع  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما 

رد هعیـش  یگدنکارپ  تخاسیم . راوشد  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  يارب  ار  اهنآ  تیاده  راک  هعیـش ، ياههورگ  نایم  رد  دوجوم  ءارآ  فالتخا 
، رادوریگ نیا  رد  دوـب . هدـش  تلع  رب  دـیزم  دـنتفرگیم ، رارق  نارگید  يارآ  زا  ياهراـپ  ریثأـت  تحت  هاـگیبوهاگ  هک  نـیا  فـلتخم و  دـالب 
زا یتیاور  دندادیم . ناشن  رتقیمع  رایسب  ار  نآ  هدوزفا و  تافالتخا  نیا  هنماد  رب  زین  هعیش  دض  نابّصعتم  یعیش و  ریغ  ياههورگ  باحـصا 

شیپ زا  هیروفعی  هیراّمع ، هیرارز ، ياـهمان  هب  یبهاذـم  قرف ، باحـصا  زا  یکی  دـهدیم  ناـشن  راکـشآ  روط  هب  هک  تسا  تسد  رد  یـشک 
تبـسن روفعی  یبا  نبا  و  یطاباس ، رامع  هرارز ، مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  گرزب  باحـصا  زا  یکی  هب  ار  اهنآ  زا  کـی  ره  تخاـس و  دوخ 

«4 . » تسا هداد 
ناـیم یلخاد  تاـفالتخا  نیمه  اـهنآ ، زا  یخرب  همـشچرس  هـک  دـنتفرگیم  رارق  ییاهـشسرپ  ربارب  رد  یهاـگ  مالّـسلا  مـهیلع  هعیـش  ناـماما 

نیا زا  یکی  دندرکیم . هلخادم  نآ  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  دوب و  رتقیمع  يدراوم  رد  تشاد و  يروص  هبنج  هاگ  هک  دوب  یعیـش  ناروشناد 
ریما ترـضح  ياههبطخ  دـندرکیم . دـیکأت  هیزنت  هیرظن  تیناقح  رب  زاـغآ  ناـمه  زا  هعیـش  همئا  دوب . هیزنت  هیبشت و  ثحب  یمـالک ، لـئاسم 

رد هراومه  راوگرزب  نآ  زا  سپ  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
______________________________

ص 225 ج 2 ، راونالا ، راحب  ص 251 ؛ ج 2 ، جاجتحالا ، 338 ؛ صص 356 - لوقعلا ، فحت  (. 1)
28 صص 29 - مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 443 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 2)

ص 244 ج 2 ، راونالا ، راحب  ص 9 ؛ ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  (. 3)
ص 324 ج 9 ، لاجرلا ، سوماق  ص 265 ؛ یشک ، لاجر  (. 4)

ص:518  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
خیـش هک  زین  همئا  ریاس  زا  هدـش  لقن  تایاور  تساعّدـم . نیا  هاوگ  نیرتهب  دوب ، اهنآ  نایعیـش  یتح  مالّـسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  سرتسد 

زا هیبـشت  تمهت  لاـح ، نیا  اـب  دراد . تلـالد  هلأـسم  نیمه  رب  هدروآ ، درگ  دـیحوتلا »  » باـتک رد  ار  اـهنآ  شاهدرتـسگ  شـالت  اـب  قودـص 
یخرب اهنت  دناهدوب ، فصنم  يدودح  ات  هک  ییاهنآ  هتبلا  دناهداد . تبسن  هعیش  هب  ار  نآ  هراومه  قرف ، باحـصا  هک  تسا  یجیار  ياهتمهت 

. دناهدرک مهتم  رما  نیدب  ار  یعیش  ياههقرف  زا 
هعیش ياملع  اهدعب  هکنانچ  دنتـشاد ، لوذبم  هعیـش  نماد  زا  تمهت  نیا  عفر  يارب  ار  دوخ  یعـس  تیاهن  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  ربارب ، رد 

رد ار  دوخ  دیحوتلا »  » باتک فیلأت  هزیگنا  هک  تسا  قودص  خیـش  هلمج  نآ  زا  دـندرک . لابند  ار  دوخ  ناماما  ياهـششوک  هراب  نیا  رد  زین 
«1 . » تسا هدرک  دای  هعیش » زا  هیبشت  ههبش  عفد   » شباتک همدقم 

هچ رگا  رفن ، ود  نیا  تسا . ملاـس  نب  ماـشه  مکح و  نب  ماـشه  هب  بوـسنم  لاوـقا  مهم ، لاـثم  کـی  ناوـنع  هـب  هراـب  نـیا  رد  نـشور  هـتکن 
ياجبان ندرب  راک  هب  اهنت  تسناد ، دیاب  یلو  تشاگن ، ملاس  نب  ماشه  رب  در  رد  ياهلاسر  مکح  نب  ماشه  یتح  دناهتشاد و  مه  اب  یتافالتخا 
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ناونع هب  مکح ، نب  ماشه  هک  دـح  نآ  ات  دـش  هعیـش  رب  میـسجت  هیبشت و  تمهت  داریا  أشنم  اهنآ ، يوس  زا  ادـخ  رب  نآ  قالطا  مسج و  ظـفل 
«2 . » تسا هدش  یفرعم  هیبشت  هب  دقتعم  یضفار  کی 

. تسا هدرک  زورب  ناققحم  زا  یخرب  نایم  رد  ییاهرظن  فالتخا  هن ، ای  تسا  هتـشاد  میـسجت  هب  داقتعا  مکح  نب  ماشه  اـیآ  هک  هراـب  نیا  رد 
کی نایب  دصق  دنوادخ ، هرابرد  مسج  ظفل  ندرب  راکب  اب  ماشه  هک  دناهداد  حیـضوت  یبوخ  هب  هعیـش  ياملع  زین  برع و  ناققحم  زا  یخرب 

هدرکیم هدارا  ار  دوجوم  نآ ، زا  هتـسنادیم و  قواـسم  حالطـصا  هب  اـنعم و  مه  ءیـش »  » اـب ار  مسج »  » يو هکلب  هتـشادن  ار  یهیبـشت  هیرظن 
«3 . » تسا

یعون ار  نآ  ناوتیم  عقاو  رد  و  دـندوب - ماـشه  يأر  نیا  زا  ناـفلاخم  هدافتـسا  ءوس  هجوتم  هک  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  لاـح ، نیا  اـب 
هیرظن اب  تسناد - ماشه  بناج  زا  یگقیلسجک 

______________________________

ص 17 دیحوتلا ، (. 1)
ص 61 راصتنالا ، (. 2)

.7 صص 108 - هرامش 19 ، انثارت ، هلجم  مالک ،» لها  ریاس  فقاوم  مکح و  نب  ماشه  نیب  ماسجالاک  مسج ال  ۀلوقم  : » کن (. 3)
ص:519  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دندرک يربم  هیبشت  میسجت و  هب  داقتعا  زا  ار  وا  بسانم ، ياهتصرف  رد  هک  دنچ  ره  دناهتساخرب ؛ تفلاخم  هب  وا  فرط  زا  هدش  زاربا 
هدش لقن  ترضح  نآ  زا  مکح  نب  ماشه  هدیقع  بیذکت  رد  هک  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یتیاور  حیضوت  يارب  دوب  ياهمدقم  الاب  بلاطم 

: دیوگ فلد  یبا  نب  رقص  تسا .
بـضغف مکحلا ؛ نب  ماشه  لوقب  لوقأ  ّینا  هل : تلق  دیحّوتلا و  نع  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  ابا  تلأس 

یبا نب  ای  ةرخآلا ، اینّدـلا و  یف  ءارب  هنم  نحن  مسج و  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنأ  معز  نم  اّنم  سیل  ّهنا  ماشه ، لوقل  مکل و  ام  لاق : ّمث  مالّـسلا ) هیلع  )
«1 . » همّسجم هثدحم و  هّللا  ثدحم و  مسجلا  ّنإ  فلد !

؟ راکهچ ماشه  لوق  اب  ار  امش  دومرف : تفشآرب و  ماما  متسه ؛ مکح  نب  ماشه  هدیقع  رب  نم  مدرک : ضرع  مدیـسرپ و  دیحوت  هرابرد  ماما  زا 
، مسج فلد ! یبا  رـسپ  يا  میرازیب . اهنآ  زا  ترخآ  ایند و  رد  ام  تسا و  مسج  ّلج  ّزع و  يادـخ  دـنربیم  نامگ  هک  یناسک  دنتـسین  اـم  زا 

. تسا هدیشخب  تیمسج  نادب  هک  تسوا  تسادخ و  نآ  هدنروآدیدپ  تسا و  قولخم  دوخ 
: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

یف ملاس  نب  ماشه  مسجلا و  یف  مکحلا  نب  ماشه  لاق  اّمع  هلأـسأ  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  یلا  تبتک  لاـق : ّیجّخّرلا  جرفلا  نب  دّـمحم  نع 
«2 . » ناماشهلا لاق  ام  لوقلا  سیل  ناطیّشلا ، نم  هّللاب  ذعتسا  ناریحلا و  ةریح  کنع  عد  مالّسلا : هیلع  بتکف  ةروّصلا ؛

نآ زا  تروص  هرابرد  ملاس  نب  ماشه  نخـس  مسج و  هرابرد  مکح  نب  ماشه  راـتفگ  هراـبرد  هتـشون و  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  هب  ياهماـن 
: دنتشون خساپ  رد  مدرک ؛ لاؤس  ترضح 

. تسین ام  زا  دناهتفگ  ملاس  نب  ماشه  مکح و  نب  ماشه  هک  ار  هچنآ  رب . هانپ  ادخ  هب  ناطیش  زا  راذگب و  رانک  ار  ناگتشگرس  ینادرگرس 
«3 . » تسا هدش  زاربا  ماشه  هب  بوسنم  رظن  نیا  اب  يدیدش  تفلاخم  زین  مالّسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  فرط  زا 

______________________________

ص 104 دیحوتلا ، (. 1)
ص 97 نامه ، (. 2)

97 صص 105 - دیحوتلا ، کن : (. 3)
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ص:520  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نینچ ربارب  رد  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  بترم  روط  هب  دـش و  نایعیـش  نایم  یتافالتخا  زورب  بجوم  ملاس  نب  ماشه  مکح و  نب  ماشه  ناـنخس 

مالّـسلا هیلع  يداـه  ماـما  هب  نینچنیا  ياهماـن  هراـب ، نیا  رد  تسا  ینادـمه  دـمحم  نب  میهاربا  اـهنآ  هلمج  زا  دـنتفرگیم . رارق  ییاهـشسرپ 
: تشون

. دنهدیم ناشن  شیارگ  هیبشت  هب  رگید  ياهدع  میسجت و  هب  يرامش  دناهدش . فالتخا  راچد  دیحوت  هرابرد  هیحان  نیا  رد  امش  نارادتسود 
: تشون نینچ  باوج  رد  ماما 

«1 . » ریصبلا عیمّسلا  وه  ءیش و  هلثمک  سیل  فصوی ، ّدحی و ال  نم ال  ناحبس 
. تسانیب اونش و  اتمهیب و  وا  تسا . نکمم  وا  فصو  هن  دریذپیم و  يّدح  هن  هک  ییادخ  تسا  هزنم 

نایعیش نایم  رد  فالتخا  زورب  زا  يزراب  ناشن  هک  دناهدرک  لقن  رگید  یـصاخشا  و  « 2  » یناشاک یلع  نب  دمحم  زا  ار  شسرپ  نیمه  دننام 
. تسا هنیمز  نیا  رد 

یتیاور تسا - جیار  نآ  ناکم  هب  لوق  ثیدح  لها  ههّبـشم و  نایم  رد  هکنانچ  تمایق - زور  رد  هچ  رگا  ادخ ، تیؤر  ناکما  مدع  دـییأت  رد 
هب ادخ  ندمآ  ورف  يرگید  تیاور  رد  و  « 3 ، » لالدتسا ضرعم  رد  تیؤر  ناکما  مدع  نآ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا 

«4 . » تسا هتفرگ  رارق  ماما  راکنا  دروم  تّدش  هب  ایند  نامسآ 
يایوگ اهنآ  همه  هدش و  لقن  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  تسا  لّصفم  رایـسب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تیاور  کی  تسیب و  زا  شیب  هراب ، نیا  رد 

«5 . » دوب هتفرگ  رارق  هیزنت  عضوم  رد  ماما  هک  تسا  نآ 
رب هلاسر ، نیا  رد  تسا . تسد  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یلّـصفم  هلاسر  زین  رایتخا  ربج و  هلأسم  هرابرد  هعیـش  ناماما  داـقتعا  نوماریپ 

- هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  نیرمألا -» نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال   » ثیدـح ّلـح  حرـش و  رد  نآرق ، تاـیآ  ساـسا 
«6 . » تسا هدش  نایب  ضیوفت ، ربج و  هلأسم  رد  هعیش ، یمالک  ینابم  هدمآ و  لمع  هب  ششوک 

: دناهدومرف نینچ  هلأسم  نیا  هرابرد  هلاسر ، نیا  زا  یشخب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما 
______________________________

ص 102 ج 1 ، یفاکلا ، ص 101 ؛ دیحوتلا ، (. 1)
نامه (. 2)

ص 109 دیحوتلا ، ص 97 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص 126 ج 1 ، یفاکلا ، (. 4)

84 صص 94 - مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  (. 5)
198 صص 213 - مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  356 ؛ صص 338 - لوقعلا ، فحت  (. 6)

ص:521  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
یـضر هرمأ و  عاّبتا  مهنم  لبقف  دارأ  امب  مهاهن  مهرمأف و  اهب ، مهدّبعت  ۀعاطتـسا  مهکّلم  هتردقب و  قلخلا  قلخ  ّزع  ّلج و  هّللا  ّنإ  لوقن : نکل 

هرکی اّمع  یهنی  هب و  رمأی  دیری و  ام  راتخی  یهّنلا  رمألا و  یف  ةریخلا  هّلل  اهیلع و  هبقاع  هاصع و  نم  ّمذ  هتیـصعم و  نع  مهاهن  و  مهل . کلذـب 
«1 . » ۀغلابلا ۀمکحلا  ۀفصّنلا و  لدعلا و  رهاظ  ّهنأل  هیصاعم  بانتجا  هرمأ و  عاّبتال  هدابع  اهکّلم  یّتلا  ۀعاطتسالاب  هیلع  بقاعی  و 

ار نانآ  سپ  داد . یگدـنب  تدابع و  ییاـناوت  اـهنآ  هب  دـیرفآ و  ناـیاپیب  تردـق  هب  ار  دوخ  ياههدـیرفآ  لـج  ّزع و  يادـخ  مییوگیم : اـم 
اهنآ دش و  یضار  نانآ  زا  نیمه  هب  تفریذپ و  ار  شرماوا  زا  يوریپ  نانآ ، زا  دومرف و  یهن  تساوخیم  هچنآ  زا  رما و  تساوخیم  هچنادب 

هب تسادخ . اب  رایتخا  باختنا و  قح  یهن ، رما و  رد  داد . رارق  تساوخزاب  دروم  ار  نانامرفان  نآ ، يانبم  رب  تشادزاب و  دوخ  ینامرفان  زا  ار 
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ییاـناوت دوـخ  ناگدـنب  هب  هک  نآ  رطاـخ  هب  دـیامرفیم ، هذـخاؤم  نآ  ساـسا  رب  هدرک و  یهن  دراد ، هارکا  هچنآ  زا  رما و  دـهاوخیم  هچنآ 
. تسا راکنا  لباق  ریغ  راکشآ و  شاهغلاب  تمکح  فاصنا و  تلادع و  وا  اریز  تسا ؛ هدومرف  اطع  ار  ناهانگ  زا  زیهرپ  رماوا و  زا  يوریپ 

. تسا هدش  هداد  خساپ  هدش ، لالدتسا  ربج  تابثا  رد  تایآ  زا  یخرب  رهاوظ  هب  دانتسا  اب  هک  یتاهبش  زا  نآ  لابند  هب 
. تسا ضیوفت  ربج و  هلأسم  تایاور  نآ  زا  مقر ، نیرتشیب  هدـش ، لقن  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  تاجاجتحا  ناونع  هب  هک  یتاـیاور  ناـیم  رد 

«2»

ترایز اعد و  گنهرف  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما 

هراشا

قرف زا  کی  چیه  هک  يروط  هب  تسا ، رادروخرب  ینغ  رایسب  تارایز  هیعدا و  گنهرف  زا  هعیـش  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  ار  تیعقاو  نیا 
هیکزت ینید و  صولخ  هک  تسا  یعیش  نافرع  عیشت و  يونعم  هرهچ  زا  ناشن  نیا  دنتـسین . دنمهرهب  تارایز ، هیعدا و  رادقم  نیا  زا  یمالـسا 

. دشخبیم تّوق  عیشت  هعماج  رد  ار  سفن 
یناوارف هیعدا  نانآ  زا  یخرب  زا  هتشاد و  مالّسلا  مهیلع  ناماما  نایم  رد  ییالاو  هاگیاج  اعد 

______________________________

ص 205 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  (. 1)
198 صص 227 - نامه ، (. 2)

ص:522  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زین مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  همانراک  رد  میدرک . نایب  ار  اعد  شقن  مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  لاح  حرـش  رد  نیا  زا  شیپ  « 1 . » تسا هدش  لقن 

اب زاین  زار و  زج  هب  اهاعد  نیا  تسا . هدرک  افیا  ياهدمع  شقن  یعیش ، فراعم  اب  اهنآ  نتخاس  انـشآ  نایعیـش و  تیبرت  رظن  زا  ترایز  اعد و 
رثؤم رایـسب  هعیـش  یـسایس  تایح  رد  هک  یتاراشا  دراد ؛ یتاراشا  زین  یعامتجا  یـسایس - لئاسم  زا  ياهراپ  هب  فلتخم ، ياهتروص  هب  ادخ ،
هراشا اهاعد  نیا  رد  هحورطم  لئاسم  زا  هنومن  دنچ  هب  کنیا  تسا . هدرکیم  اقلا  عیـشت  هعماج  هب  ار  یـصاخ  میهافم  مظنم ، روط  هب  هدوب و 

: منکیم

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  مدرم و  نایم  دنویپ  داجیا  - 1

دوجو مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  هیعدا  یمامت  ابیرقت  اهاعد و  نیا  رد  هک  مالّسلا - مهیلع  دمحم  لآ  دمحم  رب  ررکم  ياهتاولص  رب  نوزفا 
زا ياهعطق  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هدش  یّصاخ  دیکأت  مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تّما و  نایم  ینتـسسگان  مکحم و  طابترا  هب  تبـسن  دراد -

: دییامرف هظحالم  ار  اعد  کی 
«2 . » الّبقتم مهب  یلمع  لعجا  ةرخآلا و  اینّدلا و  یف  مهنیب  ینیب و  عطقت  هلآ و ال  دّمحم و  یلع  ّلصف  ّمهّللا 

هب ارم  لامعا  امرفم و  عطق  ترخآ  ایند و  رد  ار  ناشیا  نم و  نایم  طابترا  مالّـسلا و  مهیلع  دّمحم  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  اراگدرورپ !
. امرف لوبق  ناشیا  رطاخ 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  يربهر  الاو و  ماقم  رب  دیکأت  - 2

هب مالّـسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  تیب  لها  هدـش و  دـیکأت  انعم  نیا  رب  ررکم  روط  هب  هدـش ، تیاور  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هک  یتارایز  رد 
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، ءایبنالا ۀثرو  يدهلا ، ۀمئا  نمحرلا ، ءانما  دابعلا ، ۀساس  ممالا ، ةداق  ملعلا ، ناّزخ  ۀمحّرلا ، ندـعم  : » نوچمه ییاهریبعت  اب  نآ ، صاخ  يانعم 
یلع هّللا  ججح  و 

______________________________

. میاهدروآ ( 1376 ملق ، لها  رشن  نارهت ،  ) دباعلا ۀهزن  دهازلا و  ۀهزن  باتک  همدقم  رد  ار  هعیش  ییاعد  راثآ  زا  یتسرهف  (. 1)
ص 187 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 239 ؛ دّجهتملا ، حابصم  (. 2)

ص:523  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: هدمآ مالّسلا  مهیلع  يده  همئا  هب  باطخ  ترایز ، نیمه  رد  نینچمه  « 1 ، » دناهدش فصو  یلوالا » ةرخآلا و  ایندلا و  لهأ 

 ... هّلل نوعیطملا  نوفطصملا ، نوقداّصلا ، نوقّتملا ، نوبّرقملا ، نومّرکملا ، نوموصعملا ، نّویدهملا  نودشاّرلا ، ۀّمئالا  مّکنأ  دهشأ 
. دیتسه دنوادخ  عیطم  هدیزگرب و  وگتسار ، راگزیهرپ ، ادخ ، دزن  برقم  راوگرزب ، موصعم ، يداه ، دشرم ، ناماما  امش  هک  مهدیم  یهاوگ 
هک یتایصوصخ  ماما و  قیقد  فیرعت  اب  ار  نایعیش  هدرک ، نایب  ار  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  صیاصخ  هک  نآ  رب  هوالع  تارقف ، نیا  همادا 

. دزاسیم انشآ  دشاب  اراد  دیاب 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  رب  دیکأت  - 3

: دیوگیم اهنآ ، هب  تبسن  تداهش  رد  دننادب . یهاگیاج  رد  ار  دوخ  ناماما  هک  دزومآیم  نایعیش  هب  رگید  یشخب  رد 
لـصف و  هتّنـس ...  متننـس  هماـکحأ و  عئارـش  مترـشن  هدودـح و  متمقأ  هضئارف و  متنّیب  هتوعد و  متنلعأ  یّتح  هداـهج  ّقح  هّللا  یف  متدـهاج  و 

هک هنوگنآ  امـش  هک  مهدیم ) تداهـش  . ) مکیلإ هرمأ  مکدـنع و  هناـهرب  هرون و  مکیف و  همئازع  مکیدـل و  هّللا  تاـیآ  مکدـنع و  باـطخلا 
، دیدرک هماقا  ار  یهلا  دودـح  هتخاس ، نشور  ار  یهلا  ماکحا  دـیدومن ، راکـشآ  ار  دـنوادخ  توعد  هک  اجنآ  ات  دـیدرک ، داهج  دوب  راوازس 
رد دنوادخ  ياههناوتسا  تسامش ، دزن  یهلا  تایآ  باطخلا و  لصف  دیدومن ...  راوتسا  ار  يدنوادخ  ياهتنس  دیداد و  رشن  ار  یهلا  تعیرش 

فراعم ماما ، دید  زا  بیترت  نیدب  هدش . راذگاو  امـش  هب  دنوادخ  رما  تسامـش و  دزن  مه  دـنوادخ  ناهرب  رون و  هک  نانچ  تسامـش ، نایم 
بتکم زا  يوریپ  هک  دنّقح  رب  یناسک  اهنت  تروص  نیا  رد  تفرگ . دای  ناوتیم  مالّسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  بتکم  رد  اهنت  ار  یهلا  هقح 
«2 . » قحال مکل  مزاّللا  قرام و  مکنع  بغاّرلاف  دناهداتفا ؛ رانک  قح  هّداج  زا  قرام و  هنرگو  دنشاب  هدرک  كاپ  نادناخ  نیا  تامیلعت  و 

______________________________

مامالا دنسم  ص 95 ؛ ج 6 ، بیذهت ، ص 272 ؛ ج 2 ، مالّـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ص 60 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  باـتک  (. 1)
ص 247 مالّسلا ، هیلع  يداهلا 

ص 249 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  (. 2)
ص:524  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

متس ملظ و  اب  هزرابم  - 4

مشچ هب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هدیسر  ياهاعد  رد  ینـشور  هب  بلطم  نیا  تسا . متـس  اب  هزرابم  هعیـش ، لوبقم  میهافم  نیرتراکـشآ  زا 
نارابج ناراکمتـس و  متـس  دـض  رب  دـنوادخ  زا  هک  تسا  ییاـعد  لقتـسم ، روط  هب  ملاـظلا » یلع  مولظملا  ءاـعد   » دـننام ییاـعد  دروخیم .

زا فده  دناوتیم  عقاو ، رد  یلو  هدش ، راذگاو  ادخ  هب  متـس  ندرب  نایم  زا  روکذم ، ياعد  رد  هک  تسا  تسرد  نیا  تسا . هدـش  دادمتـسا 
نیا تسا . نآ  ندرب  نایم  زا  يارب  یـساسا  مدـق  دوخ  نیا  هک  دـشاب  هعماج  رد  نآ  فلتخم  هوجو  متـس و  دوجو  زا  مدرم  ندرک  هاگآ  نآ ،

اراکـشآ هک  دش  اشنا  ترـضح  نآ  يوس  زا  دـش ، هتـشاد  اور  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  لکوتم  فرط  زا  هک  یتناها  متـس و  لابند  هب  اعد 
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. درذگیم مرتحم  هدنناوخ  رظن  زا  الیذ  اعد  نتم  دراد . یسایس  هبنج 
 ... روهقم عّورم  فئاخ  لج  بوضغم و  ّیلع  ّیغبم  بولغم  هئانعب  ّلذتسم  هناطلس  تحت  ماضتـسم  هیدی  یف  فعـضتسم  يدّیـس  ای  اذ  انأ  اهف 

هتلفغ یف  هأجفا  ردتقم و  زیزع  ذخأ  هنمأم  نم  هذخ  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلصف  یتوعد ، ۀباجإ  هیلع  ّیغبملا  مولظملا  رصان  ای  کلئسأف 
 ... قّزمم ّلک  هکلم  قّزم  هناوعأ و  هعومج و  هنع  ضضفا  هناطلس و  هتمعن و  هبلسا  رصتنم و  کیلم  ۀئجافم 

«1  ... » ۀیغابلا تائفلا  لذاخ  ای  هلذخا  ۀملاّظلا و  ممألا  ریبم  ای  هربا  نورقلا و  کلهم  ای  هکلها  ةربابجلا و  مصاق  ای  همصقا  و 

یلاغ نایعیش  يداه و  ماما 

رد ینورد  تالکشم  هک  هژیو  هب  دشیم . دراو  نانآ  رب  نانمشد  هلیسو  هب  جراخ و  زا  هک  دوبن  یتالکشم  زا  رتمک  هعیـش  ینورد  تالکـشم 
عیشت نماد  ات  دنتشاد  یعس  دوب  یلکش  ره  هب  مالّسلا  مهیلع  هعیش  ناماما  تهج ، نیمه  هب  تشاد . میقتسم  ریثأت  یجراخ  تالکـشم  شیازفا 

، تالغ اما  دننک . ادیپ  دوخ  ینورد  تالکـشم  لح  يارب  یهار  هلیـسو  نیدب  دنیامن و  درط  دوخ  زا  ار  تالغ  هدرک و  كاپ  ّولغ  ثول  زا  ار 
جک لیلد  هب  ای  ییوجدوس و  روظنم  هب 

______________________________

189 صص 190 - مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  (. 1)
ص:525  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

رد هک  نانچ  نآ  دـندرکیم ؛ دادـملق  هّیقت  یعون  ار  دوخ  اـب  همئا  ياـهتفلاخم  هدرک و  مالّـسلا  مهیلع  هعیـش  همئا  هب  بستنم  ار  دوخ  يرکف ،
رظن زا  هدروخ و  ار  نایلاغ  بیرف  ياهدـع  دـندوبن ، رادروخرب  ياهتفاـی  دـشر  یعیـش  گـنهرف  هقف و  ملع و  زا  نایعیـش  هک  تسد  رود  دـالب 

. داتفایم رثؤم  رایسب  رگید  قرف  دزن  نایعیش  نتخاس  ماندب  رد  نایرج  نیا  دندشیم . هدناشک  فارحنا  هب  یتدیقع 
. دنتشاد دوجو  نایلاغ  زا  يدارفا  زین  وا  باحصا  نایم  رد  اریز  دش ؛ ریگرد  نایلاغ  اب  نیشیپ ، ناماما  تیلاعف  همادا  رد  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 
رد يّولغ  هنوگ  ره  اب  هتسب و  لد  مالّسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  تخس  هک  لدتعم  دنمشناد و  نایعیـش  زا  یکی  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا 

اهلد هک  دنهدیم  تبسن  ناتناردپ  امش و  هب  ار  یثیداحا  دش : لاؤس  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ياهمان  یط  هک  هدرک  لقن  دوب ، فلاخم  نید 
؛ میهدیمن دوخ  هب  ار  نآ  ّدر  تأرج  دوشیم ، لـقن  امـش  راوگرزب  ناردـپ  زا  ثیداـحا  نیا  هک  لـیلد  نادـب  تسا و  زئمـشم  نآ  ندینـش  زا 

َّنِإ هیآ  رد  هک  دننکیم  لقن  دننکیم  یفرعم  امـش  نابوسنم  یلاوم و  زا  ار  دوخ  هک  ینیطقی  مساق  هکـسح و  نب  یلع  دـهدیم : همادا  هاگنآ 
زا روظنم  روطنیمه  تسا . هدوبن  دوجس  عوکر و  لها  هک  تسا  یـصخش  هب  هراشا  رکنم  اشحف و  « 1 ، » ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا 

. دننکیم لیوأت  لاونم  نیمه  رب  ار  یـصاعم  ننـس و  ضئارف و  زا  يروما  و  رانید ، مهرد و  یغلبم  تخادرپ  هن  تسا  صخـشم  يدرم  تاکز 
تـالیوأت نـینچ  نـیا  بـالجنم  زا  ار  اـهنآ  هتـشاذگ ، تـّنم  ناـتناوریپ  هـب  دـییامرف و  نـشور  اـم  يارب  ار  رما  نـیا  دـینادیم  تحلـصم  رگا 

: دنتشون باوج  رد  ترضح  نآ  دیهد . تاجن  زیمآفارحنا 
«2 . » هلزتعاف اننید  نم  اذه  سیل 

. دیزیهرپب نآ  زا  تسین  ام  نید  زا  تالیوأت  هنوگ  نیا 
لصفم رایسب  اهنآ  زا  یکی  خساپ  رد  ماما  باوج  هک  يروط  هب  تسا ، هدش  تیاور  زین  دایز  نب  لهس  هبیش و  نب  میهاربا  زا  همان  نیمه  دننام 
نایعیـش هدرمـش و  لطاب  ار  يو  نانخـس  تلاسر ، نادناخ  هب  وا  یگتـسباو  تیالو و  راکنا  هکـسح و  نب  دمحم  در  رب  هوالع  نآ  رد  هدوب و 

ره هب  هتساوخ  اهنآ  زا  یتح  تسا . هدومرف  رما  اهنآ  زا  بانتجا  هب  ار  دوخ 
______________________________

45 (: 29  ) توبکنع (. 1)
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ص 517 یشک ، لاجر  (. 2)
ص:526  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ینیطقی مساق  هکسح و  نب  دمحم  يرگید  تیاور  رد  « 1 . » دینک مادقا  ناشلتق  هب  گنردیب  دیدرک ، ادیپ  یسرتسد  هک  رفن  ود  نیا  زا  مادک 
«2 . » دناهتفرگ رارق  نیرفن  نعل و  دروم  ماما  يوس  زا 

نب نسح  « 3 . » تسا مالّـسلا  هیلع  نیرهاط  همئا  دورطم  تالغ و  ناگرزب  زا  زین  وا  هک  هدوب  ینیطقی  ینارعـش  مساـق  داتـسا  هکـسح  نب  یلع 
هیلع يداه  ماما  نعل  دروم  هک  یناسک  زا  دـناهدوب . هکـسح  نب  یلع  نادرگاـش  زا  زین  یقیرـش  یـسوم  نب  دـمحم  یمق و  ياـباب  نب  دـمحم 

يرازیب یمق  ياباب  نبا  زا  نآ  رد  هک  ياهمان  نمـض  ماما  دندوب . ینیوزق  متاح  نب  سراف  يریمن و  ریـصن  نب  دمحم  دـناهتفرگ ، رارق  مالّـسلا 
: دیامرفیم نایعیش  هب  باطخ  سپس  تسا . نم  باب  وا  ماهتخیگنارب و  تّوبن  هب  ار  وا  نم  هک  هدرب  نامگ  اباب - نبا  وا - دندومرف : دناهتسج 

«4 . » دیشکب ار  وا  دیتسناوت  رگا 
خسانت و هب  دقتعم  وا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تسا . هدوب  هیریـصن  ای  هیریمن و  هقرف  سیئر  درکیم ، توبن  ياعدا  هک  يریمن  ریـصن  نب  دـمحم 

ماما فرط  زا  هک  تشاد  اعدا  هدوب و  درم  اب  درم  جاودزا  مراـحم و  اـب  حاـکن  زاوج  هب  دـقتعم  نینچمه  مالّـسلا و  هیلع  يداـه  ماـما  تیبوبر 
نب دمحم  ناوریپ  تسا . هدرکیم  ینابیتشپ  ار  وا  زین  تارف  نب  نسح  نب  یسوم  نب  دمحم  تسا ؛ هدش  ثوعبم  توبن  هب  مالّـسلا  هیلع  يداه 

«5 . » دندشیم میسقت  هورگ  دنچ  هب  دوخ  هک  دناهدوب  یلاغ  ياههقرف  نیرتروهشم  زا  دناهدش ، هدناوخ  هیریصن  هک  ریصن 
زا همه  هک  دوب  سیئر  هاش  هب  فورعم  يدـنک  هّللا  دـبع  وبا  و  یناربط )  ) یناـفرط ساـبعلا  وبا  هقدـص ، نب  ساـبع  هرود  نیا  ناـیلاغ  رگید  زا 

«6 . » دناهدوب تالغ  ناگرزب 
یلع متاح و  نب  سراف  نایم  هک  یفالتخا  هرابرد  دنیامن و  کته  بیذکت و  ار  روتسد  متاح  نب  سراف  داد  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما 

دومن و رداص  ار  متاح  نبا  لتق  روتـسد  نینچمه  درک . درط  در و  ار  متاح  نبا  هتفرگ و  ار  رفعج  نب  یلع  بناـج  دوب ، هدـش  ادـیپ  رفعج  نب 
زا یصخش  ماجنارس  درک . نیمضت  ار  تشهب  يورخا و  تداعس  يو  لتاق  يارب 

______________________________

نامه (. 1)
518 ص 519 - نامه ، (. 2)

ص 518 نامه ، (. 3)
520 صص 521 - نامه ، (. 4)

ص 309؛ ج 2 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  کـن : 100 و  صـص 101 - قرفلا ، تـالاقملا و  ص 93 ؛ ۀعیـشلا ، قرف  ص 521 ؛ یـشک ، لاجر  (. 5)
ص 259 هبیغلا ،

ص 522 یشک ، لاجر  (. 6)
ص:527  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دناسر لتق  هب  ار  متاح  نبا  ماما ، زا  یهافش  هزاجا  بسک  زا  سپ  دینج  مان  هب  نایعیش 
، هدرکیم دیدهت  ار  هعیـش  تیدوجوم  هک  ار  وا  بناج  زا  یگرزب  رطخ  دوجو  هدمآ ، یـشک  لاجر  رد  متاح  نبا  هرابرد  هک  يدایز  تایاور 

يرازیب يو  زا  اهشسرپ  نیا  یمامت  باوج  رد  ماما  هدرک و  ییاهـشسرپ  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  وا  هرابرد  ررکم  نایعیـش  دهدیم . ناشن 
«1 . » دنتسجیم

اعد ار  نایعیـش  نآ ، باوج  رد  ماما  هک  داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  اهنآ  داـسف  ناـیلاغ و  هراـبرد  ار  يرگید  هماـن  همالـس  نب  يرس 
«2 . » درک توعد  تالغ  ربارب  رد  تمواقم  مدق و  تابث  هب  ار  اهنآ  دومرف و 
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ياملع رتشیب  هک  « 3 ، » تسا يرایـس  دمحم  نب  دـمحا  درکیم ، دادـملق  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  دوخ  هک  ینایلاغ  رگید  زا 
یخرب طسوت  نآرق  فیرحت  رد  هک  تسا  یتایاور  یلـصا  رداصم  زا  وا  تاءارقلا  باتک  « 4 . » دناهتسناد بهذملا  دساف  یلاغ و  ار  وا  لاجر 

یگدروخنتسد فیرحت و  زا  نآرق  تمالـس  هب  دوخ  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  هژیو  هب  « 5 . » تسا هدش  لالدتـسا  نآ ، هب  نادان  دارفا  زا 
: تسا هدیزرو  دیکأت  یمالسا  قرف  هیلک  رظن  زا  نآ 

«6 . » قرفلا لهأ  عیمج  دنع  هیف  بیر  ّقح ال  نآرقلا  ّنا  مهنیب  فالتخا  ۀبطاق ال  ۀّمالا  تعمتجا  دق 
زا هک  یمق  ياسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  تسنادیم . مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  ار  دوخ  هک  دوب  ینایلاغ  رگید  زا  دیبع  نب  نیـسح 

اهیمق میدـش  رکذـتم  زین  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دـنار . نوریب  مق  زا  ّولغ  ماـهتا  هب  رگید  یعمج  هارمه  ار  وا  دوب ، مق  رهـش  ولغ  دـض  ناـملاع 
زا هاگ  هدوبن و  تالغ  زا  یتح  هک  ار  یصاخشا  یهاگ  ببـس  نیدب  دندرکیمن . لّمحت  ار  يّولغ  نیرتکچوک  هتـشاد و  یعیـش  بان  هشیدنا 

تایاور ای  هدمآ و  رامش  هب  هضوفم 
______________________________

522 صص 528 - نامه ، (. 1)
ص 336 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  ةایح  (. 2)

ص 323 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  (. 3)
ص 290 ج 2 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 58 ؛ یشاجنلا ، لاجر  (. 4)

. هدنراگن فیلأت  هنسلا ، ۀعیشلا و  نیب  نآرقلا  فیرحت  ۀبوذکا  کن : هراب  نیا  رد  (. 5)
ص 338 لوقعلا ، فحت  (. 6)

ص:528  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دندرکیم نوریب  مق  زا  هدرکن  لمحت  دندرکیم ، تیاور  ار  یلاغ  نایوار  طسوت  هدش  لقن 

هک ناشحالـس  نیرتمهم  هدراذـگ و  لاوز  هب  ور  اهنآ  هک  دـش  ببـس  نایلاغ  زا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ررکم  ياهدرط  اهبیذـکت و  يور  ره  هب 
زین زونه  دنام و  یقاب  اهنرق  ات  نایلاغ  ياههشیدنا  لاح  نیا  اب  دنهدب . تسد  زا  دوب  مالّـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هب  یهاو  کسمت  باستنا و 

يرکف ياهریثأت  نآ ، رب  نوزفا  دنراد . هارمگ  ياههقرف  نیا  اب  یتبـسن  هک  دوشیم  تفای  مالـسا  ناهج  هشوگ  نآ  هشوگ و  نیا  رد  یبهاذـم 
. دننکیم دانتسا  اهنآ  هب  درادن ، لیصا  عیشت  رد  ياهقباس  هک  یلئاسم  يارب  یناسک ، هاگ  هدنام و  یقاب  هعیش  یثیدح  نوتم  رد  اهنآ 

ندروخ هب  يزاین  ماما  هک  دوب  رواب  نیا  رب  وا  هک  دنکیم  فارتعا  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یلصفم  تیاور  نمـض  یناجرج  دیزی  نب  حتف 
: دومرف يو  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  و  تسین ؛ راگزاس  تماما  ماقم  اب  اریز  درادن ؛ ندیماشآ  و 

زج تسا ، نینچ  نیا  یمـسج  ره  دنوریم و  هار  اهرازاب  رد  دنماشآیم و  دنروخیم و  دنتـسه  ام  هوسا  هک  ناربمایپ  یتح  دیزی ! نب  حتف  يا 
«1 . » تسا هدیشخب  تیمسج  ار  مسج  هک  ادخ 

نآرق قلخ  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما 

دوخ هک  دوب  نآرق  مدق  ثودح و  هلأسم  رس  رب  لادج  هتشاد ، لوغشم  دوخ  هب  ار  نّنست  يایند  موس ، نرق  زاغآ  رد  هک  ییاهثحب  نیرتمهم  زا 
نآ سپ  « 2 . » دوب داؤد  یبا  نب  دمحا  درک ، حرطم  ار  هلأسم  نیا  هک  یـسک  نیلوا  دش . اهنآ  نایم  رد  ییاههورگ  اههقرف و  شیادـیپ  بجوم 
رب راشف  نیا  دنراداو . نآرق  قلخ  هلأسم  لوبق  رب  ار  ناثدحم  املع و  ات  دندیشوک  تخس  هدرک و  لابند  ار  نآ  مصتعم  يو  لابند  هب  نومأم و 

لها سأر  رد  يو  دندوب . ریگرد  نآ  رد  تخـس  لبنح  نب  دـمحا  نوچ  یناسک  هک  هتفای  ترهـش  نآرقلا » ۀـنحم   » ناونع هب  خـیرات  رد  املع 
، اهنآ روتـسد  هب  یتح  تفرگ و  رارق  یـسابع  تموکح  ياهتناها  اهراشف و  تحت  هراب  نیا  رد  تشاد و  نآرق  ندوب  میدق  هب  داقتعا  ثیدـح 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 357 

http://www.ghaemiyeh.com


ياههبرض
______________________________

ص 3 ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  کن : و  ص 338 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 1)
ص 29 ج 1 ، 1983 م ،) ضایر ، ، ) ۀیفنحلا مجارت  یف  ۀینسلا  تاقبطلا  (. 2)

ص:529  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. درک لمحت  مه  ار  قالش 

. دـش لیمحت  نارگید  رب  نآرق  ندوب  میدـق  هب  داقتعا  راب  نیا  تفرگ و  ار  لبنح  نبا  بناـج  لـکوتم  مصتعم ، نومأـم و  نارود  تشذـگ  اـب 
رگید بهاذم  تخادرپ و  دوب ، هدرک  تسرد  شیارب  لبنح  نبا  هک  یفیرعت  اب  ثیدح  لها  بهذم  جـیورت  هب  لکوتم ، تلود  نآ ، رب  نوزفا 

هدناوخ تعدب »  » لها نارگید  دش و  هداد  ثیدح  لها  هب  ینـس »  » ناونع هک  دوب  هرود  نیمه  رد  تسرد  درک . راکنا  تعدـب »  » ناونع هب  ار 
. دندش

لصا حرط  هک  دوب  نیا  زین  نآ  لیلد  تشادن . یساکعنا  نایعیـش  نایم  رد  نادنچ  نآرق  ندوب  میدق  ای  قلخ  هلأسم  هک  تسا  نآ  بلاج  هتکن 
. دوب انعمیب  هنادرخبان و  يرما  هلأسم ،

نایعیـش هدـماین و  نایم  هب  هنیمز  نیا  رد  یثحب  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  باحـصا  نانخـس  تیب و  لها  تاـیاور  رد  مینادیم  هک  اـجنآ  اـت 
دوخ نایعیش  زا  یکی  هب  نآ  یط  هک  تسا  تسد  رد  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ياهمان  رضاح  لاح  رد  دناهدرک . رایتخا  توکس  نآ  هرابرد 
دوخ همان  رد  ترـضح  نآ  دریگن . ار  نآرق  مدق  ای  ثودح  رظن ؛ ود  زا  کی  چیه  بناج  هدرکن و  رظن  راهظا  هنیمز  نیا  رد  دـهدیم  روتـسد 

: دناهتشون نینچ 
لادجلا ّنأ  يرن  نحن  ۀکلهلا ؛ یهف  لعفی  نإ ال  ۀمعن و  اهب  مظعأ  دـقف  لعفی  نإف  ۀـنتفلا ، نم  كاّیا  هللا و  انمـصع  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 

ّزع هّللا  ّالإ  قلاخلا  سیل  و  هیلع ، سیل  ام  بیجملا  فّلکتی  و  هل ، سیل  ام  لئاسلا  یطاعتیف  بیجملا ، لئاسلا و  اهیف  كرتشا  ۀـعدب ، نآرقلا  یف 
نوشخی نیذـلا  نم  كاّیإ  هللا و  انلعج  نیملاظلا ، نم  نوکتف  كدـنع  نم  امـسا  هل  لعجت  ال  هللا ، مالک  نآرقلا  و  قولخم ، هاوس  ام  و  ّلج ، و 

«1 . » نوقفشم ۀعاّسلا  نم  مه  بیغلاب و  مّهبر 
تکـاله هب  هنرگو  ياهتـشاد  گرزب  ار  یتـمعن  يراد ، هاـگن  ود  نآ  زا  ار  دوخ  رگا  دراد ! رذـح  رب  هنتف  رد  يـالتبا  زا  ار  وت  اـم و  دـنوادخ 

. داتفا یهاوخ 
ره هدنهد  باوج  هدننکلاؤس و  نآ ، زا  یـشان  تشز  راثآ  تیلوئـسم  هانگ و  رد  تسا و  تعدب  نآرق  هرابرد  وگتفگ  لادج و  ام  هدـیقع  هب 

چیه نودب  ار  هدنهد  باوج  دسرپیم و  تسین  شاهدهع  رب  هک  هچنآ  هرابرد  تهجیب  هدننکلاؤس  اریز  دنکیرش ؛ ود 
______________________________

ص 118 ج 92 ، راونالا ، راحب  ص 438 ؛ قودصلا ، یلامأ  ص 224 ؛ دیحوتلا ، (. 1)
ص:530  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

؛ دنتسه وا  ناگدیرفآ  همه  وا ، ریغ  تسین و  ادخ  زج  ياهدننیرفآ  دزادنایم . تمحز  هب  تسین  فلکم  شخساپ  هب  هک  يزیچ  هرابرد  یلیلد 
هک يدارفا  زا  ار  امش  ام و  دنوادخ  دوب . یهاوخ  نارگمتس  زا  تروص  نیا  رد  هک  ریذپن  نآ  رب  یمسا  دوخ  شیپ  زا  تسا ؛ ادخ  مالک  نآرق 

«1 . » دهدب رارق  دنسرتیم  ازج  زور  ادخ و  زا  هدروآ و  بیغ  هب  نامیا 
. دنوشن لصاحیب  ثحب  نیا  راتفرگ  نایعیش  ات  دش  ببس  يریگعضوم ، نیا 

ناریا رد  وا  نایعیش  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما 
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بقلم اریز  دـیآیم ؛ تسد  هب  یبوخ  هب  هعیـش  یلاجر  بتک  هب  هعجارم  اـب  بلطم  نیا  دـندوب . هفوک  رهـش  زا  تسخن  نرق  رد  نایعیـش  رتشیب 
. میدرک هراشا  نآ  هب  هک  تسا  ياهتکن  تخانش  يارب  كالم  نیرتهب  یفوک ، هب  دارفا  نیا  ندش 

اهنیا دروخیم . مشچ  هب  همئا  باحصا  زا  يرامش  مسا  رخآ  رد  یمق »  » بقل فرط ، نیا  هب  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نارود  زا 
«2 . » دنتسیزیم مق  رد  هک  دندوب  يرابت  برع  ياهيرعشا 

نیرهاط همئا  رهـش و  نیا  نایعیـش  نایم  یمکحم  طباور  دوب و  ناریا  نایعیـش  عّمجت  زکرم  نیرتمهم  مق  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  ناـمز  رد 
یفارحنا و تاـشیارگ  هفوـک  نایعیـش  ناـیم  هک  هزادـنا  ناـمه  تسرد  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا  تشاد . دوـجو  مالّـسلا  مـهیلع 

ناشن دوخ  زا  هلأسم  نیا  رد  یناوارف  ماربا  رارـصا و  راید ، نیا  نایعیـش  دوب . مکاح  ّولغ  دـض  شنیب  لادـتعا و  مق  رد  تشاد ، جاور  زیمآّولغ 
ای نایلاغ و  هرابرد  اهنآ  يریگتخس  هب  هراشا  میتفگ و  نخـس  ولغ  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  هب  اهیمق  همان  زا  نیا ، زا  شیپ  دندادیم .

. میدرک دنتشادن  نایلاغ  زا  لقن  رد  يریگتخس  هک  ینایوار 
رد دـندرکیم . يوریپ  مق  مدرم  یعیـش  شنیب  زا  هتـشاد و  رارق  یعیـش  تامیلعت  ریثأت  تحت  زین  ناشاک  هوآ و  ای  هبآ  رهـش  ود  مق ، راـنک  رد 

یلع نب  دمحم  زا  تایاور  ياهراپ 
______________________________

: دومرف ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یتیاور  هحفـص  نیمه  رد  و  ص 61 ، ج 1 ، هفلتخم ، نآرقلا و  هباـشتم  (. 1)
. تسا قلاخ  دنوادخ  مالک  هکلب  قولخم ، هن  تسا و  قلاخ  هن  نآرق 

. ناریا رد  عیشت  هاگیاپ  مق  ثحب : ج 1 ، ناریا ، رد  عیشت  خیرات  کن : (. 2)
ص:531  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » تسا هدرک  یلاؤس  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیحوت  باب  رد  هک  هدش  هدرب  مان  یناشاک 
زا هک  تسا  هدش  دای  یحلط  دمحم  یمق و  دواد  نب  دمحم  زا  هنیمز ، نیا  رد  دناهتشاد . مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  اب  زین  یلام  هطبار  مق ، مدرم 

دوب نیا  ترضح  نآ  تاماهتا  زا  یکی  هک  نانچ  « 2 . » دندیناسریم ماما  هب  ناماس  نآ  تیعـضو  هراب  رد  رابخا  لاوما و  نآ ، عبات  دالب  مق و 
«3 . » دوشیم هداتسرف  وا  يارب  مق  مدرم  فرط  زا  یلاوما  هک 

يداه ماما  دندرکیم و  ترفاسم  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  دهـشم  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  رهطم  دـقرم  ترایز  يارب  نینچمه  هوآ ، مق و  مدرم 
«4 . » دناهدرک فصو  مهل » روفغم   » لمع نیا  لابق  رد  ار  اهنآ  زین  مالّسلا  هیلع 

هب ناریا ، ياهرهـش  رتشیب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنتـشاد . مالّـسلا  مهیلع  ناماما  اب  ار  ياهطبار  نینچ  زین ، ناریا  ياهرهـش  رگید  هعیـش  مدرم 
. دوب تیلقا  رد  هعیش  دنتشاد و  ینس  تاشیارگ  نایسابع ، نایوما و  زیمآرهق  ذوفن  لیلد 

تماما هلأسم  هرابرد  یمالک  ییاور و  یباتک  هک  دوب  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  رگید  یکی  یملید ، لتاقم  وبا  هب  فورعم  حلاص 
رد یملید  نارجاهم  زا  یناسک  نآ ، رب  نوزفا  تشاد . دوخ  شوغآ  رد  ار  يدایز  نایعیـش  يرجه ، مود  نرق  رخاوا  زا  ملید  « 5 . » درک فیلأت 
ات دنکیم ، صخـشم  ار  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  باحـصا  یلحم  ياهتبـسن  هک  يرهـش  ياهبقل  دندوب . هدیورگ  عیـشت  بهذـم  هب  زین  قارع 

دیزی نب  حـتف  يروباـشین ، راـشب  نب  رـشب  زا  ناوتیم  هنوـمن  ناوـنع  هب  دـشاب ؛ نایعیـش  ياـههاگتماقا  زکارم و  زا  ناـشن  دـناوتیم  يدودـح 
رد هک  درک  دای  یناقلاط  میهاربا  نب  یلع  یناسارخ و  قاحـسا  نب  نادمح  يزاوها ، دیعـس  نب  نیـسح  يزار ، قاحـسا  نب  دـمحا  یناجرج ،

هب رورم ، هب  نایعیش ، نوزفازور  ياهتیلاعف  وترپ  رد  « 7  » روباشین و  « 6  » ناجرج دناهتسیزیم . ناریا  فلتخم  ياهرهش 
______________________________

ص 101 قودص ، دیحوتلا  ص 102 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 45 يداهلا ، مامإلا  دنسم  ص 100 ؛ راونألا ، قراشم  (. 2)
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ص 37 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  ص 451 ؛ ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 282 ؛ ج 1 ، یسوط ، یلاما  (. 3)
ص 260 ج 2 ، مالّسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  (. 4)

ص 90 ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ص 317 ؛ مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  (. 5)
371 ، 361 ، 358 صص 315 ، میساقتلا ، نسحا  (. 6)

ص 366 نامه ، (. 7)
ص:532  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دمآ رد  مراهچ  نرق  رد  هعیش  ذوفن  زکارم  تروص 
«1 . » دناهدوب نکاس  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  یناسک  زین  نیوزق  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  يرگید  دهاوش 

يداه ماما  باحـصا  زا  ینایعیـش  هاگ  دوب - نینچ  زین  ياهدمع  شخب  و  دنتـسه - یلبنح  بصعتم  نایّنـس  نآ  یلاها  دوب  عیاش  هک  ناهفـصا 
لامتحا هب  یلو  هدوب ، یناشاک  هچرگ  يو  درک . هراشا  یناهفـصا  هبیـش  نب  میهاربا  هب  دیاب  هلمج  نآ  زا  هک  تشاد  دوخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع 

دمحم نب  یلع  هکنانچ  تسا . قداص  زین  بلطم  نیا  سکع  تسا . هدـش  یناهفـصا »  » هب بقلم  هک  هتـسیزیم  ناهفـصا  رد  ینـالوط  یتدـم 
هک هدش  هدرب  مان  یمان ، نمحرلا  دبع  زا  یتیاور  رد  « 2 . » تسا هدوب  یناهفصا  الصا  تسا  مالّسلا ، هیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  هک  یناشاک 

«3 . » تسا هدمآ  رد  هعیش  بهذم  هب  هدید  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ءاّرماس  رد  هک  یتمارک  ریثأت  تحت  هدوب و  ناهفصا  مدرم  زا 
ناوارف دنتـشادیم ، تسود  دوخ  هداوناخ  ناـج و  لاـم و  زا  رتشیب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یناـسک  مراـهچ  نرق  ناهفـصا  رد 

«4 . » دندوب
هب ار  امش  شرافس  نم  هدومرف : نینچ  نآ  یط  هک  تسا  نادمه  رد  دوخ  لیکو  هب  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ياهمان  يواح  يرگید  تیاور 

«5 . » ماهدرک نادمه  رد  دوخ  نارادتسود 
______________________________

ص 526 یشک ، لاجر  (. 1)
ص 352 مالّسلا ، هیلع  يداهلا  مامالا  دنسم  (. 2)

ص 123 يداهلا ، مامإلا  دنسم  ص 141 ؛ ج 50 ، راونألا ، راحب  (. 3)
ص 104 ج 10 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  (. 4)

ص 610 یشک ، لاجر  (. 5)
ص:533  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  يرکسع  ماما 

هراشا

ص:535  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: ظحاجلا رحب  نب  ورمع  نامثع  وبا 

، كاز رهاط  داوج  عاجـش  کسان  دهاز  ملاع  مهنم  دحاو  ّلک  قسن ، یف  ةرـشع  نییبلاطلا  هّدعی  ام  مهریغ  نم  وا  شیرق  نم  ّدعی  يذلا  نم  و 
نب رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  مه  و  ةرـشع ؛ یلا  اذـکه  نبا ، نبا  نبا  نبا  نوحـشرم : مهنم  و  ءاـفلخ ، مـهنمف 

. مجعلا تویب  نم  برعلا و ال  تویب  نم  تیبل  قفتی  مل  اذه  و  مالسلا ، مهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 
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ص 278 ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 
مالّسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

مهد زور  یناثلا - عیبر  رد  ترضح  نآ  ناخروم ، تیاور  هب  انب  تسا . نایعیش  ماما  نیمهدزای  مالّـسلا  امهیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ماما 
ناکّلخ نبا  « 5 . » درک یگدنز  لاس  دوشگ و 28  ناـهج  هب  مشچ  - 231 « 4  » بیطخ لـقن  هب  لاس 232 - «- 3  » مراهچ ای  « 2  » متشه ای  « 1»

هدرک لقن  دشابیم ، لاس 232  رخآلا  عیبر  مشش  هک  زین  ار  يرگید  لوق  هتـسناد و  لاس 231  ياههام  زا  یکی  هبنـشجنپ  زور  ار  ناشیا  دلوت 
ار لاس 231  رد  ترـضح  نآ  دلوت  دیاب  وا  نیاربانب  « 7 . » تسا هتسناد  لاس  تداهش 29  ماگنه  هب  ار  ترضح  نآ  نس  يدوعـسم  « 6 . » تسا

. دنادب ربتعم 
______________________________

ص 30 ۀعیشلا ، راسم  (. 1)
ص 367 يرولا ، مالعا  (. 2)

ص 530 یمعفک ، حابصم  (. 3)
ص 57 ج 12 ، دادغب ، خیرات  (. 4)

ص 503. ج 1 ، یفاک ، (. 5)
ص 113. نولوط ، نبا  رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ص 94 ؛ ج 2 ، نایعالا ، تایفو  (. 6)

ص 112. ص 4 ، بهذلا ، جورم  (. 7)
ص:536  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یخرب هچرگ  « 1 « ؛ تسا هداتفا  قافتا  لاس 260  زا  لوالا  عیبر  متـشه  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تلحر  هک  تسا  ناخروم  یقافتا  زین 
، هداد خر  لاس 254  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  تلحر  هک  اجنآ  زا  « 2 . » دـناهدرک لقن  رگید  یلوق  ناونع  هب  زین  لاس  نآ  یلوالا  يداـمج 
لاس و جنپ  هللا  دبع  نب  دعـس  هتفگ  ساسا  رب  و  « 3  » لاس شش  دیفم ، خیش  تیاور  قبط  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  تماما  نارود  اعبط 

«4 . » تسا هدوب  هام  تشه 
« هثیدح  » ای ثیدـح » ، » وناب نآ  مان  رداصم ، زا  یخرب  رد  دراد . دوجو  یفلتخم  ياهـشرازگ  هدوب ، دـلو  ما  هک  ترـضح  نآ  ردام  مان  هرابرد 
اب هتسناد و  لیلـس »  » ار وا  حیحـص  مان  تازجعملا » نویع   » بحاص دناهدرک . دای  « 6  » نافسع و  « 5 « » نسوس  » ار شمان  رگید  یخرب  هدـمآ و 

«7 . » تسا هدوتس  ار  يو  تاحلاصلا » تافراعلا  نم  تناک   » ترابع
رب مه  ار  صلاخلا »  » بقل ناخروم  زا  یخرب  دناهدرک ؛ رکذ  یقّنلا »  » و یکّزلا » «، » قیفّرلا «، » يداهلا «، » تماّصلا  » ار راوگرزب  نآ  دوخ  باقلا 

. دناهدوزفا ترضح  نآ  باقلا 
«8 . » دناهتفای ترهش  نآ  هب  ود  ره  مالّسلا  امهیلع  يرکسع  ماما  داوج و  ماما  هک  تسا  یناونع  اضرلا » نبا  »

. دناهدش فورعم  نییرکسع  بقل  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما  هک  نانچ 
. تسا هدوب  ارماس  يارب  يروهشمان  ناونع  رکسع  هک  تسا  ینتفگ 

هدـش رکذ  دیهـش » هللا  ّنإ   » و « 9 « » ضرالا تاوامّـسلا و  دـیلاقم  هل  نم  ناحبـس   » تروص ود  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يرتشگنا  شقن 
«10 . » تسا

یتروص وکین ، یتماق  هایـس ، ینامـشچ  ياراد  تسا : هدرک  فصو  نینچ  ار  راوگرزب  نآ  يرهاظ  تاصخـشم  ناقاخ  نب  هللا  دیبع  نب  دـمحا 
«11 . » نوزوم یندب  ابیز و 

______________________________
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: کن ص 503 . ج 1 ، یفاکلا ، ص 168 ؛ راصبالا ، رون  ص 102 ؛ قرفلا ، تالاقملا و  ص 335 ؛ داشرالا ، (. 1)
ص 75 لآلا ، یبنلا و  خیراوت 

ص 94 ج 2 ، نایعالا ، تایفو  (. 2)
ص 335 داشرالا ، (. 3)

ص 102. قرفلا ، تالاقملا و  (. 4)
ص راصبالا ، رون  ص 402 ؛ ج 2 ، هّمغلا ، فشک  ص 284 ؛ همهملا ، لوصف  ص 249 ؛ ج 2 ، نیدـلا ، لامک  ص 503 ؛ ج 1 ، یفاـک ، (. 5)

.166
ص 105 ۀعیشلا ، قرف  (. 6)

ص 238 ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 7)
ص 166 راصبالا ، رون  ص 236 ؛ ج 50 ، راونالا ، راحب  ص 421 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 8)

ص 166 راصبالا ، رون  (. 9)
ص 238 ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 10)

ص 40 ج 1 ، نیدلا ، لامک  (. 11)
ص:537  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ترضح نآ  تماما 

نایعیش تماما  تمس  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  شدنزرف  ترـضح ، نآ  صیـصنت  هب  لاس 254 و  رد  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  تلحر  اب 
يرایسب رد  هدش ، دراو  شدنزرف  تماما  هرابرد  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  صیصنت  تیـصو و  رد  هک  یتایاور  دیدرگ . بوصنم  يرـشع  ینثا 

رظن زا  هک  مالّسلا ، هیلع  يداه  ماما  صیصنت  تیصو و  نیا  هب  هجوت  اب  اعبط  « 1 . » دروخیم مشچ  هب  ناوارف  هعیش ، خیرات  ثیدح و  بتک  زا 
زج هب  نایعیش ، یگچراپکی  دنتفریذپ . تماما  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نانآ  تسا ، يدعب  ماما  تماما  تحـص  هناشن  نایعیش 

. تسا راگزور  نآ  رد  هعیش  هعماج  رد  رما  نیا  تیلوبقم  رب  یلیلد  دوخ  كدنا ، يرامش 
( درک تافو  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  شردـپ  تایح  نامز  رد  هک   ) یلع نب  دـمحم  تماما  هب  هک  ياهدـع  زج  هللا  دـبع  نب  دعـس  لقن  هب  اـنب 

ترـضح تماما  هب  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  نارای  تیرثکا  دنتـسناد ، دوخ  ماما  ار  یلع  نب  رفعج  هک  يرامـش  تشگنا  دادـعت  دـندیورگ و 
يرکسع و ماما  ناوریپ  زا  ار  هعیـش  روهمج  يدوعـسم ، « 2 . » دـنتفای بقل  صّلخ » هیرفعج   » یلع نب  رفعج  ناوریپ  دـنداهن . ندرگ  يرکـسع 

تیودـهم هب  هن  اعون  هک  تسا  یهورگ  هب  هراـشا  هیعطق  ناونع  « 3 . » دناهدش فورعم  هّیعطق »  » هب خیرات  رد  هقرف  نیا  هک  دـنادیم  شدـنزرف 
. دناهتفریذپ ار  يدعب  ماما  تماما  هدرک و  عطق  نیشیپ  ماما  تلحر  رب  هکلب  هدرک  تلحر  ماما 

ناوریپ رفعج و  هرابرد  ام  تسا . هدـش  قالطا  دـندمآ  دـیدپ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تلحر  زا  سپ  هک  هفقاو  ربارب  رد  راب  تسخن  مان ، نیا 
. تفگ میهاوخ  نخس  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  رد  يو 

ارماس رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

دای لاس 243  ارماس ، هب  يو  ندروآ  يارب  ار  ماما  هب  لکوتم  همان  خیرات  دـیفم  خیـش  هک  میدرک  هراشا  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  یگدـنز  رد 
نآ « 5 ، » یفاک تیاور  قبط  رب  هک  یلاح  رد  « 4 . » تسا هدرک 

______________________________
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راحب ص 247 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 335 ؛ داشرالا ، 407 ؛ صص 404 - ج 2 ، هّمغلا ، فشک  122 ؛ ص 120 - یسوط ، هبیغلا ، کن : (. 1)
246 صص 239 - ج 50 ، راونالا ،
ص 101 قرفلا ، تالاقملا و  (. 2)

ص 112 ج 4 ، بهذلا ، جورم  (. 3)
ص 334 داشرالا ، (. 4)

ص 419 ح 7 ج 1 ، یفاکلا ، (. 5)
ص:538  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ارماـس هب  نآ  زا  شیپ  لاـس  هد  ماـما  لـصا  رد  تسا . هتفرگ  همثره  نـب  ییحی  زا  ار  هماـن  نـتم  يوار  هـک  تـسا  یناـمز  هـب  طوـبرم  خـیرات 
لیلد نیمه  هب  درب و  رس  هب  ارماس  رد  هام  هن  لاس و  تسیب  هب  کیدزن  ینامز  يداه  ماما  هتـشون ، ناکلخ  نبا  هک  هنوگنامه  دش و  هدناوخارف 

«1 . » تسا هتفای  بقل  يرکسع »  » شدنزرف هارمه 
رد نومأـم  تسایـس  هیبش  یتاـهج  زا  رـصع - نآ  رد  یـسابع  تفـالخ  زکرم  ارماـس -»  » هب راوگرزب  ماـما  ود  نیا  ندروآ  تسا  ملـسم  هچنآ 

هدـمآ و رد  لرتـنک  تحت  ماـما  اـب  نایعیـش  دـش  تفر و  هک  دوب  یطیارـش  نینچ  رد  اریز  دوب ؛ ناـسارخ  هب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ندروآ 
یناراداوه نتـشاد  اب  نایولع ، ریاس  دـننامه  ناماما ، تسا  نکمم  هک  دوب  نیا  نایـسابع  روصت  دـشیم . نکمم  اهنآ  يارب  نایعیـش  ییاسانش 

. دشیم یمادقا  نینچ  زا  عنام  تفالخ  زکرم  رد  اهنآ  روضح  دننزب . مایق  هب  تسد  دنچ ،
یگدـنز يداع  دنورهـش  کی  دـننامه  رهاـظ  تروص  رد  داـتفا  نادـنز  هب  هک  یتبون  دـنچ  زجب  تسیزیم  رهـش  نیا  رد  ماـما  هک  ییاـهلاس 

ریاـس دـننامه  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هک  تسا  نشور  تشاد . رارق  تموکح  رظن  ریز  ياهناـطاتحم  روط  هب  يو  راـتفر  اـعبط  درکیم .
رد ناشیا  ینالوط  تماقا  عقاو  رد  دندرکیم . باختنا  یگدـنز  يارب  ار  هنیدـم  هکلب  ارماس  هن  يدازآ ، رایتخا و  نتـشاد  تروص  رد  ناماما ،
زا هک  نایعیش  لکشتم  مظنم و  هکبش  دوجو  تلع  هب  صوصخ  هب  هلأسم  نیا  تسین . هیجوت  لباق  هفیلخ  فرط  زا  تشادزاب  یعون  زج  ارماس 

؛ دروآیم مهارف  ار  وا  تشحو  دشیم و  ینارگن  تابجوم  دوب و  رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  هفیلخ  رظن  رد  دوب ، هتفرگ  لکـش  لبق  اهتدم 
. دشیم لرتنک  يوحن  هب  تسیابیم  هک  يزیچ 

زا یکی  لقن  قبط  هک  نانچ  دناسرب ؛ تموکح  یهاگآ  هب  موادم  روط  هب  ارماس ، رد  ار  دوخ  روضح  دـندوب  هتـساوخ  ماما  زا  تهج  نیمه  هب 
یعون رهاظ  رد  هچرگ  يروضح ، نینچ  « 2 . » دوش رضاح  هفالخلا  راد  رد  دوب  روبجم  هبنشجنپ  هبنشود و  ره  ترضح  نآ  ماما ، ناراکتمدخ 

زا وا  لرتنک  هلیسو  اهنت  عقاو  رد  یلو  دشیم ، یقلت  ترضح  نآ  يارب  مارتحا 
______________________________

ص 113 رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ص 134 ؛ ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  95 ؛ ص 94 - ج 2 ، نایعالا ، تایفو  (. 1)
. تسا هفالخلا » راد   » نامه روظنم  ایوگ  هک  هدمآ  هماعلا » راد   » اههخسن یضعب  رد  ص 129 ، یسوط ، هبیغلا ، (. 2)

ص:539  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دوب هفیلخ  رظن 

ار ماما  و  تفریم ، هرـصبلا » بحاص   » ندید يارب  هفیلخ  هک  یعقوم  اهنت  راب ، کی  هک  هنوگ  نآ  دنتـشاد ؛ لکـشم  ماما  ندید  يارب  نایعیش 
یبوـخ هب  تیاور  نـیا  زا  « 1  » دـندرکیم هداـمآ  ترـضح  نآ  ندـید  يارب  ار  دوخ  هار  لوط  رد  ماـما  باحـصا  دربیم ، شیوـخ  هارمه  زین 
. تسا هدوبن  شاهناخ  رد  راوگرزب  نآ  اب  میقتسم  رادید  ناکما  هک  هتشاد  دوجو  ینارود  لقا  دح  ماما  یگدنز  رد  هک  دیمهف  ناوتیم 

«2 . » مدرک يو  زا  یلام  کمک  ياضاقت  ماما  روبع  ماگنه  متسشن و  ترضح  نآ  هار  رس  رد  لوپ  بلط  يارب  دیوگیم : دمحم  نب  لیعامسا 
رظتنم دواد  نب  ۀـعیطق  یبا  ناـبایخ  رد  بکوم »  » زور رد  مدـش و  جراـخ  ارماـس  زا  ماـما - ندـید  يراـک - يارب  دـیوگیم : یکفهف  رکب  وبا 
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«3 . » منک تاقالم  هماعلا  راد  هب  تکرح  لاح  رد  ار  وا  ات  مدش  ماما  ندیسر 
«4 . » تسا هدوب  ترـضح  نآ  ییامرف  فیرـشت  رظتنم  منغلا  نابایخ  رد  هماعلا ، راد  هب  ماما  تکرح  ماگنه  زین ، یخلب  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحم 

«5 . » مدید روبع  لاح  رد  ار  وا  مدوب و  هتسشن  بیضخ  نب  دمحا  باب  رد  ماما ، ندید  روظنم  هب  دیوگیم : ینابیش  عیبر  نب  دمحم 
عمج يو  رادـید  راظتنا  هب  رکـسع  رد  ام  دورب  هفالخلا  راد  هب  ماـما  دوب  رارق  هک  اـهزور  زا  یکی  رد  دـنکیم : لـقن  یبلح  زا  رفعج  نب  یلع 

: دیسر ام  هب  نومضم  نیدب  یعیقوت  ترضح  نآ  فرط  زا  لاح  نیا  رد  میدش ؛
«6 . » مکسفنأ یلع  نونمؤت  مّکنإف ال  ئمؤی  هدیب و ال  ّیلا  ریشی  دحأ و ال  ّیلع  ّنملسی  ّالأ 

. دیتسین ناما  رد  هک  اریز  دنکن ؛ نم  فرط  هب  مه  هراشا  یتح  مالس و  نم  رب  یسک 
هدرکیم لرتنک  ار  نآ  هتـشاد و  رظن  ریز  ار  شنایعیـش  اب  ماما  طباور  دـح  هچ  ات  تفالخ  هاگتـسد  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخ  هب  تیاور  نیا 

نیا يارب  زین  ییاهشوپرس  دناهدرکیم و  تاقالم  ار  رگیدمه  ینوگانوگ  ياهتصرف  رد  شنایعیش  ماما و  هتبلا  تسا .
______________________________

ص ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 425 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 370 ؛ يرولا ، مالعا  ص 387 ؛ داشرالا ، ص 509 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 208 ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  444 ؛

ص 413 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 2)
ص 446 ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  (. 3)

ص 243 هیصولا ، تابثا  ص 72 ؛ ج 9 ، كردتسم ، زا  یقرواپ  رد  ص 447 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  (. 4)
ص 293 ج 50 ، راونالا ، راحب  ص 445 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 425 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 5)

ص 207 ج 1 ، میقتسملا ، طارصلا  ص 439 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  (. 6)
ص:540  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. میروخیم رب  نآ  هب  ناوارف  زین  رداصم  رد  هک  هدوب  هبتاکم  ماما ، اب  نایعیش  یطابترا  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  تسا . هتشاد  دوجو  اهسامت 

ارماس رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تیعقوم 

داـقتعا نایعیـش و  يربـهر  هژیو  هب  یقـالخا ، یملع و  دـنلب  تیعقوم  لـیلد  هب  یلو  دوب ، ناوـج  رایـسب  هچ  رگا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
ماـع و هجوت  دروم  هک  نآ  لـیلد  هب  زین  دوب . هدرک  ادـیپ  یناوارف  ترهـش  يو ، زا  مدرم  يارچ  نوچیب و  مارتـحا  ماـما و  هب  ناـنآ  هبئاـشیب 

. دادیم ناشن  ترضح  نآ  هب  تبسن  دوخ  زا  يزیمآمارتحا  راتفر  رهاظ  رد  دنچ ، يدراوم  رد  زج  یسابع  تیمکاح  دوب ، صاخ 
رطاخ هب  کنیا  دشابیم . ارماس  رد  ماما  نوزفازور  تیعقوم  تمظع  ّتیمها و  زا  یکاح  هدش ، لقن  عبانم  زا  يرایسب  رد  هک  ینالوط  یتیاور 

: میزادرپیم نآ  زا  ییاهتمسق  رکذ  هب  تیاور  نیا  تیمها 
: دیوگیم « 1  » هدش بایفرش  زین  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تاقالم  هب  الامتحا  هک  هعیش  فورعم  ياملع  زا  يرعشا  هللا  دبع  نب  دعس 

اهزور نآ  هـک  «- 2  » ناـقاخ نب  هللا  دـیبع  نب  دـمحا  سلجم  رد  مالّـسلا - هـیلع  ماـما  تـلحر  زا  سپ  لاـس  هدـجیه  لاس 278 - نابعـش  رد 
ارماس و نکاس  نویبلاط  زا  نخس  میدوب . هتسشن  دیزرویم - توادع  زین  مق  مدرم  دمحم و  لآ  هب  تشاد و  هدهع  رب  ار  مق  جارخ  تیلوئـسم 
رد مالّسلا  هیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  نوچ  ار  نایولع  زا  یـسک  نم  تفگ : دمحا  دمآ ، نایم  هب  مکاح  شیپ  رد  نانآ  تیعقوم  بهذم و 

ناطلس شیپ  هدش و  هتخانش  دوخ  تیب  لها  نایم  رد  یشنم  گرزب  یکریز و  فافع و  راقو و  هب  نینچ  نیا  هک  مدوب  هدینشن  هدیدن و  ارماس 
مردـپ رـس  يالاب  نم  يزور  دـندادیم . يرترب  زین  نایـشنم  ءارزو و  ءارما و  یتح  نسم  دارفا  رب  ار  وا  هک  نانچ  دـشاب ، مرتحم  مشاـه  ینب  و 

هداتسیا رد  نوریب  رد  اضرلا  نبا  تفگ : دش و  دراو  نابجاح  زا  یکی  دوب . هتسشن  مدرم  اب  رادید  يارب  مردپ  زور  نآ  مدوب ؛ هداتسیا 
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______________________________

ص 126 یشاجنلا ، لاجر  (. 1)
ص 235 ج 7 ، ریثا ، نبا  لماک  کن : دوب . یسابع  دمتعم  ریزو  شردپ  (. 2)

ص:541  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
 ... دش دراو  ترضح  نآ  دیهدب و  دورو  هزاجا  ار  وا  تفگ : يدنلب  يادص  اب  مردپ  تسا .

کیدزن وا  هب  یتقو  دهدب . ماجنا  دهع  تالو  ارما و  یتح  یسک  اب  مدوب  هدیدن  هک  يراک  تفر ، وا  يوس  هب  مدق  دنچ  دید  ار  وا  مردپ  یتقو 
وا يوربور  دوخ  مردپ  دناشن . دوخ  ياج  رد  تفرگ و  ار  شتسد  هاگنآ  دیسوب . ار  وا  یناشیپ  تروص و  تخادنا و  شندرگ  هب  تسد  دش ،

بترم دادیم و  رارق  باـطخ  دروم  دوب - وا  مارتحا  زا  یکاـح  هک  هینک - اـب  ار  وا  دوخ ، نانخـس  رد  تخادرپ . وگتفگ  هب  يو  اـب  تسـشن و 
 ... تیادف مردام  ردپ و  تفگیم :

یتح هک  دوب  یسک  هچ  يدومن ، شمارتحا  لالجا و  همه  نآ  زورما  هک  صخش  نآ  ردپ ! مدیسرپ : يو  زا  و  متفر ...  مردپ  دزن  ماگنه  بش 
تسکش و ار  شتوکس  دعب  هظحل  دنچ  دش . تکاس  هاگنآ  دوب ؛ نایضفار  ماما  اضرلا ، نبا  وا  تفگ : يدرکیم ؟ وا  يادف  ار  تردام  ردپ و 
. درادن ار  نآ  يدصت  یگتسیاش  یـسک  وا  زج  مشاه ، ینب  نایم  رد  دور ، نوریب  سابع  ینب  تسد  زا  تفالخ  يزور  رگا  مدنزرف  داد : همادا 
، راوگرزب دوب  يدرم  يدوب  هدید  ار  وا  ردپ  رگا  تسا . تفالخ  ماقم  راوازس  وکین  قالخا  تدابع و  دهز ، سفن ، تنایص  لضف ، رطاخ  هب  وا 

نتخانش يارب  میواکجنک  سح  لاح  نیع  رد  تفرگ . ارف  ار  مدوجو  رس  ات  رس  مشخ  شتآ  نانخس  نیا  ندینش  اب  لضاف . راکوکین و  لقاع ،
رد نانآ  دزن  رد  ار  وا  مدرکیم  لاؤس  شاهرابرد  هک  يداع  مدرم  یتح  اهقف ، تاضق ، نایشنم ، مشاه ، ینب  زا  سک  ره  زا  دش . هتخیگنارب  وا 
يو تیمها  سپ  نآ  زا  تسا . نایـضفار  ماما  وا  دـنتفگیم : همه  متفاییم . تیب  لها  دارفا  ریاـس  رب  مدـقم  يراوگرزب و  تلـالج و  تیاـهن 

«1 . » دندوتسیم یکین  هب  ار  وا  نمشد  تسود و  اریز  تشاذگ ؛ ینوزف  هب  ور  نم  شیپ 
هماع نایم  رد  ار  ماما  یعامتجا  یقالخا و  تیعقوم  هدوب ، تیب  لها  تخـس  رـس  نادناعم  زا  یکی  دوخ  هک  نآ  يوار  هب  هجوت  اب  تیاور  نیا 

. دهدیم ناشن  صاوخ  یتح  مدرم و 
. دـشیم ادـیپ  مدرم  رد  یبیجع  فعـش  روش و  تفریم ، تفالخ  رقم  هب  ماما  هک  ییاـهزور  دـیوگیم : مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  مداـخ 

راوس هک  یتیعمج  زا  ترضح  نآ  ریسم  ياهنابایخ 
______________________________

مالعا 41 ؛ ص 40 - ج 1 ، نیدلا ، لامک  132 ؛ صص 131 - یسوط ، هبیغلا ، ص 505 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، ص 325 ؛ ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 1)
ص 407 ج 1 ، همغلا ، فشک  340 ؛ ص 338 - داشرالا ، 359 ؛ صص 357 - يرولا ،

ص:542  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
تیعمج نایم  زا  ترـضح  نآ  تشگیم . شوماخ  هراب  کی  وهایه  دندروآیم ، فیرـشت  ماما  یتقو  دـشیم . رپ  دـندوب ، دوخ  ياهبکرم  رب 

«1 . » دشیم سلجم  دراو  هتشذگ و 
دنچ ره  دـندمآیم ؛ ارماس  هب  ماما  ندـید  يارب  کـیدزن  رود و  قطاـنم  زا  هک  دنـشاب  ینایعیـش  زا  دارفا  نیا  نیرتشیب  دـیاب  هک  تسا  یعیبط 

. دشیم تیعمج  ینوزف  ببس  هدرک و  جییهت  ماما  ندید  يارب  ار  اهنآ  زین  ادخ  لوسر  نادنزرف  هب  تسین  مدرم  ریاس  تدارا 

ماما تشادزاب  ياهنارود 

يانعم هب  دوخ  یـسابع ، لکوتم  روتـسد  هب  ارماس  هب  مالّـسلا  امهیلع  يرکـسع  ماما  هارمه  هب  يداه  ماـما  بلج  دـش  هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه 
، دـنزرف ردـپ و  نیا  تشادزاب  رد  يدراوم  رد  دوب . نایعیـش  اب  ناشطباور  اهنآ و  لرتنک  روظنم  هب  رهـش  نآ  رد  ماـما  ود  نیا  ندرک  ینادـنز 
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اب ماما  صخـش  دوب ، تیمکاح  دـض  رب  دـیدهت  یعون  هک  یـصاخ  تاـنایرج  شیادـیپ  ماـگنه  هژیو  هب  دـشیم ؛ لاـمعا  يرتشیب  يریگتخس 
. داتفایم نادنز  هب  شکیدزن  نارای  زا  يرامش 

نوزفا رما ، نیا  تلع  دنراگزاسان . رگیدکی  اب  یتاهج  زا  هتبلا  هک  دراد  دوجو  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تشادزاب  هرابرد  يدایز  تایاور 
ياهـشرازگ مامت  يروآدرگ  اب  تسه . زین  افلخ  ماـن  رد  مدرم  هابتـشا  دـشاب ، ترـضح  نآ  تشادزاـب  دّدـعت  هب  هراـشا  دـناوتیم  هک  نیا  رب 

. دوشیم رتشیب  رما  تیعقاو  هب  یبایتسد  دیما  رگیدکی ، اب  اهنآ  هسیاقم  طوبرم و 
تسا هدرک  لقن  ءایصوالا »  » باتک رد  يرمیص  تسا . تسد  رد  ( 252 - 248  ) نیعتسم نارود  رد  ترضح  نآ  ندش  ینادنز  هرابرد  يربخ 

ياهمان نمض  هبایس  نب  مثیهلا  وبا  داد . بجاح  دیعس  هب  ار  هفوک  هب  يو  ندروآ  مالّسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  تشادزاب  روتسد  نیعتـسم  هک 
: دنتشون يو  باوج  رد  ماما  درک . ینارگن  راهظا  ربخ  نیا  زا  تشون ، ماما  هب  هک 

زتعم هرابرد  رگید  عبانم  رد  ربخ  نیا  « 2 . » دیدرگ عفر  رطخ  دش و  علخ  نیعتـسم  دعب ، زور  هس  دش . دـهاوخ  لصاح  یجرف  زور  هس  زا  سپ 
نیا یتسردان  رب  يدهاش  نیا  دـیاش  هدوب و  لاس 254  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  تماما  نامز  زاغآ  هک  تسا  هتـسناد  تسا . هدش  لقن 

ربخ
______________________________

ص 129 یسوط ، هبیغلا ، (. 1)
. سوواط نبا  تاوعدلا  جهم  زا   313 صص 3121 - ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 2)

ص:543  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هب طوبرم  دیاب  ای  هدـمآ و  طلغ  هب  نیعتـسم  مان  ای  روبزم  ربخ  رد  هک  تسا  هتفگ  هدـش و  اطخ  نیا  هجوتم  مه  یلبرا  دـشاب . نیعتـسم  هرابرد 

«1 . » دشاب مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 
زا نایعیـش ، زا  يرامـش  لاس  نیمه  رد  هک  تسا  هدـش  شرازگ  دیـسر . تفالخ  هب  لاس 252  رد  دوب  یـسابع  ریگتخـس  يافلخ  زا  هک  زتعم 

: دنکیم نایب  نینچ  ار  يو  تشادزاب  تلع  هفرع  نبا  لوق  زا  يدادغب  بیطخ  تسا . هدوب  نادنز  رد  يرفعج  مشاه  وبا  هلمج 
«2 . » دیدرگ يو  ندش  ینادنز  ببس  هک  دش  هدینش  وا  زا  ینانخس 

نب هللا  دبع  ندش  هتشک  ببس  هب  اهنآ  ریغ  مشاه و  ینب  زا  دنچ  ینت  اب  روکذم  مشاه  وبا  تشادزاب  هدرک ، لقن  یـسوط  خیـش  هک  یتیاور  رد 
لاس 256 رد  هک  هدوب  فیـصو  نب  حـلاص  هدـمآ ، تایاور  زا  ياهراپ  رد  هک  هنوگ  نآ  نادـنز  نیا  لوئـسم  « 3 . » تسا هدوب  یـسابع  دمحم 
زا يرامش  هارمه  لاس 258  رد  هک  تسا  هتفگ  مشاه  وبا  هدمآ ، يرولا  مالعا  رد  هک  يربخ  رد  « 4 . » تسا هدش  هتشک  اغب  نب  یسوم  طسوت 

. تسا هدوب  زتعم  نادنز  رد  نایبلاط 
زا سپ  هب  طوبرم  ربخ  يوق ، لامتحا  هب  دناهدش . هتـشک  لاس 256  رد  فیـصو  زین  لاس 255 و  رد  زتعم  اریز  دشاب ؛ هابتـشا  دیاب  خیرات  نیا 

«5 . » تسا هدش  لاس  نآ  رد  مشاه  وبا  ندش  ینادنز  هب  هراشا  زین  نارگید  بیطخ و  لقن  رد  هک  تسا  لاس 252 
لاس رد  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  تداهش  هب  هجوت  اب  تسا . هدرک  نادنز  هب  رفعج  شردارب  يرکسع و  ماما  ندمآ  هب  هراشا  ربخ  نیا  رد  يو 
کی هب  هراشا  اب  ترضح  هک  تسا  هدمآ  ربخ  نیا  رد  دشاب . ای 255  لاس 254  رد  دیاب  نادنز  هب  ردارب  ود  ندمآ  شدـنزرف ، تماما  254 و 

اهر نادـنز  نیا  زا  یتدـم  هچ  زا  سپ  متفگیم  دوبن  درم  نیا  رگا  دومرف : هدرک ، تسا  يوـلع  دوـب  یعدـم  هک  یحمج ) خ ل   ) یمجع درم 
ریگلفاغ ار  درم  نیا  ام  يزور  دـیوگیم : مشاـه  وبا  دـنکیم . شرازگ  هفیلخ  هب  ار  ناـتتاکرح  هتفرگ و  رظن  ریز  ار  امـش  وا  اریز  دـیوشیم ؛

هفیلخ يارب  يدب  ياهشرازگ  ام  کت  کت  هرابرد  نآ  رد  هک  ار  يذغاک  هدرک و 
______________________________

ص 151 ج 6 ، لوقعلا ، ةآرم  کن : زین  و  (. 1)
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. تسا هدروآ  هابتشا 242  هب  یناعمس  ص 59 . ج 4 ، لاجرلا ، سوماق  زا  لقن  هب  (. 2)
ص 306 ج 50 ، راونالا ، راحب  ص 136 ؛ یسوط ، هبیغلا ، (. 3)

225 ، 219 صص 218 - ج 7 ، لماکلا ، (. 4)
. تسا هدش  هابتشا  نیا  هجوتم  همالع  ص 354 . يرولا ، مالعا  زا   312 صص 311 - ج 50 ، راونالا ، راحب  کن : (. 5)

ص:544  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » میدروآرد شسابل  زا  دوب  هدرک  هدامآ 

رب يریگتخس  هب  یسابع  ياهتیصخش  یخرب  فرط  زا  تشاد ، هدهع  رب  نادنز  رد  ار  ماما  تسارح  هک  نایسابع  يدایا  زا  فیـصو  نب  حلاص 
: تفگ اهنآ  خساپ  رد  هک  دشیم  قیوشت  يو  رازآ  ترضح و  نآ 

. میظع رمأ  یلا  ةالّصلا  ةدابعلا و  نم  اراص  دقف  هیلع  تردق  نم  ّرش  نیلجر  هب  تلّکو  دق 
تدابع و رد  هک  دـنتفرگ  رارق  يرکـسع  ماما  ریثأت  تحت  نانچ  نانآ  یلو  مدرک  رومأـم  وا  رب  متـسنادیم  مدرم  نیرتدـب  ار  اـهنآ  هک  نت  ود 

«2 . » دندیسر ییالاو  دح  هب  زامن 
«3 . » دناهدوب هزور  مئاد  روط  هب  نادنز  رد  ماما  صخش  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یکرادم 

هباشم نیا  « 4 . » دش هتشک  دعب  زور  هس  اما  دنروایب  هفوک  هب  ار  ماما  ات  داد  روتـسد  بجاح  دیعـس  هب  زتعم  هک  تسا  هدمآ  الاب ، ربخ  رب  نوزفا 
. تشذگ نیعتسم  نامز  هرابرد  هک  تسا  يربخ 

رب نوزفا  « 5 . » تسا نایـسابع  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  دوب  یعدم  هفیلخ  نیا  تسا . دوجوم  ( 256 - 255  ) يدتهم نارود  هرابرد  مه  يربخ 
هتفگ يرفعج  مشاه  وبا  « 6 . » تسا هدوب  لیخد  يو  نتـشک  رد  رما  نیمه  ایوگ  هدـش و  يردـق  یلزتعم و  هک  دوب  مهتم  هماع ، ناـیم  رد  نآ 
لاس رد  يدتهم  ندش  هتـشک  اب  دندروآ . نادنز  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مدوب ، نادـنز  رد  هک  یماگنه  يدـتهم ، نارود  رد  تسا :

«7 . » تشاد ار  ترضح  نآ  نتشک  دصق  هفیلخ  اریز  دیناهر ؛ گرم  رطخ  زا  ار  وا  ناج  ادخ   256
رد ترضح  نآ  هک  هدمآ  یتیاور  رد  دندش . ینادنز  ( 279 - 256  ) یسابع دمتعم  تفالخ  رد  رگید  راب  يرکـسع  ماما  هدش  لقن  هک  نانچ 

دمتعم نادنز  رد  لاس 259 ق 
______________________________

ص 182 ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 254 ؛ ج 50 ، راونالا ، راحب  ص 432 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 166 ؛ راصبالا ، رون  (. 1)
ص 248 نیظعاولا ، ۀضور  ص 414 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 334 ؛ داشرالا ، (. 2)

ص 512 ج 1 ، یفاکلا ، ص 286 ؛ همهملا ، لوصفلا  ص 168 ؛ راصبالا ، رون  (. 3)
ص 295 راونالا ج 50 ، راحب  ص 451 ؛ ج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 416 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 4)

لاس 255) ثداوح   ) ص 83 ج 12 ، مظتنملا ، (. 5)
. تاوعدلا جهم  طسوت  هب  يرمیص  ءایصوألا  باتک  زا  ص 313  ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 6)

ص 123 یسوط ، هبیغلا ، ص 343 ؛ تاوعدلا ، جهم  زا  ص 313  ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 7)
ص:545  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

: تسا هتفگ  نینچ  هدومن ، یتـالاؤس  يو  زا  ماـما  هراـبرد  هک  دـمتعم  خـساپ  رد  وا  تسا . هدوب  وا  نابنادـنز  نیرج  نب  یلع  هدوـب و  یـسابع 
«1 . » تسا زامن  لوغشم  اهبش  رادهزور و  اهزور  هراومه 

نادنز زا  جورخ  ماگنه  ار  مالّسلا  هیلع  يرکسع  دمحم  وبا  طخ  دوخ  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءایصوالا »  » باتک رد  يرمیـص  نینچمه 
: دوب هتشون  ار  هیآ  نیا  هک  مدید  دمتعم 
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«2 . » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری 
: هدرک تیاور  نینچ  يولع  لیعامسا  نب  دمحم  زا  دیفم  خیش 

روتسد يو  هب  دوب . بلاط  یبا  لآ  تخسرس  نانمشد  زا  درم  نیا  دش . ینادنز  شمراب ) ای   ) شماتوا نب  یلع  دزن  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
نارگید زا  شیب  هک  دش  ادج  وا  زا  یلاح  رد  ترـضح ...  نآ  ندید  اب  يو  اما  دشاب . ریگتخـس  دنت و  دناوتیم  هچ  ره  ماما  هرابرد  دش  هداد 

«3 . » درکیم شیاتس  وا  زا  هتخانش و  ار  ترضح  نآ  یهلا  تمظع 
تیاور دراد  دوجو  بلطم  نیا  یتسرد  رد  هک  يدـهاش  تسا و  هداتفا  قافتا  لاس 259  رد  ماما  يارب  نادـنز  نیا  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  هب 

: تسا لیذ 
ناتسود زا  یکی  هب  مهار  رس  رد  متفرگ  میمـصت  هک  مدوب  جح  مزاع  تفگ : يدنقرمـس  میهاربا  نب  دمحم  تسا : هدروآ  لاجر »  » رد یّـشک 

هب ناذاش  نب  لضف  زا  نخـس  هک  مدوب  وا  شیپ  منزب . يرـس  دوب  فورعم  ریخ  عرو و  حالـص و  قدص و  هب  هک  « 4  » یناجنشوب قدوب  مان  هب 
ماجنا دصق  هب  هک  يرفـس  رد  تفگ : شنانخـس  همادا  رد  قدوب  و ...  دوب . رامیب  تدـش  هب  هدـعم  خـفن  لیلد  هب  وا  تفگ : قدوب  دـمآ ، نایم 

هدرـسفا و یتلاح  اب  هک  ار  ياهدع  وا  هناخ  رد  متفر . دوب ...  لضاف  یخیـش  هک  يدیبعلا  یـسیع  نب  دمحم  دزن  مدوب ، هکم  مزاع  جـح  مسارم 
رد هدرک و  لابند  ار  دوخ  رفـس  نم  تسا . هدش  ینادنز  مالّـسلا  هیلع  دمحم  وبا  دنتفگ : مدـش ، ایوج  ار  تلع  مدـید ، دـندوب  هتـسشن  مومغم 

يو زا  ار  عاضوا  یگنوگچ  مدید ، لاحرس  داش و  ياهرهچ  اب  ار  وا  متفر . یسیع  نب  دمحم  ندید  هب  زاب  تشگزاب 
______________________________

ص 344 تاوعدلا ، جهم  طسوت  هب  ءایصوالا  باتک  زا  ص 314  ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 1)
8 (: 61  ) فص هروس  (. 2)

ص 412 ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 508 ؛ ج 1 ، یفاکلا ، ص 342 ؛ داشرالا ، (. 3)
. تاره ياهاتسور  زا  ياتسور  ناجنشوب  (. 4)

ص:546  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هیلع دمحم  وبا  رـضحم  هب  هتفر و  ارماس  هب  متـشاد  هارمه  ار  هلیل  موی و  باتک  هک  یلاح  رد  نم  تسا . هدش  دازآ  ماما  داد : باوج  مدیـسرپ ،

ار نآ  قرو  هب  قرو  هک  یلاح  رد  ماما  دینیبب . ار  باتک  نیا  موش  تیادف  متفگ : هداد ، ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  باتک  مدش . بایفرش  مالّسلا 
هب امش  ياعد  رطاخ  هب  مدینش  تسا و  رامیب  تدش  هب  لضف  مدرک : ضرع  دوش . لمع  نآ  هب  تسا  راوازـس  تسا ، حیحـص  دومرف : دیدیم ،
هک یلاح  رد  دنادیم ، ادخ  لوسر  یـصو  زا  رترب  ار  میهاربا  یـصو  يو  هک  دـناهتفگ  امـش  هب  وا  هرابرد  اریز  تسا ؛ هدـش  راچد  ضرم  نیا 

مدید متـشگزاب و  نم  دیوگیم : قدوب  دنک . تمحر  ار  لضف  ادخ  يرآ  دومرف : ماما  دناهتـسب . وا  رب  غورد  هب  ار  نخـس  نیا  تسین و  نینچ 
: دومرف ماما  هک  یمایا  نامه  رد 

«1 . » تسا هتفگ  تایح  دوردب  لضف  لضفلا » هللا  محر  »
لاس رخاوا  رد  ماما  مییوگب  دـیاب  یعیبط  روط  هب  تسا ، هدرک  تافو  لاس 260  رد  ناذاش  نب  لضف  هک  میریذپب  تسا  روهـشم  هکنانچ  رگا 

. تسا هدوب  نادنز  رد  هجح  يذ  زا  لبق   259

نایعیش اب  وا  هطبار  ماما و 

ترجاهم یمالـسا  روانهپ  روشک  فلتخم  طاقن  هب  ینوگانوگ  لیالد  هب  يولع  تاداس  دـمآ ، ناسارخ  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  هاـگنآ 
هب ریزگان  نایعیـش  داهن . شرتسگ  هب  ور  تفرگ  تدش  قارع  رد  نایعیـش  نایولع و  هب  قانتخا  راشف و  هک  ینامز  زا  ترجاهم  نیا  دـندرک و 

تـسناوتیمن نآ ، رد  يوما  رکفت  زرط  تایحور و  طلـست  تلع  هب  برع  نیمزرـس  دـنداتفا . دوخ  یگدـنز  يارب  يرتنما  قطانم  نتفای  رکف 
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زا يرایـسب  ور  نیا  زا  تشاد ؛ دوـجو  فدـه  نیا  يارب  یبساـنم  ياـههنیمز  ناریا  رد  هژیو  هب  قرـش ، رد  اـما  دـشاب ، ناـنآ  يارب  ینما  ياـج 
هب یمربم  زاین  لوا ، هجرد  رد  اهنآ  دنتخادرپ . یگدنز  هب  مه  زا  رود  ياههلـصاف  اب  ییاهرهـش  رد  هدـش و  ریزارـس  نیمزرـس  نیا  هب  نایعیش 

يارب ییاهلح  هار  نتفاـی  اـنایحا  ینید و  ياهـشسرپ  لـح  هب  دـنمزاین  مه  دنتـشاد و  رـضاح  ماـما  مه  اریز  دنتـشاد ؛ دوخ  ناـیم  هطبار  داـجیا 
نیمه هب  دندشیم . وربور  نآ  اب  هک  دندوب  یعامتجا  یسایس و  تالکشم 

______________________________

تیاور 1023 ، 538 صص 537 - یشک ، لاجر  (. 1)
ص:547  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

، هبتاکم زین  هنیدـم و  جـح و  مایا  رد  ترـضح  نآ  اب  ساـمت  ماـما و  دزن  صاـخ  دارفا  مازعا  لـیبق  زا  یطاـبترا ؛ فلتخم  ياهـشور  زا  لـیلد 
. دنتفاییم قیفوت  تارضح  نآ  زا  یملع  ياهدومنهر  تایاور و  تفایرد  هب  اههار  نیا  زا  دندرکیم و  هدافتسا 

یهقف ثیداحا  رد  یتح  هک  یخیرات  نئارق  دهاوش و  زا  ارغص ، تبیغ  زاغآ  ات  روضح  نارود  ینایاپ  لاس  تصش  رد  ار ، نایعیش  یگدنکارپ 
هطبار یگنوگچ  سپـس  روکذم و  نارود  رد  نایعیـش  یگدـنکارپ  ادـتبا  اجنیا  رد  تفای . ناوتیم  ینـشور  هب  دروخیم  مشچ  هب  ناوارف  زین 

همئا تماما  هب  داقتعا  ّدح  رد  ینید  يرکف و  هطبار  هک  دوشیم  ینایعیش  لماش  اهنت  ام  ثحب  هتبلا  میهدیم . رارق  ثحب  دروم  ار  اهنآ  اب  ماما 
. دندوب نآ  ماع  يانعم  هب  تیب  لها  رادتسود  اهنت  هک  اهنآ  ناّبحم  هن  دنتشاد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هناگهدزاود 

عون زا  عیـشت  توافت  رد  ترـضح  نآ  زا  تسا . هدش  نشور  اقیقد  حرطم و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  یتیاور  رد  هورگ  ود  نیا  توافت 
نوعبّتی نیذلا  مه  انتعیش  لاق : نیبحملا ؟ ۀعیشلا و  نیب  قرفلا  ام  دش : شـسرپ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  دح  رد  عیـشت  نآ و  يداقتعا 

«1 . » انتعیش نم  سیلف  هللا  هضرف  اّمم  ریثک  یف  انفلاخ  نم  انیهاون و  انرماوأ و  عیمج  یف  انوعیطی  انراثآ و 
الوصا درب . مان  ناوتیم  ار  روباشین  دـندوب ، هطبار  رد  زین  ماـما  اـب  دوب و  هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  یناوارف  نایعیـش  هک  یمهم  قطاـنم  هلمج  زا 

رد مراهچ  موس و  ياهنرق  رد  نایعیش  زا  يروهـشم  ياملع  مان  نینچمه  همئا و  باحـصا  زا  يرامـش  مان  هک  تسا  یقطانم  وزج  ناریا  قرش 
همئا باحصا  نایم  رد  يدنمجرا  ماقم  هک  تسا  ناذاش  نب  لضف  اهتیصخش  هنوگنیا  زراب  ياههنومن  زا  یکی  دروخیم ، مشچ  هب  نآ  خیرات 
نانچ تفریم ، رامش  هب  نایعیش  عمجت  ياهلحم  زا  زین  سوط  قهیب و  دنقرمـس ، دننام  یقطانم  روباشین  زا  ریغ  تسا . هتـشاد  هعیـش  ياملع  و 

متـسیس کی  تشاد - دوجو  زین  يرگید  قطاـنم  رد  نآ  هباـشم  هک  لکـش - نیدـب  یگدـنکارپ  دـندوب . نایعیـش  زا  مدرم  رتشیب  قهیب  رد  هک 
تـسد نآ  دوجوم  تیعـضو  ظفح  هب  لقا  دـح  ای  عیـشت و  شرتسگ  هب  ناوتب  نآ  هلیـسو  هب  ات  دـیبلطیم  ار  یـساسح  رایـسب  مظنم و  طابترا 
لکـش رد  هژیو  هب  يو - يـالکو  ماـما و  نیب  هک  یطاـبترا  اـب  تفرگیم و  لکـش  ناـماما  فرط  زا  ـالکو »  » نـییعت اـب  متـسیس  نـیا  دـیزای .

هب ياهبتاکم -
______________________________

ص 684 ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ش 161 ؛ ص 316 ، مالسلا - هیلع  يرکسعلا - مامالا  ریسفت  (. 1)
ص:548  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دوش هئارا  یسایس  ینید و  رظن  زا  مزال  ياهییامنهار  ات  دشیم  یعس  دمآیم ، دوجو 
نآ زا  هدافتـسا  هعـسوت و  رد  تشاد و  رظن  نآ  هب  دوخ  تاـیح  نارود  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هک  دوب  يرادهقباـس  تکرح  نیا 
زا دنتسناوتیم  دنتـشاد و  ترـضح  نآ  دوخ  ای  یلبق  ناماما  اب  يراوتـسا  طابترا  نینچمه  ناشخرد و  یملع  هقباس  هک  يدارفا  دیـشوکیم .

. دندشیم باختنا  لیکو  ناونع  هب  دنیآ ، رامش  هب  نایعیش  يارب  ياهناوتشپ  یثیدح  رظن 
تیمها ناـسارخ  يارب  دوـب ، طاـقن  رگید  زا  رتـیوق  رایـسب  يداـصتقا  رظن  زا  نینچمه  یگنهرف و  یملع و  رظن  زا  نآ  تیزکرم  هک  روباـشین 
تیمها هک  نآ  يارب  اجنیا  رد  دوب . هدـبع  نب  میهاربا  میزادرپیم  نآ  لقن  هب  الیذ  هک  یتیاور  قبط  رهـش  نیا  رد  ماما  لیکو  تشاد . يداـیز 
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: مینکیم رورم  راصتخا  هب  ار  تلاکو  نیا  هرابرد  ماما  ياههمان  دوش  نشور  نآ  قیرط  زا  هدش  ماجنا  ياهراک  متسیس و  نیا 
: تسا هدمآ  هتشون ، هیودمح  نب  هللا  دبع  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  ياهمان  رد 

يارب دوخ  نیما  ار  وا  نم  دنزادرپب . وا  هب  ار  ام  بجاو  قوقح  امش  هیحان  یحاون و  نآ  یلاها  ات  مدرک  بصن  امش  رب  ار  هدبع  نب  میهاربا  نم 
«1 . » تسین يرذع  نآ  ریخأت  ای  كرت و  رد  هک  دینک  ادا  ار  قوقح  هک  دیشاب  بقارم  دینک و  هشیپ  اوقت  مداد ، رارق  یحاون  نآ  رد  مناتسود 
هللا دبع  هیحان  یقهیب - هیودـمح  نب  هللا  دـبع  هیحان  یتح  یحاون و  مامت  میهاربا ، تیلاعف  تلاکو و  عاعـش  هک  دـیآیم  تسد  هب  همان  نیا  زا 

دیدرت راچد  میهاربا ، هرابرد  ماما  طخ  تّحص  تلاصا و  هرابرد  نایعیش  زا  یضعب  ایوگ  تسا . هتفرگیم  رب  رد  ار  دوب - قهیب  نامه  الامتحا 
: تشون ریز  حرش  هب  ياهمان  ماما  نآ ، لابند  هب  دندش .

ار نآ  تسا و  نم  دوخ  زا  هدش  هداد  مناتـسود  زا  نم  قوقح  ذـخا  تیرومأم  يو  هب  نییعت و  نم  لیکو  ناونع  هب  میهاربا  نآ  رد  هک  ياهمان 
وا هب  نم  هک  دـیزادرپب  يو  هب  ارم  قوقح  دیـسرتب و  ادـخ  زا  ماهدرک . بوصنم  قح  هب  ناـشدوخ  رهـش  رد  ار  وا  نم  ماهتـشون . دوخ  طـخ  هب 

«2 . » ماهداد هراب  نیا  رد  لماک  مات و  هزاجا 
هدبع نب  میهاربا  نیمه  هرابرد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تاعیقوت  زا  همان  نیرتینالوط 

______________________________

ص 580 یشک ، لاجر  (. 1)
ص 580 یشک ، لاجر  (. 2)

ص:549  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. تسا شزرا  اب  رایسب  ياهدومنهر  یقالخا و  ياهدنپ  زا  نوحشم  همان  نیا  تسا . هداتسرف  يروباشین  لیعامـسا  نب  قاحـسا  هب  هک  دشابیم 

ملع باوبا  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  هک  نیا  ایـصوا و  قیرط  زا  یهلا  تیاده  تیمها  هرابرد  ینالوط  ياهمدقم  زا  سپ  همان ، زاغآ  رد  ماما 
ترـضح نآ  تسا . هدرمـش  مدرم  تیادـه  تهج  نانآ  باختنا  رب  ادـخ  تنم  رب  لیلد  ار  ْمُکَنیِد »...  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا   » هیآ دنتـسه ، یهلا 

: دناهتشون هتفگ و  نخس  دوش  تخادرپ  مالّسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  هب  تسا  رارق  هک  یقوقح  زا  نینچمه 
هب ياهماـن  یط  نم  هچنآ  هب  وا  اـت  یتـسه  هدـبع  میهاربا  دزن  نم  هداتـسرف  قاحـسا  يا  وت  تسا . هدـش  نییعت  نم  فرط  زا  هدـبع  نب  میهاربا 

ياوتحم هب  دنتسه  رومأم  دننکیم  یگدنز  وت  رهش  رد  هک  یناسک  هیلک  وت و  نینچمه  دنک و  لمع  ماهداتسرف  يروباشین  ياسوم  نب  دمحم 
راچد هدوب و  امش  هیحان  رد  هک  یناسک  دنناوخب و  ار  همان  نیا  هک  یناسک  ام . ناتـسود  یمامت  وت و  میهاربا و  رب  دورد  دننک . لمع  همان  نآ 
یلالب يارب  ارم  همان  قاحسا ! يا  تسا . نم  روتـسد  نیا  دناسرب و  يزار  هب  مه  وآ  ات  دنزادرپب  میهاربا  هب  ار  ام  قوقح  دیاب  دنتـسین  فارحنا 

زا لوپ  هدوب و  ام  هقث  لیکو و  هک  ناقهد  يارب  یتفر  دادـغب  هب  هک  یماگنه  ناوخب و  يدومحم  يارب  نینچمه  تسا و  ام  داـمتعا  دروم  هک 
. تسین یعنام  درادرب ، نآ  زا  ياهخسن  تساوخ  یسک  رگا  ناوخب و  يدید ، هک  ام  یلاوم  زا  سک  ره  يارب  هرخالاب  دریگیم و  ام  ناتـسود 

ناتسود زا  هچ  ره  هک  ینیبب  ار  يرمع  ات  ورب  نوریب  رهش  زا  رادم ، ناهنپ  یسک  زا  ار  نآ  تسا  امـش  فلاخم  هک  یناطیـش  زا  زج  لاح  ره  هب 
«1 . » دناسرب ام  هب  ات  دسریم  وا  تسد  هب  هطساو  دنچ  زا  سپ  تیاهن  رد  دسر  ام  هب 

تاـبجاو تخادرپ  هویـش  رد  نایعیـش  تیادـه  هژیو  هب  نآ  عوـضوم  دـیآیم : تسد  هب  تلاـکو  متـسیس  هراـبرد  یمهم  تاـکن  هماـن  نیا  زا 
ماکحتـسا يارب  اهنآ  هب  لماک  دامتعا  راهظا  الکو و  یفرعم  تسا . هتـشاد  اـهنآ  تسارح  ظـفح و  رد  یـساسا  ترورـض  هک  تسا  ناـشیلام 

يالکو نایم  رد  هک  دـنکیم  نشور  نیا ، رب  هفاضا  دروخیم ، مشچ  هب  تاعیقوت  نیا  رد  ینـشور  هب  هک  تسا  یتاکن  هلمج  زا  ناـشتیعقوم ،
یهاگ دوش . هدناسر  يو  یلصا  لیکو  هب  نآ  قیرط  زا  یتسیاب  ماما  یلام  قوقح  هک  هتشاد  دوجو  یبتارم  هلسلس  قطانم ،

______________________________

. دش درط  ماما  فرط  زا  رگید  تافارحنا  عمط و  رطاخ  هب  اهدعب  صخش  نیا  (. 1)
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ص:550  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نیب زا  ار  تاهبـش  يا  يرگید  ياههمان  لاسرا  اب  دوب  روبجم  ماما  يدراوم  نینچ  رد  هک  دـمآیم  دوجو  هب  يدارفا  تلاکو  هرابرد  یتاـهبش 

. دربب
رد فعـض  شیادـیپ  زا  عناـم  یعاـمتجا و  یگنهرف و  تاـیح  هصرع  رد  نایعیـش  ياـیحا  ببـس  هک  دوـب  ییاهدـنویپ  نینچ  ظـفح  داـجیا و 

نیا دراد . ناکما  یتیلقا  ره  يارب  لاح  ره  هب  هک  يرما  تشاد ، یپ  رد  ار  ننـست  هعماج  رد  ندش  مضه  هجیتن  رد  دـشیم و  اهنآ  تالیکـشت 
تسارح زج  يزیچ  نآ  لصاح  اعبط  دندوب و  هتـسب  راک  هب  نایلیعامـسا  زین  ینالوط  یتدم  نایـسابع و  ینامز  ار  نآ  هیبش  هک  دوب  یمتـسیس 

. تسا هدوبن  درکیم ، دیدهت  ار  نانآ  تیدوجوم  هدوب و  اهنآ  هجوتم  هراومه  هک  نک  ناینب  تارطخ  لباقم  رد  هعیش 
عماوج یمامت  هب  مـالک  ثیدـح و  بلاـق  رد  یعیـش  ياـههزومآ  شرتسگ  بجوم  قیقد ، یطاـبترا  متـسیس  نینچ  زا  هدافتـسا  نآ ، رب  نوزفا 
یمهم شخب  دندوب ، رود  رایـسب  همئا  یگدنز  زکارم  زا  هک  نآ  اب  قطانم  نیا  دنقرمـس . ّشک و  دننامه  دشیم ، یعیـش  هدنکارپ  کچوک و 

عقوم هب  رابرپ و  ياههمان  ناگداتسرف و  ار  یگدنکارپ  نیا  زا  یشان  تالاکشا  دش  رکذ  هک  يروط  هب  دناهتساخرب . اجنآ  زا  هعیـش  ياملع  زا 
هدمآیم باسح  هب  نآ  هتفرـشیپ  عون  زا  هدرتسگ و  رایـسب  نارود  نیا  رد  همان  هلیـسو  هب  طابترا  درکیم . فرطرب  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا 

نایم هلدابتم  ياههمان  هک  تسا  نآ  دـهاش  هدـنام  یقاب  رادـقم  اما  هتفر ، نایم  زا  اههمان  نیا  رتشیب  فلتخم ، لـیالد  هب  ـالومعم  هچرگ  تسا ،
. تسا هدوب  ناوارف  رایسب  ماما  نایعیش و 

، دوب فلتخم  ياهرهـش  هب  ترـضح  نآ  ياههمان  ندرب  نم  راک  مدوب . مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  رازگتمدـخ  نم  دـیوگیم : ناـیدالا  وبا 
هک رگید  زور  هدزناـپ  ربـب ، نئادـم  هب  ار  نیا  دومرف : هداد ، نم  هب  ار  هماـن  دوب ، ضیرم  ماـما  مدوب  ناـشیا  زا  ياهماـن  لـماح  هک  راـب  نیرخآ 

هدومرف نم  هب  ماما  هک  نامه  تشگزاب ، عقوم  مدرب و  ار  همان  نم  تفای . یهاوخ  نیفکت  لیـسغت و  لاح  رد  ارم  تقو  نآ  رد  يدرگیمزاـب ؛
. تسا هتشاد  یصوصخم  کیپ  همان  ندروآ  ندرب و  يارب  ماما  هک  دهدیم  ناشن  تیاور  نیا  « 1 . » مدید ار  دوب 

زور مالّسلا  امهیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  دیوگیم : دابع  نب  نیسح  نب  دمحم 
______________________________

ص 149 ج 2 ، نیدلا ، لامک  زا  ص 332  ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 1)
ص:551  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

، بش نامه  ترـضح  دومرف . تلحر  حبـص  زامن  يادا  نیح  رد  تشاد  مامت  لاـس  هک 29  یلاـح  رد  لاس 260  زا  لوالا  عیبر  متـشه  هعمج 
رایتخا رد  هوآ )  ) هبآ مق و  مدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  ياهمان  ام  رـضاح  لاـح  رد  « 1 . » دوب هتـشون  هنیدم  يارب  يدایز  ياههمان 

«2 . » میراد
رد هیوباب  نبا  توف  اب  هجوت  اب  هتبلا  تسا . هتشون  هیوباب  نب  نسح  نب  یلع  هب  ياهمان  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دسیونیم : بوشآ  رهش  نبا 

مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  اب  ياهبتاکم  طابترا  حور  نب  نیـسح  طسوت  يو  هک  تسین  يدـیدرت  اـما  دـسریم ، رظن  هب  دـیعب  رما  نیا  لاس 329 
«3 . » تسا هتشاد 

شناتسود ماما و  نایم  طابترا  دوجو  زا  يرگید  عون  ترضح ، نآ  رضحم  هب  نایعیـش  فرط  زا  يدارفا  نداتـسرف  اب  ماما ، اب  میقتـسم  سامت 
هیلع يرکـسع  ماما  تمدـخ  هب  ارماس  رد  مدـش و  فّرـشم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  تفگ : هک  هدـش  لقن  یناـجرج  فیرـش  نب  رفعج  زا  دوب .
یسک هچ  هب  مسرپب ، هک  نآ  زا  شیپ  مهدب . ترضح  نآ  هب  دندوب  هداتسرف  نم  هلیسو  هب  ناتـسود  هک  ار  یلاوما  متـساوخ  مدیـسر ، مالّـسلا 

«4 . » راپسب نم  مداخ  كرابم ، هب  ياهدروآ  هارمه  ار  هچنآ  دومرف : مهدب 
يو زا  دید ، ار  وا  ناولح  رد  هک  یـصخش  دش . لبج  هقطنم  یهار  لضف »  » ندروآ تسد  هب  يارب  نایولع  زا  يدرم  هدـمآ : رگید  یتیاور  رد 

: تفگ ییآیم ؟ اجک  زا  دیسرپ :
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يربخ مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  ایآ  دیـسرپ : درم  نآ  يرآ ، داد : باوج  یـسانشیم ؟ ار  ینالف  هناخ  ارماس  رد  اـیآ  دیـسرپ : ارماـس . زا 
؟ ياهدمآ هچ  يارب  دیسرپ : درم  هن . تفگ : يراد ؟

يولع يربب . ارماـس  رد  یلع  نب  نسح  دزن  ارم  اـت  مهدیم  وت  هب  راـنید  هاـجنپ  نم  تفگ : وا  هب  درم  نآ  لوپ . ندروآ  تسد  هب  يارب  تفگ :
«5 . » درک میدقت  مالّسلا  هیلع  ماما  تمدخ  رانید  رازه  راهچ  درم  نآ  دروآ . ارماس  رد  ماما  دزن  ار  وا  تفریذپ و 

«6 . » تسا هدوب  زاوها - نکاس  يزاوها - رایزهم  نب  میهاربا  ماما  يالکو  زا  رگید  یکی 
. تسا هدوب  یناجیدنه  لصا  رد  يو ، یشک  لقن  هب  انب 

______________________________

150 صص 149 - ج 2 ، نیدلا ، لامک  زا  ص 331  ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 1)
ص 317 ج 50 ، راونالا ، راحب  ص 425 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 2)

ص 184 یشاجنلا ، لاجر  (. 3)
ص 427 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 4)

ص 426 نامه ، (. 5)
ص 316 ج 1 ، لاجرلا ، سوماق  (. 6)

ص:552  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
اب مظنم  بترم و  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناـمز  زا  داد و  ياـج  دوخ  رد  ار  هعیـش  زا  یهوبنا  هورگ  هک  دوب  يرهـش  نیرتلیـصا  مق 
نب دـمحا  تشاد ، هطبار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  اـب  هک  مق  یعیـش  ياهتیـصخش  هلمج  زا  دوب . هطبار  رد  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما 

هک تسا  هدرک  حیرـصت  هتـسناد و  ماما  اهیمق و  هطـساو  نییّمقلا » دفاو  ناک   » ناونع اب  ار  وا  یـشاجن  هک  دوب  يرعـشا  هللا  دـبع  نب  قاحـسا 
«1 . » تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  دمحم  وبا  باحصا  صاوخ  زا  دمحا 

مالّسلا هیلع  ماما  يارب  وا  تلاکو  زا  رگید  عبانم  رد  « 2 . » دندرک یفرعم  دامتعا  دروم  يدرف  ار  قاحسا  نب  دمحا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
«3 . » تسا هدش  دای 

وا دوب . ناّمس  هب  روهشم  دیعس  نب  نامثع  دیسر ، ارغـص  تبیغ  رد  صاخ  تباین  بصنم  هب  اهدعب  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  يالکو  نیرتمهم  زا 
هب وا  هیمـست  هجو  هرابرد  بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  یـسوط  خیـش  دـش . هدـیزگرب  تلاکو  هب  مالّـسلا  امهیلع  يرکـسع  يداه و  ماـما  فرط  زا 

یعقاوم رد  دنک . يرادربهرهب  تلاکو )  ) دوخ یلـصا  راک  يارب  یـشوپرس  ناونع  هب  ات  دوب  لوغـشم  نغور  تراجت  هب  وا  دـسیونیم : ناّمس 
«4 . » داتسرفیم مالّسلا  هیلع  يرکسع  دمحم  وبا  دزن  یناهنپ  درکیم و  يزاساج  نغور  فرظ  رد  ار  نآ  دیسریم  وا  هب  نایعیش  زا  یلام  هک 
هک یلاوما  ای  لئاسم  تشاد و  رارق  بتارم  هلـسلس  سأر  رد  دیعـس  نب  نامثع  هک  تسا  هدش  حیرـصت  میدروآ ، نیا  زا  شیپ  هک  یتیاور  رد 
هب تبسن  دوخ  دامتعا  رب  مالّسلا  امهیلع  يرکسع  يداه و  ماما  « 5 . » دناسریم ترـضح  نآ  هب  قیرط  نآ  زا  دسرب  ماما  تسد  هب  تسیابیم 

هدمآ ارماس  هب  دوخ  یلام  فیاظو  تخادرپ  انمض  ترضح و  نآ  ترایز  روظنم  هب  نمی  نایعیـش  زا  يرامـش  « 6 . » دندومرف دیکأت  اهراب  وا 
«7 . » دریگب لیوحت  دندوب  هدروآ  دوخ  اب  اهنآ  هک  ار  یلاوما  ات  داتسرف  ار  دیعس  نب  نامثع  ماما  هک  دندوب 

، الکو نایم  رد  هاـگیبوهاگ  هک  تسا  نآ  هدـش ، قیمع  فسأـت  اـب  هتخیمآ  بجعت  بجوم  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  يـالکو  هراـبرد  هچنآ 
تنایخ هب  تسد  هدش و  هسوسو  راچد  دنناسرب ، ماما  هب  ات  دندرپسیم  اهنآ  هب  نایعیش  هک  یلاوما  لباقم  رد  هک  دندشیم  تفای  يدارفا 

______________________________

ص 26 یسوط ، تسرهفلا ، ص 66 ؛ یشاجنلا ، لاجر  (. 1)
ثیدح 1053 ص 557 ، یشک ، لاجر  (. 2)
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ص 50 ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  (. 3)
215 صص 214 - یسوط ، هبیغلا ، (. 4)

ثیدح 1088 ص 575 ، یشک ، لاجر  (. 5)
ص 215 یسوط ، هبیغلا ، (. 6)

ص 216 نامه ، (. 7)
ص:553  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

الکو زا  یخرب  هک  دیـسر  اجنادب  ات  رما  نیا  دـندشیم . درط  هتفرگ و  رارق  شنزرـس  نعل و  دروم  ماما  فرط  زا  ببـس  نیمه  هب  دـندزیم و 
ماما هب  دوب  هدـش  عمج  اهنآ  دزن  هک  ییاـهلوپ  تخادرپ  زا  هداد و  رارق  هناـهب  ار  نآ  اـت  دـندرکیم  راـکنا  ار  وا  تاـفو  ماـما ، تلحر  زا  سپ 

. تسناد نایعیش  نایم  رد  یباعشنا  ياههقرف  شیادیپ  مهم  رایسب  ياههشیر  زا  یکی  ار  اهدمآشیپ  نیمه  ناوتیم  الوصا  دنور . هرفط  يدعب 
دادغب رد  ماما  يالکو  زا  هدش و  قیثوت  يروباشین  لیعامسا  نب  قاحسا  هب  ماما  همان  رد  نآ  زا  شیپ  هک  ناقهد - هب  فورعم  ییحی  نب  ةورع 
مالّسلا هیلع  يرکسع  ماما  فرط  زا  درط  نعل و  راتفرگ  داد  تبـسن  مالّـسلا  امهیلع  يرکـسع  يداه و  ماما  هب  هک  ییاهغورد  رطاخ  هب  دوب -

يرادهنازخ لوئـسم  تمـس  رد  يو  اریز  دنیامن ؛ يرود  وا  زا  دننک و  نیرفن  نعل و  ار  وا  نایعیـش  همه  ات  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  دیدرگ .
«1 . » دوب هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هدرک و  سالتخا  هنازخ  زا  ار  یلاوما  ماما ،

نومضم زا  نانآ  همه  بیترت  نیدب  دشیم و  عیاش  نایعیش  نایم  رد  تعرس  هب  دشیم ، رداص  ماما  فرط  زا  يدراوم  نینچ  رد  هک  یتاعیقوت 
رد يرمع  هک  لاله - نب  دـمحا  هیلع  نینچمه  دـشیم . درط  هعیـش  هعماج  زا  ماما  رظن  دروم  صخـش  هلـصافالب  دـنتفاییم و  یهاگآ  عیقوت 

فرط زا  یتاعیقوت  دمآ - شیپ  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  اب  وا  طباور  رد  هک  یتالاکشا  رطاخ  هب  سپـس  دوب و  هدرک  يرپس  همئا  تبحاصم 
. دیدرگ رداص  ترضح  نآ 

هب نایعیـش ، زا  یخرب  هک  ینامز  « 2 «. » دـینک يرود  راکایر  یفوص  زا  « ؛ عّنـصتملا ّیفوّصلا  اورذـحا  تشون : قارع  رد  دوخ  يالکو  هب  ماـما 
هک ار  وا  ياهاطخ  هتـشون و  نایعیـش  هب  باطخ  يرتلـصفم  همان  ماما  دنداتفا ، دیدرت  هب  عیقوت  تّحـص  رد  دمحا ، هب  ناشدامتعا  تدش  لیلد 

یناسک يدراوم  رد  ماما  نینچمه  « 3 . » درمشرب دوب  شترـضح  لباقم  رد  ندوب  يأر  دوخ  ماما و  تاروتـسد  هب  ییانتعایب  اهنآ  نیرتهدمع 
باتع دروم  دنتفرگیم ، داقتنا  داب  هب  ار  نانآ  یلوپ  ياهتخادرپ  هنومن - ناونع  هب  هدرک و - تلاخد  الکو  راک  رد  تهجیب  هک  ار 

______________________________

ثیدح 1086 ص 573 ، یشک ، لاجر  (. 1)
، هبیغلا ص 60 ؛ یـشاجنلا ، لاجر  100 ؛ صص 99 - ج 1 ، لاقملا ، حـیقنت  کـن : ثیدح 1020 ؛ ، 536 صـص 535 - یـشک ، لاجر  (. 2)

ص 214 یسوط ،
536 صص 535 - یشک ، لاجر  (. 3)

ص:554  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دنتشادیم رذح  رب  تشادن  اهنآ  اب  یطابترا  هک  یلئاسم  رد  تلاخد  زا  ار  اهنآ  هداد و  رارق 

شخب هک  یعرـش - تاهوجو  ذخا  رد  هژیو  هب  نایعیـش ، ماما و  نیب  دنویپ  داجیا  هنیمز  رد  ار  دوخ  شقن  تلاکو ، متـسیس  هک  دوب  ناسنیدـب 
، ماما لاح  حرـش  هب  طوبرم  بتک  رد  هک  نانچ  درکیم ، افیا  دیـسریم - فرـصم  هب  دـنمزاین  نایعیـش  عضو  هب  یگدیـسر  يارب  نآ  هدـمع 

«2 . » تسا هدش  هراشا  اهکمک  هنومن  نیا  هب  اهراب 
، دندرکیم یگدنز  ماما  هاگتسیز  زا  رود  دالب  رد  هک  ینایعیش  زا  هتسد  نآ  هژیو  هب  نایعیش ، رد  یفارحنا  راکفا  ریاس  تالغ و  هیفقاو ، ذوفن 
هب اهنآ  ياههاگدـید  یگدولآ  زا  يریگولج  هعیـش و  یگنهرف  تلاصا  ظفح  رد  دوخ  نیا  دـشیم و  عفد  لرتنک و  تلاکو ، قیرط  نیمه  زا 
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. تشاد ییازسب  شقن  فارحنا ،

هعیش یگنهرف  ثاریم  ظفح  ماما و  باحصا 

دارفا مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  نارود  زا  سپ  هژیو ، هب  تسا ، ینالوط  رایسب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  نایم  رد  یثیدح  عماوج  شراگن 
هب کیدزن  رود و  ياهروشک  رد  نکاس  نایعیـش  يارب  ار  اهنآ  هدرک و  يروآعمج  ار  تایاور  اـت  دـندش  ممـصم  هعیـش  هعماـج  رد  يداـیز 

رتلـصفم رتشیب و  ياهباتک  دش و  هدوزفا  نافلؤم  نیا  رامـش  رب  نامز  تشذگ  اب  دنتـسرفب . تیب ، لها  ياههشیدنا  راکفا و  هب  یبایهار  روظنم 
مق رد  یتدم  هک  یسک  تسا . يدنقرمس  بیکشا  نب  نیسح  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  راگزور  رد  فلؤم  ياههرهچ  زا  یکی  دش . فیلأت 
مق عیشت  دنویپ  تاقلح  زا  یکی  دیاب  يو  دش . راگدنام  اجنآ  رد  تفر و  دنقرمس  هب  اهدعب  دوب ، مالّسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هربقم  مداخ 
اهنآ نایم  رد  هک  هدرمـش  رب  ار  وا  تافیلأت  یـشاجن  دـشاب . تفرگ ، جـضن  مراهچ  نرق  لـئاوا  موس و  نرق  رخاوا  رد  هک  دنقرمـس ، هزوح  اـب 

نآ لامتحا  اهنآ  ررکم  ياهمایق  نارود و  نیا  رد  اهیدیز  تیلاعف  تدش  هب  رظن  « 3 . » دروخیم مشچ  هب  ۀیدیزلا » یلع  درلا   » ناونع اب  یباتک 
ناماما زا  هرداص  تایاور  هب  دانتسا  اب  رتشیب  هک  اهباتک  تسد  نیا  ببس  نیدب  دنریگ . رارق  نانآ  ریثأت  تحت  نایعیش  زا  يرامش  هک  تفریم 

______________________________

ص 306 ج 50 ، راونالا ، راحب  ص 213 ؛ یسوط ، هبیغلا ، (. 1)
ص 186 ءزج 2 ، ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  508 ؛ صص 507 - ج 1 ، یفاکلا ، کن : (. 2)

ش 88 ص 44 ، یشاجنلا ، لاجر  (. 3)
ص:555  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دوب تافارحنا  هنوگ  نیا  لرتنک  يارب  یبوخ  هلیسو  دشیم ، نیودت  مالّسلا  مهیلع  موصعم 
شیب یترهش  ای 280 ) م 274   ) دمحا وا  دنزرف  تسا . هدرک  فیلأت  يراثآ  هدوب و  نارود  نیا  هتـسجرب  ياههرهچ  زا  یقرب  دلاخ  نب  دـمحم 

لمتشم یفراعملا  ةرئاد  يو  نساحملا »  » باتک هک  دوب  مالّسلا  امهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  اب  رصاعم  نایعیش  زا  یکی  هتشاد و  ردپ  زا 
مه يرگید  تافیلأت  يو  « 1 . » تسا هدوب  نآ  زج  ریـسفت و  قالخا ، لیبق : زا  ینید  فراعم  فلتخم  ياههنیمز  یمامت  رد  ناماما  ثیداحا  رب 

. تسا هدوب  مالسا  يایند  یخیرات  يایفارغج  رد  نادلبلا  رابخا  یف  نایبتلا  باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  هتشاد 
هلمج نآ  زا  هیفقاولا » یلع  درلا   » باتک هک  هتشاذگ  یقاب  دوخ  زا  یتافیلأت  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  زا  باشخ  یـسوم  نب  نسح 

هب هک  ییاهباتک  رب  نوزفا  تسا . نشور  دـندرکیم ، داجیا  هفقاو  نارود  نآ  رد  هک  یتالکـشم  هب  هجوت  اـب  راتـشون ، نیا  تیمها  « 2 . » تسا
هزمح نب  یلع  نب  دمحم  دشیم . هتشون  مالـسا  خیرات  شناد  رد  مه  ییاهباتک  دشیم ، هتـشون  یهقف  تاعوضوم  رد  ای  قرف و  رب  در  ناونع 

رد یباتک  چیه  دـسیونیم : وا  هرابرد  یـشایع  « 3 . » تشاذـگ راگدای  هب  دوخ  زا  یناوارف  ياهباتک  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  باحـصا  زا 
همئا و تاـیاور  دوـجو  رب  هژیو  هب  تیاور  نیا  « 4 . » تشاد دوجو  وا  شیپ  هک  نآ  زج  دوب  هدـنامن  ياـج  رب  ناـماما  زا  فلتخم  تاـعوضوم 

یعیش شناد  یلصا  هناوتشپ  دوخ  هک  تسا  یملع  ریدقت  لباق  شبنج  کی  هناشن  هتشاد و  دیکأت  باحصا  سرتسد  رد  نانآ  تابوتکم  یتح 
و رضحی » نم ال  باتک   » و یفاک »  » دننام يرتگرزب  یثیدح  عماوج  یلـصا  ياههیاپ  دش ، فیلأت  هرود  نیا  ات  هک  یلوصا  دیآیم . باسح  هب 

عبانم زا  یخرب  رد  تسا . هدش  نیودت  باحـصا  تانّودم  نیمه  زا  هدافتـسا  اب  هک  تسا  یـسوط  خیـش  قودص و  خیـش  یثیدـح  راثآ  رگید 
قبط اهنآ  هلمج  زا  هک  دندشیم  ایوج  ار  ناراوگرزب  نآ  تارظن  هیلوا ،) لوصا   ) اهباتک زا  ياهراپ  هرابرد  ناماما ، باحـصا  هک  تسا  هدـمآ 
رظن هتشاد و  میدقت  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  ار  هلیل » موی و   » باتک هک  دوب  یناجنـشوب  قروب  نامه  میدروآ ، نیا  زا  شیپ  هک  یتیاور 

نآ
______________________________
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يدهم دیس  حیحصت  اب  اریخا  و   ) يومرا ثدحم  موحرم  حیحصت  هب  دلج  ود  رد  هک  هدنام  ياج  رب  باتک  نیا  زا  یشخب  اهنت  هنافـسأتم  (. 1)
. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  ییاجر )

554 ص :  هعیش .....  یگنهرف  ثاریم  ظفح  ماما و  باحصا  نایرفعج 555  همئا ، یسایس  يرکف و  تایح  ص 31  نامه ، (. 2)
ص 182 یشاجنلا ، لاجر  ص 433 ؛ یسوط ، لاجر  (. 3)

ثیدح 1014 ص 530 ، یشک ، لاجر  (. 4)
ص:556  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » تساوخ نآ  هرابرد  ار  ترضح 
سپ یشاجن  دندزیم . فیلأت  هب  تسد  یملع  لئاسم  هنیمز  رد  هک  دندشیم  ادیپ  زین  یناسک  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  باحـصا  نایم  رد 

زا وا ، راثآ  يرامـشرب  نمـض  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ناـکیدزن  ّصاوخ و  زا  یکی  ناونع  هب  لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحا  زا  داـی  زا 
. دربیم مان  تسا  هدوب  یفارغج  شناد  رد  یفیلأت  هک  « 2 « » هیودالا هایملا و  لابجلا و  ءامسا   » ناونع اب  یباتک 

يدنک قاحسا  نب  بوقعی  مالّسلا و  هیلع  يرکسع  ماما 

يدـنک قاحـسا  نب  بوقعی  دـسیونیم : یفوک  مساقلا  وبا  فیلأت  فیرحتلا »] و  « ] 3  » لیدـبتلا  » باتک زا  لقن  هب  م 588 )  ) بوشآ رهـش  نبا 
نایرج رد  ار  یـسک  دز و  نآرق  تاضقانت  رد  دوخ ] معز  هب   ] یباتک فیلأـت  هب  تسد  دوخ ، رـصع  رد  برع  فوسلیف  دودح 252 ) - 185)
یـسک امـش  نایم  رد  ایآ  دومرف : وا  هب  ماما  دیـسر . مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  روضح  هب  وا  نادرگاش  زا  یکی  يزور  تشاذگن . دوخ  راک 

ای عوضوم  نیا  هرابرد  میناوتیم  هنوگچ  میتسه ، وا  درگاش  ام  تفگ : وا  درادزاب ؟ دـسیونیم ، نآرق  هرابرد  هچنآ  زا  ار  ناتداتـسا  ات  تسین 
وا شیپ  دومرف : ماـما  يرآ ، تفگ : درم  نآ  تفگ ؟ یهاوخ  يدـنک  هب  میوگب  يزیچ  رگا  دومرف : وا  هب  ماـما  مینک ؟ ضارتـعا  وا  هب  نآ  ریغ 

؟ دیاهتفریذپ هدرک و  نامگ  امش  هک  دشاب  یناعم  نآ  زا  ریغ  نآرق  روظنم  تسا  نکمم  امش  رظن  زا  ایآ  سرپب : يو  زا  ورب و 
زا ریغ  نآرق  دارم  یتفریذپ ، ار  نآ  ناکما  هک  هنوگ  نامه  دیاش  ینادیم ؟ هچ  وگب : سپ  تسا . مهف  لها  اریز  تسا ؛ نکمم  تفگ  دـهاوخ 
وا هب  ار  ماما  نانخـس  دمآ و  يدـنک  دزن  درم  نآ  دـشاب . هدـش  هتفرگ  راک  هب  يرگید  یناعم  يارب  نآ  نانخـس  یمهفیم و  وت  هک  دـشاب  نآ 
وت زا  مالک  نیا  هک  مروخیم  مسق  تفگ : تسنادیم ، زیاج  یلقع  رظن  زا  لمتحم و  يرما  نخـس ، رد  ار  هلأسم  نیا  هک  يدـنک  درک . لقتنم 
زا زج  رما  نیا  هک  موریم  وا  شیپ  نونکا  مه  تفگ : يدنک  تسا . مالّسلا  هیلع  يرکسع  دمحم  وبا  زا  نانخس  نیا  تفگ : درم  نآ  تسین .

______________________________

ثیدح 1023 ص 538 ، نامه ، (. 1)
68 صص 67 - یشاجنلا ، لاجر  (. 2)

ص 311 ج 3 ، هعیرذ ، کن : (. 3)
ص:557  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » درب نیب  زا  دنازوس و  دوب ، هتشون  هک  ار  هچنآ  همه  تساوخ و  شتآ  هاگنآ  دیآیمن ؛ رب  نادناخ  نیا 
نیا قایس  دناهتفگ  یخرب  تسا . هدش  ولغ  هب  مهتم  زین  نآ  يوار  یفوک ، مساقلا  وبا  هدش و  لقن  بوشآ  رهش  نبا  قیرط  زا  اهنت  قوف  تیاور 

یلقتـسم لیلد  نیا  رب  هوالع  تسین . اور  وا  قح  رد  نیا  تسا و  هدرب  شیپ  مالـسا  هب  يروابان  دح  ات  ار  يدنک  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تیاور 
ماما زونه  وا  نامز  رد  دشاب ، هتفر  ایند  زا  لاس 252  رد  يدنک  رگا  هک  نیا  رگید  « 2 . » تسین تسد  رد  دنک ، دـیکأت  ار  تیاور  نیا  هک  مه 

. تسا هدوبن  حرطم  نایعیش  ماما  ناونع  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع 
ناکما اعبط  تسا . هدـماین  تسد  هب  نآ  هرابرد  یقیقد  ربخ  تسا و  یلاـمتحا  يدـنک  تاـفو  خـیرات  هک  تفگ  ناوتیم  ریخا  هنومن  هراـبرد 
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نارود رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  درادن  یموزل  هک  نآ  رگید  دشاب . هتفرگ  تروص  قوف  خیرات  زا  سپ  لاس  دنچ  يدنک  توف  دراد 
. دشاب هتفگ  يدنک  هب  ار  نانخس  نیا  دوخ  تماما 

ار یموهفم  نینچ  امازلا  ثحب  دروم  تیاور  تفگ : دیاب  هدرب ، شیپ  مالـسا  هب  فارتعا  مدـع  دـح  ات  ار  يدـنک  تیاور ، نیا  هک  نیا  هرابرد 
هراب نیا  رد  هدش و  یتاماهبا  تالاکـشا و  راچد  دوخ  نورد  رد  دـح ، زا  شیب  ییارگلقع  رطاخ  هب  يدـنک  تسا  نکمم  اریز  دـناسریمن ؛

«3 . » تسین دامتعا  لحم  نادنچ  ربخ  يوار  هک  تفریذپ  دیاب  لاح  نیا  اب  دشاب . هدرکن  هاگآ  عوضوم  نآ  زا  مه  ار  یسک 
______________________________

ص 311 ج 50 ، راونالا ، راحب  ص 424 ؛ ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (. 1)
196 صص 195 - يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  (. 2)

نید و نایم  تروص  نیا  رد  دشاب  ءایشا  قیاقح  هب  ملع  هفسلف ، رگا  دیوگیم  يدنک  : » دسیونیم يدنک  لاح  حرـش  رد  ساموت  يرنه  (. 3)
دزرو نایـصع  ینید  قیاقح  هب  یـسک  رگا  هک  ناـنچمه  سپ  تسا . تقیقح  ملع  زین  نید  تسا ، تقیقح  هفـسلف ، تسین ...  یفـالخ  هفـسلف 

یفسلف و ياههشیدنا  نایم  همه  نیا  اب  اما  ددرگیم . بوسحم  رفاک  تسا  تقیقح  رکنم  هک  اجنآ  زا  زین  هفسلف  رکنم  دوشیم ، هتخانش  رفاک 
نآ دنکیم و  داهنـشیپ  لح  هار  زین  لکـشم  نیا  يارب  يدنک  درک ؟ لح  دیاب  هنوگچ  ار  تاضقانت  نیا  دراد . دوجو  یتاضقانت  ینآرق  تایآ 

تایآ اهاج ، زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  تسا  يزاجم  يانعم  کـی  یقیقح و  ياـنعم  کـی  ياراد  یبرع  تاـغل  يدـنک  هدـیقع  هب  تسا . لـیوأت 
. تشاد دـهاوخن  دوجو  یفالتخا  ینید  رکفت  یفـسلف و  هشیدـنا  نایم  تروص  نیا  رد  درک . لیوأت  اـهنآ  يزاـجم  یناـعم  اـب  دـیاب  ار  ینآرق 

328 صص 327 - ناهیک ، نارهت ، ياهردب ، نودیرف  همجرت  ساموت ، يرنه  هفسلف  ناگرزب 
ص:558  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  بتک 

. تسا هرقب  هروس  زا  یتمسق  دمح و  هروس  ریسفت  لماش  هک  هدش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  يریـسفت  باتک  ریـسفت ؛ فلا :
. تسا هتفرگ  رارق  ینوگانوگ  ياهتواضق  دروم  زورما ، هب  ات  مراهچ  نرق  زا  یملع ، لفاحم  رد  نآ  حرط  يادتبا  زا  باتک  نیا 

. دناهدرک لقن  نآ  زا  زین  یثیداحا  هتسناد و  ماما  راثا  زا  ار  نآ  ناملاع  زا  يرامش 
رفن ود  اریز  تسا ؛ باتک  دنس  هب  یکتم  اهتواضق  نیا  زا  یشخب  دناهتسناد . یملع  رابتعا  دقاف  ار  نآ  هدرمش و  یگتخاس  ار  نآ  رگید  یخرب 
مان اب  رفن  کی  قودـص ، خیـش  ود و  نیا  هطـساو  دنتـسه و  نآ  تیاور  ساسا  راّیـس ، نب  دـمحم  و  داـیز ، نب  دـمحم  نب  فسوی  ياـهمان  هب 

نوزفا « 1 . » تسا ریـسفت  نیا  يوار  زین  یقرب  دلاخ  نب  نسح  بوشآ ، رهـش  نبا  تیاور  ساسا  رب  هچرگ  تسا ، يدابآرتسا  مساق  نب  دـمحم 
يوار دوخ  رفن  ود  نیا  ایآ  هک  نیا  زین  دنس و  تیفیک  رد  دراد ، دوجو  نسح  نب  دلاخ  زج  هب  قوف  دارفا  تیوه  رد  هک  یتالاکشا  ماهبا و  رب 

هداد ییاهخساپ  تالاکـشا  نیا  زا  یخرب  زا  « 2 . » دربیم لاؤس  ریز  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  نآ  باستنا  تحـص  ناشناردپ ، ای  دنتـسه  باتک 
. تسا هدش 

هدوب داریا  داقتنا و  لباق  يدج  روط  هب  يوتحم  رظن  زا  هک  هدش  لقن  یتایاور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هدش ، دراو  باتک  رب  هک  يرگید  لاکشا 
يرتست همالع  هک  نانچ  داد . تبـسن  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  نآ  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  تافارخ  اـب  هتخیمآ  یتروص  هب  یهاـگ  و 

یغالب و همالع  یّلح ، همالع  يرئاضغلا ، نبا  هب  ناوتیم  ریـسفت  نیا  نافلاخم  ناـیم  زا  « 3 . » تسا هداد  هئارا  ار  اههنومن  نیا  زا  دروم  لـهچ 
. درک هراشا  ییوخ  هللا  ۀیآ 

یسلجم یکرک ، جاجتحا ، بحاص  یسربط  قودص ، خیش  نانآ ، هلمج  زا  هک  دنقفاوم  ماما  هب  نآ  تبسن  اب  تخس  رگید  يرامـش  ربارب ، رد 
ار باتک  اعون  يرابخا  شیارگ  هک  دیآیم  تسد  هب  نینچ  یماسا  نیا  زا  « 4 . » درب مان  ناوتیم  ار  یلماع  ّرح  خیش  مود و  لوا و 
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______________________________

مامالا ءالما  نم  يرکسعلا  ریـسفت  هبتک : نم  دلاخ ، نب  دمحم  وخا  یقرب ، دلاخ  نب  نسح  تسا : نینچ  ترابع  ص 34 : ءاملعلا ، ملاعم  (. 1)
. ةدلجم نورشع  ۀئام و  مالسلا ، هیلع 

هرود ملع ، رون  يداتسا ، اضر  قیقحت  یغالب ، داوج  دمحم  همالع  مالّـسلا » هیلع  يرکـسعلا  مامالا  یلا  بوسنملا  ریـسفتلا  لوح  ۀلاسر  (. » 2)
ص 49 ش 1 ، مود ،

ص 49 ج 1 ، ۀلیخدلا ، رابخالا  (. 3)
.135 ص 118 - ش 1 ، مود ، هرود  ملع ، رون  يداتسا  اضر  مالّسلا ،» هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  هرابرد  یثحب  (. » 4)

ص:559  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. تسا هتسناد  لوبقمان  ار  نآ  ارگلقع  شیارگ  هتفریذپ و 

تایاور هتفرگ و  رارق  داقتنا  دروم  دناوتیم  رگید  بتک  دننام  ریـسفت ، نیا  هک  دناهداد  رظن  هدـیزگرب و  هنایم  یعـضوم  املع  زا  رگید  یخرب 
هدرمـشرب دوشیم ، ریـسفت  نآ  رابتعا  بلـس  بجوم  هک  ار  يدراوم  نآ ، دقن  رد  ياهلاسر  نمـض  یغالب  همالع  دوش . هتفریذـپ  نآ  حـیحص 

«1 . » تسا
یتیاور دوخ ، ياهریسفت  رد  مادک  چیه  هعیش ، مدقتم  نارسفم  زا  یشایع  دوعسم  نب  دمحم  یمق و  میهاربا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 

. دناهدرکن لقن  باتک  نیا  زا 
. دشاب هتشاد  ریسفت  نیا  هرابرد  تواضق  رد  ياهدننک  نییعت  شقن  دناوتیم  هلأسم  نیا 

اب بقانم  زا  ياهخسن  رد  روبزم  باتک  تسا . هعنقملا  باتک  هدرک ، بوسنم  ماما  هب  بوشآ  رهش  نبا  هک  يرگید  باتک  ۀعنقملا ؛ باتک  ب :
، بقانم زا  مق  فجن و  پاـچ  رد  اـما  تسا . هدرک  داـی  نآ  زا  ناونع  نیمه  تحت  زین  هعیرذ  بحاـص  هدـش و  طبـض  هبقنملا » باـتک   » ناونع

هدـمآ عبنم  ود  ره  رد  « 2 . » تسا هدرک  دای  هعنقملا » ۀـلاسر   » ای هعنقملا » باتک   » ناونع اب  نآ  زا  مه  یـضایب  تسا . هدـمآ  ۀـعنقملا » ۀـلاسر  »
دیاب هبقنملا  ناونع  رد  بیترت  نیدـب  دـشاب و  بقانم  رد  يرثا  دـناوتیمن  نیاربانب  تسا . مارح  لالح و  ملع  رب  لمتـشم  باتک  نیا  هک  تسا 

. دشاب هتفرگ  تروص  یفیحصت 
: دریگ رارق  مه  رانک  رد  فلتخم  لقن  هس  دیاب  هلأسم  نیا  لح  يارب 

شردپ هلیسو  هب  هدرکیم و  تیاور  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ءاجر  دسیونیم : بتاک  ییاتربع  ییحی  نب  ءاجر  لاح  حرش  رد  یـشاجن  - 1
باوبا یف  ۀـعنقملا   » ناونع اب  یباتک  هدـش و  يو  صاوخ  زا  هتفای ، هار  ترـضح  نآ  هناخ  هب  هدوب ، راک  هب  لوغـشم  نسحلا  وبا  هناـخ  رد  هک 

«3 . » تسا هدرک  تیاور  ییحی ، نب  ءاجر  زا  ار  نآ  زین  ینابیش  لضفملا  وبا  تسا . هدرک  لقن  وا  زا  هعیرشلا »
بحاص یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  هناخ  زا  هک  درک  لقن  ییحی ، نب  ءاجر  هب  دوخ  دنس  اب  دحاولا  دبع  نب  یلع  تسا : هتشون  سوواط  نبا  - 2

هب یباتک  لاس 255  رد  رکسعلا ،
______________________________

151 صص 137 - مالّسلا ،» هیلع  يرکسعلا  مامالا  یلا  بوسنملا  ریسفتلا  لوح  ۀلاسر  (. » 1)
ص 188 ءزج 2 ، ج 4 ، ۀعیشلا ، نایعا  ص 149 ؛ ج 23 ، هعیرذ ، ص 175 ؛ ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  ص 424 ؛ ج 4 ، بقانملا ، (. 2)

ص 119 یشاجنلا ، لاجر  (. 3)
ص:560  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » درک لقن  همامت  هب  ار  هعنقملا » ۀلاسرلا   » هاگنآ دیسر . ام  تسد 
«2 . » تسا هدش  فیلأت  لاس 255  رد  روبزم  باتک  هک  تسا  هدروآ  بوشآ  رهش  نبا  - 3
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هک مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  هتفرگ  رب  شیاوتحم  هک  تسا  هدوب  يرثا  روبزم ، باـتک  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  لـقن  هس  نیا  ساـسا  رب 
هار نوریب  هب  هتـشاد - ار  هعیـش  تماما  بصنم  نامز  نآ  هک  يرکـسع - ماما  هناـخ  زا  لاس 255  رد  هدـش و  تیاور  ییحی  نب  ءاجر  طـسوت 

. تسا هتفای 
نامه هک   ) یـسوم نب  دمحم  نب  یلع  ینربخأ  هدـمآ : نینچ  هعنقملا »  » باتک زاغآ  رد  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  بقانم  رد  هجوت : لباق  هتکن 
هداتفا قافتا  لاـس  نیمه  رد  زین  ءاـجر  توف  هک  هدرک  لـقن  ییحی  نب  ءاـجر  زا  لاس 314  رد  لضفملا  وبا  تسا .) مالّـسلا  هیلع  يداه  ماـما 

«3 . » تسا

مالّسلا هیلع  يرکسع  ماما  تلحر 

دوردب یعیبط  گرم  هب  ماما  ایآ  هک  هراب  نیا  رد  تسا . هدوب  لاس 260  لوالا  عیبر  متشه  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تلحر  هک  تشذگ 
دانتسا اب  هعیش  ياملع  زا  یخرب  یسربط ، لقن  هب  انب  هچرگ  دراد ؛ دوجو  رظن  فالتخا  ناکامک  تسا ، هدیـسر  تداهـش  هب  ای  هتفگ و  تایح 

تسد رد  ناشتداهش  هرابرد  یتیاور  هک  یناماما  هرابرد  یتح  لوتقم ، وأ  مومسم  ّالا  اّنم  ام  دومرف : هک  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس  نیا  هب 
«4 . » دناهدناسر تداهش  هب  ار  نانآ  روج ، يافلخ  هک  دنرواب  نیا  رب  تسین ،

نآ تداهـش  يور  نیا  زا  « 5 . » دراد دوجو  مشـش  نرق  یخیرات  عبانم  زا  یکی  رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تداهـش  هرابرد  یتیاور  هتبلا 
هک نیا  دوب و  شترضح  ناج  هجوتم  مکاح  هاگتـسد  فرط  زا  هراومه  هک  يرطخ  تشادزاب و  قباوس  تسا . لمتحم  الماک  يرما  ترـضح 

ترضح نآ  تلحر  زین  دمآیم و  باسح  هب  یسایس  فلاخم  تیصخش  کی  ترضح 
______________________________

ص 80 ج 1 ، لامعالا ، لابقا  (. 1)
ص 424 ج 4 ، بقانملا ، (. 2)

ص 31 ةاورلا ، غباون  ص 421 ؛ ج 22 ، هعیرذ ، ص 458 ؛ قالخالا ، مراکم  (. 3)
ص 290 همهملا ، لوصفلا  ص 349 ؛ يرولا ، مالعا  ص 238 ؛ ج 50 ، راونالا ، راحب  (. 4)

« شنداد رهز  دنیوگ  و  : » ص 458 صصقلا ، خیراوتلا و  لمجم  (. 5)
ص:561  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دشاب تداهش  دیؤم  دناوتیم  یگمه  یناوج ، نینس  رد 
. تفرگ ارف  ار  ارماس  ياضف  یگدزتهب  مغ و  زا  ياهلاه  شتلحر  ماگنه  دوب ، ارماس  رد  هدـش  هتخانـش  الماک  هرهچ  کی  ماـما  هک  اـجنآ  زا 

: هدرک فصو  نینچ  ار  هنحص  نیا  دش ، هئارا  نیا  زا  شیپ  نآ  زا  یتمسق  هک  یتیاور  رد  هللا  دیبع  نب  دمحا 
. تفرگ ارف  ار  اج  همه  دایرف  نویش و  يادص  درک ، تلحر  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یتقو 

دمتعم ریزو   ) نم ردـپ  دـمآرد . لیطعت  لاـح  هب  رازاـب  دـندش ، هداـمآ  نیفدـت  يارب  هاـگنآ  درک . تلحر  اـضرلا  نبا  دـندزیم : داـیرف  مدرم 
. دوب اپرب  یتمایق  ارماس  رد  زور  نآ  دندروآ ، موجه  هزانج  يوس  هب  مدرم  نایـشنم و  ییاضق و  یماظن و  ياهتیـصخش  مشاه ، ینب  یـسابع ،)

«1»
زا يرایـسب  هکلب  دـندوب ، هدـش  نانآ  بذـج  مدرم  اهنت  هن  ارماس ، رد  لاس - لقا 17  دـح  تدـم  هب  شردـپ - مالّـسلا و  هیلع  ماما  روضح  اب 
ورف متام  رد  هچراپکی  ارماس  ترـضح ، نآ  تلحر  ماگنه  هک  دوب  یعیبط  یتیعـضو ، نینچ  رد  دندوب . هدروآ  موجه  رهـش  نیدب  زین  نایعیش 

. دریگب ازع  دنک و  یباتیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دنزرف  نداد  تسد  زا  گوس  رد  دور و 
______________________________
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ص 132 یسوط ، هبیغلا ، ص 168 ؛ راصبالا ، رون  ص 43 ؛ ج 1 ، نیدلا ، لامک  (. 1)
ص:563  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما 

هراشا

ص:565  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
105 ءایبنا / نوحلاّصلا  يدابع  اهثری  ضرألا  ّنأ  رکّذلا  دعب  نم  روبّزلا  یف  انبتک  دقل  و 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تدالو 
رد تایاور ، زا  یخرب  هب  انب  هک  تسا  فیرـشلا - هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز - ماما  رمالا ، بحاص  ترـضح  دـنوادخ ، تّجح  نیمهدزاود 

. تسا هدش  هراشا  مامه  ماما  نآ  هب  « 1 « » هّللا ۀیقب   » ناونع اب  میرک  نآرق 
ناخّروم و قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رظن  زا  اریز  دروخیمن ؛ مشچ  هب  ینادنچ  فالتخا  یخیرات  عبانم  رد  ترـضح ، نآ  تدالو  زور  هرابرد 

دوجو ییاهرظن  فالتخا  يو  دلوت  لاس  رد  اما  تسا . هدش  هتفریذپ  راوگرزب  نآ  دلوت  ناونع  هب  نابعش  هدزناپ  زور  رظن ، بحاص  صاخـشا 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  ترضح  نآ  دلوت  نتشاد  هاگن  یفخم  لیلد  هب  فالتخا  نیا  هک  تسا  یهیدب  دراد .

زا لاس  جنپ  زا  شیب  زونه  ردپ  تلحر  نامز  رد  راوگرزب  نآ  نیاربانب ، تسا . هدرک  رکذ  يرجه  ار 255  ترضح  نآ  دلوت  لاس  دیفم  خیش 
یتیاور « 3 . » تسا هتسناد  ترضح  نآ  ّدلوت  لاس  ار  لاس 255  نامه  زین  ینیلک  مالسالا  ۀقث  « 2 . » دوب هتشاذگن  رس  تشپ  ار  شتکربرپ  رمع 

نامه رد  ماما  ّدلوت  زا  یکاح  زین  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هّمع  همیکح ، زا 
______________________________

86 (: 11  ) دوه (. 1)
ص 346 داشرالا ، (. 2)

ص 514 ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)
ص:566  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

زا سپ  یتح  ار ، ترـضح  نآ  دـلوت  هک  دـناهدوب  یناسک  دـنکیم - دای  اهنآ  زا  يرعـشا  هک  قرف - زا  ياهراـپ  ناـیم  رد  « 1 . » دشابیم لاس 
هدـیقع اب  نینچمه  دراد ، تافانم  تایاور  زا  يرایـسب  اب  هک  نآ  رب  نوزفا  رظن ، نیا  « 2 . » دناهتسناد يرکـسع  ماما  تلحر  زا  سپ  هام  تشه 

. درادن قفاوت  دنامیمن » یلاخ  ادخ  تّجح  زا  زگره  نیمز   » هک نیا  رب  ینبم  هعیش 
رد راوگرزب ، نآ  نس  هیصولا  تابثا  رد  « 3 . » تسا هدوشگ  ناهج  هب  مشچ  لاس 258  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  رگید ، لوق 

ماما دلوت  خیرات  رگید  یلقن  رد  « 4 . » دشابیم لاس 256  رد  ماما  دلوت  نآ  ربانب  هک  هدش  هتـسناد  هام  تفه  لاس و  راهچ  ارغـص  تبیغ  زاغآ 
«5 . » تسا هدش  هتسناد  لاس 257  مالّسلا  هیلع  نامز 

رتشیب دـییأت  دروم  تسا ، مالّـسلا ) هیلع  داوج  ماما  رتخد   ) همیکح زا  دنتـسم  یثیدـح  رب  ینتبم  هک  لاـس 255  هک  تسا  نشور  همه ، نیا  اـب 
. دهدیم هئارا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هّمع  همیکح ، لوق  زا  ماما  دلوت  هرابرد  یقیقد  اتبسن  شرازگ  تیاور  نیا  دشابیم . ناخّروم 

رادـید هب  ار  وت  ادـخ  ات  ایب  ام  شیپ  راطفا  ماگنه  بشما  هک  تساوخ  نم  زا  یکیپ  اب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دـیوگیم : نوتاخ  همیکح 
. دش دلوتم  دنزرف  نآ  ات  مدنام  اجنآ  رد  متفر و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هناخ  هب  ار  بش  نآ  دنک . داش  نم  زا  سپ  هفیلخ  دوخ و  تّجح 

«6»
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ار وا  غارـس  یتقو  مدیدن ؛ ار  كدوک  نآ  اما  مدمآ ؛ ماهدازردارب  هناخ  هب  زاب  زور  نآ  يادرف  دـیوگیم : يرگید  تیاور  رد  نوتاخ  همیکح 
: دومرف متفرگ  ماهدازردارب  زا 

رد ماهدازردارب  متفر و  وا  هناخ  هب  ماما  روتـسد  هب  دـعب  زور  تفه  درپس . وا  هب  ار  شدـنزرف  یـسوم  ردام  هک  میدرپس  یـسک  ناـمه  هب  ار  وا 
نیا سپـس  دوشگ ؛ نخـس  هب  بل  كدوک  نآ  وگب و  نخـس  مرـسپ ! دومرف : يو  هب  باطخ  دوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  دوخ  دـنزرف  هک  یلاح 

«7  ... » اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  دومرف : توالت  ار  هیآ 
هک هدرک  طابنتسا  نینچ  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  دلوت  هب  طوبرم  تایاور  رد  دوجوم  تاراشا  یخرب  هب  هراشا  اب  نیـسح  مساج  رتکد 

یفخم روظنم  هب  دلوت ، زا  سپ  ترضح  نآ 
______________________________

143 ص 141 ، هبیغلا ، (. 1)
ص 114 قرفلا ، تالاقملا و  (. 2)

ص 437 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 3)
ص 231 هیصولا ، تابثا  (. 4)

ص 88 یقرواپ ، تیبلا ، لها  خیرات  کن : (. 5)
142 ص 141 - یسوط ، هبیغلا ، (. 6)

ص 143 هبیغلا ، کن : 5 و  (: 28  ) صصق (. 7)
ص:567  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » تسا هدش  هدرب  هنیدم  هب  نانمشد  مشچ  زا  ندنام 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  ردام 

هدرب مان  هناحیر  مان  هب  راوگرزب  نآ  ردام  زا  یسوط ، خیش  زا  یتیاور  رد  تسا . تسد  رد  ینوگانوگ  تایاور  ترضح  نآ  ردام  مان  هرابرد 
« لیق  » ترابع اب  نآ  زا  دیهـش  هک  ياهدع ، رظن  هب  « 2 . » دنتفگیم زین  نسوس  لقیـص و  سجرن ، وا ، هب  هک  هدش  هدوزفا  هلـصافالب  یلو  هدش ،

تیاور نیرتدنتسم  نیرتروهـشم و  هک  نوتاخ  همیکح  تیاور  رد  « 3 . » تسا هدوب  هیولعلا  دیز  تنب  میرم  ترـضح ، نآ  ردام  هدروآ ، ریبعت 
«4 . » تسا هدمآ  سجرن »  » مان نامه  دشابیم ، مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  دلوت  هرابرد 

ماما رتخد  همیکح ، وا  يوناب  ار ، لقیـص  زج  هب  یماسا ، رگید  هدوب و  سجرن  ناـمه  وا  یلـصا  ماـن  دراد  ناـکما  ناـققحم ، زا  یخرب  رظن  هب 
ینتـسناد دندناوخیم ؛ نوگانوگ  یماسا  هب  ییوگدماشوخ  يارب  ار  نازینک  نامدرم  راگزور ، نآ  رد  دشاب . هداد  يو  هب  مالّـسلا  هیلع  داوج 

«5 . » دنتسه اهلگ  یماسا  همه  نسوس ، و  هناحیر ، سجرن ، یماسا  هک  تسا 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  دلوت  هرابرد  یتاکن 

يافتخا دـندوب ، هدروآ  لمع  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یگدـنز  لرتنک  يارب  دادـغب  ارماس و  رب  مکاح  نایـسابع  هک  ییاهـشالت 
رس رب  ترضح  نآ  تبیغ  هلأسم  اهنامز ، نآ  رد  هک  ار  هتکن  نیا  نینچمه  دنکیم . هیجوت  الماک  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّدلوت  مهم  هلأسم 

. دنکیم نشور  دنزاس ، دودسم  هعیش  رب  ار  تماما  هار  نکمم ، قیرط  ره  هب  ات  دندوب  ددص  رد  سابع  ینب  هدوب و  اهنابز 
تقو و ناطلـس  دـیدش  يوجتـسج  نارود و  نآ  تالکـشم  لیلد  هب  دـسیونیم : مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  لاـح  حرـش  زاـغآ  رد  دـیفم  خـیش 

«6 . » دنام یفخم  ناگمه  رب  ترضح  نآ  تدالو  ادخ ، تّجح  نیرخآ  نتفای  يارب  نامایب  ششوک 
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______________________________

ص 124 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  (. 1)
ص 125 تیبلا ، لها  خیرات  ص 231 ؛ هبیغلا ، (. 2)

ص 28 ج 51 ، راونالا ، راحب  (. 3)
ص 2. نامه ، (. 4)

ص 114 مهدزاود ، ماما  یسایس  خیرات  (. 5)
ص 345 داشرالا ، (. 6)

ص:568  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
تخانش لیالد  زا  یکی  بلطم  نیا  یتح  هدش و  هراشا  ترضح  نآ  زیمآرارسا  تدالو  هب  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  تایاور  رد  زین  نآ  زا  شیپ 

«1 . » دوب هدش  نییعت  يو 
ناقاخ نب  هّللا  دیبع  نب  دمحا  تسا . هدش  شرازگ  یخیرات  عبانم  رتشیب  رد  مهدزای ، ماما  زا  يدـنزرف  نتفای  يارب  سابع  ینب  هفقویب  شالت 
: تسا نینچ  نآ  نتم  هک  هداد  یشرازگ  مالّسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  هناخ  شواک  عوضوم  هرابرد  هتشاد ، هدهع  رب  ار  مق  جارخ  راک  هک 

زا نت  جـنپ  هارمه  تفر و  هفـالخلا  راد  هب  وا  داتـسرف . مردـپ  لاـبند  هب  هفیلخ  دـش ، عیاـش  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  يراـمیب  ربـخ  یتـقو 
هب هظحل  هتفرگ و  دوخ  لرتنک  رد  ار  ماما  هناخ  ات  داد  روتـسد  نانآ  هب  مردپ  تشگزاب . دندوب  وا  نادـمتعم  زا  هک  هفیلخ  کیدزن  نادـنمراک 

هتشاد روضح  ماما  نیلاب  رب  زور  هنابش  داد  روتسد  هدناوخ و  ارف  ار  نابیبط  زا  یخرب  هاگنآ  دنشاب ؛ هتشاد  عالطا  يو  رابخا  لاوحا و  زا  هظحل 
. دنشاب

شیپ هاگنآ  دـنیازفیب ؛ دوخ  ياهتبقارم  رب  نابیبط  داد  روتـسد  وا  تسا و  هدـش  رتفیعـض  ماما  هک  دـنداد  عالطا  وا  هب  زور  هس  ای  ود  زا  سپ 
ماـما لزنم  هب  دراد  ناـنیمطا  ناـنآ  هب  ـالماک  عرو ، نید و  رظن  زا  هک  ار  دوـخ  نادـمتعم  زا  رفن  هد  تساوـخ  وا  زا  تفر و  تاـضقلا  یـضاق 

هناخ هثداح ، نیا  زا  سپ  درک . تافو  ماما  هک  نآ  ات  تشاد  همادا  عضو  نیا  دنشاب . اجنآ  رد  زور  هنابش  هک  دتـسرفب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع 
يارب ياهناریگیپ  ياهـشالت  نآ  زا  سپ  دیدرگ و  موم  رهم و  زیچ  همه  دـش و  قیقد  یـسررب  هفیلخ  روتـسد  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 

؛ تسا رادراب  اهنآ  زا  کی  مادـک  دوش  مولعم  ات  دـنتفرگ  رارق  رظن  تحت  زین  ماما  نازینک  یتح  دـش ؛ زاـغآ  ترـضح  نآ  زا  يدـنزرف  نتفاـی 
. دـش ملـسم  يو  ندوبن  رادراب  هک  یتقو  ات  دـنداد  رارق  تبقارم  تحت  ياهرجح  رد  تفریم  شاهرابرد  لـمح  لاـمتحا  هک  ار  اـهنآ  زا  یکی 

یبلط تصرف  هب  ياهراشا  روبزم ، شرازگ  لابند  هب  تیاور ، نیمه  رد  دـندرک . میـسقت  رفعج  شردارب  رداـم و  ناـیم  ار  ماـما  ثاریم  هاـگنآ 
ماما ینیشناج  ناونع  هب  ار  وا  تساوخ  ناقاخ  نب  هّللا  دیبع  زا  يو  هک ، نآ  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  شردارب  ینیشناج  روظنم  هب  رفعج 

______________________________

288 ص 287 - رثالا ، بختنم  (. 1)
ص:569  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » درک در  ار  رفعج  ياضاقت  وا  دیامن و  یفرعم  مالعا و  مالّسلا  هیلع  يرکسع 
هب شیوخ  هوجو  تخادرپ  يارب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تلحر  زا  ربخیب  مق ، نایعیـش  زا  یخرب  هک  دراد  نادـب  هراشا  يرگید  تیاور 

روظنم نیدب  دندمآ ؛ رب  رفعج  ناحتما  ددـص  رد  تسخن  اهیمق  دـندرب . رفعج  شیپ  ار  اهنآ  یناسک  ارماس ، هب  دورو  زا  سپ  دـندمآ . ارماس 
هاگآ بیغ  زا  ادـخ  اهنت  تفگ : یعالطایب  راهظا  زا  سپ  رفعج  دراد ؟ عالطا  دـناهدروآ  دوخ  اب  هک  یلوپ  غلبم  زا  وا  اـیآ  دندیـسرپ : يو  زا 
سپ اجنآ  رد  درک و  تیاده  ياهناخ  هب  ار  اهنآ  یـصخش  ماگنه ، نآ  رد  دندرک . يراددوخ  وا  هب  لوپ  تخادرپ  زا  اهیمق  هجیتن  رد  تسا .

دمتعم هب  ار  عوضوم  نیا  رفعج  دـنداد . لـیوحت  دوب  هتفگ  تسرد  هک  یـصخش  هب  ار  لوـپ  دـش ، هتفگ  اـهنآ  هب  تاـهوجو  غـلبم  هک  نآ  زا 
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. دش ددجم  شیتفت  ترضح  نآ  ناگیاسمه  ياههناخ  یتح  ماما و  هناخ  وا  روتسد  هب  داد و  شرازگ 
تّدم دش و  تشادزاب  دوب  هدرک  يرادراب  ياعدا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  ناج  ظفح  رطاخ  هب  ایوگ  هک  لیقث  مان  هب  يزینک  هک  دوب  اجنیا  رد 

«2 . » دندرک اهر  ار  وا  سپس  دش ؛ لصاح  يو  يرادراب  مدع  هب  نانیمطا  ات  تفرگ  رارق  رظن  تحت  لاس  ود 
ماما لرتنک  زا  هتـشذگ  ات  دوب  ببـس  نادب  رفعج ، تاکیرحت  اب  هارمه  تفالخ  هاگتـسد  فرط  زا  يدیدش  تیـساسح  نینچ  ملـسم ، روط  هب 

هتشادن يدنزرف  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  دننک  مالعا  دنناوتب  مک  تسد  ترضح ، نآ  هب  یـسرتسد  مدع  تروص  رد  مهدزاود ،
تریح و راچد  ار  نایعیـش  هداد و  تقیقح  گنر  هراب  نیا  رد  دوخ  ياعدا  هب  اـت  دوب  نیا  يارب  زین  ماـما  لزنم  رد  قثوم  دارفا  راـضحا  تسا .
، دنتشاد روضح  ماما  هناخ  رد  هک  روکذم  دامتعا  دروم  دارفا  هدش : هدوزفا  یسوط  خیـش  زا  لقن  نامه  همادا  رد  هکنانچ  دنیامن ، یمگردرس 

هتخیر هراـب  نیا  رد  شیپ  زا  هک  یمظنم  قیقد و  حرط  قباـطم  هک  تسا  نآ  تقیقح  « 3 . » تسا هتشذگ  رد  ترـضح  نآ  هک  دنداد  تداهش 
هب زین  ینادـنچ  لکـشم  لاح  نیا  اب  هدـنام و  رود  هب  نایعیـش  رتشیب  یتح  مدرم و  مشچ  زا  ساسا  زا  ترـضح  نآ  تدالو  هلأـسم  دوب ، هدـش 

. درواین لابند 
______________________________

، داشرالا ص 359 ؛ يرولا ، مالعا  42 ؛ صص 41 - ج 1 ، نیدلا ، لامک  132 ؛ صص 131 - هبیغلا ، 506 ؛ صص 505 - ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
ص 407 ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 340 ؛

474 ص 473 - نیدلا ، لامک  (. 2)
ص 132 یسوط ، هبیغلا ، (. 3)

ص:570  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  دّلوت  زا  نایعیش  زا  یخرب  یهاگآ 

نایعیـش زا  یخرب  دشاب . هدیدن  ار  ترـضح  نآ  دلوت ، زا  سپ  ای  هتـشادن و  یهاگآ  ادخ  تّجح  نیرخآ  دلوت  زا  یـسک  هک  دوبن  نینچ  هتبلا 
. دندوب ربخ  اب  رما  نیا  زا  دندوب  تمدخ  لوغشم  ماما  هناخ  رد  هک  یناسک  مالّسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  يالکو  زا  ياهدع  دامتعا و  دروم 
نامز ماما  رادید  هب  قفوم  نانآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  کیدزن  نارای  نامداخ و  باحـصا ، زا  يدادعت  زا  دیفم  خیش 
ورمع رهطم ، نب  یلع  وبا  مالّـسلا ، هیلع  داوج  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح  رفعج ، نب  یـسوم  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  دـناهدش . مالّـسلا  هیلع 

«1 . » دندوب هلمج  نآ  زا  ماما ، هناخ  رازگتمدخ  فیرط  رصن  وبا  يزاوها و 
. درک یفرعم  شیوخ  نیشناج  ار  ناشیا  داد و  ناشن  یخرب  هب  ار  دوخ  دنزرف  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  بیترت  نیدب 

ماـما لزنم  رد  تمدـخ  روـظنم  هب  دوـب : هتفگ  وا  هب  سراـف  یلاـها  زا  یناریا  يدرم  هک  هدرک  تیاور  یلجع  یلع  نـب  ءوـض  زا  ینیلک  خـیش 
مالّسلا هیلع  يرکسع  ترضح  يزور  دیوگیم : يو  تفریذپ . هناخ  دیرخ  لوئسم  ناونع  هب  ارم  ماما  متفر و  ارماس  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع 
هدـیدن ار  كدوک  نآ  ماما  تلحر  ات  زین  نآ  زا  سپ  هک  دـنکیم  راـهظا  يو  مکبحاـص ؛» اذـه  : » دومرف داد و  ناـشن  نم  هب  ار  دوخ  دـنزرف 

«2 . » تسا هتشاد  نس  لاس  ود  دودح  دید ، ار  ترضح  نآ  يو  هک  ینامز  رد  دیازفایم : وا  تسا .
زا يرمع  نامثع  نب  دمحم  هک  دوب  ینامز  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  زا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  رادید  نیرتتیمهارپ  دیاش 

داد و ناشن  نانآ  هب  ار  دوخ  دـنزرف  ترـضح  نآ  دـندوب . ماما  تمدـخ  رد  رگید  رفن  لهچ  اب  هارمه  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  يالکو 
: دومرف

. اذه مکموی  دعب  هنورت  مّکنا ال  امأ  اوکلهتل ، مکنایدأ  یف  يدعب  نم  اوقرفتت  هوعیطأ و ال  مکیلع ، یتفیلخ  يدعب و  نم  مکمامإ  اذه 
سپ دیرب و  نامرف  وا  زا  تسامش . نایم  رد  نم  نیشناج  نم و  زا  سپ  امش  ماما  نیا 
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______________________________

ص 461 هّدوملا ، عیبانی  کن : 351 و  ص 350 - داشرالا ، (. 1)
ص 514 ج 1 ، یفاکلا ، (. 2)

ص:571  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
. دید دیهاوخن  ار  وا  زگره  نیا  زا  سپ  دیوشیم و  كاله  تروص  نیا  رد  هک  دینکن  فالتخا  دوخ  نید  رد  نم  زا 

«1 . » درک تلحر  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نآ ، زا  سپ  زور  دنچ  هک : تسا  هدمآ  تیاور  نیا  همادا  رد 
نآ زا  هک  هدرب  مان  دنتـشاد ، روضح  يرفن  لـهچ  عمج  نیا  رد  هک  ار  هعیـش  لاـجر  یخرب  هدرک و  لـقن  زین  یـسوط  خیـش  ار  تیاور  نیمه 

«2 . » دناهدوب حون  نب  بویا  نب  نسح  میکح و  نب  ۀیواعم  نب  دمحم  لاله ، نب  دمحا  لالب ، نب  یلع  هلمج :
هیلع دّمحم  لآ  نم  ۀجحلا  ناونع  اب  اهنت  هک  دنتشاد  دیکأت  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دوب و  عونمم  نارود  نآ  رد  ترضح  نآ  زا  ندرب  مان 

«3 . » دنرب مان  ناشیا  زا  مالّسلا 

مالّسلا هیلع  يرکسع  ماما  تلحر  زا  سپ  فالتخا 

، نایعیش اب  نانآ  مظنم  هطبار  يرارقرب  رد  دندروآیم ، دوجو  هب  هعیش  ناماما  يارب  یسابع  يافلخ  هک  ییاهیریگتخس  یسایس و  تالکشم 
. درکیم داجیا  ار  ییاهیناماسبان 

دیدرت راچد  دوخ  ماما  تخانـش  رد  نایعیـش  زا  ياهدع  داد ؛ خر  يدـعب  ماما  ینیـشناج  ماما و  کی  تلحر  هلـصاف  رد  هژیو ، هب  لکـشم  نیا 
. دبای رارقتسا  الماک  دیدج  ماما  هداهن و  لوفا  هب  ور  اوران  ياههشیدنا  راکفا و  یباعشنا و  ياههقرف  ات  دیشکیم  لوط  یتدم  دندش و 

، هفقاو تمواقم  شیادیپ و  هکنانچ  درکیم ، ادج  نآ  یلصا  هندب  زا  الماک  ار  هعیـش  زا  یحانج  هک  دوب  دنت  يردق  هب  تالکـشم  نیا  یهاگ 
. دروآ رامش  هب  نآ  قیداصم  زا  ناوتیم  ار  هیلیعامسا  یتح  هیحطف و 

هیلع نامز  ماما  تیاصو  يرادهگن و  دلوت و  هک  نآ  زا  هتشذگ  اریز  دوب ؛ نادنچ  ود  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تلحر  زا  سپ  لکـشم  نیا 
کی رد  تّجح ، ترـضح  تماما  دـنمورین  هناوتـشپ  اهنت  هدـش و  زاغآ  زین  تبیغ  نارود  دوب ، هدـش  ماـجنا  هناـمرحم  ـالماک  روط  هب  مالّـسلا 

شخب رد  نآ و  مزاول  زا  ياهراپ  تیودهم و  لصا  هرابرد  دوجوم  ثیداحا  میظع  ثاریم  شخب ،
______________________________

ص 217 یسوط ، هبیغلا ، ص 460 ؛ هّدوملا ، عیبانی  کن : و  نیدلا ، لامک  زا  ص 355  رثالا ، بختنم  (. 1)
ص 355 رثالا ، بختنم  (. 2)

ص 449 ج 2 ، همغلا ، فشک  (. 3)
ص:572  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نایعیش وس و  کی  زا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نایم  رد  هعیش  سانشرس  رـصانع  زا  یخرب  روضح  يوق و  یطابترا  متـسیس  رارقتـسا  رگید ،
. دوب رگید  يوس  زا  ترضح  نآ 

قرف  » و قرفلا » تالاقملا و   » ياـهباتک رد  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  تلحر  زا  سپ  نایعیـش  ناـیم  رد  فـالتخا  شیادـیپ  یگنوگچ 
. تسا هدرک  دقن  لقن و  یتافاضا  صیخلت و  اب  ار  یتخبون  شرازگ  دیفم  خیش  تسا . هدش  شرازگ  لیصفت  هب  یتخبون  ۀعیشلا »

هک نانچ  دـندرک ؛ لابند  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ینیـشناج  هرابرد  یـصاخ  داـقتعا  کـی  ره  هک  دربیم  ماـن  هقرف  هدزناـپ  زا  يرعـشا 
رد نیاربانب ، تسا ، هدـنامن  یقاب  ناشیا  زا  يدـنزرف  دـندرکیم  نامگ  هک  ارچ  دـندش ، دـیدرت  راچد  زین  مهدزاـی  ماـما  تماـما  رد  يراـمش 
دای هقرف  هدزیس  زا  اهنآ ، کت  کت  حیرـشت  نمـض  رد  اما  هدرب  مان  هقرف  راهچ  زا  ادتبا  یتخبون  دندرک . دیدرت  مه  راوگرزب  نآ  دوخ  تماما 
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«1 . » تسا هدرب  مان  ار  هقرف  هدراهچ  یتخبون ، زا  لقن  هب  دیفم  خیش  تسا . هدرک 
ياهلالدتـسا تایاور و  هب  دانتـسا  اب  هدرک و  لقن  تخادرپ - میهاوخ  اهنآ  يدنبعمج  هب  الیذ  هک  ار - اههقرف  نیا  یلـصا  ياههاگدید  خـیش 

هب هورگ  جـنپ  هب  یلوصا ، ظاحل  زا  اهنآ  هک  تفگ  ناوتیم  روبزم ، ياههقرف  يدـنبعمج  ماـقم  رد  « 2 . » تسا هتخادرپ  اهنآ  دـقن  هب  یمالک ،
: دنوشیم میسقت  ریز  بیترت 

هب دننادیم و  هدنز  مالّـسلا » مهیلع  دمحم  لآ  يدهم   » ناونع هب  ار  وا  هتـشادن و  رواب  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تلحر  هک  یناسک  - 1
«3 . » دنوشیم هتخانش  دناهدرک ، فقوت  يرکسع  ماما  رب  هک  یناسک  ینعی  هفقاو ؛»  » مان

دنزرف هک  نآ  لیلد  هب  هدـیورگ و  يداهلا  یلع  نب  رفعج  ترـضح  نآ  ردارب  هب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تلحر  زا  سپ  هک  یناـسک  - 2
ماما نیـشناج  هب  ار  يو  نانآ  زا  ياهتـسد  هک  دنداهن  ندرگ  باذک  هب  بقلم  رفعج  تماما  هب  دندوب ، هدـیدن  ار  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 

. دنتفگیم هیرفعج »  » اهنیا هب  دنتخانشیم : مهدزای  ماما  ناونع  هب  ار  وا  رگید  ياهتسد  مهدزای و 
دنزرف نیلوا  تماما  هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  تماما  راکنا  زا  سپ  هک  ياهدع  - 3

______________________________

266 صص 258 - هراتخملا ، لوصفلا  112 ؛ ص 96 - ۀعیشلا ، قرف  116 ؛ ص 102 - قرفلا ، تالاقملا و  کن : (. 1)
135 صص 130 - یسوط ، هبیغلا ، (. 2)

ص 40 نیدلا ، لامک  کن : (. 3)
ص:573  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. دنتفگ هیدمحم »  » نانیا هب  دندیورگ ؛ دوب ، هتسب  ورف  ناهج  زا  مشچ  ردپ  تایح  رد  هک  دمحم »  » مالّسلا هیلع  يداه  ماما 
تلحر زا  سپ  دمآ ، دهاوخن  يربمایپ  رگید  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  هک  هنوگنامه  دندوب ، رواب  نیا  رب  يرگید  رامـش  - 4

. تشاد دهاوخن  دوجو  یماما  زین  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
داقتعا مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تماما  هب  دـندادیم و  لیکـشت  ار  نایعیـش  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دـندوب  هیماـما  رگید ، هقرف  - 5

«1 . » تفرگ هدهع  هب  ار  یماما  نایعیش  یلوصا  يربهر  هک  دوب  ینایرج  نیا  دنتشاد .
هتشون هب  هک  تسا  یلع  نب  رفعج  تماما  هب  نیلئاق  تفرگ ، رارق  فورعم  ياههرهچ  زا  یخرب  تیامح  دروم  هک  ياهقرف  اهنت  اههقرف ، نیا  زا 

ار وا  زین  روهـشم - یلاغ  ینیوزق - متاح  نب  سراف  رهاوخ  درک و  تیامح  اهنآ  زا  یحاطلا  نب  یلع  مان  هب  هفوک  ناـملکتم  زا  یکی  یتخبون ،
رارق تمالم  دروم  تخـس  مالّـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  فرط  زا  هک  متاـح  نب  سراـف  ناراداوه  زین ، نآ  زا  شیپ  « 2 . » داد يرای  راـک  نیا  رد 

دنزرف دـمحم  هک  دـشیم  هتفگ  مه  هاگ  دـندرکیم . حرطم  ار  رفعج  تماما  هلأسم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تایح  نامز  رد  دوب ، هتفرگ 
. تسا هدیزگرب  تماما  هب  ار  رفعج  دوخ ، زا  سپ  هدوب ، ماما  عقاو  رد  هک  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما 

نایم رد  هدوب و  هیماما  نافلاخم  نیرتتخـسرس  يداه ، ماما  نب  رفعج  تماـما  نارادـفرط  ياـنعم  هب  هیرفعج - هقرف  هک  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
یحطف زا  هک  تسا  لاضف  نب  نسح  نب  یلع  زین  و  « 3  » نحاط یلع  نامه  اهنآ ، هنومن  دناهتشاد . اهنآ  زج  نایلاغ و  زا  یناراداوه  زین  نایعیش 

وریپ یعیش  شیارگ  داجیا  هیلیعامسا ، هیدیز و  باعـشنا  زا  سپ  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  دش . دقتعم  رفعج  تماما  هب  همادا ، رد  دوب و  نابهذم 
هب رگید  طاقن  رد  درواین ، یماود  یماما  عیـشت  هب  تخبون  لآ  شیارگ  لیلد  هب  دادغب  رد  هچرگ  داد و  خر  هک  دوب  یگرزب  باعـشنا  رفعج ،

. داد همادا  دوخ  یگدنز  هب  دودحم  روط 
نتم نیا  میظنت  لوغشم  يو  هک  يرجه  لاس 373  رد  هدومرف ، دیکأت  دیفم  خیش 

______________________________

112 صص 103 - مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  (. 1)
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ص 99 ۀعیشلا ، قرف  (. 2)
. دندناوخیم هینحاط  تبسانم  نیمه  هب  ار  رفعج  ناوریپ  هیماما ، (. 3)

ص:574  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
: دیوگیم نینچ  نانآ  فصو  رد  دهدیم و  همادا  ار  دوخ  تیدوجوم  هیماما  اهنت  الاب ، هناگراهچ  قرف  زا  هدوب ،

هیقف و ناگـشیپتدابع  احلـص و  مالک و  ملع  نادنمـشناد  نانآ  دنتـسه . هعیـش  هقرف  نیرتتیعمجرپ  یملع ، ظاحل  زا  دادعت و  رظن  زا  هیماما 
« ۀـنایدلا یف  مهیلع  دـمتعملا  ءاـسؤر و  ۀـیمامالا و  هجو   » ناـنیا دـناهداد . صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  يداـیز  يارعـش  اـبدا و  ثیدـح و  ياـملع 

«1 . » دنشابیم
، تسد رود  طاقن  زا  یخرب  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  دـهاوش  لاـح  نیا  اـب  « 2 . » تسا هدناسانـشن  يو  بهذـم  يارب  يوریپ  زین  یـسوط  خـیش 

«3 . » دناهدرک ظفح  ار  شیوخ  بهذم  زین  نونکات  هک  دناهدنام  رفعج  يارب  ینارای 
دنزرف هب  هک  دوب  یماما  بهذـم  دراد ، هاگن  ار  دوخ  عطاق  روضح  هدرک و  ظـفح  یمالـسا  تفـالخ  زکرم  رد  ار  دوخ  تسناوت  هک  یبهذـم 

ار نایعیش  هدمع  تسناوت  دروآ و  نامیا  فیرشلا - هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يرکسعلا - نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
بیترت یلّوحت  نینچ  يارب  شیپ  زا  هک  یتامدقم  هتفرگ و  تروص  تامادقا  هک  تسا  نآ  رگناشن  نیا  دـنک . تیادـه  صخـشم  يریـسم  رد 

، برخم ياـهیزاسهقرف  يداو  رد  هعیـش  تیرثـکا  يراـتفرگ  زا  یتـحار  هب  هک  دوب  رادروخرب  یماکحتـسا  تقد و  ناـنچ  زا  دوب ، هدـش  هداد 
. تسا هدرک  يریگولج 

، مراهچ نرق  زین  موس و  نرق  ینایاپ  ياهههد  رد  هدشن و  لح  هعیش  هعماج  يارب  یگداس  هب  تبیغ ، هلأسم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  يور  ره  هب 
هرابرد لیـصفت  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  هعیـش  ياملع  هک  دوب  رما  نیمه  دـمآ . دوجو  هب  هعیـش  هعماـج  رد  هنیمز  نیا  رد  يداـیز  ياـهیراوشد 

. دناهدرک فیلأت  عوضوم  نیا  رد  يراثآ  هرود  نیا  ناملاع  زا  يرایسب  دننک . نشور  ار  نآ  داعبا  هتخادرپ و  فیلأت  هب  تبیغ  هلأسم 
همین رد  یعیش  ثدحم  نیرتگرزب  ناونع  هب  قودص ، خیش  « 4 . » تشاگن هنیمز  نیا  رد  یباتک  مراهچ ، نرق  ياهتنا  رد  ینهر  رحب  نب  دـمحم 

لامک  » جرارپ باتک  مراهچ ، نرق 
______________________________

ص 261 هراتخملا ، لوصفلا  (. 1)
ص 218 هبیغلا ، (. 2)

121 صص 120 - لماکت ، دنیآرف  رد  بتکم  رد : دیرگنب  ار  هلأسم  نیا  لیصفت  (. 3)
ص 96 ءاملعلا ، ملاعم  (. 4)

ص:575  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
میهاربا نب  دـمحم  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  درک  فیلأـت  ییاـهتریح  تاهبـش و  نیمه  هب  خـساپ  رد  ار  همعنلا » ماـمت  نیدـلا و 

فیلأت دوب  هدـش  اهنآ  نایم  فالتخا  ببـس  هداد و  خر  نایعیـش  يارب  هک  يدـیدرت  عفد  يارب  ار  دوخ  هبیغلا  باـتک  نرق ، نیمه  رد  یناـمعن 
رب ار  مهم  نیا  دوخ  هتسناد و  هدش ، دراو  تبیغ  هلأسم  هرابرد  هک  یناوارف  تایاور  هب  هجوت  مدع  ار  اهدیدرت  کش و  نیا  تلع  وا  « 1 . » درک
زا دـنراد ؛ یتافیلأت  هراب  نیا  رد  يرایـسب  تشون ، ار  هبیغلا  باـتک  يرجه  مراـهچ  نرق  لوا  همین  رد  هک  یناـمعن  زج  هب  تسا . هتفرگ  هدـهع 

«2 . » دربیم مان  اهنآ  زا  دوخ  لاجر  رد  یشاجن  هک  درک  فیلأت  هتشون  نیدنچ  دیفم  خیش  مراهچ ، نرق  رد  هلمج 
ترورض اعبط  نامز  تشذگ  اب  دروآ . دیدپ  هبیغلا » باتک   » ناونع اب  لاس 447  رد  یسوط  خیش  ار  هنیمز  نیا  رد  رثا  نیرتمهم  دیفم ، زا  سپ 

ار ترورض  نیا  یسوط  خیش  « 3 . » تسا هدشیم  ساسحا  يدج  روط  هب  نآ ، یبنج  لئاسم  هب  ییوگ  خساپ  تبیغ و  هلأسم  نییبت  یـسررب و 
«4 . » تسا هدرک  ناشن  رطاخ  دوخ  باتک  زاغآ  رد 
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مالّسلا مهیلع  هعیش  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  طسوت  تبیغ  يزاسهنیمز 

رد مالّـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  مایق  تبیغ و  هرابرد  يدایز  تاـیاور 
هلأسم نیا  هک  تسا  نآ  رگناشن  هدـش - يروآدرگ  یمجعم  تروص  هب  اریخا  هک  تایاور - نیا  هوبنا  هب  یهاـگن  تسا . هدوب  مدرم  سرتسد 

رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ثیداحا  زا  هتـشذگ  دناهدیزرو . دیکأت  نآ  رب  ناراوگرزب  نآ  همه  هدنامن و  رود  یماما  چـیه  دـید  زا 
فلتخم ياههبنج  هرابرد  یتایاور  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  زا  مادک  ره  زا  هداد ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  روبزم  مجعم  زا  دـلج  ود  هک  هنیمز  نیا 

«5 . » دوشیم ثیدح  دصشش  زا  شیب  عومجم  رد  هک  تسا  هدش  دراو  نآ  رظن  دروم  قادصم  نییعت  نینچمه  تیودهم و  تبیغ و  هلأسم 
______________________________

ص 21 ینامعن ، هبیغلا ، (. 1)
287 صص 283 - یشاجنلا ، لاجر  (. 2)

95 صص 77 - ماما ، تبیغ  یخیرات  ریس  هلاقم  مالّسلا ، هیلع  يدهم  رون  دیرگنب : تبیغ  هلأسم  هرابرد  یسیونباتک  ریس  هب  هرابرد  (. 3)
3 صص 2 - هبیغلا ، (. 4)

(. ۀیمالسالا فراعملا  ۀسسؤم   ) دلج جنپ  رد  يدهملا ، ثیداحا  مجعم  (. 5)
ص:576  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ناـماما زا  کـی  ره  تلحر  زا  سپ  اریز  تسا ؛ رادروـخرب  ییازـسب  ّتیمها  زا  هعیـش  ییاور  سوماـق  رد  تیودـهم  هک  تسا  نآ  هناـشن  نیا 
ییاهثحب ریس  تسا . هتفرگیم  جوا  تیودهم  مّهوت  ناشتایح ، لاح  رد  یتح  ای  و  دنتفگیم - تایح  دوردب  هک  یلیلد  ره  هب  مالّسلا - مهیلع 

نیمه هعیش ، نایم  رد  اهباعـشنا  اههقرفت و  لیلد  نیرتمهم  هک  دهدیم  ناشن  هدش  ناونع  یتخبون  يرعـشا و  طسوت  هعیـش  قرف  اب  هرابرد  هک 
هب دودحم - روط  هب  ول  و  ار - یباعـشنا  هدشیم و  حرطم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  زا  یخرب  يوس  زا  طلغ  هب  هک  هدوب  تیودـهم  هلأسم 

. تسا هتشاد  لابند 
تسا يدیکأت  نیمه  زا  یشان  نایولع ، زا  رگید  يرایسب  و  « 1  » هیکز سفن  هیفنح ، نب  دمحم  تیودـهم  هب  داقتعا  اساسا  هک  نآ  هجوت  لباق 
هرابرد دوب . م 129 )  ) رفعج نب  هللا  دبع  نب  ۀیواعم  نب  هللا  دبع  هرابرد  تیودهم  ياعدا  هنومن  کی  تسا . هدش  تیودهم  هلأسم  لصا  رب  هک 

ماما دـنزرف  لیعامـسا  هرابرد  دـیدرگ . راکنا  تدـش  هب  دـش و  در  مالّـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  هک  دـش  اعدا  نیمه  زین  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ماـیق نایـسابع  دـض  رب  هک  يولع  ناربـهر  زا  یخرب  و  « 2  » مالّـسلا امهیلع  مظاک  ماما  قداـص و  ماـما  صخـش  یتح  مالّـسلا و  هیلع  قداـص 

اهنآ زا  یسابع  يافلخ  هک  یباقلا  « 3  » تسا و هدش  حرطم  اعدا  نیمه  مساق و ...  نب  دمحم  رمع ، نب  ییحی  مساق ، نب  نسح  دننام  دـندرک ،
، روصنم حافـس ، تسا ؛ هدـش  هدناسانـش  يدـهم » باقلا   » ناونع هب  تایاور ، زا  یخرب  رد  هک  تسا  یباقلا  بلاغ ، روط  هب  دـندرک ، هدافتـسا 

. دنتسه باقلا  تسد  نیا  زا  نومأم  نیمأ و  دیشر ، يداه ، يدهم ،
و مئاق »  » دوجو هک  تسا  نآ  هناشن  تنـس ، لها  نینچمه  نایعیـش و  نایم  رد  یمالـسا  نیتسخن  نورق  رد  تیودـهم  ياـعدا  همه  نیا  دوجو 

ینتفگ تسا . هدمآ  شیپ  یتالکـشم  قادصم ، نییعت  دروم  رد  اهنت  تسا و  هدوب  ناناملـسم  نایم  رد  ملـسم  یلـصا  تباث و  يرما  يدـهم » »
هملک اهنت  تنـس ، لها  تایاور  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفر  راک  هب  يدـهم »  » بقل زا  شیب  هعیـش ، ییاور  نوتم  رد  مئاـق »  » ناونع هک  تسا 

. تسا هدش  دراو  يدهم » »
ياعدا دروم  اههد  رظان  زین  يرجه  مهن  متشه و  ياهنرق  هژیو  هب  دعب ، نورق  رد 

______________________________

240 صص 249 - نییبلاطلا ، لتاقم  کن : دندرک  تیودهم  ياعدا  تقو ، تنس  لها  زا  يدایز  رامش  هیکز ، سفن  هرابرد  (. 1)
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90 صص 78 - ۀعیشلا ، قرف  (. 2)
«. ةدیدج ةرظنب  ۀیدهملا   » هلاقم . 75 صص 57 - ج 1 ، مالسالا ، خیراتلا و  یف  ثوحب  تاسارد و  (. 3)

ص:577  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
رایتخا رد  یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  هک  تسا  یتایاور  رد  رما  نیا  ياعدا  يارب  یفاک  ياههنیمز  دوجو  هناشن  اهنیا  همه  میتسه . تیودـهم 

«1 . » دوشیم تفای  یناوارف  هب  مه  تنس  لها  عبانم  رد  هدوب و  ناوارف  هعیش  یثیدح  عماوج  رد  تایاور  نیا  دنراد . هتشاد و 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  ینیشناج  یمالک و  لئاسم 

نیا تسا . هدرکیم  افیا  دـیدج  ماما  تیعقوم  تیبثت  رد  یمهم  شقن  رگید ، ماما  زا  سپ  یماما  ینیزگیاج  هرابرد  نایعیـش  یمـالک  دـیاقع 
مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  تماما  هرابرد  تسا . هدوبن  ینتفریذپ  اهنآ  زا  لودع  هدرک و  ادیپ  تیمسر  نایعیـش  نایم  رد  شیب  مک و  دیاقع 

، دندرک حرطم  ترضح  نآ  ینیـشناج  هرابرد  هیماما  هک  یلئاسم  رب  ینبم  يرعـشا  یتخبون و  شرازگ  دش . حرطم  لئاسم  نیا  زا  یـشخب  زین 
تماما هرابرد  هعیش  یمالک  ینابم  اهدعب  هک  موس ، نرق  رد  يدعب  ماما  ینیزگیاج  تماما و  هرابرد  اهنآ  یمالک  هاگدید  زا  تسا  يرادومن 

. تفرگ لکش  اههاگدید  نیمه  ساسا  رب 
: دنکیم هراشا  ریز  بیترت  هب  ینابم  نیا  زا  یشخب  هب  دناهدوب  هیماما  نامه  هک  هعیش ، قرف  زا  مهدزاود  هقرف  هرابرد  ثحب  نمض  یتخبون 

. دشاب تّجح  زا  یلاخ  دناوتیمن  نیمز  - 1
. درادن ناکما  ردارب  ود  تماما  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ماما  زا  سپ  - 2

. دوب دهاوخ  ادخ  تّجح  ود ، نآ  زا  یکی  امتح  دننک ، یگدنز  نیمز  يور  رد  رفن  ود  اهنت  رگا  - 3
تایح نامز  رد  نوچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  لیعامسا  الثم  تسین ؛ زیاج  يو  نادنزرف  تماما  هدشن ، تباث  وا  تماما  هک  یـسک  - 4

. دشاب اراد  ار  تماما  ماقم  دناوتیمن  دمحم  شدنزرف  تشذگرد ، دسرب - تماما  هب  هک  نیا  نودب  ردپ -
هدماینرب و نآ  راکنا  ای  در  ماقم  رد  هعیش  زا  یسک  هک  تسا  مالّـسلا  امهیلع  نییقداص  تایاور  زا  هتفرگرب  قوف  ینابم  دنکیم : هفاضا  سپس 

نآ دانسا  ماکحتسا  تابثا و  قرط و  تّحص  رد 
______________________________

. تسا ثیداحا  لیبق  نیا  يواح  یعون  هب  هک  تسا  يراثآ  لماش  هنسلا » لها  بتک  یف  يدهملا   » باتک يدلج  ود  هعومجم  (. 1)
ص:578  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نینچ رد  اریز  دـشاب ؛ یلاـخ  ادـخ  تّجح  زا  ياهظحل  دـناوتیمن  نیمز ، هعیـش ، رظن  زا  درادـن . دوجو  يدـیدرت  کـش و  هنوگ  چـیه  ياـج 
هک مالّـسلا - هیلع  يرکـسع  ماما  یـضام - ماما  تماما  هب  ام  دـشاپیم . ورف  مه  زا  گنردیب  تسا ، نآ  يور  رد  هچنآ  ره  نیمز و  یتروص 
زا سپ  تما  تماما  هک  تسومه  وا و  دوخ  بلص  زا  تسا  ینیـشناج  ار  وا  هک  میراد  فارتعا  داقتعا و  هدوب  ترـضح  نآ  تافو  هب  نورقم 

؛ تخاس دهاوخ  راکـشآ  ار  دوخ  رما  دمآ و  دهاوخ  نوریب  تبیغ  هدرپ  زا  يزور  ادـخ  نذا  هب  هدـش و  هتـشاذگ  يو  هدـهع  هب  ترـضح  نآ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هکنانچ  تسا . ادخ  تسد  رد  شروهظ  تبیغ و  رایتخا  اریز 

. کتانّیب کتّجح و  لطبت  الیک  ارومغم  افئاخ  وأ  افورعم  ارهاظ  کقلخ  یلع  کل  ۀّجح  نم  ضرألا  اولخت  ّکنإ ال  مهّللا 
دیاشن ار  ادخ  ناگدنب  تسا . هدیسر  ام  تسد  هب  هتـشذگ  ناماما  زا  یحیحـص  تایاور  داقتعا ، نیا  دییأت  رد  میاهدش و  رما  بلطم  نیا  هب  ام 

هک هچنآ  دروم  رد  دنیآرب و  هتـشاد  ناهنپ  نانآ  زا  ادخ  هک  هچنآ  فشک  ددص  رد  دـنزادرپب و  شواک  وجتـسج و  هب  ادـخ  ياهراک  رد  هک 
ترضح نآ  هاگتماقا  ییاسانش  يارب  هدروآ و  نابز  رب  ار  ترـضح  نآ  كرابم  مان  تسین  زیاج  دنزادرپ و  تواضق  هب  دنرادن  نادب  یهاگآ 

 ... دش رما  هک  یتقو  رگم  میزادرپب  عالطا  بسک  شسرپ و  هب 
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ار نآ  تیاعر  مالّسلا ، مهیلع  اضر  مظاک و  قداص ، ماما  فرط  زا  هیقت  تیاعر  هب  هراشا  اب  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  هیقت  هلأسم  زا  همادا ، رد 
یتایاور هب  بلطم ، نیا  تابثا  ماقم  رد  يو  دـنادیم . ناراوگرزب  نآ  نارود  زا  رتمزال  بتارم  هب  تبیغ ، زاغآ  طیارـش  رد  نایعیـش  فرط  زا 

زا شیپ  یمک  ات  دنام  دهاوخ  هتخانشان  شسدقم  مان  ناهنپ و  مدرم  يارب  ترضح  نآ  تکرب  اب  تدالو  اهنآ  لولدم  هب  انب  هک  هدرک  دانتـسا 
. دیامرف یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  شیوخ  یناهج  مایق 

«1 . » هیلع عّیشتلا  ۀحیحصلا  ۀیمامالا  ۀعیشلا  لزت  مل  يّذلا  ّبحألا  حضاولا  جاهنملا  ۀنامألا و  لیبس  اذهف  دیوگیم : نایاپ  رد  و 
ینیشناج هرابرد  هک  ییاههورگ  دیاقع  در  يارب  ار  لیالد  نیمه  ریظن  دیفم  خیش 

______________________________

112 صص 108 - ۀعیشلا ، قرف  (. 1)
ص:579  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

زا نیمز  ندوبن  یلاخ  لصا  نامه  دنکیم ، هراشا  نادب  خیـش  هک  یمهم  لوصا  زا  تسا . هتفرگ  راک  هب  دنراد  یتسردان  تارظن  مهدزای  ماما 
«1 . » دشابیم تسا » هدرم  یلهاج  گرم  رب  دریمب  دوخ  نامز  ماما  تخانش  نودب  سک  ره   » ثیدح زین  ادخ و  تّجح 

هک ییاههورگ  ءارآ  ّدر  رد  هبیغلا »  » رد یـسوط  خیـش  طسوت  دوشیم ، هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  هک  یلیالد  زا  ياهراپ  تایاور و  نیمه  ریظن 
«2 . » تسا هدش  هئارا  دناهدش ، ادیپ  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  تلحر  زا  سپ 

: تسا هدش  لزان  تیودهم  مهم  یمالک  هناوتشپ  ناونع  هب  زین  نآرق  زا  هیآ  ود  ادخ » تجح  زا  نیمز  ندوبن  یلاخ   » لصا رب  هوالع 
«3 . » َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو 

«4 . » َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو 
: تسا هدرک  دانتسا  يوبن  روهشم  ثیدح  نیا  زین  هیآ و  ود  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  لاح  حرش  زا  ثحب  زاغآ  رد  دیفم  خیش 

«5 . » اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  اهألمی  همسا  یطاوی  یتیب  لهأ  نم  الجر  هّللا  ثعبی  یّتح  یلایّللا  ماّیألا و  یضقنت  نل 

هصاخ باّون  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ترضح 

هراشا

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  بیان  نیرخآ  تلحر  ات  دش و  عورش  ارغص  تبیغ  هلصافالب  لاس 260 ، هب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تلحر  زا  سپ 
. دیدرگ زاغآ  يربک  تبیغ  نآ  زا  سپ  تشاد . همادا  لاس 329  رد 

ّلح و ار  نانآ  روما  دوب و  هطبار  رد  نایعیـش  اب  شدوخ  صاخ  ناـبیان  رفن  راـهچ  قیرط  زا  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ارغـص ، تبیغ  هرود  رد 
نایعیش ترضح و  نآ  نایم  نیطبار  دشیم . زین  یهقف  یتدیقع و  لئاسم  لماش  یلام ، لئاسم  رب  نوزفا  روما ، نیا  درکیم . لصف 

______________________________

264 صص 263 - هراتخملا ، لوصفلا  (. 1)
137 صص 130 - یسوط ، هبیغلا ، (. 2)

نیا دلوت ، زا  سپ  هلصافالب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح  تیاور  هب  انب  . 5 (: 28  ) صصق (. 3)
ص 143 هبیغلا ،» ، » تسا هدومرف  توالت  ار  هیآ 

105 (: 21  ) ءایبنا (. 4)
ص 346 داشرالا ، (. 5)
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ص:580  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هب هتـشاد و  هدـهع  رب  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دـندوب  نیـشیپ  ناماما  دامتعا  دروم  هقباـس و  اـب  باحـصا  زا  رفن  راـهچ 

سامت رد  یمالـسا  دالب  طاقن  نیرترود  رد  وا  يالکو  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  دارفا  نیا  دـنفورعم . ترـضح  نآ  صاـخ  باّون  ناونع 
. دشیم رداص  ترضح  نآ  فرط  زا  یتاعیقوت  باوج ، رد  دندناسریم و  ناشیا  سدقم  رضحم  هب  ار  نایعیش  ياههتساوخ  اههمان و  هدوب و 

روط هب  زین  وا  يارفـس  هکلب  دوب ، ناهنپ  اههدـید  زا  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  صخـش  اـهنت  هن  هرود  نیا  رد  هک  نآ  هجوت  لـباق  هتکن 
ببس يزادنارب ، یبالقنا و  ياههمانرب  زا  یماما  نایعیش  يرود  نآ ، رب  نوزفا  دندرکیم . لمع  دننک  هجوت  بلج  هک  نآ  نودب  هتخانـشان و 

نایعیـش هک  دوب  نآ  يریگعـضوم  نیا  هجیتن  دنهدب . یناماس  رـس و  شیوخ  عاضوا  هب  دنناوتب  هدـش و  هجاوم  يرتمک  ياهدـیدهت  اب  ات  دـش 
رب ار  دوخ  هدـش ، هتخانـش  یمـسر و  تیلقا  کـی  ناونع  هب  دـندومن و  ظـفح  ار  شیوـخ  عطاـق  روـضح  یـسابع ، تفـالخ  زکرم  رد  یماـما 

نایعیش رب  دوخ  تراظن  اب  دادغب ، رد  هعیش  تیزکرم  نامز ، نیا  رد  دندرک . لیمحت  دادغب ، رد  ذوفن  يذ  یطارفا  ناینس  یـسابع و  تموکح 
. دروآ رد  دوخ  تالیکشت  نامزاس و  تحت  زین  ار  اهنآ  یبهذم  یگدنز  دالب ، رگید 

، دوب رادروخرب  زین  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ینابیتشپ  زا  دـش و  هتفرگ  راک  هب  نایعیـش  يوس  زا  هرود ، نآ  رد  هک  یـصاخ  ياهتـسایس 
«1 . » دوب اهنآ  ترازو  ماقم  يّدصت  یتح  یسابع و  تفالخ  هاگتسد  رد  هعیش  ناگرزب  زا  یخرب  ذوفن 

تروص ناـنآ  هلیـسو  هب  ترـضح و  نآ  روتـسد  هب  هک  یتامادـقا  زین  مالّـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  ّصاـخ  باّون  زا  هاـتوک  یحرـش  اـجنیا  رد 
: میهدیم هئارا  تفرگیم 

ناّمس يرمع  دیعس  نب  نامثع  - 1

. شورف نغور  ینعی  ناّمس  دوب . مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  صاخ  بیان  نیلوا  وا 
هداد يو  هب  ماما ، هب  نآ  ندیناسر  يارب  هک  یلاوما ، اریز  دوب ؛ يو  یـسایس  یبهذـم و  ياهتیلاعف  يارب  شـشوپ  روظنم  هب  لغـش ، نیا  رایتخا 

دزن داهنیم و  نغور  فرظ  رد  دشیم ،
______________________________

97 صص 96 - یتخبون ، نادناخ  کن : (. 1)
ص:581  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

ار تاهوجو  ناطق  دمحم  هکنانچ  دـنتفرگیم ؛ راک  هب  ار  تسایـس  نیا  ناماما ، يالکو  زا  یخرب  مه  نآ  زا  شیپ  « 1 . » دربیم ترضح  نآ 
«2 . » دیناسریم ترضح  نآ  هب  شورفهچراپ  ششوپ  رد 

. دشیم بوسحم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  يالکو  زا  دسا و  هلیبق  زا  دیعس  نب  نامثع 
باحـصا هب  دـمتعم  قثوم و  يدرف  ناونع  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  هکنانچ  دوب ؛ مالّـسلا  هیلع  يداه  ماما  دامتعا  دروم  دارفا  زا  زین  نآ  زا  شیپ 

هب ترضح  نآ  دندوب ، هدش  فرشم  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدخ  نمی  نایعیـش  زا  یعمج  هک  یماگنه  « 3 . » دوب هدومرف  یفرعم  دوخ 
لیسغت و هک  دوب  ومه  « 4 . » دریگب لیوحت  دندوب  هدروآ  ناشیا  يارب  هک  ار  یلاوما  ات  داد  تیرومأم  دوخ ، لیکو  ناونع  هب  دیعس ، نب  نامثع 

«5 . » داهن ربق  رد  ار  ترضح  نآ  كاپ  دسج  تفرگ و  هدهع  هب  ار  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ترضح  نیفکت 

يرمع دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا  - 2

يو هب  یعیقوت  نمـض  ترـضح  شردپ ، تشذـگرد  زا  سپ  هک  دوب  نامثع  نب  دـمحم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  صاخ  بیان  نیمود 
دامتعا دروم  دارفا  ناکیدزن و  زا  شردپ  دـننامه  زین  وا  « 6 . » دندرک راذـگاو  وا  هب  ار  روما  شّقح ، رد  ریخ  ياعد  زا  سپ  تفگ و  تیلـست 
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: هدمآ نینچ  ترضح  نآ  زا  یتیاور  نمض  هکنانچ  دوب ؛ مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
«7 . » نانومأملا ناتقث  امّهنإف  امهعطأ  امهل و  عمساف  نالوقی ، یّنعف  کل  الاق  ام  نایّدؤی و  یّنعف  کیلا  ایّدأ  امف  ناتقث ، هنبا  يرمعلا و 

شوگ نانآ  فرح  هب  تسا . نم  زا  دنیوگ  هچ  ره  دنناسریم و  نم  فرط  زا  دنناسر  هچ  ره  دندامتعا . دروم  هقث و  ود  ره  شرسپ  يرمع و 
. دننم نیما  هقث و  نانآ  هک  نک  يوریپ  نانآ  زا  هدب و 

رتشیب تفرگ ، تروص  يو  اب  نایلاغ  یخرب  هیحان  زا  هک  ییاهتفلاخم  مغر  یلع 
______________________________

ص 214 یسوط ، هبیغلا ، (. 1)
ص 397 ج 51 ، راونالا ، راحب  (. 2)

ص 215 نامه ، (. 3)
ص 216 نامه ، (. 4)

. نامه (. 5)
ص 219 یسوط ، هبیغلا ، (. 6)

نامه (. 7)
ص:582  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دندادن هار  دوخ  هب  يدیدرت  يو  تلادع  رد  زگره  هداهن و  ندرگ  ار  وا  زا  يوریپ  نایعیش 
رد ترـضح  نآ  يالکو  تیاده  لرتنک و  هدش و  بوسحم  نایعیـش  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  طبار  دوب و  تایح  دیق  رد  يرجه  لاس 305  ات  وا 

«2 . » دیدرگ رداص  هسدقم  هیحان  زا  يو  ترافس  دییأت  رب  رظان  یتاعیقوت  وا  تیرومأم  لوط  رد  تشاد . هدهع  رب  ار  یمالسا  دالب 
«3 . » تسا هدیسر  يرمس  نسحلا  وبا  سپس  حور و  نب  نیسح  تسد  هب  هک  هتشاد  زین  ثیدح  رد  یتافیلأت  وا  یسوط ، خیش  هتشون  هب 

حور نب  نیسح  مساقلا  وبا  - 3

هب دادغب  رد  يو  ناکیدزن  زا  يرمع و  رفعج  وبا  نادمتعم  زا  هک  دوب  حور  نب  نیـسح  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  صاخ  بیان  نیموس 
هب تایح ، ياهزور  نیسپاو  رد  دروآ و  مهارف  ار  يو  ینیشناج  هنیمز  حور ، نب  نیـسح  هب  نیعجارم  عاجرا  اب  رفعج  وبا  « 4 . » تفریم رامش 

عوجر يو  هب  لاوما  لیوحت  يارب  نایعیش  نآ  زا  سپ  درک ؛ یفرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  روتـسد 
یتخبون نادناخ  هب  بستنم  ردام  فرط  زا  ار  وا  هدروآ و  حور  نب  نیسح  هرابرد  یلصفم  رابخا  یتخبون » نادناخ   » رد لابقا  « 5 . » دندرکیم

یعمج روضح  اب  هدوب و  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  زا  يو  « 6 . » دناهدناوخ زین  یمق  ار  يو  هک  تسا  لیلد  نادب  نیا  تسا . هتسناد 
یلع نب  لیعامـسا  لهـس  وبا  یناطقابلا ، هّللا  دبع  وبا  بتاکلا ، دمحم  نب  هّللا  دـبع  وبا  مامه ، نب  یلع  وبا  دـننام  دادـغب  رد  هعیـش  ناگرزب  زا 

«7 . » تسا هدش  یفرعم  يرمع  رفعج  وبا  ینیشناج  هب  رگید  ياهدع  ءانجولا و  نب  هّللا  دبع  وبا  یتخبون ،
هب نایعیش  نایم  رد  ار  وا  دنلب  تیعقوم  رفعج و  وبا  شردپ  نامز  رد  حور  نب  نیسح  هتسجرب  شقن  یتیاور  نمض  رفعج ، وبا  رتخد  موثلک  ما 

«8 . » تسا هداد  حیضوت  لیصفت 
______________________________

ص 221 نامه ، (. 1)
ص 220 نامه ، (. 2)

ص 149 ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  رد  دینیبب  ار  وا  لاح  حرش  و  ص 221 ، نامه ، (. 3)
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ص 223 یسوط ، هبیغلا ، (. 4)
226 صص 224 - نامه ، (. 5)

214 صص 213 - یتخبون ، نادناخ  (. 6)
227 صص 226 - یسوط ، هبیغلا ، (. 7)

ص 227 نامه ، (. 8)
ص:583  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

، درک ذوفن  تفالخ  هاگتسد  رد  دندوب ، نایعیش  ناراداوه  زا  یـسابع و  ردتقم  ترازو  ماقم  يدصتم  تارف  لآ  هک  ینارود  رد  نینچمه  يو 
لاس زا  دـمآ . دوجو  هب  حور  نب  نیـسح  يارب  یتالکـشم  درکیم ، تیامح  هعیـش  نافلاخم  زا  هک  سابع  نب  دـماح  ندـمآ  راک  يور  اب  اما 

تـسد رد  وا  یگدنز  زا  یقیقد  شرازگ  دـش ، اهر  نادـنز  زا  حور  نب  نیـسح  هک  لاس 317  ات  دـمآ  راک  يور  ساـبع  نب  دـماح  هک   311
«1 . » تسا هدربیم  رس  هب  نادنز  رد  ات 317  لاس 312  زا  يو  هک  مینادیم  طقف  تسین .

هاگتـسد رد  تخبون  لآ  ذوفن  لـیلد  هب  دوب و  رادروخرب  دادـغب  رد  ییـالاو  تیعقوم  زا  تشذـگرد - هک  لاس 326 - نابعـش  اـت  نآ  زا  سپ 
. دشیمن يو  محازم  یسک  یتموکح ،

«2 . » تسا هدوب  راگزور  مدرم  نیرتلقاع  نیرتهدیمهف و  زا  قفاوم  فلاخم و  قیدصت  هب  حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  دسیونیم : لابقا 

يرمس دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  - 4

بوصنم يو  ینیشناج  هب  حور  نب  نیـسح  طسوت  ترـضح و  نآ  روتـسد  هب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  بیان  نیرخآ  نیمراهچ و  وا 
ياهاتسور زا  یکی  لها  لصا  رد  نسحلا  وبا  تشاد . هدهع  رب  ار  ترضح  نآ  صاخ  تباین  لاس  هس  دودح  رد  اعومجم  لاس 329  ات  دش و 

حلاص و نب  لیعامـسا  نادنزرف  دـمحم  نسح و  نوچمه  وا  نادـناخ  ياضعا  زا  يرایـسب  ناخروم ، زا  یخرب  لقن  هب  انب  دوب . هرـصب  فارطا 
نآ هک  دندوب  هدرک  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  فقو  ار  كالما  نیا  دمآرد  زا  یمین  اهنآ  دنتـشاد . يدایز  كالما  هرـصب  رد  دایز  نب  یلع 

«3 . » دندرکیم هبتاکم  ناشیا  اب  تفایرد و  ار  نآ  دمآرد  هلاسهمه  ترضح 
بیرق گرم  هرابرد  ییوگ  شیپ  يواح  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  زا  یعیقوت  داد ، خر  يرمـس  هرود  رد  هک  یلوحت  نیرتمهم  عقاو  رد 

. دادیم هدعو  ار  يربک  تبیغ  زاغآ  عیقوت ، نیا  نتم  دش . حرطم  يو  تشذگرد  زا  شیپ  زور  دنچ  هک  دوب  بیان  نیا  عوقولا 
______________________________

218 صص 217 - یتخبون ، نادناخ  کن : (. 1)
ص 221 نامه ، (. 2)

ص 210 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  زا  لقن  هب  ، 247 صص 246 - هیصولا ، تابثا  (. 3)
ص:584  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

: عیقوت نتم  کنیا 
كرمأ عمجاف  ماّیأ ، ۀّتـس  نیب  کنیب و  ام  ّتیم  ّکنإف  کیف ، کناوخإ  رجأ  هّللا  مظعأ  يرمـسلا ! دمح  نب  یلع  ای  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

لوط دـعب  کلذ  و  هرکذ - یلاعت  هّللا - نذإ  دـعب  الإ  روهظ  الف  ۀـّماّتلا  ۀـبیغلا  تعقو  دـقف  کتافو  دـعب  کماقم  موقیف  دـحأ  یلإ  صوت  و ال 
ینایفـسلا و جورخ  لبق  ةدـهاشملا  یعّدا  نمف  الأ  ةدـهاشملا ، یعّدـی  نم  یتعیـشل  یتأیـس  اروج و  ضرألا  ءالتما  بولقلا و  ةوسق  دـمألا و 

«1 . » میظعلا ّیلعلا  هّللاب  ّالإ  ةوق  لوح و ال  يرتفم و ال  باّذک  وهف  ۀحیصلا 
نک روج  عمج و  ار  تیاهراک  درک ؛ یهاوخ  تلحر  رگید  زور  شـش  ات  وت  دیامرف . اطع  گرزب  شاداپ  وت  نادقف  رد  تناردارب  هب  دنوادخ 
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دوب دهاوخ  دنوادخ  هزاجا  اب  اهنت  نم  روهظ  هدیسر و  ارف  يربک  تبیغ  نامز  نونکا  نکن . تیـصو  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  سک  چیه  هب  و 
شیپ یناسک  دشاب . متـس  دادیب و  زا  رپ  نیمز  يور  تواسق و  تیاهن  رد  مدرم  ياهلد  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  ینالوط و  یتدم  زا  سپ  نآ  و 

- تسا روهظ  مئالع  زا  هک  ینامـسآ - هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  دش . دـنهاوخ  نم  اب  رادـید  طابترا و  یعّدـم  ام  نایعیش 
. دوب دهاوخن  شیب  ییوگغورد  دنک  ییاعدا  نینچ 

مالّـسلا مهیلع  هعیـش  همئا  زا  نآ  زا  شیپ  هک  یثیداحا  تاعیقوت و  ریاس  رانک  رد  درک و  ناشن  رطاخ  ار  دـیدج  هرود  یلک  لوصا  عیقوت  نیا 
. درک میسرت  نایعیش  يارب  ار  ینیون  هار  دوب ، هدش  رداص 

نایعیش اب  طابترا  رد  باون  تامادقا  رب  يرورم 

هراشا

. تفرگیم ماجنا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ياهروتـسد  اهدومنهر و  عاعـش  رد  يراج ، یئزج  روما  رد  یتح  صاخ ، باون  ياـهراک  یماـمت 
- اهنآ زا  يرایسب  هچرگ  مینک ؛ یبایزرا  هدمآ  سدقم  هیحان  زا  هرداص  تاعیقوت  رد  هک  یبلاطم  ساسا  رب  ار  دوخ  رورم  یتسیاب  ام  نیاربانب ،

دروم ناوتیم  تهج  دنچ  رد  ار  باّون  تامادـقا  درادـن . رارق  ام  سرتسد  رد  رـضاح  لاح  رد  هنافـسأتم ، هدـش - يروآدرگ  مه  ینامز  رگا 
: داد رارق  یسررب 

______________________________

ص 243 یسوط ، هبیغلا ، (. 1)
ص:585  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

تالغ اب  هزرابم  فلا :

نیرتیـساسا زا  یکی  هک  میدـش  روآداـی  هدرک و  لاـبند  ار  هلأـسم  نیا  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  هـمئا  رتـشیب  لاـح  حرـش  رد  نـیا  زا  شیپ  اـم 
رد تسا . هدوب  تالغ  هلأسم  اهنآ  سأر  رد  عیـشت و  ینورد  تاباعـشنا  اب  هزرابم  ناراوگرزب ، نآ  یـسایس  یگنهرف و  تازراـبم  ياـهروحم 
زا یخرب  تیامح  زین  و  اهنآ ، اـب  يداـهلا  یلع  نب  رفعج  ریظن  ناـماما  نادـنزرف  زا  یخرب  یهارمه  اـب  دـش و  رتشیب  تـالغ  ذوفن  رخاوا ، نیا 

. تفرگ قنور  اهنآ  راک  هعیش ، یسایس  ياهتیصخش 
سپ مالّسلا و  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد  هک  دوب  هیریصن  سسؤم  ریصن  نب  دمحم  یکی  دندمآ ، هنحـص  هب  هرود  نیا  رد  هک  یتالغ  هلمج  زا 

تالغ دیاقع  ریظن  يزیمآّولغ  دیاقع  مود ، بیان  نامز  رد  وا  دیوگیم : یسوط  خیـش  داتفا . اهنابز  رـس  رب  يو  زا  يزیمآولغ  ياهاعدا  نآ  زا 
. دادیم جاور  ار  مراحم  اب  حاکن  زاوج  مالّسلا و  مهیلع  همئا  تیبوبر  هب  داقتعا  لیبق  زا  نیشیپ 

نادـنچ هتبلا  هک  دـندش  میـسقت  هقرف  هس  هـب  يو  زا  سپ  وا  ناوریپ  تـسج . يرازیب  يو  زا  داد و  رارق  نـیرفن  نـعل و  دروـم  ار  وا  رفعج  وـبا 
«1 . » دندرواین یماود 

اب يو  دوب . یناغملـش  یلع  نب  دـمحم  دـشیم ، بوسحم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  يالکو  زا  هیماـما و  ياـهقف  زا  ادـتبا  رد  هک  یناـسک  رگید  زا 
. درک یناوارف  هیکت  لولح  هیرظن  هب  اصوصخم  دش و  هدیشک  ّولغ  يوس  هب  ياهنابلط  هاج  لیالد  هب  تشاد ، هک  یتمس  دوجو 

ار حور  نب  نیـسح  ياـهدرط  نعل و  هداد و  بیرف  دـندوب  ماطـسب  ونب  هتـسجرب  نادـناخ  زا  هک  ار  دوـخ  ناتـسدریز  زا  یخرب  دیـشوکیم  وا 
درط دروم  نینچ  نیا  لیلد  نیمه  هب  و  دزادرپیم ، نآ  ياشفا  هب  نونکا  هدرک و  كرد  ار  رارـسا  وا  نوچ  هک  دنک  هیجوت  نینچ  دوخ  هرابرد 

«2 . » دریگیم رارق  نعل  و 

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 392 

http://www.ghaemiyeh.com


بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  حور  مود و  بیان  دبلاک  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  حور  تشادنپیم  وا  یسوط ، خیش  لقن  هب  انب 
نب نیـسح  تسا . هدرک  لولح  مود  بیان  رفعج  وبا  رتخد  موثلک  ما  رد  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حور  موس و  بیاـن  ندـب  رد  مالّـسلا  هیلع 

دننام ار  وا  دیاقع  دیمان و  رگهلیح  زاب و  گنرین  يدرف  ار  وا  تسناد و  راکشآ  داحلا  رفک و  ار  هدیقع  نیا  حور 
______________________________

245 صص 244 - نامه ، (. 1)
ص 248 نامه ، (. 2)

ص:586  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زین تیاهن  رد  درک و  يدایز  شالت  یناغملـش  ندرک  راـبتعایب  يارب  يو  « 1 . » تسناد جالح  دیاقع  هیبش  زین  حیـسم و  هرابرد  اراصن  دـئاقع 

«2 . » داهن دییأت  رهم  هنیمز  نیا  رد  وا  تدهاجم  رب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  عیقوت 
زا یکی  شناراـکمه  وا و  دـیدرت  نودـب  دـنک . داـجیا  یتالکـشم  هیماـما  يارب  تسناوـت  یتدـم  يارب  یناغملـش  ياهدرگـش  لاـح  نیع  رد 

هدوت نایم  رد  هاگیبوهاگ  دنتـشاد ، هدـهع  رب  ار  تالغ  يربهر  هک  ینیعم  صاخـشا  زا  ریغ  دـندوب . نایعیـش  يارب  یماندـب  بابـسا  نیرتمهم 
: تسا هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هدرک  لقن  یسوط  خیش  ار  نآ  هک  یتیاور  رد  درکیم . زورب  ياهنوگ  ولغ  دیاقع  زین  نایعیش 

مه اب  هن ، ای  هدرک  اطعا  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  هب  ار  نداد  يزور  ندرک و  قلخ  ییاـناوت  ادـخ  اـیآ  هک  نیا  رـس  رب  نایعیـش  زا  یتعاـمج 
هدرک و عوجر  مود  بیان  رفعج  وبا  هب  تیاهن  رد  دندرک . مکح  نآ  نالطب  رب  رگید  هورگ  هتسناد و  زاجم  ار  نآ  یهورگ  دندرک . فالتخا 

: دوب نینچ  مالّسلا  هیلع  ماما  باوج  دروایب . اهنآ  يارب  رصع  یلو  ترضح  زا  دروم  نیا  رد  یعیقوت  ات  دنتساوخ  وا  زا 
امأ و  میلعلا ؛ عیمسلا  وه  ءیـش و  هلثمک  سیل  مسج ، یف  ّالاح  مسجب و ال  سیل  ّهنأل  قازرألا  مّسق  ماسجألا و  قالخ  يّذلا  وه  یلاعت  هّللا  ّنإ 

«3 . » مهّقحل اماظعإ  مهتلأسمل و  اباجیا  قزریف  هنولأسی  قلخیف و  یلاعت  هّللا  نولأسی  مّهنإف  مالّسلا  مهیلع  ۀمئألا 
تسین و يزابنا  ار  وا  دـنکیم . لولح  یمـسج  رد  هن  تسا و  مسج  هن  وا  اریز  دـنکیم ؛ میـسقت  وا  ار  يزور  هدـیرفآ و  ادـخ  ار  اهزیچ  همه 

يزور دنکیم و  قلخ  اهنآ ، مارتحا  يارب  اهنآ و  تساوخرد  هب  وا  دنهاوخیم و  ادخ  زا  مالّـسلا  مهیلع  يده  همئا  اما  تسانیب . اونـش و  ومه 
فیاظو زا  یکی  هدوب و  حرطم  يدج  روط  هب  نامز  نآ  رد  زیمآولغ  دیاقع  هرابرد  لدج  ثحب و  هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیدب  دهدیم .

. تسا هدوب  تالغ  یفارحنا  ياههشیدنا  اب  نامایب  هزرابم  تالکشم و  نیا  لح  باّون  ریطخ 
______________________________

ص 249 نامه ، (. 1)
، مهدزاود ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات  رد  یناغملـش  زا  یلـصفم  شرازگ  ص 518 . يرغـصلا ، ۀبیغلا  خـیرات  کن : ص 250 و  ناـمه ، (. 2)

. تسا هدمآ   206 صص 200 -
ص 178 یسوط ، هبیغلا ، (. 3)

ص:587  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  دوجوم  ياهدیدرت  کش و  عفر  ب :

نایم زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  سدـقم  دوجو  هرابرد  دوجوم  ياهدـیدرت  کش و  هک  دوب  نآ  هصاـخ  باون  ساـسح  تامادـقا  زا  یکی 
حرطم هنیمز  نیا  رد  یلئاسم  ارغـص  تبیغ  ناـیاپ  اـت  زین  نآ  زا  سپ  دـش و  ماـجنا  مود  لوا و  ناـبیان  نارود  رد  رتشیب  اهـشالت  نیا  دـنرادرب .

. دشیم
نبا نایم  رد  یسوط ، خیش  زا  لقن  هب  تسا . هلأسم  نیمه  هرابرد  يدادعت  تسا ، تسد  رد  ترـضح  نآ  زا  نونکا  مه  هک  یتاعیقوت  نایم  رد 
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نایعیـش راچان  هب  تسا . هتـشادن  يدـنزرف  مهدزای  ماما  هک  دـیزرویم  رارـصا  وا  تفرگرد ؛ یثحب  نایعیـش  زا  یتعامج  ینیوزق و  مناغ  یبا 
هلصیف هراب  نیا  رد  لدج  ثحب و  هب  هلیسو  نیدب  ات  دنتساوخ  باوج  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  زا  هداتـسرف و  هسدقم » هیحان   » هب ياهمان 

همئا هب  هراشا  تیالو و  تماما و  هلأسم  لصا  رب  يرورم  نمـض  نآ  رد  هک  دـش  رداص  ترـضح  نآ  طخ  هب  ياهماـن  باوج ، رد  دوش . هداد 
: دوب هدمآ  نینچ  نیشیپ ،

ات تسین و  نینچ  هن ، تسا ؟ هدرک  عطق  ار  مدرم  دوخ و  نایم  هطبار  هتخاس و  لطاب  ار  شنید  مهدزای  ماما  زا  سپ  ادخ  هک  دـیربیم  نامگ  »
.« دوب دهاوخن  نینچ  زین  تمایق  مایق 

«1 . » تسا هدش  ناونع  روبزم  عیقوت  رد  یبلاطم  ناراکمتس  مشچ  زا  ترضح  نآ  ندنام  یفخم  موزل  تبیغ و  ترورض  هرابرد  نآ  لابند  هب 
زا رفعج  شردارب  فرط  زا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ینیـشناج  ياعدا  زا  سپ  هک  دراد  تیاکح  یلـصفم  اتبـسن  عیقوت  زا  يرگید ، تیاور 

یهاگآان هب  هراشا  نانآ و  تمصع  ملع و  مالّسلا و  مهیلع  يده  همئا  تماما  هلأسم  رب  يرورم  نمض  زین  نآ  رد  دش و  رداص  هسدقم  هیحان 
یعدـم هنوگچ  یطیارـش  نینچ  رد  يو  هک ، تسا  هدـش  لاؤس  هباشتم ، زا  مکحم  لطاب و  زا  قح  صیخـشت  مدـع  مارح و  لالح و  زا  رفعج 

«2 « ؟ تسا هدش  تماما 
ماما يالکو  زا  شردپ  هک  هنیمز  نیا  رد  رایزهم  نب  میهاربا  نب  دمحم  دیدرت 

______________________________

174 صص 173 - نامه ، (. 1)
176 صص 174 - نامه ، (. 2)

ص:588  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دش فرطرب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ياهمان  تفایرد  زا  سپ  دوب ، مهدزای 

، نآ رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  یعیقوت  يواـح  تسا  یتیاور  هلمج  زا  « 2 . » تسا هدـش  دراو  زین  يرگید  تاـیاور  هنیمز  نـیا  رد 
باّون میدرک ، هراشا  رتشیپ  هکناـنچ  « 3 . » تسا هداد  خـساپ  یهقف  لئاسم  ياهراـپ  هب  ناکاّکـش ، ربارب  رد  دوخ  سدـقم  دوجو  تاـبثا  نمض 
رارصا ترضح  نآ  تاصخشم  تخانش  هرابرد  هک  دنتساوخیم  نایعیش  زا  دنتشاد ، رارـصا  مهدزاود  ماما  دوجو  تابثا  رب  هک  نیا  اب  صاخ 

. دوب هدش  ذاختا  مالّسلا  هیلع  ماما  ّتینما  ظفح  لیلد  هب  هّیور ، نیا  دنزرون و 

الکو یهدنامزاس  ج :

مالّـسلا هیلع  مظاک  ماما  نامز  زا  لقا  دح  ناماما ، نایعیـش و  نایم  هطبار  داجیا  فلتخم و  یحاون  روما  هرادا  روظنم  هب  لیکو  نییعت  تسایس 
نآ هک  دش  یصاخ  بیان  طابترا ، روحم  نآ ، ياج  هب  دش و  عطق  ماما  اب  الکو  میقتـسم  سامت  تبیغ ، زاغآ  زا  سپ  دوب . لومعم  وس  نیا  هب 
هک نانچ  دـشیم ؛ نییعت  یلیکو  هقطنم  ره  رد  ترورـض ، هب  انب  دوب و  صخـشم  يّدـح  اـت  نیـشنهعیش  قطاـنم  دوب . هدومرف  نییعت  ترـضح 
زا شیپ  هک  دـنتفرگیم  رارق  يرگید  لیکو  یتسرپرـس  تحت  دـندرکیم ، هفیظو  ماجنا  يرتکچوک  قطانم  رد  هک  اهنآ  زا  يدادـعت  یهاـگ 
زا یعرش  هوجو  تباب  هک  ار  یلاوما  الکو  نیا  دشیم . نییعت  نانآ  يارب  صاخ  بیان  هلیسو  هب  تبیغ  نامز  رد  تقو و  ماما  فرط  زا  تبیغ 

رصع یلو  ترضح  روتسد  قبط  ار  هدیـسر  هوجو  زین  اهنآ  دنداتـسرفیم و  دادغب  رد  صاخ  بیان  شیپ  نوگانوگ  قرط  هب  دنتفرگیم  مدرم 
. دندرکیم فرصم  نیعم  دراوم  رد  مالّسلا  هیلع 

، ناّطق دمحا  نب  دمحم  هکنانچ  دنوش ، بایفرش  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تاقالم  هب  راب  کی  يارب  الکو  زا  یخرب  تشاد  ناکما  يدراوم  رد 
طابترا يانعم  هب  هجو  چـیه  هب  ردان ، رایـسب  ياـهتاقالم  نیا  یلو  « 4 . » دـش لئان  ترـضح  نآ  تاقالم  هب  مود ، بیاـن  رفعج  وبا  يـالکو  زا 

هب تفرگیم . ماجنا  صاخ  بیان  فارشا  اب  الومعم  هکلب  دوبن  ماما  اب  نانآ  میقتسم 
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______________________________

ص 518 ج 1 ، یفاکلا ، (. 1)
519 صص 518 - نامه ، (. 2)

ص 176 نامه ، (. 3)
ص 442 نیدلا ، لامک  (. 4)

ص:589  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
ناونع هب  اهدـعب  هک  دوب  حور  نب  نیـسح  يو ، هب  اهنآ  نیرتکیدزن  هک  تشاد  دادـغب  رد  لیکو  هد  رفعج  وبا  یمق ، لـیتم  نب  دـمحا  تیاور 

«1 . » دش نییعت  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  بناج  زا  موس  بیان 
نییعت رفعج  وبا  ینیـشناج  هب  يو  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  هعیـش  ناگرزب  زا  يرایـسب  دوب . لـیتم  نب  دـمحا  نب  رفعج  يو  ناـکیدزن  رگید  زا 

. دش دهاوخ 
صاخ بیان  زا  یلو  دـندرکیم . تفایرد  ناـنآ  زا  یـضوبق  دـندادیم ، ـالکو  هب  هک  یلاوما  ربارب  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  یتیاور 

. دشیمن هبلاطم  يدنس  ضبق و  زگره 
رد ییالکو  « 2 . » دوشن ضبق  تساوخرد  يو  زا  ات  داد  روتـسد  درک ، مالعا  ار  حور  نب  نیـسح  صاـخ  تباـین  رفعج  وبا  هک  یتقو  نیارباـنب 

هتخیرگ هتـسج و  روط  هب  اهنآ  رابخا  هک  دـندوب  مق و ...  ير ، ناسارخ ، دـننام  ناریا  زا  یقطانم  رد  زین  نمی و  زاجح ، رـصم ، ارماس ، زاوها ،
. تسا هدمآ  قودص  نیدلا » لامک   » یسوط و هبیغلا »  » باتک رد  يرگید  تاعوضوم  لئاسم و  هرابرد 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  نتشاد  هاگن  یفخم  د :

تاقالم يو  اب  هتـسناوتیم  صاخ  بیان  هک  هدرکیم  یگدنز  يوحن  هب  هدوب و  هنیدم  هکم و  قارع ، رد  ماما  هک  دیآیمرب  نینچ  یتیاور  زا 
دمحا نب  دمحم  هرابرد  هکنانچ  دنوش ؛ بایفرـش  ترـضح  نآ  روضح  هب  دنتـسناوتیم  یناسک  زین  باحـصا  نایم  زا  یهاگ  هک  نانچ  دنک .

هب ار  وا  رفعج  وبا  دـش ، دـیدرت  راچد  يرمع  رفعج  وبا  تباـین  رد  لـالب  نب  یلع  نب  دـمحم  رهاـط  وبا  هک  یناـمز  نینچمه  تشذـگ . ناّـطق 
ترضح هک  تفرگ  فارتعا  يو  زا  یمومع  ییامهدرگ  کی  رد  هاگنآ  دونشب و  ار  وا  تباین  ترـضح  نآ  نابز  زا  دوخ  ات  درب  ماما  روضح 

«3 . » دنهد لیوحت  رفعج  وبا  هب  ار  دوخ  هوجو  نایعیش  هدومرف  روتسد  فیرشلا - هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق -
فیاظو زا  یکی  يو ، تاصخشم  مالّسلا و  هیلع  ماما  نتشاد  هاگن  ناهنپ  لاوحا ، نیا  مامت  اب 

______________________________

ص 225 یسوط ، هبیغلا ، (. 1)
226 صص 225 - نامه ، (. 2)

ص 166 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  زا  لقن  هب  ص 26 ، یسوط ، هبیغلا ، (. 3)
ص:590  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

. تسا هدوب  ّصاخ  باّون  یساسا 
یلع نب  لیعامسا  لهس  وبا  مان  هب  هیماما  ناگرزب  زا  یکی  درک ، ادیپ  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تباین  راختفا  یتخبون  حور  نب  نیسح  هک  یماگنه 

تمکح لهس ، وبا  زا  یصخش  ّصاخ  تباین  هب  حور  نبا  نییعت  زا  سپ  دوب . رادروخرب  ییالاو  ماقم  زا  تشاد و  تنوکس  دادغب  رد  یتخبون 
زا دناهدیزگرب ، ماقم  نیا  هب  ار  وا  هک  یناسک  تفگ : خساپ  رد  لهس  وبا  دش . ایوج  ار - لهس  وبا  باختنا  هن  و  ار - حور  نب  نیـسح  باختنا 

، دـنادیم مساقلا  وبا  هک  نانچ  ار  بیاغ  ماما  ناکم  نم  رگا  تسا . نانآ  اـب  وگتفگ  ثحب و  مصخ و  اـب  هرظاـنم  نم  راـک  اریز  دـنرتانیب ؛ اـم 
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ناهنپ دوخ  نماد  ریز  ار  ماما  مساقلا  وبا  رگا  هک  یتروص  رد  مدادیم ؛ ناـشن  مصخ  هب  ار  وا  لدـج  ثحب و  ياـنگنت  رد  دـیاش  متـسنادیم ،
«1 . » دننک شاهعطقهعطق  یچیق  اب  رگا  یتح  دهدیمن ، ناشن  یسک  هب  ار  وا  زگره  دشاب ، هتشاد 

يربک تبیغ  رد  ترضح  نآ  مان  ياشفا  زاوج  مدع 

. تسین اور  تبیغ  هرود  رد  شسدقم  مان  هب  ترضح  نآ  ندناوخ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  يدایز  تایاور 
یقاب تمرح  رب  نانچمه  يو ، روهظ  ات  راوگرزب  نآ  زا  ندرب  مان  هک  نیا  ای  هدوب  یعطقم  یـسایس  مادـقا  کـی  هیور  نیا  اـیآ  هک  بلطم  نیا 
باب  » ناونع تحت  یباب  نمـض  یـسلجم  همالع  ار  تیاور  نیا  تسا . هتـشگ  ناخروم  اهقف و  نایم  رد  ییاهرظن  فالتخا  أشنم  دنام ، دهاوخ 

«2 . » تسا هدروآ  مهارف  هیمستلا » نع  یهنلا 
هک میدوب  هتفر  مالّـسلا ، هیلع  مئاق  ماما  بیان  دیعـس ، نب  ناـمثع  دزن  قاحـسا  نب  دـمحا  هارمه  هدـش : تیاور  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دـبع  زا 

: متفگ نینچ  دیعس  نب  نامثع  هب  باطخ 
ترـضح امـش  ایآ  مدرک : لاؤس  سپـس  منک . یـشسرپ  درک ، لاؤس  ادـخ  زا  دوخ  یبلق  ناـنیمطا  يارب  اـهنت  هک  میهاربا ، دـننامه  مهاوخیم 

: داد باوج  وا  تسیچ ؟ شمان  مدیسرپ : يرآ ؛ تفگ : دیاهدید ؟ ار  رمالا  بحاص 
______________________________

ص 217 یتخبون ، نادناخ  لقن  هب  ص 255 ، یسوط ، هبیغلا  (. 1)
نیا رد  ثیدح  تسیب  هیمستلا » ۀعرـش   » رد داماد  ریم  333 ؛ صص 332 - ج 1 ، یفاکلا ، کن : 34 و  صص 30 - ج 51 ، راونالا ، راحب  (. 2)

. تسا هدرک  لقن  هنیمز 
ص:591  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 «. » عطقنا لسّنلا  اذه  ّنإ  موقلا  دنع  ّنإف  اذه ، نع  ثحبت  نأ  كاّیإ  »
. تسا هدش  عطق  لسن ، نیا  هتشر  هک  دنرواب  نیا  رب  تموکح )  ) موق نیا  اریز  نکن ؛ لاؤس  عوضوم  نیا  زا  زگره 

يریگیپ زا  ار  دوخ  درادن ، يدنزرف  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دنتفای  نانیمطا  هک  یماگنه  نایـسابع  دیمهف  ناوتیم  یبوخب  تیاور  نیا  زا 
. دش مامت  نایعیش  مالّسلا و  هیلع  ماما  عفن  هب  نیا  دنتخاس و  تحار  رما  نیا 

هک یسک  تسا  نوعلم  تسا : هدمآ  هدش ، رداص  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  فرط  زا  ارغـص  تبیغ  لوط  رد  هک  تاعیقوت  زا  یکی  رد 
«2 . » دروآ نابز  رب  لفاحم  رد  ارم  مان 

لآ نم  ۀّـجحلا  دوش : هتفگ  اهنت  هک  دوب  هدـش  ررقم  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  هدوب و  حرطم  مالّـسلا  هیلع  يداه  ماـما  ناـمز  زا  یتح  رما  نیا 
«3 . » مالّسلا هیلع  دمحم 

«4 . » تسا هتشاد  نایب  حول »  » فورعم تیاور  رکذ  زا  سپ  یتح  هیمست ، زاوج  مدع  رب  ریاد  ار  دوخ  حیرص  داقتعا  قودص  خیش 
تبیغ نارود  رد  نایعیـش  دیوگیم : سدقم  دوجو  نآ  هینک  هب  حیرـصت  يدـهم و  ترـضح  هیمـست  زا  یهن  تایاور  هب  هراشا  زا  سپ  یلبرا 
رگید زمر  دنتخانشیم . ار  ترضح  نآ  نآ ، اب  نایعیش  هک  دوب  يزمر  نیا  دندرکیم و  ریبعت  هسدقم » هیحان   » هب ترضح  نآ  زا  ارغص )  ) لوا

هک تسا  دیفم  و  « 5  » یسوط خیـش  زا  بجعت  دنکیم : هفاضا  سپـس  دوب . ترـضح  نآ  زین  هملک  نیا  زا  ناشدوصقم  هک  دوب  میرغ »  » هملک
و هتینک » هتینک  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  مسا  همـسا  : » دنیوگیم مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هینک  رکذ  هیمـست و  تمرح  رب  دیکأت  زا  سپ 

هدوب حرطم  ینامز  رد  هدوب و  هّیقت  لیلد  هب  هّیور ، نیا  هک  منآ  رب  نم  دناهتخاسن ! شاف  ار  ترـضح  نآ  هینک  مان و  هک  دنربیم  نامگ  هاگنآ 
«6 . » تسین نینچ  نونکا  اما  تسا ؛ هتشاد  دوجو  ناشیا  یناج  تینما  يارب  یتارطخ  هتشاد و  رارق  بیقعت  تحت  ترضح  نآ  هک  تسا 

______________________________

مالسلامهیلع هعیش  ناماما  یسایس  يرکف و  www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 431زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 33 ج 51 ، راحب ، (. 1)
ص ۀیمستلا ، ۀعرش  ص 432 ؛ يرولا ، مالعا  ص 262 ؛ یسوط ، بیغلا ، ص 483 ؛ ج 2 ، نیدلا ، لامک  ص 33 ؛ ج 51 ، راونالا ، راحب  (. 2)

60
ص 333 ج 1 ، یفاکلا ، (. 3)

ص 41 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  (. 4)
ج ۀعیرّذلا ، کن : تسا  هدروآ  یسوط  نخس ، نیا  لقن  رد  زین  گرزب  اقآ  اریز  دشاب ؛ تسرد  یـسوط  دیاب  اما  تسا  یـسربط  لصا  رد  (. 5)

ص 178 ، 14
520 صص 519 - ج 2 ، هّمغلا ، فشک  (. 6)

ص:592  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
هیمستلا ۀعرش   » مان هب  یباتک  « 1  » هراب نیا  رد  ییاتفتسا  باوج  رد  داماد  ریم  اهدعب  هدوب و  فالتخا  دروم  هعیـش  ياملع  نایم  رد  هلأسم  نیا 

هراب نیا  رد  هیمست ، زا  یهن  تایاور  رد  دوجوم  تاقالطا  هب  کّسمت  اب  نآ  رد  هتشاگن و  مالّسلا » هیلع  نامزلا  بحاص  ۀیمست  نع  یهنلا  یف 
رح خیـش  زا  ۀیمـستلا » زاوج  یف  ۀـیمعتلا  فشک   » مان هب  هراب  نیا  رد  يرگید  باتک  زا  گرزب  اقآ  همالع  « 2 . » تسا هتفگ  نخس  لیـصفت  هب 

هتفگ نآ ؛ تمرح  هن  تسا  هدوب  هیمـست  زاوج  رادـفرط  رح  خیـش  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  باـتک  ناونع  زا  « 3 . » تسا هدرب  مان  یلماـع 
. تسا هتشون  هیمستلا  ۀعرش  رب  در  رد  ار  شباتک  وا  هک  هدش 

هیمست زاوج  مدع  هزیگنا  یسایس ، تالکـشم  اهنت  هک  دوشیم  هدیمهف  حوضو  هب  میدرک ، هراشا  اهنآ  هب  نیا  زا  شیپ  هک  تایاور  ياهراپ  زا 
: دومرف يریمح  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  لوا  بیان  هک  هدش  حیرصت  میدرک  هئارا  شیپ  یمک  هک  یتیاور  رد  هکنانچ  تسا ؛ هدوب  هرود  نآ  رد 

رب دوخ  زا  يدنزرف  هک  یلاح  رد  هتشذگ  رد  مهدزای  ماما  هک  تسا  رواب  نیا  رب  ناطلس  اریز  تسا ؛ مارح  امـش  رب  ترـضح  نآ  مان  زا  لاؤس 
«4 . » دنهدیم رارق  بیقعت  تحت  ار  وا  اهنآ  دوش  شاف  يو  مان  رگا  تسا ...  هدش  میسقت  شثاریم  تهج  نیمه  هب  هتشاذگن و  ياج 

ار هلأسم  درک و  هعجارم  تسا  هدش  هتشون  دراد  باب  نیا  هب  صاصتخا  هک  ینوتم  هب  دیاب  عوضوم ، نیا  قیقد  ندش  نشور  يارب  لاح  نیا  اب 
. داد رارق  یسررب  تحت 

ارغص تبیغ  نارود  رد  عیشت  دشر  هب  ور  نایرج 

اما دشاب . مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  يارجام  يوق ، نایرج  کی  تروص  هب  یسابع  هاگتسد  رد  هعیـش  ذوفن  زا  هلحرم  نیتسخن  دیاش 
هب اجنآ  رد  دـنامب و  یـسابع  هاگتـسد  رد  ات  تفاـی  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  يوس  زا  نیطقی  نب  یلع  زین  نآ  زا  شیپ  هک  مینادیم 

کمک نایعیش 
______________________________

دئاوف کن : تشون ، ار  هلاسر  نیا  داماد  ریم  هک  اجنآ  ات  دوب  ثحب  داماد  ریم  ییاهب و  خیش  نایم  هلأسم  نیا  رس  رب  یحول : ریم  هتشون  هب  (. 1)
ص 422 هیوضرلا ،

هدش پاچ  ناهفصا  رد  داماد  ریم  هیدهم  طسوت  يداتسا  ياقآ  بانج  حیحصت  اب  باتک  نیا  ، 179 صص 178 - ج 14 ، ۀعیرّذلا ، کن : (. 2)
. تسا

ۀعرـش  » رب يداتـسا  ياقآ  همدـقم  رد  یـشرازگ  رد  هک  هدـش  فیلأـت  زین  يرگید  ياـههلاسر  باـب  نیا  رد  ص 23 ، ج 18 ، ۀـعیرّذلا ، (. 3)
. تسا هدمآ  هیمستلا »

ص 330 ج 1 ، یفاکلا ، (. 4)
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ص:593  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
نومأم نآ ، زا  دعب  تفرگ . دوخ  هب  یتموکح  گنر  عیشت  زین  رهاظ  رد  یتدم  يارب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  يدهعتیالو  نایرج  رد  « 1 . » دنک

ار یناسک  يراداوه  دیآ و  باسح  هب  عیشت  زا  ياهغبص  تسناوتیم  اما  دوبن ، یماما  عیشت  يو ، عیشت  هچرگ  درکیم و  عیـشت  راهظا  هراومه 
تالیامت هک  یناسک  هب  ار  یتکلمم  روما  درک  یعـس  قارع ، هب  ندمآ  زا  سپ  نومأم  هک  تسا  هدـمآ  یلقن  رد  دـنک . بلج  عیـشت  هب  تبـسن 

، هماع زا  رفن  ره  رانک  رد  ات  تفرگ  میمـصت  درامگ ، راکب  ار  یناسک  زین  هّماع  زا  ات  دش  یـضار  هک  نآ  زا  دعب  دنک ؛ راذگاو  دنتـشاد  یعیش 
«2 . » دراذگب زین  هعیش  رفن  کی 

. تخادرپ دندوب ، هعیش  هلزتعم و  دض  تدش  هب  هک  ثیدح  لها  زا  عافد  هب  درک و  نوگرگد  ار  هویـش  نیا  لکوتم  مصتعم ، نومأم و  زا  دعب 
ات تفگ  درک و  رداص  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دهـشم  یبارخ  روتـسد  یتح  هک  تفر  شیپ  اـجنآ  اـت  ناـیولع  اـب  دوخ  ینمـشد  رد  يو 

تّدش اب  هک  ییافلخ  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  درواین و  یماود  مه  تکرح  نیا  « 3 . » دندرک تشک  هدز و  مخش  ار  نآ  درگادرگ  ياهنیمز 
طاقن دادغب و  رد  هعیـش  دشر  هنیمز  دـعب ، هب  لاس 295  زا  یـسابع  ردتقم  ندمآ  راک  يور  اب  دـندرکیم ، لابند  ار  تسایـس  نیا  فعـض  و 

. دش مهارف  رگید 
هک میدرک  هراشا  نیا  زا  شیپ  دناهدوب . يرادا  یتموکح و  لغاشم  ياراد  هتـسجرب  نایعیـش  زا  يرایـسب  هک  میتسه  نآ  دـهاش  هرود  نیا  رد 
نم تفگ : اـیلع  نب  مکح  هک  تسا  هدرک  لـقن  یـسوط  خیـش  تسا . هدوب  لـبق  اهتدـم  زا  یتـموکح  روما  رد  ذوفن  يارب  نایعیـش  یگداـمآ 

. مدـیرخ نیمز و ...  نآ  رگید  رادـقم  اب  هدرک و  قافنا  ار  يرادـقم  هک  متفای  تسد  يدایز  لام  هب  اجنآ  رد  متـشاد و  ار  نیرحب  ییاورنامرف 
ار رادـقم  نامه  نم  اما  تسام ، نآ  زا  يراد  هک  یلاوما  همه  دومرف : ماما  مدروآ . مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  دزن  ار  نآ  سمخ  یتدـم  زا  سپ 

«4 . » مشخبیم وت  هب  ار  یقاب  منکیم و  لوبق  ياهدروآ  هک 
مظاک ماما  نایعیـش  زا  هیودمح  دندوب . ناریزو  زا  هزمح  نب  دمحا  زین  عیزب و  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  هک  هدرک  لقن  هیودـمح  زا  یـشاجن 

زین ار  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  هدوب و  مالّسلا  هیلع 
______________________________

ص 136 ج 48 ، راونالا ، راحب  (. 1)
ص 169 ناریا ، رد  عیشت  خیرات  (. 2)

ص 478 نییبلاطلا ، لتاقم  (. 3)
ص 58 ج 2 ، راصبتسالا ، (. 4)

ص:594  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » تسا هدرک  كرد 

ینایعیش زا  جارد  نب  حون  « 2 . » تشاد ار  ناتسیس  تموکح  یتدم  دوب ، مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  نایعیش  زا  هک  يروباشین  هللا  دبع  نب  نیـسح 
هزاجا دوب ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  هک  جارد  نب  لیمج  شردارب  زا  هک  تفگیم  وا  تفریم . رامـش  هب  هفوک  یـضاق  هک  دوب 

«3 . » تسا هتفرگ  ار  هفوک ) رد  تواضق  )
ماما نارود  رد  تشاذـگ . شرتسگ  هب  ور  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  نیرخآ  نارود  رد  یتموکح  هاگتـسد  رد  یماما  نایعیـش  تکراشم  نایرج 

. دندروآ تسد  هب  یمهم  ياهلغش  یسابع  هاگتسد  رد  نایعیش  زا  یناوارف  رامش  ارغص ، تبیغ  رد  نآ  زا  سپ  مالّسلا و  هیلع  مهدزای 
زا دایز  نب  دمحم  نب  یلع  تسا . هتفای  ترهش  بتاک »  » هب اذل  هتشاد و  ار  يریبد  لغش  یماما ، یعیـش  هتـسجرب  خروم  یبوقعی ، هک  مینادیم 

باتک هدنسیون  يو  دروآ . تسدب  یمهم  لغـش  تموکح  رد  تسناوت  دوب و  ریزو  دمحم  نب  رفعج  رهاوخ  رهوش  هک  تسا  ینایعیـش  رگید 
«4 . » تسا هدرک  دای  لقن و  نآ  زا  هطساو  اب  یسلجم  هک  تسا  ءایصوألا » »
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هاـگیاج دـنروآ و  تسد  هب  ار  اـهتیعقوم  لـیبق  نیا  دنتـسناوت  ناوارف ، ياـهیراوشد  دوجو  اـب  نایعیـش  هک  دوـب  نیا  نارود  نیا  رد  مهم  هتکن 
شبنج يدیز ، نایعیـش  ياهـشروش  نایعیـش ، هب  تبـسن  نایـسابع  ینمـشد  رب  نوزفا  نامز ، نیا  رد  دنزاس . مکحتـسم  دادـغب  رد  ار  شیوخ 

كرتشم اهنآ  نایم  هعیش  مان  لاح  ره  هب  هک  ارچ  تشاد ؛ لابند  هب  یماما  نایعیـش  يارب  ار  یناوارف  تارطخ  هیلیعامـسا  تکرح  زین  هطمارق و 
. دنزاس راوتسا  دادغب  رد  ار  شیوخ  هطلس  هتشاد و  رودب  تانایرج  نیا  زا  ار  دوخ  ات  دندیشوک  یماما  نایعیش  لاح  نیا  اب  دوب .

نایعیش خوسر  هرود و  نیا  رد  هعیش  دشر  هرابرد  ( 311 - 237  ) یتخبون یلع  نب  لیعامسا  لهس  وبا  یگدنز  زا  یحرش  نمـض  لابقا  سابع 
: دسیونیم هدرک و  نایب  یبلاطم  یسابع  يرادا  هاگتسد  رد 

رد تارف ، نبا  ترازو  هفیلخ و  ردتقم  تفالخ  زا  لوا  تمسق  رد  لقا  ال  لهس ، وبا  »
______________________________

ص 233 یشاجنلا ، لاجر  (. 1)
ص 111 ج 5 ، یفاکلا ، (. 2)
ص 251 یشک ، لاجر  (. 3)

ص 210 مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  کن : ص 23 و  ج 51 ، راونالا ، راحب  (. 4)
ص:595  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

نیـسحلا وبا  لثم  رگید  يدارفا  تخبون  نادـناخ  زا  هک  ارغـص  تبیغ  مایا  ینعی  هرود  نآ  رد  هیماما  هقرف  هتـشاد و  هداعلا  قوف  يذوفن  راـبرد 
ییامنهار هجوت و  تحت  رد  دناهدوب ، تردـق  تسایر و  ياراد  دادـغب  رد  م 326 )  ) حور نب  نیـسح  مساقلا  وبا  و  م 324 )  ) سابع نب  یلع 

یبا لآ  زا  اهنآ  ینابیتشپ  تارف و  لآ  ترازو  هب  هراشا  اب  يو  دـناهدرکیم ». تسیز  رایـسب  تکوش  تزع و  هب  یلع  نب  لیعامـسا  لهـس  وبا 
: دسیونیم بلاط 

«1 .« » تشاذگ شیازفا  هب  ور  تارف  لآ  ینابیتشپ  هیاس  رد  اصوصخ - هیماما  هفیاط  امومع و  ننست - لها  نافلاخم  رامش  »
ات تباین  ماقم  هب  دوخ  باصتنا  لاس  زا  حور  نب  نیسح  : » دسیونیم مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  موس  بیان  حور ، نب  نیسح  لاح  حرش  رد  لابقا 

تفر و لحم  وا  لزنم  تسیزیم و  دادـغب  رد  ماـمت  تمرح  هب  یناثلا 311 ) عیبر  ات  هیناثلا 306  يدامج  زا   ) ساـبع نب  دـماح  ترازو  ناوا 
هب نیـشیپ  مارتحا  تّزع و  نامه  هب  دادغب  رد  زاب  حور ، نب  نیـسح  سبح ، زا  یـصالخ  زا  دعب  دوب ...  لوزعم  ناریزو  نایعا و  ناریما و  دمآ 

، تخبون لآ  زا  رفن  دنچ  هرود  نیا  رد  نوچ  دندناسریم . وا  هب  دنتشاد  هدهع  رب  هک  ار  یلاوما  هیماما  دش و  لوغـشم  هعیـش  ینید  روما  هرادا 
م 326)  ) یتخبون یلع  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  و  م 324 )  ) سابع نب  یلع  نیسحلا  وبا  و  لوتقم 322 )  ) لیعامسا نب  قاحسا  بوقعی  وبا  لثم 
ار حور  نب  نیسح  مساقلا  وبا  تمحز  بابسا  نادنچ  تسناوتیمن  یـسک  رگید  دنتـشاد ، یمهم  ياهماقم  يرکـشل  يارما  افلخ و  رابرد  رد 

«2 .« » دروآ مهارف 
يوما نارود  رد  ناماما  ارچ  هک  نیا  نآ  هدروآ و  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هلأسم  هرابرد  ار  یلاکـشا  نافلاخم  لوق  زا  زین  قودص  خیش 

، تردـق نابحاص  یتلود و  ناگرزب  اب  یتسود  هطـساو  هب  هدـش و  ناوارف  نایعیـش  هک  ینارود  رد  اما  دـندرکن  تبیغ  دوب  رتدـیدش  راشف  هک 
. تسا هدش  هراشا  هرود  نیا  رد  نایعیـش  یـسایس  ذوفن  هب  یحیولت  روط  هب  لقن ، نیا  رد  دمآ ؟ شیپ  تبیغ  هلأسم  دـنتفای ، یتکوش  تردـق و 

راک رد  هعیش  ناماما  يارب  فیس  هب  مایق  ثحب  هدوبن و  یـسایس  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  تکرح  نامز ، نآ  هک  تسا  نآ  قودص  خیـش  خساپ 
نیمه هب  دوب و  حرطم  فیس  هب  مایق  ندوب و  مئاق »  » هلأسم مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  اما  دوبن ،

______________________________

96 صص 99 - یتخبون ، نادناخ  (. 1)
217 صص 220 - یتخبون ، نادناخ  (. 2)
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ص:596  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«1 . » دشیم ینیبشیپ  رایسب  هیحان  نیا  زا  رطخ  لیلد 

ترازو دح  ات  اهنآ  تموکح  رد  رگید  يوس  زا  تسنادیم و  عورشمان  ار  نایسابع  تماما  وس  کی  زا  هعیـش  هک  نیا  تسا  لّمأت  لباق  هچنآ 
ياهباتک رد  هک  یناوارف  تارابع  رب  نوزفا  هدوب و  هجوت  دروم  هعیـش  یـسایس  هقف  رد  زابرید  زا  هک  تسا  ياهلأسم  نیا  تخادرپیم . راک  هب 

«2 . » میاهدروآ يرگید  ياج  رد  ار  نآ  شرازگ  ام  هک  هدرک  فیلأت  هراب  نیا  رد  صاخ  ياهلاسر  یضترم  دیس  هدمآ ، هراب  نیا  رد  اهقف 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تریس 

هراشا

، هعومجم نیا  ماتخ  نسح  ناونع  هب  مینادیم  بسانم  میدروآ ، مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تالاوحا  حرش  رد  راصتخا  هب  هک  هچنآ  هئارا  زا  سپ 
اضر دمحم  داتسا  هک  ار  هچنآ  هراب ، نیا  رد  مینک . لقن  تسا  روهظ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تریس  هرابرد  هک  ار  یتایاور  زا  یـشخب 
هرهب زین  داتـسا  هنابیدا  ملق  زا  تایاور ، نیا  ياوتحم  رب  هوـالع  هدرک و  لـقن  اـنیع  تسا  هدروآ  برغم  دیـشروخ  جرارپ  باـتک  رد  یمیکح 

: میریگیم

ینید تریس  فلا -

ریز هب  رس  دیاشگ و  ورف  شیوخ  لاب  هک  یماگنه  هب  باقع ، نوچمه  تسا ، نتورف  دنوادخ ، لالج  دنوادخ و  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم 
. دیآ دورف  نامسآ  جوا  زا  هتخادنا ،

دوخ رد  ار  وا  یتسه  همه  و  تسا ، یّلجتم  وا  دوجو  رد  ادخ ، تمظع  ادخ و  تسا . نتورف  عشاخ و  ناسنیا  دنوادخ  لالج  ربارب  رد  يدهم ،
«3 . » تسا هدرب  ورف 

. دراذگن ورف  ار  قح  زا  ياهّرذ  وا  هزیکاپ . هتسجخ و  تسا و  لداع  مالّسلا ، هیلع  يدهم 
لد هب  ار  دنوادخ  میب  هراومه  يدهم ، دنادرگ ...  زیزع  وا  تسد  هب  ار  مالسا  نید  دنوادخ 

______________________________

ص 45 نیدلا ، لامک  (. 1)
ناونع يوفـص .» تلود  رد  اـملع  تکراـشم  یهقف  یناـبم   » ناونع تحت  نآ  تسخن  راـتفگ  يوفـص ، هرود  رد  تسایـس  نید و  کـن : (. 2)
. تسا هدش  پاچ   89 صص 97 - ج 2 ، یضترملا ، فیرشلا  لئاسر   » رد هک  تسا  ناطلسلا » عم  لمعلا  یف  ۀلأسم   » یضترم دیس  هلاسر 

ص 280 و 300 ج 1 ، دوعوملا ،...  يدهملا  (. 3)
ص:597  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

يدـحا هب  وا ، تموکح  رد  دراذـگن . گنـس  يور  یگنـس  و  ددـنبن ، لد  ایند  هب  وا  دوشن . رورغم  دراد  ادـخ  دزن  هک  یبّرقت  ماقم  هب  و  دراد ،
«1 . » ددرگ يراج  ییادخ  ّدح  هک  اجنآ  رگم  دسرن ، يدب 

یقلخ تریس  ب :

زا يدهم  ملح  ملع و  دروخ . وج  نان  و  دشوپ ، كانتشرد  ییاههماج  يدهم  تسا . راقو  هنیکس و  تمـشح و  بحاص  مالّـسلا ، هیلع  يدهم 
«2 . » تسا يدمحم  قلخ  وا ، قلخ  و  دّمحم ،)  ) تسا ربمایپ  مانمه  يدهم ، تسا . رتشیب  نامدرم  همه 
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«3 . » دیزب ناحلاص  نانوچ  و  دنک ، ریس  تیاده  نازورف  لعشم  اب  ناهج ، رد  مالّسلا ، هیلع  يدهم 

یلمع تریس  ج -

يرگید نآ  زا  دراد ، زاین  هچ  ره  سک  ره  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، یگناـگی  یتسود و  تسه ، هچنآ  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  زیخاتـسر  ماـگنه  هب 
«4 . » یتعنامم چیهیب  درادرب ،

. دریگارف تینما  شیاسآ و  ار  اج  همه  و  دور ، نوریب  اهلد  زا  اـههنیک  « 5 . » دنریگن دوس  رگیدکی  زا  تالماعم  رد  نانمؤم  يدـهم ، نامز  رد 
«6»

رایـسب شیوخ  تلود  نارومأم  نارازگراک و  لاّـمع و  هب  تبـسن  دـهد . نآ  نیا و  هب  هتـساوخ ، لاـم و  غیردـیب ، و  تسا ، هدنـشخب  يدـهم ،
«7 . » نابرهم محرلد و  رایسب  نادنمتسم ، ناناوتان و  اب  و  دشاب ، ریگتخس 

«8 . » نیکاسملاب امیحر  لاملاب ، اداوج  لاّمعلا ، یلع  ادیدش  نوکی  نأ  ّيدهملا ، ۀمالع 
ناهد هب  لسع ، هرک و  دوخ ، تسد  اب  ییوگ  هک  تسا  نانچ  راتفر  رد  مالّسلا ، هیلع  يدهم 

______________________________

. نامه (. 1)
282 و 266 و 300 ص 281 - ج 1 ، نامه ، (. 2)

نامه (. 3)
ص 24 صاصتخالا ، (. 4)

. تراجت باوبا  ۀعیشلا ، لئاسو  (. 5)
ج 10 راونألا ، راحب  (. 6)

276 ص 277 - ج 1 ، دوعوملا ...  يدهملا  (. 7)
نامه (. 8)

ص:598  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
«2 . » دیزب ییاسراپ  اب  و  دروخب ، کشخ  نان  دنک ، یگدنز  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانوچ  مالّسلا ، هیلع  يدهم  « 1 . » دهنیم نانیکسم 

یبالقنا تریس  د -

زواجتم ناسنا  نادند  ریز  زا  دشاب ، يرگید  نادند  ریز  یـسک  قح  رگا  یتح  دهد ؛ وا  هب  دریگب و  ار  يرادقح  ره  ّقح  مالّـسلا ، هیلع  يدهم 
«3 . » دنادرگزاب قح  بحاص  هب  و  دشک ، نوریب  بصاغ  و 

، دریذـپن سک  ره  دـنک ، توعد  ادـخ  نید  هب  ریـشمش  اب  ار  مدرم  وا  دـنامن . یناملـسم  ریغ  و  دوش ، هتـشادرب  هیزج  دـنک ، مایق  يدـهم  نوچ 
، دشکب ار  يروابکش  قفانم و  ره  و  دوش ، هفوک  رهش  دراو  مالّسلا ، هیلع  يدهم  « 4 . » دزاس درخ  دنک ، یشکرس  ار  سک  ره  و  دنز ، ندرگ 

یـضار ادخ  ات  دشکب ، غیردیب  ار  هملظ  ناوعا  هملظ و  نینچنیا ، دـنارذگب . غیت  مد  زا  ار  اجنآ  رد  رقتـسم  شترا  و  دزاس ، ناریو  ار  اهخاک  و 
«5 . » ددرگ دونشخ  دوش و 

«7 . » دنک مجر  دهاش  بلط  نودب  زین  ار  نصحم  یناز  دشکب . ار  « 6  » ةاکّزلا عنام  يدهم ،
: دومرف دنک ؟ راتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دننام  نامدرم ، اب  مئاق ، ایآ  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  : » دیوگ نیعأ  نب  ةرارز 
. دیامن بولق  فیلأت  دنک و  بلج  نید ، هار  رد  ار ، مدرم  تبحم  ات  دیـشوکیم  و  درکیم ، راتفر  مدرم  اب  تمیالم  اب  ربمایپ  تاهیه ! تاهیه ،
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یسک لاح  هب  ياو  دریذپن . یـسک  زا  ياهبوت  دشکب و  هک  تسا  هدرک  رما  هنوگنیا  وا  هب  ادخ  دوش . وربور  مدرم  اب  لتق  ریـشمش و  اب  مئاق  اّما 
«8 . » دیآ زیتس  رس  رب  يدهم  اب  هک 

نخـس هب  ادخ ، نید  هب  ندیـشخب  رارقتـسا  ادخ و  مکح  يارجا  هار  رد  و  دریذپن ، هبوت  یـسک  زا  وا  دسانـشب ؛ ریـشمش  طقف  طقف و  يدـهم ،
«9 . » دونشن ار  يدحا  شهوکن  و  دهدن ، شوگ  یسک 

______________________________

ص 297 ج 1 ، نامه ، (. 1)
ص 359 ج 52 ، راونالا ، راحب  ینامعن ؛ هبیغلا ، (. 2)

283 - 282 ص 279 ، ج 1 ، دوعوملا ،...  يدهملا  (. 3)
نامه (. 4)

ص 338 ج 52 ، راونألا ، راحب  داشرالا ؛ (. 5)
. دننکیمن تخادرپ  ار  تاکز  هک  یناسک  (. 6)

ص 325 ج 52 ، راونالا ، راحب  نیدلا ؛ لامک  (. 7)
ص 355 ج 52 ، راونألا ، راحب  ینامعن ؛ هبیغلا ، (. 8)

نامه (. 9)
ص:599  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یسایس تریس  ه -

«1 . » ددرگ دوبان  نانئاخ  ناقفانم و  یسایس  ذوفن  و  ناربکتسم ، ناراّبج و  تموکح  مالّسلا ، هیلع  يدهم  تموکح  ماگنه  هب 
. دندنویپب وا  هب  اجنآ  رد  و  دنیآ ، درگ  رهش ، نآ  رد  وا ، مایق  دارفا  نیتسخن  دوش . يدهم  یبالقنا  تکرح  زکرم  نیملسم ، هلبق  هکم ، رهش 

تاروت یلصا  هخسن  دروآ . نوریب  ار  هنیکس  توبات  هّیکاطنا ، راغ  زا  دهد . همتاخ  ناهج  رد  تیحیـسم  دوهی و  ذوفن  هب  مالّـسلا ، هیلع  يدهم 
تعباتم هب  ار  نانآ  و  دـنک ، مکح  لیجنا  اب  لیجنا  لها  نایم  رد  و  تاروت ، اـب  تاروت  لـها  ناـیم  رد  هنوگ  نیدـب  و  تسا . نآ  رد  لـیجنا  و 

«2 . » دنورگب وا  هب  یخرب  دناوخارف . شیوخ 
رگید و  دنامن ، یقاب  اهمارم ) اهکلسم و  رگید  زا  هچ  باتک و  لها  زا  هچ   ) یمارم بحاص  یتردق و  بحاص  چیه  و  دنک ، گنج  نارگید  اب 

، يدـهم تموکح  هنوگ  نیدـب  دـباین . نایرج  ناهج  رد  ینآرق ، هلداع  تسایـس  یمالـسا و  هّقح  تموکح  زج  یتموکح ، یتسایـس و  چـیه 
: هک دنز  دایرف  و  درازگ ، زامن  مالّـسلا  هیلع  يدهم  رـس  تشپ  و  دیآ ، دورف  نامـسآ  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  دریگارف . ار  ملاع  برغ  قرش و 

. دننک زاب  ار  رد  دینک »! زاب  ار  سدقملا  تیب  رد  »
: دیوگب یسیع  دزیرگب . لاجد  دنک ، لاجد  نتشک  گنهآ  یسیع  نوچ  و  دوش ...  رادیدپ  حّلـسم  يدوهی  رازه  داتفه  اب  لاّجد  نایم ، نیا  رد 
روناج و تخرد و  گنس و  ره  هانپ  رد  و  رانک ، هشوگ و  رد  نایدوهی  دشکب . دریگب و  ار  وا  دوش . نینچ  مشکب و  تبرـض  کی  اب  ار  وت  نم 
. شکب ار  وا  ایب و  تسا  يدوهی  کی  اجنیا  ادخ ، ناملـسم  هدنب  يا  درادرب : گناب  دیآ و  نخـس  هب  زیچ  همه  اما  دـنوش . ناهنپ  يرگید  زیچ 

«3»
گنابلگ اجنآ  رد  هک  نیا  رگم  دـنامن ، ینیمز  دـنک ، ماـیق  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  نوچ  يرآ ، ددرگ . كاـپ  دوهی  دوجو  زا  ناـهج  نینچنیا  و 

«4 . » ددرگ دنلب  هّللا » لوسر  ادّمحم  ّنأ  دهشأ  و  هّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  : » يدمحم
______________________________
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ص 252 ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  (. 1)
255 ص 254 - ج 1 ، نامه ، (. 2)

7 ص 5 ، ج 2 ، نامه ، (. 3)
ص 340 ج 52 ، راونألا ، راحب  یشایع ؛ ریسفت  (. 4)
ص:600  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

یتیبرت تریس  و -

، ربمایپ ّتنس  ادخ و  باتک  اب  اههناخ ، رد  نانز  هک  اجنآ  ات  دنزومایب ، ملع  تمکح و  مدرم ، همه  هب  مالّسلا ، هیلع  يدهم  تموکح  نامز  رد 
رد و  دناسر ، لامک  هب  ار  نامدرم  ياهدرخ  یهلا ، دییأت  هب  يدهم ، دـبای . زکرمت  اههدوت  یلقع  تردـق  راگزور  نآ  رد  « 1 . » دننک تواضق 

نوـچ ناـنآ  ياـهلد  و  ددرگ ، فرطرب  هعیـش  زا  تفآ  بیع و  يدـهم ، تلود  روـهظ  راـگزور  رد  « 2 . » دروآ دـیدپ  یگنازرف  ناـگمه  لد 
«3 . » دتفا نانآ  تسد  هب  نیمز  يور  يرورس  تموکح و  و  دشاب . درم  لهچ  نوچ  ورین ، هب  درم ، کی  دوش . دالوپ  ياههراپ 

یعامتجا تریس  ز -

داد لدع و  زا  ار  نیمز  رسارس  و  دزادنارب ، ار  متس  ملظ و  دور - هک  اهگنج  و  دتفا ، هک  اهیتخس  زا  سپ  دیآ - رد  مالّـسلا ، هیلع  يدهم  نوچ 
زا زین  ناهایگ  ناروناج و  یتح  دوش ، هدنز  درب و  ضیف  وا  ناسحا  لدع و  تکرب  زا  هک  نیا  رگم  دنامن ، یقاب  نیمز  رد  ياج  چـیه  دـنکاپب .

«5 . » دنوش زاینیب  رگناوت و  يدهم ، نامز  رد  مدرم ، همه  و  « 4 . » دندرگ دنمهرهب  ییوکن  داد و  تلادع و  تکرب و  نیا 
نایوگنخـس هک  تسا  نآ  وا  لدع  هناشن  نیتسخن  دورن . یمتـس  هنوگچیه ، هب  زیچ ، چیه  رد  سک ، چیه  رب  هک  دشاب ، نانچ  يدهم  تلادـع 

نوـنکا تسا ، هدـناوخ  فاوـط ، لـحم  دوسـألا و  رجح  راـنک  رد  ار ، شیوـخ  هضیرف  زاـمن  سک  ره  : » دـننز داـیرف  هکم ، رد  وا ، تموـکح 
«. دناوخب دیایب و  دناوخب ، هضیرف  زامن  دهاوخیم  سک  ره  و  ددرگن ، لامیاپ  یـسک  قح  ات  دور ، يرانک  هب  دـناوخب ، هلفان  زامن  دـهاوخیم 

«6»

یلام تریس  ح -

رب هچنآ  تسا و  نیمز  لد  رد  هچنآ  دیآ ، درگ  مالّسلا  هیلع  يدهم  دزن  رد  ناهج ، لاوما  همه 
______________________________

ص 352 ج 52 ، راونألا ، راحب  (. 1)
ثیدح 21 لقعلا ، باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا  (. 2)

335 ص 317 ، ج 52 ، راونألا ، راحب  يدنوار ؛ جئارخ  قودص ؛ لاصخ  (. 3)
. فورعم تسا و  رایسب  تایاور  هراب  نیا  رد  ج 10 . راونألا ، راحب  (. 4)

ص 146 ج 51 ، راونألا ، راحب  (. 5)
ص 427 ج 4 ، یفاکلا ، (. 6)

ص:601  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
، اهنآ ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  اهنیا  دیریگب ! ار  لاوما  نیا  و  دییایب ! : » دـیوگب نامدرم  هب  يدـهم  هاگنآ  نیمز . يور 

!« دیریگب دییایب و  دیدش . ناهانگ  بکترم  و  دیتخیر ، قحانب  ياهنوخ  دیدناجنر ، ار  دوخ  ناشیوخ  دیدرک و  محر  عطق 
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«1 . » دشاب هدرکن  لاوما  ششخب  نانچنآ  یسک  زور  نآ  ات  هکنانچ  دیاشگ ، اطع  هب  تسد  سپ 
نم هب  : » دیوگ دیآ و  يدهم  دزن  سک  ره  دوش . نمرخ  یمه  هتـساوخ  لام و  و  دهد ، رایـسب  لوصحم  نیمز  مالّـسلا ، هیلع  يدهم  نامز  رد 

«2 «. » ریگب : » دیوگب گنردیب  يدهم  هد ،»! یلام 
«4 . » دهدن زایتما  یسک  رب  ار  یسک  و  « 3 . » دنک میسقت  ناگمه  نایم  يواسم ، تروص  هب  ار ، لاوما  مالّسلا ، هیلع  يدهم 

یحالصا تریس  ط -

شیاسآ هافر و  هب  ناگمه ، وا ، راگزور  رد  دسرب . ملاع  مدرم  دایرف  هب  ات  دتسرفب ، ار  وا  دنوادخ  هک  تسا ، یسردایرف  مالّـسلا ، هیلع  يدهم 
رایـسب ناهایگ  نیمز  دنـشاب . هدوسآ  شوخ و  ناروناج ، رگید  ای  و  دـندرگ ، ناوارف  نایاپراهچ  یتح  دـنبای ، تسد  دـننامیب  یتمعن  روفو  و 
اهبوشآ اههنتف و  شتآ  يدـهم ، نامز  رد  « 5 . » ددرگ جارختـسا  نداعم  رگید  نیمز و  ياههنیفد  اهجنگ و  دوش . ناوارف  اهرهن  بآ  دـنایور .

«6 . » دورب نایم  زا  اهگنج  و  دتفارب ، يرگتراغ  نوخیبش و  متس و  مسر  درسفیب ،
«7 . » دشخب تاجن  مگ  رد  رس  ریگهمه و  گرزب و  یبوشآ  زا  ار ، ناهج  مدرم  مالّسلا ، هیلع  يدهم 

«8 . » دزاس دابآ  ار  اجنآ  مالّسلا  هیلع  يدهم  هک  نآ  رگم  دنامن ، یناریو  ياج  ناهج ، رد 
ارحص ناگدنرد  یتح  دنوش ، نانآ  عیطم  زیچ  همه  سک و  همه  دنریگ . تسد  رد  ار  تردق  اج  همه  و  دنهن ، اپ  ناهج  رسارس  هب  مئاق  نارای 

، همه همه و  يراکش ، ناغرم  و 
______________________________

ص 29 ج 51 ، راونألا ، راحب  قودص ؛ عیارشلا  للع  (. 1)
ص 88 ج 51 ، راونألا ، راحب  یعفاش ؛ یجنک  بلاطلا  ۀیافک  یلبرا ؛ هّمغلا  فشک  (. 2)

. دینک هظحالم  زین  ار  لاوما  رد  يواست  ناونع  برغم ، دیشروخ  باتک  مهدزیس  لصف  (. 3)
ص 11 و ج 2 ، 318 ؛ ، 311 ، 288 ، 287 ، 285 ، 277 ، 275 ص 264 ، ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  (. 4)

نامه (. 5)
نامه (. 6)
نامه (. 7)
نامه (. 8)

ص:602  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
زا ياهعطق  هک  تساج  نادـب  ات  تلادـع ، حالـص و  نید و  ندروآ  مایپ  نیا  هب  نتفای  ینامداش  يداش و  دـنبلطب . ار  نانآ  يدونـشخ  اـضر و 
درم لهچ  نوچ  ورین ، هب  مئاق ، نارای  زا  کی  ره  « 1 . » تسا هداهن  اپ  اجنآ  رب  يدهم  نارای  زا  یکی  هک  دنک  تاهابم  رگید  ياهعطق  رب  نیمز 

ياهریـشمش مئاق ، نارای  دنفاکـشب . ار  اهنآ  دوش ، ادـیپ  نانآ  هار  رـس  رب  نهآ  زا  ییاههوک  رگا  دالوپ . ياـههراپ  دـننام  ناـنآ ، لد  و  دـشاب ،
«2 .« » ّلج ّزع و  هّللا  یضری  یّتح  مهفویس ، نوّفکی  ال   » دوش یضار  لج  زع و  يادخ  هک  نیا  ات  دنهنن ، نیمز  رب  ار  شیوخ 

ار گرزب  حلـصم  دـنوادخ  دـشوپب ، متـس  داـسف و  يرگتراـغ و  ار  اـج  همه  و  دزاـس ، هدـنکآ  بوشآ  هنتف و  ار  ناـهج  هک  یماـگنه  يرآ ،
، هدش گنـس  کیرات و  ياهلد  رد  ار ، تلادـع  تیناسنا و  دـیحوت و  غورف  و  دـشاپ ، ورف  مه  زا  ار  یهارمگ  تلالـض و  ياهژد  ات  دتـسرفب ،

تداهش هغالبلا :» جهن   » رد میسریم ، مالّسلا  هیلع  یلع  نانخـس  هب  مالّـسلا ، هیلع  يدهم  یحالـصا  تریـس  هرابرد  ماجنارـس ، و  « 3 . » دناباتب
هدنادرگزاب یتسرپاوه  هب  ار  یتسرپادخ  هک  نآ  زا  سپ  دنادرگزاب ، یتسرپادخ  هب  ار  یتسرپاوه  دیآ ، رد  يدهم  نوچ  : » رـسپ قح  رد  ردپ ،

وا دنـشاب ...  هدـنادرگزاب  دوخ  راکفا  اهرظن و  اهیأر و  هب  ار  نآرق  هک  نآ  زا  سپ  دـنادرگزاب . نآرق  هب  ار  راـکفا  اـهرظن و  اـهیأر و  دنـشاب .
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ار شیوخ  تاکرب  تاناکما و  همه  و  دهد ، نوریب  يو  يارب  دراد  شیوخ  قامعا  رد  ار  هچنآ  نیمز  دـنک . هذـخاؤم  ار  نارازگراک  لاّمع و 
«4 « .»؟ تسیچ ّتنس  باتک و  ندرک  هدنز  و  تسا ، مادک  لدع  تریس  هک  دهد  ناشن  امش  هب  يدهم  هک  تسا  هاگنآ  دراذگ . وا  رایتخا  رد 

ییاضق تریس  ي -

«5 . » دنیشنن یلد  رب  یجنر  و  دورن ، یسک  رب  دادیب  ملظ و  ینزوس  رس  يو ، تموکح  رد  و  يدهم ، ماکحا  اهتواضق و  رد 
. دنک تموکح  مکح و  بهاذم ،) ياملع  اهقف و  نارگید و  راکفا  ءارآ و  هب  هجوت  نودب   ) ینید صلاخ  ماکحا  قبط  رب  مالّسلا ، هیلع  يدهم 

«6»
______________________________

ص 327 ج 52 ، راونألا ، راحب  نیدلا ؛ لامک  (. 1)
نامه (. 2)

ص 310 ج 1 ، دوعوملا ،...  يدهملا  (. 3)
425 ص 424 - مالسالا ، ضیف  پاچ  هغالبلا ، جهن  (. 4)
284 - 283 ص 280 ، ج 1 ، دوعوملا ،...  يدهملا  (. 5)

نامه (. 6)
ص:603  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1 . » دنک یمتس  يرگید  هب  دناوتن  سک  چیه  هنوگ  نیدب  و  دهن ، مدرم  نایم  رد  ار ، لدع  نازیم  يدهم ،
. دبلطن دهاش  هنّیب و  مدرم  زا  و  دنک ، مکح  دواد  لآ  دواد و  مکح  هب  يدهم ، « 2  ... » دروآ دیدج  یتواضق  يدهم ،

، دنک تواضق  نطاب ، بسح  رب  ینعی  مالّسلا ، هیلع  دواد  ترضح  دننام  دنک ، مایق  مالّسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  : » دیوگیم دیفم ، خیش 
ره یناهنپ  ياههشقن  يدهم ، دنک . مکح  یهلا  ماهلا  قبط  رب  وا  و  دنک ، ماهلا  وا  هب  ار  مکح  دنوادخ  دهد . مکح  دهاش  هب  يزاین  چـیهیب  و 

«3 «. » دسانشب هاگن ، اب  ار ، دوخ  نمشد  تسود و  يدهم ، دیوگب . ار  اههشقن  نآ  نانآ  هب  دنادب و  ار  هورگ 
______________________________

نامه (. 1)
ص 349 و 354 ج 52 ، راونألا ، راحب  ینامعن ، هبیغلا ، (. 2)

366 ص 365 - داشرالا ، (. 3)
ص:617  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

«1  » اهمان تسرهف 

592 ، 559 همالع ، گرزب ، اقآ 
383 ، 359 ، 346 بلغت ، نب  نابا 

371 ماما ، میهاربا 
468 یناسارخ ، دمحم  یبا  نب  میهاربا 

525 هبیش ، نب  میهاربا 
455 سابع ، نب  میهاربا 
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372 ، 361 ، 315 نسح ، نب  هللا  دبع  نب  میهاربا 
548 هدبع ، نب  میهاربا 

520 ، 492 ینادمه ، دمحم  نب  میهاربا 
416 دومحم ، نب  میهاربا 

551 يزاوها ، رایزهم  نب  میهاربا 
286 کلملا ، دبع  نب  دیلو  نب  میهاربا 

395 ، 357 ع ،)  ) میهاربا
292 یعخن ، میهاربا 

291 یبلک ، شربا 
376 ، 262 ، 68 ، 57 ، 56 ، 55 ، 51 ، 48 دیدحلا ، یبا  نبا 

112 ، 111 ایندلا ، یبا  نبا 
491 ءاقرزلا ، یبا  نبا 

587 ینیوزق ، مناغ  یبا  نبا 
397 ، 386 ریثا ، نبا 

510 همورا ، نبا 
212 ، 207 ، 200 ، 159 ، 146 ، 64 مثعا ، نبا 

96 مکحلا ، ما  نبا 
551 هیوباب ، نبا 

347 ، 328 ، 290 حیرج ، نبا 
460 ، 262 نابح ، نبا 

460 ، 292 ینالقسع ، رجح  نبا 
378 ، 328 یمتیه ، رجح  نبا 

216 ریضح ، نبا 
352 نودلخ ، نبا 

377 ، 535 ، 386 ، 330 ناکلخ ، نبا 
87 طایخ ، نبا 

312 ، 270 ، 268 ، 264 ، 260 ، 257 ، 256 ، 245 ، 228 ، 226 - 223 ، 217 ، 213 - 211 ، 207 ، 198 - 195 ، 193 ، 186 - 184 دایز ، نبا 
260 ، 217 ، 216 ، 197 ، 146 ، 110 دعس ، نبا 

516 یناّرح ، هبعش  نبا 
______________________________

. تسا هدماین  زین  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ياهمان  زین  هدوب و  همدقم  رد  هک  ییاهمان  تسرهف  نیا  رد  (. 1)
ص:618  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

اهمان تسرهف  نایرفعج 618  همئا ، یسایس  يرکف و  تایح   560 ، 556 ، 551 ، 402 ، 287 ، 159 بوشآ ، رهش  نبا 
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500 ، 489 یکلام ، غابص  ن 
100 ، 86 ، 70 ناحوص ، نبا 

559 سوواط ، نبا 
479 روفیط ، نبا 

361 ، 294 ، 200 ، 142 ، 139 ، 131 ، 128 ، 126 ، 101 ، 99 ، 97 ، 90 ، 86 ، 68 ، 59 ، 51 سابع ، نبا 
111 ربلا ، دبع  نبا 

347 ّيدع ، نبا 
543 هفرع ، نبا 

258 ، 111 رکاسع ، نبا 
377 ، 368 هبنع ، نبا 

558 يرئاضغ ، نبا 
477 ، 258 قدنف ، نبا 

197 ، 89 هبیتق ، نبا 
476 یطساو ، مایق  نبا 

478 ریثک ، نبا 
336 لضفم ، نبا 
287 روظنم ، نبا 

492 ، 305 میدن ، نبا 
378 يدرو ، نبا 

298 ، 223 قاحسا ، وبا 
110 یعیش ، یفقث  قاحسا  وبا 

550 نایدالا ، وبا 
128 یلئد ، دوسالا  وبا 

306 رذنم ، نب  دایز  دوراجلا  وبا 
583 ، 582 يرمس ، دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا 

421 طاّیخ ، نیسحلا  وبا 
595 سابع ، نب  یلع  نیسحلا  وبا 

491 ، 342 ، 341 ، 338 باطخلا ، وبا 
292 دانزلا ، وبا 

115 يراصنا ، خیشلا  وبا 
526 ینافرط ، سابعلا  وبا 

512 ، 502 ، 426 ، 403 ، 400 ، 391 ، 377 ، 372 ، 145 ، 142 ، 138 ، 131 یناهفصا ، جرفلا  وبا 
466 ینیسح ، یلع  نب  دمحا  مساقلا  وبا 
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468 یسرافلا ، مساقلا  وبا 
557 یفوک ، مساقلا  وبا 

559 ینابیش ، لضفملا  وبا 
491 يرهملا ، وبا 

542 هبایس ، نب  مثیهلا  وبا 
107 يراصنا ، بویا  وبا 

63 يدباع ، ریشب  وبا 
382 ، 381 ، 334 يدارم ، ثیل  ریصب  وبا 

488 ، 487 ، 294 ، 130 ، 94 ، 85 ، 72 ، 60 ، 59 ، 57 ، 53 ، 49 رکب ، وبا 
460 همیزخ ، نب  رکب  وبا 

352 دواد ، نب  رکب  وبا 
293 ، 174 مزح ، نب  دمحم  نب  رکب  وبا 

539 یکفهف ، رکب  وبا 
184 يدئاص ، ۀمامث  وبا 

589 ، 586 ، 585 يرمس ، دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  رفعج  وبا 
57 ، 71 دیز ،) یبا  نب  ییحی   ) بیقن رفعج  وبا 

261 مزاح ، وبا 
ص:619  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

269 یلامث ، هزمح  وبا 
357 ، 354 ، 353 ، 352 ، 351 ، 350 ، 349 ، 344 ، 332 ، 331 ، 330 ، 328 ، 327 ، 315 ، 297 ، 292 ، 291 ، 290 هفینح ، وبا 

468 اضرلا ، یلوم  نویح  وبا 
269 ، 267 یلباک ، دلاخ  وبا 

178 ، 124 ، 80 رذ ، وبا 
165 نیزر ، وبا 

96 فوع ، نب  بیبز  وبا 
291 یقشمد ، هعرز  وبا 

355 ، 347 ، 332 ، 329 ، 303 ، 297 ، 291 ، 289 ، 262 هرهز ، وبا 
216 ، 49 يردخ ، دیعس  وبا 

468 یناسارخ ، دیعس  وبا 
468 يروباسین ، دیعس  وبا 
256 ، 188 نایفس 94 ، وبا 

384 ، 366 ، 365 هملس ، وبا 
595 ، 594 ، 590 ، 582 یتخبون ، یلع  نب  لیعامسا  لهس  وبا 
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451 ، 444 ، 443 ، 434 ، 237 يوره ، تلص  وبا 
52 ، 47 ع ،)  ) بلاط وبا 

589 لالب ، نب  یلع  نب  دمحم  رهاط  وبا 
582 یناطقاب ، هّللا  دبع  وبا 

582 ءانجولا ، نب  هّللا  دبع  وبا 
582 بتاک ، دمحم  نب  هّللا  دبع  وبا 

595 یتخبون ، یلع  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا 
526 يدنک ، هّللا  دبع  وبا 

130 هدیبع ، وبا 
188 کفع ، وبا 

515 ، 514 دشار ، نب  یلع  وبا 
570 رهطم ، نب  یلع  وبا 
582 مامه ، نب  یلع  وبا 

460 یفقث ، یلع  وبا 
71 بهل ، وبا 

124 ؤلؤل ، وبا 
102 فنخم ، وبا 

65 میرم ، وبا 
465 ، 384 یناسارخ ، ملسم  وبا 
531 یملید ، حلاص  لتاقم  وبا 

106 ، 104 ، 103 ، 78 يرعشا ، یسوم  وبا 
570 فیرط ، رصن  وبا 

241 یناهفصا ، میعن  وبا 
201 یثیل ، دقاو  وبا 

364 یلهاک ، دالو  وبا 
365 ، 310 هیفنح ، نب  دمحم  نب  مشاه  وبا 

412 هریره ، وبا 
309 یلجع ، هریره  وبا 

224 يرکسع ، لاله  وبا 
180 ییحی ، وبا 

476 یناعنص ، ییحی  وبا 
595 لیعامسا ، نب  قاحسا  بوقعی  وبا 

347 شایع ، یبا  نب  رکب  یبا 
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451 ، 476 یطنزب ، رصن  یبا  نبا  دمحا 
556 لیعامسا ، نب  میهاربا  نب  دمحا 

590 ، 552 يرعشا ، قاحسا  نب  دمحا 
531 يزار ، قاحسا  نب  دمحا 

593 هزمح ، نب  دمحا 
529 ، 414 ، 111 ، 51 ، 48 لبنح ، نب  دمحا 

ص:620  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
539 بیضخ ، نب  دمحا 

568 ، 561 ، 540 ، 536 ناقاخ ، نب  هللا  دیبع  نب  دمحا 
255 یفوک ، مساق  نب  دمحا 

589 یمق ، لیتم  نب  دمحا 
555 یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا 

525 ، 493 یسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا 
527 يرایس ، دمحم  نب  دمحا 

571 ، 553 لاله ، نب  دمحا 
479 فسوی ، نب  دمحا 

385 يولع ، هللا  دبع  نب  سیردا 
591 ، 446 ، 405 ، 277 یلبرا ،

64 دیز ، نب  ۀماسا 
491 يرابنا ، قاحسا 

553 ، 549 يروباشین ، لیعامسا  نب  قاحسا 
448 یسابع ، نیسح  نب  قاحسا 
380 یفریص ، راّمع  نب  قاحسا 

426 دمحم ، نب  قاحسا 
328 ردیح ، دسا 

515 يروباشین ، قاحسا  نب  لیعامسا 
576 ، 381 ، 379 ع ،)  ) رفعج نب  لیعامسا 

539 دمحم ، نب  لیعامسا 
166 راسی ، نب  لیعامسا 
61 سیمع ، تنب  ءامسا 

114 سیق ، نب  دوسا 
110 ، 104 ، 100 ، 70 سیق ، نب  ثعشا 

178 یعمصا ،
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290 شمعا ،
127 یّنش ، روعا 

594 ، 583 ، 582 سابع ، لابقا ،
478 لضفلا ، ما 

252 ، 249 ینیمخ ، ماما 
426 ع ،)  ) اضرلا نب  نیسح  هدازماما 

168 روسم ، رتخد  رکب  ما 
478 بیبح ، ّما 

84 هملس ، ما 
485 ، 483 ، 481 لضف ، ما 

585 ، 582 يرمع ، دیعس  نب  دمحم  رفعج  وبا  نب  موثلک  ما 
115 ، 60 ع ،)  ) یلع تنب  موثلک  ما 

91 یناه ، ما 
281 نسحم ، دیس  نیما ،

295 کلام ، نب  سنا 
301 ، 79 ایروا ،

292 ، 290 یعازوا ،
99 ینرق ، سیوا 

515 حور ، نب  بویا 
495 جارد ، نب  حون  نب  بویا 

328 هیقف ، بویا 
205 دادش ، نب  ریجب 
302 مشاه ، ینارحب ،

110 یمیمت ، هللا  دبع  نب  كرب 
334 ، 314 یلجع ، هیواعم  نب  دیرب 

310 یلجع ، دیرب 
165 ، 149 ، 145 - 142 ، 99 ةاطرا ، نب  رسب 

531 يروباشین ، راشب  نب  رشب 
212 ، 199 ، 196 ، 159 ، 142 يرذالب ،

559 ، 558 هللا ، ۀیآ  یغالب ،
ص:621  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

555 ، 546 ، 545 یناجنشوب ، قدوب 
308 ناعمس ، نب  نایب 
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329 ناعمس ، نب  نایب 
558 همالع ، يرتست ،

569 لیقث ،
287 ، 257 ، 216 يراصنا ، هللا  دبع  نب  رباج 

314 ، 286 یفعج ، دیزی  نب  رباج 
535 ، 328 ، 261 ظحاج ،
566 ، 511 نیسح ، مساج 

126 ، 93 هللا ، دبع  نب  ریرج 
111 ، 91 هریبه ، نب  هدعج 

167 سیق ، نب  ثعشا  رتخد  هدعج 
52 ، 216 بلاط ، یبا  نب  رفعج 
589 لیتم ، نب  دمحا  نب  رفعج 

551 یناجرج ، فیرش  نب  رفعج 
587 ، 573 ، 572 ، 569 ، 568 ، 543 ، 537 يداهلا ، یلع  نب  رفعج 

401 ثعشا ، نب  دّمحم  نب  رفعج 
491 دقاو ، نب  رفعج 

480 ، 437 ، 431 ، 396 یضترم ، رفعج 
426 يدولج ،

594 ، 383 جاّرد ، نب  لیمج 
55 هللا ، دبع  نب  بدنج 

527 ع ،))  ) يداه ماما  باحصا  زا   ) دینج
264 ءامسا ، نب  ۀیریوج 

73 روعا ، ثراح 
140 ینادمه ، ثراح 
49 نامعن ، نب  ۀثراح 

242 یئالبرک ، نیسح  ظفاح 
595 ، 583 سابع ، نب  دماح 

98 هملسم ، نب  بیبح 
198 ، 197 ، 182 رهاظم ، نب  بیبح 

395 ، 312 ، 269 ، 265 ، 260 جاجح ،
226 قورسم ، نب  جاجح 

164 رجح ، نب  رجح 
192 ، 178 ، 177 ، 176 ، 155 ، 154 ، 96 يدع ، نب  رجح 
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536 هثیدح ،
493 ینادمه ، نامثع  نب  ّرح 

216 ، 211 ، 208 ، 196 ، 191 یحایر ، دیزی  نب  رح 
104 یمیمت ، ریهز  نب  صوقرح 

64 تباث ، نب  ناسح 
418 ، 296 ، 79 يرصب ، نسح 

583 حلاص ، نب  لیعامسا  نب  نسح 
571 حون ، نب  بویا  نب  نسح 

476 مهج ، نب  نسح 
558 یقرب ، دلاخ  نب  نسح 

371 یح ، نب  حلاص  نب  نسح 
514 ّهبر ، دبع  نب  نسح 

437 ، 329 ءاشولا ، یلع  نب  نسح 
576 يولع ، مساق  نب  نسح 

526 یمق ، ياباب  نب  دمحم  نب  نسح 
555 باشخ ، یسوم  نب  نسح 

554 يدنقرمس ، بیکشا  نب  نیسح 
476 راّشب ، نب  نیسح 
452 دلاخ ، نب  نیسح 

،589 ، 585 ، 583 ، 582 ، 551 حور ، نب  نیسح 
ص:622  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

595 ، 590
531 يزاوها ، دیعس  نب  نیسح 

594 ، 494 يروباشین ، هللا  دبع  نب  نیسح 
527 دیبع ، نب  نیسح 

390 ، 389 ، 388 ، 385 ، 315 خف ، دیهش  یلع  نب  نیسح 
164 رذنم ، نب  نیصح 

197 ، 189 ریمن ، نب  نیصح 
84 هصفح ،

593 ایلع ، نب  مکح 
304 ، 296 ، 289 هنییع ، نب  مکح 

364 یبلک ، شایع  نب  میکح 
570 ، 567 ، 566 ، 565 همیکح ،
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596 اضر ، دمحم  یمیکح ،
558 همالع ، یلح ،

531 یناسارخ ، قاحسا  نب  نادمح 
593 هیودمح ،

381 نارمح ،
164 نابا ، نب  نارمح 

315 نیعا ، نب  نارمح 
216 هزمح ،

468 یناجرالا ، رفعج  نب  ةزمح 
104 يدسأ ، نانس  نب  ةزمح 

256 ملسم ، نب  دیمح 
375 هیربرب ، هدیمح 

96 نایفس ، یبا  نب  هلظنح 
237 یماش ، دعسا  نب  ۀلظنح 

95 عیبر ، نب  ۀلظنح 
428 جاّرس ، ناّیح 

145 رمعم ، نب  دلاخ 
58 دیلو ، نب  دلاخ 

100 نیتداهشلا ، وذ  همیزخ 
506 مزاح ، نب  ۀمیزخ 

543 ، 535 ، 386 ، 377 يدادغب ، بیطخ 
558 هللا ، ۀیآ  ییوخ ،

476 یتاریخ ،
492 مداخلا ، ناریخ 
472 ، 425 نارزیخ ،

474 ، 301 ، 300 ، 79 ع ،)  ) دواد
353 ناحرس ، نب  دواد 

467 ، 426 يزاغ ، نامیلس  نب  دواد 
371 یلع ، نب  دواد 

544 ، 543 ، 453 ، 491 يرفعج ، مشاه  وبا  مساق  نب  دواد 
427 یّقرلا ، ریثک  نب  دواد 
381 یّقر ، ریثک  نب  دواد 

472 هّرد ،
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462 ، 461 یعازخ ، لبعد 
387 ، 212 ، 196 ، 142 يرونید ،

378 ، 333 ، 294 ، 289 یبهذ ،
287 یناهفصا ، بغار 

426 یعفار ،
96 میثخ ، نب  عیبر 

436 كاحض ، یبا  نب  ءاجر 
292 ةایح ، نب  ءاجر 

560 ، 559 بتاک ، یئاتربع  ییحی  نب  ءاجر 
182 دادش ، نب  ۀعافر 
483 بیبش ، نب  ناّیر 

ص:623  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
474 ، 436 تلص ، نب  ناّیر 

90 ، 87 ، 86 ، 83 ، 81 ، 67 ، 64 - 61 ، 55 ، 54 ریبز ،
517 ، 381 ، 334 ، 314 ، 286 هرارز ،

262 يرشخمز ،
412 ، 292 ، 261 ، 229 ، 141 ، 140 يرهز ،

216 ، 189 نیق ، نب  ریهز 
177 هّیمس ، نب  دایز 

140 هعصعص ، نب  دایز 
216 مقرا ، نب  دیز 

308 ، 64 ، 49 تباث ، نب  دیز 
106 نیصح ، نب  دیز 

364 ، 362 ، 361 ، 320 ، 311 ، 288 ، 230 ، 229 ، 134 ، 48 یلع ، نب  دیز 
270 ، 256 ، 219 بنیز ،

505 ، 504 ، 500 يزوج ، نبا  طبس 
472 هکیبس ،

436 یناتسجس ،
339 یفریص ، ریدس 

527 همالس ، نب  يرس 
292 ریخلا ، دعس 

132 ، 100 ، 82 ، 63 ، 62 صاقو ، یبا  نب  دعس 
57 هدابع ، نب  دعس 
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576 ، 540 ، 537 ، 536 ، 501 ، 430 ، 429 يرعشا ، هللا  دبع  نب  دعس 
199 هدیبع ، نب  دعس 

197 دلاخ ، نب  رمع  یلوم  دعس 
269 ، 86 ریبج ، نب  دیعس 

169 ، 67 صاع ، نب  دیعس 
358 زیزعلا ، دبع  نب  دیعس 

142 سیق ، نب  دیعس 
269 ، 261 ، 62 ، 52 بیسم ، نب  دیعس 

544 ، 510 بجاح ، دیعس 
446 ، 384 ، 371 ، 366 حافس ،

157 یلیل ، یبا  نب  نایفس 
291 هنییع ، نب  نایفس 

329 ، 328 ، 292 ، 291 يروث ، نایفس 
71 ناملس ،

296 لیهک ، نب  ۀملس 
536 لیلس ،

474 ، 473 ع ،)  ) نامیلس
399 ریرج ، نب  نامیلس 

468 يزورم ، صفح  نب  نامیلس 
468 يزورم ، حلاص  نب  نامیلس 

265 ، 182 ، 162 یعازخ ، درص  نب  نامیلس 
499 هنامس ،

412 بدنج ، نب  ةرمس 
405 ، 404 کهاش ، نب  يدنس 

116 ینادمه ، هرامع  رتخد  هدوس 
567 ، 536 ، 499 نسوس ،
86 ، 85 فینح ، نب  لهس 

525 دایز ، نب  لهس 
468 یناجشون ، مساق  نب  لهس 

340 ناجرج ،) خیرات  هدنسیون   ) یمهس
168 ، 103 ورمع ، نب  لیهس 

280 لهالا ، دیس 
335 يریمح ، دیس 
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241 یلمآ ، ردیح  دیس 
ص:624  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

511 ثیل ، نب  فیس 
258 يواربش ،

185 حیرش ،
104 یسبعلا ، یفوأ  نب  حیرش 

251 یلع ، یتعیرش ،
187 روعا ، نب  کیرش 

446 يرهملا ، خیش  نب  کیرش 
347 ، 328 جاجح ، نب  ۀبعش 

256 ، 223 ، 216 ، 214 ، 213 رمش ،
330 یناتسرهش ،

258 رفعج ، يدیهش ،
558 ، 592 ، 345 ، 259 یلماع ، رح  خیش 

،591 ، 589 ، 574 ، 558 ، 518 ، 500 ، 467 ، 452 ، 446 ، 442 ، 436 ، 430 ، 427 ، 425 ، 405 ، 401 ، 400 ، 394 ، 286 ، 237 قودص ، خیش 
595

593 ، 589 ، 586 ، 585 ، 579 ، 575 ، 574 ، 571 ، 552 ، 543 ، 499 ، 471 ، 119 ، 111 یسوط ، خیش 
،481 ، 476 ، 475 ، 471 ، 445 ، 429 ، 427 ، 425 ، 405 ، 400 ، 391 ، 381 ، 376 ، 354 ، 344 ، 330 ، 326 ، 148 ، 143 ، 83 دیفم ، خیش 

575 ، 573 ، 572 ، 567 ، 537 ، 506 ، 504 ، 503 ، 499
506 دیعس ، نب  حلاص 
371 یلع ، نب  حلاص 

544 ، 543 فیصو ، نب  حلاص 
250 ، 247 يدابآفجن ، یحلاص 

406 لاّمج ، نارهم  نب  ناوفص 
476 ییحی ، نب  ناوفص 

519 فلد ، یبا  نب  رقص 
567 لقیص ،

545 ، 542 يرمیص ،
91 سیق ، نب  كاحض 

570 یلجع ، یلع  نب  ءوض 
560 ، 507 ، 442 ، 428 ، 384 ، 376 يرولا ،) مالعا  بحاص   ) یسربط

558 جاجتحا ،) بحاص   ) یسربط
478 ، 391 ، 271 ، 170 يربط ،
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211 يدع ، نب  حامرط 
90 ، 87 ، 86 ، 85 ، 83 ، 81 ، 67 ، 64 ، 62 ، 61 ، 55 ، 54 هحلط ،

301 رمع ، نب  مصاع 
247 ، 222 ، 168 ، 90 - 81 ، 64 ، 61 ، 53 - 50 ، 29 هشیاع ،

507 ، 216 ، 57 سابع ،
526 هقدص ، نب  سابع 

227 ، 214 یلع ، نب  سابع 
380 لیلجلا ،؟ دبع 

72 نمحرلا ، دبع 
532 یناهفصا ، نمحرلا  دبع 

472 ، 399 جاّجح ، نب  نمحرلا  دبع 
144 هرمس ، نب  نمحرلا  دبع 

226 ینزی ، هللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع 
59 فوع ، نب  نمحرلا  دبع 

265 ثعشا ، نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع 
111 ، 110 مجلم ، نب  نمحرلا  دبع 

200 ماشه ، نب  نمحرلا  دبع 
ص:625  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

64 يزبا ، نب  نمحرلا  دبع 
443 ، 437 يوره ، مالسلا  دبع 
491 ع ،)  ) ینسح میظعلا  دبع 

517 ، 383 روفعی ، یبا  نب  هللا  دبع 
166 سنا ، نب  هللا  دبع 
96 لیدب ، نب  هللا  دبع 

384 نیعا ، نب  ریکب  نب  هللا  دبع 
229 ، 203 ، 200 ، 180 ، 112 رفعج ، نب  هللا  دبع 

590 يریمح ، رفعج  نب  هّللا  دبع 
382 حطفا ، هب  فورعم  رفعج  نب  هللا  دبع 

159 لفون ، نب  نب  ثرح  نب  هللا  دبع 
162 ، 161 لفون ، نب  ثرح  نب  هللا  دبع 

371 ، 367 ع ،)  ) نسح نب  نسح  نب  هللا  دبع 
548 هیودمح ، نب  هللا  دبع 

271 هلظنح ، نب  هللا  دبع 
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106 بابخ ، نب  هللا  دبع 
271 ، 181 ، 88 ، 84 ریبز ، نب  هللا  دبع 

112 أبس ، نب  هللا  دبع 
301 مالس ، نب  هللا  دبع 

104 یملس ، ةرجش  نب  هللا  دبع 
315 کیرش ، نب  هللا  دبع 

165 ، 160 ، 143 ، 142 ، 84 رماع ، نب  هللا  دبع 
289 ءاطع ، نب  هّللا  دبع 
384 یلع ، نب  هللا  دبع 

225 ، 224 ، 205 ، 200 ، 132 ، 84 ، 64 ، 63 ، 49 رمع ، نب  هللا  دبع 
393 یعازخ ، کلام  نب  هللا  دبع 

281 رمع ، نب  دمحم  نب  هّللا  دبع 
543 ، 505 - 503 یمشاه ، دمحم  نب  هّللا  دبع 

105 ، 96 دوعسم ، نب  هللا  دبع 
200 عیطم ، نب  هللا  دبع 

297 یثیل ، ریمع  نب  هللا  دبع 
475 ، 473 ، 435 ع ،)  ) مظاک یسوم  نب  هللا  دبع 

183 ، 182 لاو ، نب  هللا  دبع 
112 یئبسلا ، بهو  نب  هللا  دبع 

107 ، 106 ، 104 یبسار ، بهو  نب  هللا  دبع 
190 رطقی ، نب  هللا  دبع 

335 مرع ، نب  کلملا  دبع 
265 ، 260 ناورم ، نب  کلملا  دبع 

67 عفار ، یبا  نب  هللا  دیبع 
568 ناقاخ ، نب  هّللا  دیبع 

148 ، 145 ، 144 ، 141 سابع ، نب  هللا  دیبع 
175 ، 124 رمع ، نب  هّللا  دیبع 

502 ناقاخ ، نب  ییحی  نب  هّللا  دیبع 
383 هرارز ، نب  دیبع 

105 ینابیش ، بوقرع  نب  سیرتع 
227 ، 214 ، 155 ، 126 ، 125 ، 97 ، 95 ، 93 ، 87 ، 84 ، 82 ، 78 ، 77 ، 76 ، 72 ، 71 ، 66 - 60 ، 59 ، 57 ، 55 ، 54 نامثع ،

85 فینح ، نب  نامثع 
590 ، 580 ، 552 ناّمس ، دیعس  نب  نامثع 
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227 بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  نامثع 
140 متاح ، نب  يدع 
104 ریدج ، نب  ةورع 

412 ریبز ، نب  ةورع 
553 ناقهد ، هب  فورعم  ییحی  نب  ةورع 

267 ریزع ،
536 نافسع ،

ص:626  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
52 ءاطع ،

317 يدسا ، ریشب  نب  ۀبقع 
114 همقلع ، نب  ۀبقع 

218 ینیما ، همالع 
264 ، 225 ، 219 ، 214 ربکا ، یلع 

531 یناقلاط ، میهاربا  نب  یلع 
559 یمق ، میهاربا  نب  یلع 
493 ، 492 طابسا ، نب  یلع 

430 ، 429 لیعامسا ، نب  یلع 
401 قداص ، رفعج  نب  لیعامسا  نب  یلع 

571 ، 514 لالب ، نب  یلع 
545 نیرج ، نب  یلع 

539 ، 514 ، 476 رفعج ، نب  یلع 
526 هکسح ، نب  یلع 

573 لاضف ، نب  نسح  نب  یلع 
573 یحاط ، نب  یلع 

559 دحاولا ، دبع  نب  یلع 
157 ینادمه ، ریشب  نب  دمحم  نب  یلع 

594 دایز ، نب  دمحم  نب  یلع 
532 یناشاک ، دمحم  نب  یلع 

310 یلفون ، دمحم  نب  یلع 
426 هیورهم ، نب  یلع 

494 ، 492 رایزهم ، نب  یلع 
427 ، 408 ، 407 نیطقی ، نب  یلع 

295 رتکد ، نسح ، یلع 
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228 ، 99 ، 96 ، 95 ، 78 ، 64 ، 61 ، 55 رامع ،
517 ، 384 ، 382 یطاباس ، یسوم  نب  راّمع 

488 ، 487 ، 298 ، 294 ، 130 ، 107 ، 93 ، 82 ، 78 ، 69 ، 66 ، 60 ، 57 ، 54 ، 49 رمع ،
77 نیصح ، نب  نارمع 

197 يوادیص ، دلاخ  نب  رمع 
225 ، 217 ، 216 ، 213 ، 210 دعس ، نب  رمع 

544 ، 320 ، 311 ، 293 ، 53 ، 51 زیزعلا ، دبع  نب  رمع 
328 مادقم ، نب  رمع 

383 يرباس ، عاّیب  دیزی  نب  رمع 
570 يزاوها ، ورمع 
104 هّیدا ، نب  ورمع 

165 ةاطرا ، نب  ورمع 
170 هجعب ، نب  ورمع 

110 یمیمت ، ریکب  نب  ورمع 
223 ، 217 جاجح ، نب  ورمع 

176 ، 96 یعازخ ، قمح  نب  ورمع 
290 رانید ، نب  ورمع 

223 ، 218 صاع ، نب  دیعس  نب  ورمع 
115 هملس ، نب  ورمع 

395 ، 178 ، 132 ، 110 ، 103 ، 101 ، 100 ، 95 ، 61 ، 54 صاع ، نب  ورمع 
52 دو ، دبع  نب  ورمع 
409 دیبع ، نب  ورمع 

224 فوع ، نب  نمحرلا  دبع  تنب  ةرمع 
250 ، 234 دیمح ، تیانع ،

559 ، 485 دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ،
340 ینارجحلا ، یسیع 

403 روصنم ، نب  رفعج  نب  یسیع 
395 ، 267 ، 241 ، 238 ، 237 ع ،)  ) یسیع

573 ، 527 ، 526 ، 514 ینیوزق ، متاح  نب  سراف 
285 ع ،)  ) یلع نب  نسح  تنب  همطاف 

ص:627  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
47 دسا ، تنب  همطاف 

554 س ،)  ) هموصعم همطاف 
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510 ناقاخ ، نب  حتف 
528 ، 468 یناجرجلا ، دیزی  نب  حتف 

531 یناجرج ، دیزی  نب  حتف 
269 فنحا ، نب  تارف 

201 ، 195 ، 189 قدزرف ،
325 دمحم ، نب  مساق  رتخد  هورف 

107 ، 104 لفون ، نب  ةورف 
468 يدزا ، بویا  نب  ۀلاضف 

242 یجنخ ، ناهبزور  نب  هللا  لضف 
403 عیبر ، نب  لضف 

546 ، 418 ناذاش ، نب  لضف 
403 یکمرب ، ییحی  نب  لضف 

382 ، 314 راسی ، نب  لیضف 
380 ، 339 راتخم ، نب  ضیف 

302 یناشاک ، ضیف 
اهمان تسرهف  نایرفعج 627  همئا ، یسایس  يرکف و  تایح   268 فوع ، نب  مساق 

180 دمحم ، نب  مس 
347 رکب ، یبا  نب  دمحم  نب  مساق 

526 ینیطقی ، ینارعش  مساق 
526 ینیطقی ، مساق 

388 فسوی ، وبا  یضاق 
224 رابجلا ، دبع  یضاق 

259 نامعن ، یضاق 
292 هداتق ،

83 سابع ، نب  مثق 
290 دلاخ ، نب  ةرق 

110 يدع ، نب  ۀنجش  تنب  ماطق 
233 میهاربا ، خیش  یفیطق ،

195 دیوس ، نب  عاقعق 
434 امکحلا ،) خیرات  هدنسیون   ) یطفق

298 عیبر ، نب  سیق 
146 ، 145 ، 144 ، 142 ، 140 ، 131 ، 126 ، 107 ، 95 دعس ، نب  سیق 

209 ، 190 ، 189 ، 183 رهسم ، نب  سیق 
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242 ، 232 نیسح ، الم  یفشاک ،
465 هلودلا ، ءالع  نبا  زمارف  نب  یلع  نب  بساشرک 

259 يرسک ،
302 ، 301 ، 225 رابحالا ، بعک 

188 فرشا ، نب  بعک 
85 روس ، نب  بعک 

64 کلام ، نب  بعک 
570 ، 565 ، 511 ، 499 ، 471 ، 448 ، 430 ، 425 ، 259 ، 119 ، 47 ینیلک ،

511 ةاضقلا ،) رابخا  هدنسیون   ) يدنک
472 هیطبق ، هیرام 

305 ینهج ، نیعا  نب  کلام 
315 ، 103 ، 101 ، 100 ، 98 ، 95 ، 91 ، 73 ، 63 رتشا ، کلام 

351 ، 333 ، 331 ، 328 ، 327 ، 262 سنا ، نب  کلام 
154 هرمض ، نب  کلام 

593 ، 538 ، 529 ، 528 ، 503 ، 502 ، 485 - 477 ، 462 458 ، 450 - 430 ، 384 ، 326 ، 235 نومأم ،
551 مداخ ، كرابم 

ص:628  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
111 يدنه ، یقتم 

593 ، 529 ، 511 - 502 لکوتم ،
220 دهاجم ،

558 لوا ، یسلجم 
590 ، 558 ، 476 ، 246 ، 237 همالع ، یسلجم ،

197 ، 195 يذئاعلا ، هللا  دبع  نب  عّمجم 
558 ، 233 یکرک ، ققحم 

587 رایزهم ، نب  میهاربا  نب  دمحم 
545 يدنقرمس ، میهاربا  نب  دمحم 

575 ینامعن ، میهاربا  نب  دمحم 
222 ، 130 ، 89 ، 61 رکب ، یبا  نب  دمحم 

418 ریمع ، یبا  نب  دّمحم 
468 یخلب ، بوقعی  یبا  نب  دمحم 
589 ، 588 ناّطق ، دمحا  نب  دمحم 

447 یعفاش ، سیردا  نب  دّمحم 
264 دیز ، نب  ۀماسا  نب  دمحم 
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427 راّمع ، نب  قاحسا  نب  دمحم 
468 یناقلاط ، قاحسا  نب  دمحم 

593 عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دمحم 
383 ع ،)  ) قداص نب  لیعامسا  نب  دمحم 

583 حلاص ، نب  لیعامسا  نب  دمحم 
570 رفعج ، نب  یسوم  نب  لیعامسا  نب  دمحم 

160 ثعشا ، نب  دمحم 
573 ع ،)  ) يداه ماما  نب  دمحم 

574 ینهر ، رحب  نب  دمحم 
429 ، 184 ریشب ، نب  دمحم 

269 معطم ، نب  ریبج  نب  دمحم 
426 يولع ، رفعج  نب  دمحم 

383 جابید ، هب  فورعم  رفعج  نب  دمحم 
525 هکسح ، نب  دمحم 

447 ، 352 ینابیش ، نسح  نب  دمحم 
550 دابع ، نب  نیسح  نب  دمحم 

576 ، 361 ، 269 - 266 ، 229 ، 200 ، 182 ، 169 ، 112 ، 99 ، 87 ، 64 هیفنح ، نب  دمحم 
555 یقرب ، دلاخ  نب  دمحم 

539 ینابیش ، عیبر  نب  دمحم 
468 يربط ، دیز  نب  دمحم 

55 نامیلس ، نب  دمحم 
427 نانس ، نب  دمحم 
558 راّیس ، نب  دمحم 

539 یخلب ، زیزعلا  دبع  نب  دمحم 
468 یناسارخلا ، هللا  دبع  نب  دمحم 

581 ، 570 يرمع ، دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم 
555 هزمح ، نب  یلع  نب  دمحم 
585 یناغملش ، یلع  نب  دمحم 

530 ، 520 یناشاک ، یلع  نب  دمحم 
443 یسوط ، ورمع  نب  دّمحم 

545 یسیع ، نب  دمحم 
545 يدیبعلا ، یسیع  نب  دمحم 

511 جرف ، نب  دمحم 
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519 یجخر ، جرف  نب  دمحم 
504 لضف ، نب  دمحم 

558 يدابآرتسا ، مساق  نب  دمحم 
576 يولع ، مساق  نب  دمحم 
288 یظرق ، بعک  نب  دمحم 

334 ، 333 ، 318 ، 314 ملسم ، نب  دمحم 
64 هملسم ، نب  دمحم 

571 میکح ، نب  ۀیواعم  نب  دمحم 
ص:629  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

304 ، 290 ردکنم ، نب  دمحم 
526 تارف ، نب  نسح  نب  یسوم  نب  دمحم 

526 یقیرش ، یسوم  نب  دمحم 
549 يروباشین ، یسوم  نب  دمحم 

585 ، 526 ریصن ، نب  دمحم 
383 قاط ، نمؤم  نامعن ، نب  دمحم 

507 دربم ، دیزی  نب  دمحم 
241 یبرع ، نب  نیدلا  ییحم 

268 ، 267 ، 266 ، 198 ، 183 ، 136 ، 133 راتخم ،
97 میلس ، نب  فنخم 

131 ینیادم ،
396 هصفح ، یبا  نب  ناورم 

271 ، 181 ، 180 ، 169 ، 168 ، 89 ، 67 ، 57 مکح ، نب  ناورم 
567 هیولعلا ، دیز  تنب  میرم 

543 ، 542 نیعتسم ،
405 هدیزگ ،) خیرات  فلؤم   ) یفوتسم

535 ، 507 ، 500 ، 481 ، 471 ، 393 ، 212 ، 129 ، 48 يدوعسم ،
223 ، 209 ، 207 ، 206 ، 194 ، 189 ، 186 ، 184 ، 183 ملسم ،

271 هبقع ، نب  ملسم 
197 ، 188 هجسوع ، نب  ملسم 

64 دّلخم ، نب  ۀملسم 
201 همرخم ، نب  روسم 

182 ، 157 هبجن ، نب  بیسم 
306 قازرلا ، دبع  یفطصم 
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77 هللا ، دبع  نب  فرطم 
245 یضترم ، يرهطم ،

،155 ، 152 ، 149 - 144 ، 140 - 137 ، 132 ، 131 ، 130 ، 124 ، 122 ، 121 ، 116 ، 110 ، 107 ، 103 - 91 ، 84 ، 75 ، 68 ، 59 ، 54 هیواعم ،
294 ، 270 ، 256 ، 228 ، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 200 ، 184 ، 181 ، 175 ، 167 ، 164 - 159

544 ، 502 ، 500 زتعم ،
593 ، 502 ، 501 ، 486 ، 485 ، 480 مصتعم ،

569 ، 561 ، 545 ، 544 ، 500 دمتعم ،
314 زوبرخ ، نب  فورعم 

140 سیق ، نب  لقعم 
360 سینخ ، نب  یّلعم 

476 داّلخ ، نب  رّمعم 
70 یبض ، هریغم 

344 ، 310 ، 308 دیعس ، نب  ةریغم 
165 ، 146 ، 143 ، 93 هبعش ، نب  ةریغم 

140 لفون ، نب  ةریغم 
381 ، 338 رمع ، نب  لضفم 

593 ردتقم ،
228 دادقم ،

307 ، 298 ، 292 لوحکم ،
511 ، 502 رصتنم ،

127 دوراج ، نب  رذنم 
446 ، 386 ، 385 ، 379 ، 369 ، 367 ، 366 ، 360 ، 330 ، 326 ، 325 روصنم ،

543 اغب ، نب  یسوم 
390 یسیع ، نب  یسوم 

501 عقربم ،» یسوم   » دمحم نب  یسوم 
ص:630  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 

357 ، 153 ، 50 ع ،)  ) یسوم
544 يدتهم ،

446 ، 407 ، 394 ، 388 ، 387 ، 386 ، 385 یسابع ، يدهم 
111 رامت ، مثیم 
592 داماد ، ریم 

382 قاطلا ، نمؤم 
227 ، 197 يدارم ، لاله  نب  عفان 
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593 ، 575 ، 559 یشاجن ،
426 همجن ،

567 سجرن ،
427 سوباق ، نب  رصن 

127 ، 104 ، 97 محازم ، نب  رصن 
329 ریثک ، نب  ریصن 

207 ، 193 ، 184 ریشب ، نب  نامعن 
468 يربط ، حلاص  نب  میعن 

576 ، 389 ، 372 ، 371 ، 366 ، 364 ، 361 هیکز ، سفن 
577 ، 576 ، 572 ، 474 ، 472 ، 471 ، 425 ، 383 ، 119 یتخبون ،

594 جارد ، نب  حون 
409 ءاطع ، نب  لصاو 

360 ، 257 يدقاو ،
380 حیبص ، نب  دیلو 

258 کلملا ، دبع  نب  دیلو 
211 ، 181 نایفس ، یبا  نب  ۀبتع  نب  دیلو 

67 هبقع ، نب  دیلو 
446 ، 389 ، 385 یسابع ، يداه 

460 ، 448 ، 447 ، 446 ، 426 ، 408 - 390 ، 387 ، 385 ، 378 ، 375 ، 50 نوراه ،
259 مشاه ،

491 مشاه ، یبا  نب  مشاه 
99 هبتع ، نب  مشاه 

251 میرکلا ، دبع  داژنیمشاه ،
194 ، 189 ، 187 ، 185 ، 184 هورع ، نب  یناه 

282 ، 281 لیعامسا ، نب  ماشه 
520 - 518 ، 430 ، 421 ، 404 ، 400 ، 399 ، 398 مکح ، نب  ماشه 

520 - 518 ، 430 ، 383 ، 382 ملاس ، نب  ماشه 
362 ، 322 ، 320 ، 319 ، 302 ، 297 ، 291 ، 288 ، 286 کلملا ، دبع  نب  ماشه 

292 هورع ، نب  ماشه 
226 عفان ، نب  لاله 

129 فاسی ، نب  لاله 
179 يوه ،

405 ، 168 ، 128 يدع ، نب  مثیه 
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436 مداخ ، رسای 
376 یعفای ،

485 ، 484 مثکا ، نب  ییحی 
269 لیوطلا ، ما  نب  ییحی 

476 تاّیز ، نب  بیبح  نب  ییحی 
405 ، 404 ، 400 ، 398 یکمرب ، دلاخ  نب  ییحی 

365 ، 364 دیز ، نب  ییحی 
328 دیعس ، نب  ییحی 

385 يولع ، هللا  دبع  نب  ییحی 
576 يولع ، رمع  نب  ییحی 

538 ، 506 ، 505 ، 504 همثره ، نب  ییحی 
258 موس ، درگدزی 

ص:631  ، نایرفعج همئا ، یسایس  يرکف و  تایح 
270 ، 260 ، 257 ، 245 ، 228 ، 224 ، 222 ، 210 ، 207 ، 203 ، 200 ، 198 ، 181 دیزی ،

511 یکرت ، هّللا  دبع  نب  دیزی 
101 یناه ، نب  دیزی 

556 يدنک ، قاحسا  نب  بوقعی 
414 يرفعج ، رفعج  نب  بوقعی 

512 بتاک ، دیزی  نب  بوقعی 
279 ع ،)  ) بوقعی

594 ، 376 ، 287 ، 286 ، 285 ، 147 ، 143 ، 140 ، 119 ، 105 یبوقعی ،
558 دایز ، نب  دمحم  نب  فسوی 

279 ع ،)  ) فسوی
345 نایبض ، نب  سنوی 

430 نمحّرلا ، دبع  نب  سنوی 
 346 بوقعی ، نب  سنوی 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

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

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

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

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

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

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

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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