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10 ص :

هچابید
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11 ص :
، لوحترپ خیرات  نیا  رد  تساههیرظن . اهتشادرب و  عونت  اهینوگرگد و  لوحت و  زا  هدنکآ  اهدورف و  زارف و  هارمه  یمالسا  هشیدنا  خیرات 
دـناهدش و هدرپس  یـشومارف  هب  يدـنچ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هدومن و  روهظ  یفلتخم  ینابم  اههزیگنا و  اب  نوگانوگ و  بهاذـم  اـههقرف و 

نیا اریز  تسا ؛ يرگید  ّرـس  ریـس و  ار  تیباهو  هقرف  نایم ، نیا  رد  اما  دـننیرفآشقن ، یمالـسا  عماوج  رد  نانچمه  لوحت  ریـس  اب  زین  یخرب 
هنارجحتم راوتـساان و  ياههشیدـنا  ات  تسا  نآ  رب  اما  تسین ، رادروخرب  یمالـسا  نارظنبحاص  نایم  رد  يراوتـسا  هشیدـنا  زا  هکنآ  اب  هقرف 

. دنالوبقب یمالسا  رکفت  هشیدنا و  رادنادیم  اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لیمحت  ناناملسم  ریاس  هب  ار  شیوخ 
رغصایلع ياقآ  بانج  دنمجرا  داتسا  هک  قیقحت  هتسیاب  تسا  يراک  هقرف  نیا  ياههشیدنا  لوحت و  ریس  اهزمر و  زار و  تخانـش  ورنیا ، زا 

هب ریدقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر 
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12 ص :
هتخادرپ هقرف  نیا  ياهشرگن  اههشیدـنا و  يواکاو  هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم  زا  يدـنمِهرهب  اب  هتخادرپ و  رکفت  نیا  ناهنپ  ادـیپ و  ياـیاوز 

. تسا
اب هدـیدرگ و  یفارحنا  هقرف  نیا  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  بجوـم  تاـقیقحت  هلـسلس  نیا  تسا  دـیما  ناـشیا ، تاـمحز  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمض 

. دوش هدوزفا  هعومجم  نیا  یفیک  ياقترا  رب  يدعب  ياهپاچ  رد  نارظنبحاص  نادنمشیدنا و  ياههاگدید  زا  يریگهرهب 
قیفوتلا یلو  هنا 

جح تاقیقحت  زکرم 
فراعم مالک و  هورگ 
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ص13
درگ هب  ار  اهناسنا  همه  نشور ، ياهدومنهر  ناـیب  اـب  میرک  نآرق  تسا . هدومن  توعد  ییادـج  زا  يرودو  یگتـسبمه  هب  ار  مدرم  مالـسا ،

: دیامرفیم هک  اجنآ  دنادیم  نید  میقتسم  هار  زا  يرود  لماع  ار  یگتسد  دنچو  هقرفتو  دنکیم  شرافس  دیحوت  روحم  رب  ندمآ 
(153 ماعنا :  ) ِِهلِیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَتالَو 

. درادیم زاب  ّقح  قیرط  زا  ار  امش  هک  دینکن  يوریپ  نوگانوگ  ياههار  زا 
ادـخ نـید  يـالاو  ياـهشزرا  ساـسارب  ناـنآ  نتـسیزو  ناناملـسمو  مالـسا  تکوـشو  تّزع  هـب  زج  هـک  زین  ص )  ) مالــسا یمارگ  لوـسر 
میب ناراذگتعدبو  نازاسنید  ماد  رد  ندش  راتفرگ  زا  ار  دوخ  تّماو  هتفگ  نخس  ینابمو  لوصا  هب  يدنبیاپ  موزل  زا  هتسویپ  دیشیدنایمن ،

. درکیم دزشوگ  ار  هقرفت  زا  یشان  ياهنایز  زا  زیرگ  هار  زینو  دادیم 
نید نیرخآ  ناوریپ  هک  دوب  ور  نآ  زا  اهشرافس  همه  نیا 
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ص14
. دندرگن مصاختم  ياههقرف  راچد  نانآ  ناسبو  دنیوپن  ار  دوخ  ناگتشذگ  هار  ینامسآ ،

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(105 نارمع : لآ   ) ُتانِّیَْبلا ُمُهَءآج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَتالَو 

. دندیدرگ فالتخا  راتفرگ  دش ، هضرع  اهنآ  هب  نشور  لیالد  هکنآ  زا  دعبو  دندش  هدنکارپ  هک  دیشابن  یناسک  دننام 
نآرق ياههیصوت  فالخربو  دندش  میسقت  نوگانوگ  ياههخاش  هب  ناناملـسمو  دش  باعـشنا  راتفرگ  یمالـسا  تّما  هک  تشذگن  يرید  اّما 

. تفرگ ارف  ار  یمالسا  هعماج  رسارس  ییارگهقرف  جوم  ص )  ) یمارگ ربمایپ  ياهدومنهرو 
درک راکشآ  نانآ  يارب  ار  تقیقح  نیاو  دناوخارف  یـشیدناهراچ  هب  ار  نادنمـشناد  زا  يرامـش  نآ ، رارمتـساو  ییارگهقرف  شرتسگو  دشر 

لیـصا عبانم  رد  رتشیب  واکودـنک  اب  رگید  يوس  زاو  دـنزاس  دوبان  ار  رگیدـکی  زا  ناناملـسم  ییادـجو  ینیبدـب  لماوع  وس  کی  زا  دـیاب  هک 
. دنشوکب نید  لیصا  ياهشزرا  تخانش  رد  یمالسا 

هب هدرـشف  مه  هب  فوفـص  رد  ار  یمالـسا  تماو  دـشاب  هتـشاد  یپ  رد  ار  يدـنمدوس  تارمث  تسناوتیم  ماـگ  ود  ره  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
گناب يرایمهو ، يراکمه  ياج  هب  ناهاوخدـبو  دـنام  ماجرفان  شالت  نیا  هک  سوسفا  اّما  دـناوخارف . ناهاوخدـبو  نازیتسمالـسا  اب  هلباـقم 

ناناملـسم درطو  یفن  هب  ناهاوخدب  اب  اونمهو  ماگمهو  دـنتخیر  نمـشد  بایـسآ  هب  بآ  هتـساوخان  ای  هتـساوخو  دندادرـس  ییادـجو  هقرفت 
. دنتساخرب اههقرف  شرتسگو 

هیفلس شیادیپ 
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ياهقرف دـنادیم . رفاک  دوخ  زج  ار  همهو  تسا  یناملـسم  یعّدـم  هنابلطراصحنا ، هک  تسا  هتـساوخون  ًاتبـسنو  هتـساوخان  ياهدـیدپ  هیفلس ،

. تسا فلاخم  تدحو  ناینب  اب  تدحو  ياعّدا  ابو  حلاص  فلس  هب  باستنا  هماج  ندیشک  رد  نت  هب  اب  هک  هاوخدوخ 
، نیعبات هباحـص ، نارود  ینعی  فلـس ؛ رـصع  هب  دیابو  درادن  دوجو  یبهذم  چـیه  تسا  یعدـم  تسا ، تیباهو  رتسب  هک  نامه  ینعی  هیفلس ؛

نتـشاذگ رانک  اب  دییایب  دـنیوگیم : هدرک و  دـنلب  توعد  نیا  هب  یتسد  نانآ  دومن . رایتخا  ار  بهذـمالب  مالـساو  تشگزاب  نیعبات  ِنیعباتو 
نانآ ندنارو  یمالسا  هعماج  زا  نارگید  فذح  ابو  هدیشک  ار  ریفکت  ریشمش  رگید  یتسد  اب  یلو  میور ، ندش  هناگی  يوس  هب  بهاذم  همه 

. دنناشکیم یگتسد  دنچ  هب  ار  هعماج  رافک ، عمج  هب 
بهاذم زا  یگداس  هب  بهاذم  ناوریپ  اریز  تسا ؛ یندـشن  يراک  بهاذـم  ياهدرواتـسد  نتـشاذگ  رانک  هب  مدرم  توعد  هک  تسا  حـضاو 

هب توعد  نیا  تشپ  رد  هکنآ  هژیو  هب  دنودیمن ، تسا  نآ  یعدم  هیفلـس  هک  کیراتو  لوهجم  ياهطقن  يوس  هبو  دنرادیمنرب  تسد  دوخ 
هک يرظنگنتو  دومج  لاـگنچ  راـتفرگ  یبهذـم  مه  نآ  تسا ، بهذـم  یعون  دوخ  توعد ، نیا  هکلب  هتفهن ، بهذـم  یعون  یبهذـمیب » »
رب ار  هار  بصعتو ، تنوشخ  حور  يایحا  ابو  دـنکیم  ریوصت  هبذاـجیب  ناوتاـن و  صقاـن ، حوریب ، كرحتیب ، ینید  تروص  هب  ار  مالـسا 

يوسهب ار  ناگمه  تسدو  دنکیم  داجیا  ار  اهینیبدـبو  اهيریگرد  زا  ییاضف  نآ  ياج  هبو  ددـنبیم  رگیدـمه  هب  ندـش  کیدزن  هنوگره 
. دناشکیم راکیپ  ریشمش 

هیفلس هشیدنا  نایاوشیپ  زا  هیمیتنبا 
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زا دـیاب  دنتـشاد ، ییازـس  هب  شقن  یمالـسا  تدـحو  داجیا  يارب  دّـهعتمو  هاگآ  ناـملاع  ياـهشالت  ندـش  یثنخ  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا 

نایب هب  فلس ، مالـسا  هب  تشگزاب  موزل  حرط  هناهب  هب  وا  بتکم  ناوریپو  نادرگاشو  هیمیتنبا  درب . مان  نایباهو »  » ناشیا فلخو  نویفلـس » »
، تایرظن نیا  ساسا  رب  هک  دـنتخادرپ  كرـشو - دـیحوت  باب  رد  هژیو  هب  یمالـسا - نوگانوگ  لـئاسم  هراـبرد  یفیخـس  دـیاقعو  تاـیرظن 

. دندشیم هدنار  نوریب  مالسا  هگرج  زا  ناتسرپاتکی  زا  يدایز  رامشو  تفریم  لاؤس  ریز  ناناملسم  لامعاو  راکفا  زا  يرایسب 
زا هدمآ ، دیدپ  نرق  دنچ  لوط  رد  هک  ار  یتافارحناو  دنیوگیم  نخس  حلاص » فلس  مالسا   » ساسارب هک  دندوب  یعّدم  وا  ناوریپو  هیمیتنبا 

، یمالـسا لیـصا  ياهشزرا  تفایرد  يارب  شور  نیرتوکین  هک  یلاـح  رد  دـنرادیمرب ؛ ناـیم  زا  حـلاص » فلـس  هریـس   » تخانـش رذـگهر 
هتشاد هضرع  ار  تاروتسد  نیمادکو  هدرک  هئارا  ار  یشور  هچ  نید  هدنروآ  هکنیا  زا  یهاگآو  تسا  نیموصعم : ّتنـسو  نآرق  هب  تشگزاب 

. تسا
دننک راکشآ  ناناملسم  همه  ربو  هتخادرپ  هیمیتنبا  راکفا  یسرربو  دقن  هب  ریگیپ  شالت  اب  دیاب  زوسلد  نادنمـشناد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

. درادن يراگزاس  زین  حلاص  فلس  هریس  اب  هکلب  تسین ، نیتسار  مالسا  رب  قبطنم  اهنت  هن  وا  ياههاگدید  هک 
یمالـسا بادآو  دیاقع  زا  يرایـسب  یفنو  رگیدکی  زا  ناناملـسم  ییادج  زج  ياهرمث  یمالـسا  لئاسم  اب  دروخرب  رد  هیمیتنبا  شور  يرآ ،

نادنمشناد حیرص  ییورایور  یلو  تشادن ،
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داتسا میلاعت  رب  هیزوج » میق  نبا   » اهنت وا  نادرگاش  نایم  رد  ددرگ . فّقوتم  هاتوک  یتدم  زا  سپ  تکرح  نیا  هک  دش  ببـس  يو  اب  یمالـسا 

ارآو راکفا  نیا  هیمیتنبا ، زا  دـعب  نرق  راهچ  زا  شیب  لوط  رد  اـّما  دومن . فیلأـت  هنیمز  نیا  رد  يدـنچ  ياـهباتکو  تشاد  يراـشفاپ  دوخ 
. دش هدرپس  یشومارف  هب  اهنآ  زا  يرایسبو  تفاین  یقنور  نادنچ 
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همه دزن  رد  يو  هک  دننکیم  دومناو  نانچ  دـننادیم و  دوخ  مالـسالاخیش  ار  وا  هدوب و  لئاق  یـصاخ  رابتعا  جرا و  هیمیت  نبا  يارب  نایباهو 

رـضاح رـصع  اـت  هیمیت  نبا  دوخ  ناـمز  زا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا و  رادروخرب  تنـس  زا  عاـفد  رد  ياهژیو  هاـگیاج  زا  یمالـسا  قرف 
: میزادرپیم نانآ  ياهرظنراهظا  یسررب  هب  کنیا  دناهتخادرپ . يو  ياههشیدنا  دقن  هب  تنس  لها  ياملع  هراومه 

هیمیتنبا هرابرد  یعفاش  ياملع  هاگدید  لوا :

ق) م 710 ه .  ) یعفاش بوقعی  حمسا  نب  یلع  نیدلا  ءالع  خیش  . 1

«. دومنیم هلمح  هیمیتنبا  رب  ًادیدش  وا  « ؛ (1) ۀیمیت » نبا  یلع  ّطحلا  دیدش  : » دیوگیم وا  هرابرد  رجح  نبا 

ق) م 715 ه .  ) یعفاش يومرا  میحرلادبع  نب  دّمحم  نیدلایفص  . 2

ص 29. ج 3 ، ۀنماکلا ، رردلا  - 1
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. تسا مالک  هقف و  لوصا  ملع  رد  يرایسب  تافینصت  ياراد  هدش  نکاس  قشمد  رد  سپس  هدوب و  دنه  ياملع  زا  هک  وا 

: دیوگیم وا  هرابرد  یبهذ 
(1) فلسلا . بهذم  یلع  داقتعإلا  نسح  ناک  نیدلا ...  یفص  دحوألا  ۀمالعلا 

. تشاد فلس  بهذم  هب  یبوخ  داقتعا  وا  نیدلا ...  یفص  هنومن  هماّلع 
(2) تسا . هدرک  رکذ  هیمیتنبا  اب  وا  زا  ار  ياهرظانم  ۀیعفاشلا » تاقبط   » باتک رد  یکبس  نیدلا  جات 

ق) م 716 ه .  ) یعفاش یّکم  نب  رمع  نب  دّمحم  نیدلاردص  . 3

نیدـلا جات  دـیآیم ، باسح  هب  یعفاش  گرزب  ناماما  زا  لیکولانبا و  لّـحرملا و  نبا  هب  روهـشم  تنـس و  لـها  ثدـحم  یتفم و  هیقف و  وا 
: دیوگیم وا  هرابرد  یکبس 

(3) ۀیمیت ...  نبا  عابتا  نم  بصعتلا  هیلع  لصح  اهب  ۀنسحلا و  تارظانملا  ۀیمیت  نبا  عم  هلو 
. دندیزرو بصعت  وا  هیلع  رب  هیمیت  نبا  ناوریپ  تهج  نیدب  تشاد و  یبوخ  تارظانم  هیمیتنبا  اب  وا 

: دیوگیم وا  هرابرد  تسا  هیمیتنبا  درگاش  هک  ریثک  نبا 

ص 137. مالسالا ، خیرات  لیذ  - 1
ص 92. ج 5 ، یکبس ، ۀیعفاشلا ، تاقبط  - 2

ص 141. نامه ، - 3
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(1) سلاجملا . لفاحملا و  نم  ریثک  یف  هرظانی  ۀیمیت و  نبا  نیدلا  یقت  خیشلل  ةوادعلا  بصنی  ناکو 

. درکیم هرظانم  سلاجم  لفاحم و  زا  يرایسب  رد  وا  اب  هتشاد و  توادع  هیمیتنبا  نیدلا  یقت  خیش  اب  وا 

ق) م 724 ه .  ) یعفاش يرکب  بوقعی  نب  یلع  نیدلا  رون  . 4

: دیوگیم وا  هرابرد  هبهش  یضاق  نبا  هدوب  تنس  لها  ماما  یتفم و  وا 
(2) هاذآ . هلوقیام و  رکنا  هیلع و  ماق  رصم  یلإ  ۀیمیت  نبا  لخد  اّمل  و  سرد ، یتفا و  لغتشاو و 

هدرک و راکنا  تفگیم  ار  هچنآ  تساوخ و  اپ  هب  وا  دض  رب  دش  رصم  دراو  هیمیتنبا  نوچ  و  دادیم ، سرد  اوتف و  هدش و  ملع  هب  لوغشم  وا 
. دادیم رازآ  ار  وا 

: دیوگیم وا  هرابرد  یبهذ 
نع ءاّهن  لّمجتلل ، ًاحرطم  ًاففعتم ، ًانید  ناکو  لیئربج ...  نب  بوقعی  نب  یلع  نیدلارون  دهازلا  یتفملا  مامإلا 

(3) هنم . لان  نیدلا و  یقت  خیشلا  یلع  ةّرم  بثو  دق  ناکو  هناسل ، عطقب  ّمه  نا  دعب  ناطلسلا  هافن  یّتح  رکنملا 
درکیم رکنم  زا  یهن  رایـسب  و  دوبن ، لّمجت  لها  زا  هدوب و  فیفع  رادنید و  وا  لیئربج ...  نب  بوقعی  نب  یلع  نیدلارون  دـهاز  یتفم ، ماما ،

ات 

ص 2146. ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 1
ص 127. ج 3 ، ۀیعفاشلا ، تاقبط  - 2

ص 216. مالسالا ، خیرات  لیذ  - 3
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وا ضّرعتم  هدرک و  هلمح  هیمیتنبا )  ) نیدلا یقت  خیش  رب  راب  کی  دومن . دیعبت  ار  وا  درک  ار  شنابز  ندیرب  دصق  هکنآ  زا  دعب  ناطلس  هکنیا 

. دش

ق) م 727 ه .  ) یعفاش يراصنا  یناکلمز  دحاولادبع  نبیلعنبدّمحم  نیدلالامک  . 5

تسا یناسک  هلمج  زا  هدیـسر  وا  هب  هرظانم  اوتف و  سیردت و  هیعفاش و  بهذم  تسایر  هدوب و  ماش  رد  هاضقلا  یـضاق  یتفم و  ماما و  هک  وا 
(1). تسا هدومن  فیلأت  لوسرلا » ةرایز  یف  لوبقملا  لمعلا   » مان هب  هیمیتنبا  ّدر  رد  یباتک  هک 

ق) م 738 ه .  ) یعفاش یجحم  میهاربا  نب  فسوی  نیدلالامج  نساحملاوبا  . 6

: دیوگیم وا  هرابرد  یبهذ  هدوب  بهذم  نیا  رد  هیقف  یضاق و  هیعفاش و  ماما  وا 
(2) دقتعم . نسحو  ۀناید  هیفو  ۀعدتبملا  يذؤیو  هلوسرو  هللا  ّبحی  هّنکلو  هسفنب ، بجعیو  تقمتیو  ۀعامجو ، ۀیمیت  نبا  يذا  یف  غلابی  ناکو 

تـشاد تسود  ار  شلوسر  ادخ و  یلو  دوب ، بجعم  دوخ  يأر  رب  دشیم و  كانبـضغ  وا  زا  درکیم و  تیذا  ار  هعامج  هیمیتنبا و  دایز  وا 
. دوب هدیقع  یکین  تناید و  لها  دومنیم و  تیذا  ار  ناراذگتعدب  و 

ق) م 748 ه .  ) یبهذ نامثع  نب  دمحا  نب  دّمحم  نیدلا  سمش  . 7

هراشا

ص 106. ج 5 ، ۀیعفاشلا ، تاقبط  - 1
ص 342. مالسالا ، خیرات  لیذ  - 2
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هراشا

: دسیونیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
هوبّذکو هب  اوردزاو  مهسوفن  هتتقم  ماشلا و  رصم و  لها  نیب  هّرخأ  تدجو  امف  ۀلواطتم ، نینس  یف  تللم  یتح  هشتفو  هنزو  یف  تبعت  دقو  ... 

(1)  ... رابکلاب ءاردزالا  ۀخیشملا و  ۀسائر  یف  مازعلا  طرفو  بجعلاو  ربکلا  ّالإ  هورّفکو 
ماش و رـصم و  لها  نیب  وا  نتـشاذگ  رانک  تلع  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  وا  هرابرد  مدیـشک و  تمحز  وا  لاوحا  یـسررب  رد  رایـسب  نم  ... 

ناگرزب هب  تبسن  نیهوت  املع و  يربهر  هب  هقالع  تدش  یهاوخدوخ و  ربکت و  تهج  هب  وا  ریفکت  بیذکت و  شنزرس و  وا و  زا  مدرم  رّفنت 
 .... تسا هدوب 

: دیوگیم یصخش  هرابرد  زین  وا 
ۀنسلاو باتکلاب  کلذ  عم  تمـصتعاو  لوقعلا ، تارواحمو  لئاوألا  ءارآو  ۀفـسلفلاو  ۀمکحلاو  قطنملا  نم  اهعباوتو  لوصألا  یف  تعرب  ناف 

نم هیلإ  هرما  لآ  ام  تیأر  دـقو  اهبراقت ، هللاو  الو  ۀـیمیت  نبا  ۀـبتر  غلبت  کلذ  یف  کّنظأ  امف  لـقنلاو ، لـقعلا  نیب  تقفلو  فلـسلا ، لوصاو 
(2)  ... لطاببو قحب  بیذکتلاو  ریفکتلاو  لیلضتلاو  رجهلاو  هیلع  ّطحلا 

نآرق و  هب  لاح  نیع  رد  هدوب و  هنومن  یلقع  ياهثحب  نیمدقتم و  يارآ  هفسلف و  تمکح و  قطنم و  زا  نآ  عباوت  لوصا و  رد  وت  رگا 

.18 صص 17 - بلطلا ، ملعلا و  لغز  نایب  - 1
ص 78. خیراتلا ، مذ  نمل  خیبوتلاب  نالعالا  - 2
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هدیـسر هیمیتنبا  هبترم  هب  روما  نیا  رد  هک  منکیمن  نامگ  اـّما  ياهدرک ، عمج  لـقن  لـقع و  نیب  هدرک و  کـسمت  ناینیـشیپ  لوصا  تنس و 

ار وا  دـش و  لیلذ  راوخ و  تسپ و  هنوگچ  دـیماجنا و  اجک  هب  شتبقاع  هک  يدـید  یلو  يوشن ، کیدزن  وا  هبترم  هب  هک  ادـخ  هب  هن  یـشاب و 
 ... دندومن شبیذکت  لطاب  قح و  هب  هدرک و  ریفکت 

هیمیت نبا  هب  یبهذ  تحیصن 

هک یماگنه  هدوب  هیمیت  نبا  درگاش  هک  وا  تسا . تنـس  لها  یلاـجر  ناـگرزب  زا  ق  يافوتم 748 ه . یبهذ ، دمحا  نب  دمحم  نیدـلاسمش 
نیا دهدیم . رکذت  وا  هب  ار  یتاکن  هدمآرب و  وا  تحیـصن  ددصرد  تسا ، ناناملـسم  قیـسفت  ریفکت و  ددصرد  شداتـسا  دـنکیم  هدـهاشم 

همجرت و اب  نآ  نتم  کنیا  تسا . هدش  پاچ  قیقحت  اب  هناگادج  تسا  فورعم  ۀیمیت » نبا  یلا  ۀـیبهذلا  ۀحیـصنلا   » مان هب  هک  همان  تحیـصن 
؛ دوشیم هدروآ  اجنیا  رد  قیقحت 

هافـسأ او  ینزح ، ۀـلق  یلع  هانزحا  و  ینامیا ، یلع  ظفحا  یترثع و  ینلقأ  ینمحرا و  ّبر  اـی  یّتلذ ، یلع  هللادـمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
يوقتلا لها  ملعلا و  حیباصم  اوناک  سانا  دقف  یلع  هانزح  او  ءاکبلا ، یلع  یننونواعی  نینمؤم  ناوخا  یلإ  هاقوشا  و  اهلها ، باهذ  ۀنسلا و  یلع 

. سنؤم خأ  لالح و  مهرد  دوجو  یلع  هآ  تاریخلا . زونک  و 
یف عذجلا  یـسنت  کیخا و  نیع  یف  ةاذقلا  يرتمک  یلإ  هبیع ، نع  سانلا  بویع  هلغـش  نمل  ًابت  و  سانلا ، بویع  نع  هبیع  هلغـش  نمل  یبوط 

کتارابع کقشاقش و  کسفن و  حدمت  مک  یلإ  کنیع ؟
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؛ ریخب ّالإ  مکاتوم  اورکذتال  (: ) ص  ) لوسرلا یهنب  کملع  عم  سانلا  تاروع  عبتت  ءاملعلا و  مذت  و 

الو مالـسإلا  ۀـحئار  اوّمـشام  نیذـلا  ءالؤه  یف  ۀـعیقولا  اّمنا  کسفن ، رـصنتل  یل  لوقت  ّکنا  فرعا  یلب  ، (1) اومدقام ) یلإ  اوضفأدـق  مّهناف 
نم : ) و مهینعیال . اّمم  ًاریثک  ًائیـش  اولهج  زاف و  دـقف  دـبعلا  هب  لمع  اذإ  اّمم  ًاریخ  اوفرع  هللاو  یلب  داهج ، وه  و  ص )  ) دّـمحم هب  ءاج  ام  اوفرع 

(2) هینعیالام .) هکرت  ءرملا  مالسا  نسح 
لئاسملا ص )  ) کّیبن هرک  نیدـلا . یف  تاطولغألا  مکایا و  مانتال ، ّرقتال و  ناسللا  میلع  ٌجاجحم  کـّناف  اـّنع ؛ ّفک  کـیلع  هللااـب  لـجر ! اـی 

(3) ناسللا .) میلع  قفانم  لک  یتّما  یلع  فاخا  ام  فوخا  ّنا  : ) لاق لاؤسلا و  ةرثک  نع  یهن  اهباعو و 
تایرفکلا کلت  ۀفسالفلا و  ۀیسنویلا و  تارابعلا  یف  ناک  اذإ  فیکف  مارحلا  لالحلا و  یف  ناک  اذإ  بلقلا  یـسقت  لیلد  ریغب  مالکلا  ةرثک  و 

مک یلإف  دوجولا . یف  ۀکحض  انرصدق  هللاو  بولقلا ! یمعت  یتلا 
مومـسلا لامعتـسا  ةرثکب  و  تاّرم ، مهتافنـصم  ۀفـسالفلا و  مومـس  تعلب  دـق  لجر ! ای  انلوقعب . اهیلع  ّدرنل  ۀیفـسلفلا  تایرفکلا  قئاقد  شبنت 

رکذی سلجمل  ًاهاو  رّکفتب . تمـص  و  رکذتب ، ۀیـشخ  و  ّربدتب ، ةوالت  هیف  سلجم  یلإ  هاقوشا  و  ندبلا . یف  هللاو  نمکت  مسجلا و  اهیلع  ُنِمْدـُی 
مزح نبا  ناسل  جاجحلا و  فیـس  ناک  ۀنعللا . ءاردزإلاب و  نورکُذی  نیحلاصلا  رکذ  دـنع  ال  ۀـمحرلا ، لزنت  نیحلاصلا  رکذ  دـنعف  راربألا . هیف 

نیقیقش

 ... تاومألا و ّبس  نم  یهنیام  باب  زئانجلا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
باب 11. دهزلا ، باتک  يذمرت ، حیحص  - 2

ص 22. ج 1 ، دمحا ، دنسم  - 3
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ضحم یه  تراص  دق  لالـضلا  نم  ًاسأر  اهدعن  اّنک  عدـب  رکذ  یف  اودـجو  بوبحلا ، لکا  سیمخلا و  ۀـعدب  رکذ  نم  انّولخ  هللااب  امهَْتیَخاو .
بولقلا یف  هللاو  انلثم . يراصنلا  دـعت  و  نوعرف . نم  رفکا  وهف  رّفکی  مل  نم  و  رامح ، وأ  رفاک  وهف  اهفرعی  مل  نم  و  دـیحوتلا ، ساسا  ۀنـسلا و 

. دیعس تناف  نیتداهشلاب  کنامیا  کل  ملس  نا  كوکش 
ًاّیلوطاب نیدلا  ملعلا و  لیلق  ناک  اذإ  امّیسال  و  لالحنالا ، ۀقدنزلل و  ضّرعُم  ّهناف  کعبتا  نم  ۀبیخ  ای 

فیفخ طوبرم  دـیعق  ّالإ  کعابتأ  مظعم  لهف  هبلق . هلاحب و  کل  ّودـع  نطابلا  یف  هناسل و  هدـیب و  کـنع  دـهاجی  کـعفنی و  هّنکل  ًاـیناوهش ،
. لدعلاب مهنزو  مهشّتفف  ینقدصت  مل  ناف  مهفلا ، میدع  حلاص  فشان  وا  لقعلا ،

اهمظعت و مک  یلإ  راربألاب ، يردزت  اهقدصت و  مک  یلإ  رایخألا ؟ يداعت  اهقداصت و  مک  یلإ  کسفن ، حدمل  کتوهش  رامح  مدقا  ملـسمای !
ثیداحا تیل  ای  نیحیحـصلا . ثیداحا  هللاو  اهب  حدمتال  ۀیفیکب  کمالک  حدـمت  یتم  یلإ  داهزلا ، تقمت  اهِللاخت و  یتم  یلإ  دابعلا ، رغـصت 

. راکنإلا لیوأتلاب و  وا  رادهإلا  فیعضتلاب و  اهیلع  ّریغت  تقو  لک  یف  لب  کنم  ملست  نیحیحصلا 
رکذـت ّکنا  رکذأ  ام  هللاو  یلب  لیحرلا . برق  دـق  نیعبـسلا و  رـشع  یف  تنا  امأ  بینت ؟ بوتت و  نا  کل  ناح  امأ  يوعرت ؟ نا  کـل  نآ  اـمأ 
ۀقرولا هذـه  ضقن  یف  ةریبک  ۀّـمه  کل  لب  یظعو ، یلإ  یغـُصتال  یلوق و  یلع  لبقت  کـّنظا  اـمف  توملا ، رکذـی  نمب  يردزت  لـب  توملا ،

لوقا یّتح  رصتنت  لازتالو  مالکلا ، بانذأ  یل  عطقت  تادلجمب و 
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. تتکس ۀتبلا  کل و 

ءالقع و ءاحلـص و  مهیف  هللاو  کئادعأ  و  کئادعا ، دنع  کلاح  نوکی  فیکف  ّداولا ، ّبحملا  قوفـشلا  انأ  يدـنع و  کلاح  اذـه  ناک  اذإف 
. رقب روع و  ۀلطب و  ۀلهج و  ۀبذک و  ةرجف و  مهیف  کئایلوا  ّنا  امک  ءالضف ،

یل لیولا  بونذلا ، زیزع  بویعلا ، ریثک  ّیناف  یبویع ،) یلإ  يدها  ًارما  هللا  محر  : ) ًارس یتلاقمب  عفتنت  ۀینالع و  ینّبـست  نأب  کنم  تیـضر  دق 
یلع هللا  یّلص  و  نیملاعلا ، ّبر  هللادمحلا  و  هتیاده ، هقیفوت و  هتحماسم و  هللاوفع و  یئاود  و  بویغلا ، ماّلع  نم  یتحیضفاو  و  بوتأ ، انأ ال  نا 

. نیعمجا هبحص  هلإ و  یلع  نییبنلا و  متاخ  دّمحم  اندّیس 
ار مشزغل  نک و  محر  نم  هب  نم ! راـگدرورپ  يا  نم ، ّتلذ  رب  تسا  دـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  رگـشیاشخب . هدـنیاشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
ارم ات  متسه  نمؤم  ناردارب  قاتـشم  ردق  هچ  و  شلها . نتفر  تنـس و  رب  فسأت  و  منزح ، یمک  زا  ياو  نک . ظفح  میارب  ار  نامیا  ناشوپب و 
هک هآ  منوزحم . دناهدوب  تاریخ  ياهجنگ  اوقت و  لها  ملع و  ياهغارچ  هک  ینادرم  نداد  تسد  زا  رب  ردق  هچ  و  دـنهد ، يرای  نتـسیرگ  رب 
ادب و  دراد ، زاب  مدرم  بویع  زا  ار  وا  شدوخ  بیع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  مروخیم . مدمه  ردارب  لالح و  مهرد  دوجو  ترسح  ردق  هچ 

رد ار  تخرد  هنت  یلو  ینیبیم  تردارب  مشچ  رد  ار  كاشاخ  یک  هب  ات  دراد . زاـب  شدوخ  بویع  زا  ار  وا  مدرم  بویع  هک  یـسک  لاـح  هب 
ار  املع  ینکیم و  حدم  ار  دوخ  تارابع  راتفگ و  دوخ و  یک  هب  ات  ینکیمن ؟ هدهاشم  مشچ 
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هک اـج  نآ  تسا  هدرک  یهن  راـک  نیا  زا  ص )  ) ربماـیپ ینادیم  هـک  یلاـح  رد  یـشابیم  مدرم  ياـهشزغل  لاـبند  هـب  ییاـمنیم و  تمذـم 

(. دندیسر دندوب  هداتسرف  شیپ  هک  هچنآ  هب  نانآ  اریز  دینکن ؛ دای  ریخ  هب  زج  ار  دوخ  ناگدرم  : ) دیامرفیم
تعیرش زا  هدربن و  مالسا  زا  ییوب  هک  تسا  یناسک  دروم  رد  تبیصم  هک  ینک ، يرای  ار  تدوخ  ات  یهدیم  ارم  باوج  هک  منادیم  يرآ ،

نآ هب  هدنب  رگا  هک  دنتخانـش  ار  ریخ  زا  يرادقم  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ، تسا . داهج  رما  نیا  هک  یلاح  رد  دـنرادن ، یعالّطا  ص )  ) دّـمحم
یبوخ زا  : ) تسا ثیدـح  رد  و  دـندش . لهاج  هتـساوخن  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  روما  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  یلو  دـشیم  زوریپ  درکیم  لمع 

(. دنک كرت  تسانعمیب  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  ناسنا  مالسا 
زا زیهرپب  و  درادن ، مارآ  هتـشادن و  رارق  هک  ایوگ  ینابز  اب  یـشابیم  هّجاحم  لها  وت  اریز  رادرب ؛ ام  زا  تسد  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  درم ! يا 

نیرتشیب : ) دومرف درک و  یهن  ندرک  لاؤس  دایز  زا  تفرگ و  بیع  تشاد و  تهارک  یلئاسم  رد  دورو  زا  ص )  ) ربمایپ نید . رد  يراک  طلغ 
هچ ات  دـشاب  مارح  لالح و  رد  رگا  دـناریمیم  ار  بلق  لیلد  نودـب  ندز  فرح  دایز  و  دراد .) ایوگ  نابز  هک  تسا  یقفانم  زا  متما  رب  مفوخ 

. دنکیم روک  ار  بلق  هک  یتایرفک  نیا  هفسالف و  هیسنوی و  تارابع  هب  دسر 
ّدر ار  اهنآ  ناملوقع  اب  ات  ینکیم  شبن  ار  یفـسلف  ای  رفک  قیاقد  یک  هب  ات  سپ  میاهدش . هکحـضم  دوجو  ملاع  رد  ام  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
هب هدش و  هبرف  نآ  اب  مسج  ّمس ، ندرک  لامعتـسا  دایز  اب  ياهدیعلب و  هبترم  نیدنچ  ار  اهنآ  تافنـصم  هفـسالف و  ياهّمس  وت  درم ! يا  مینک .

دنگوس ادخ 
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هچ و  دشاب . رکفت  اب  و  توکس ، رکذت و  اب  تیشخ  ربدت و  اب  نآرق  نآ  رد  هک  متسه  یـسلجم  قاتـشم  ردق  هچ  دریگیم . ياج  ندب  رد  هک 

رکذ ماـگنه  هکنیا  هن  دوشیم ، لزاـن  تکرب  ناـحلاص  داـی  ماـگنه  هک  ارچ  دـشاب ؛ ناـکین  رکذ  نآ  رد  هک  متـسه  یـسلجم  قاتـشم  رادـقم 
عمج مه  اب  ار  ود  ره  هک  دـندوب  ردارب  ود  لثم  مزح  نبا  ناـبز  جاـجح و  ریـشمش  قباـس  رد  مینک . داـی  نعل  يراوخ و  اـب  ار  اـهنآ  ناـحلاص 

. يدرک
، دوب تلالـض  لصا  زا  هک  دنتفای  ییاهتعدب  رکذ  رد  ار  نانآ  نک . اهر  بوبح  ندروخ  سیمخ و  تعدـب  رکذ  زا  ار  ام  دـنگوس ! ادـخ  هب 
زا دنکن  ریفکت  هک  یـسک  و  تسا ، غالا  ای  رفاک  دسانـشن  ار  نآ  سک  ره  هک  هدش  حرطم  دیحوت  ساسا  لیـصا و  تنـس  ناونع  هب  نآلا  یلو 

نیتداهـش اب  تنامیا  رگا  هک  تسا  ییاهکش  اهبلق  رد  دنگوس ! ادخ  هب  دنیآیم . باسح  هب  ام  لثم  نایحیـسم  دـشابیم و  رترفاک  نوعرف 
هتفرگ رارق  ندیشاپ  مه  زا  رفک و  ضرعم  رد  هدرک و  يوریپ  وت  زا  هک  یسک  رب  نارسخ  يا  ياهدیـسر . تداعـس  هب  وت  دنامب  ملاس  وت  يارب 

دهدیم و عفن  ار  وت  یـصخش  نینچ  یلو  دشاب ، یناوهـش  زارد و  ياهوزرآ  اب  كدـنا  نامیا  ملع و  ياراد  هک  یتروص  رد  ًاصوصخ  تسا ،
ریگنیمز و دارفا  تناوریپ  رتشیب  ایآ  تسوت . نمـشد  شبلق  لاح و  اب  نطاب  رد  هک  یلاح  رد  دـنک  عافد  شناـبز  تسد و  اـب  وت  زا  دـناوتیم 
. امن نزو  تلادع  يوزارت  اب  ار  اهنآ  نک و  شیتفت  ینکیمن  قیدصت  ارم  رگا  دنتسین !؟ روعش  مهفیب و  حلاص  دارفا  ای  درخمک  لقتسمریغ و 
هب ات  و  ییامنیم ؟ ینمشد  ناکین  اب  ینکیم و  راتفر  تقادص  هب  وا  اب  یک  هب  ات  زادنا ، شیپ  دوخ  حدم  يارب  ار  تتوهش  غالا  ناملـسم ! يا 

یک هب  ات  و  ییامنیم !؟ دراو  بیع  ناکین  هب  ینکیم و  قیدصت  ار  وا  یک 
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یک هب  ات  و  ییامنیم !؟ ینمشد  دهاز  دارفا  اب  یلو  ینکیم  یتسود  وا  اب  یک  هب  ات  ینکیم ، کچوک  ار  ادخ  ناگدنب  هدرک و  میظعت  ار  وا 

نیحیحص ثیداحا  شاک  يا  ینکیمن !؟ شیاتس  ار  نیحیحـص  ثیداحا  دنگوس - ادخ  هب  هک - يدح  هب  ییاتـسیم  ار  دوخ  راتفگ  مالک و 
ایآ ینکیم . بضغ  راکنا  لیوأت و  اب  اهنآ و  هب  ندز  هبرـض  ندرک و  فیعـضت  اب  اهنآ  رب  یتقو  ره  رد  هکلب  دـنامیم ، ناـما  رد  وت  ناـبز  زا 
هک یتسین  دوخ  داتفه  ههد  رد  وت  ایآ  يدرگزاب !؟ هدرک و  هبوت  هک  هدشن  نآ  تقو  ایآ  يرادرب !؟ تسد  اهراک  نیا  زا  هک  هدیسرن  نآ  تقو 

شنزرـس ار  وا  وت  درکیم  گرم  داـی  هک  سکره  هکلب  یـشاب ، هدرک  گرم  داـی  وت  هک  مرادـن  داـی  هب  يرآ  تسا !؟ کـیدزن  تنتفر  تقو 
دلج دـنچ  هب  هقرو  نیا  ضقن  رد  يدـنلب  تّمه  وت  اریز  یهد ؛ ارف  شوگ  ماهظعوم  هب  يریذـپب و  ارم  فرح  هک  منکیمن  نامگ  يدومنیم .

. مدش تکاس  رگید  نم  میوگب  وت  هب  ات  ینکیم  عافد  دوخ  زا  ًامئاد  يرادیم و  زاب  منانخس  يریگیپ  زا  ارم  يراد و  باتک 
هب وت  نانمـشد  زا  هک  یـسک  دزن  وت  لاح  هب  دـسر  هچ  تسا  نیا  یتسه  نم  یمیمـص  تسود  ردارب و  هک  نم  دزن  وت  لاـح  تیعـضو و  رگا 

تناتسود نایم  رد  هک  هنوگنامه  دنراد ، دوجو  لضاف  لقاع و  حلاص و  يدارفا  وت  نانمشد  نایم  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  دیآیم . باسح 
. دنتسه مهفن ]  ] واگ روک و  لطاب و  لهاج و  وگغورد و  رجاف و  دارفا 

ادـخ : ) هدـمآ تیاور  رد  هک  هنوگنامه  يربب ، عفن  اـفخ  رد  نم  راـتفگ  زا  یلو  ییوگازـسان  ماـع  ـألم  رد  ارم  هک  متـسه  یـضار  وت  زا  نم 
تمحر

هیمیت نبا  هب  یبهذ  www.Ghaemiyeh.comتحیصن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


ص31
زا مندش  حضتفم  زا  ياو  منکن ، هبوت  رگا  نم  رب  ياو  متسه ، يرایسب  بویع  ياراد  نم  دهد .) هیده  نم  هب  ار  میاهبیع  هک  ار  یـسک  دنک 

ییادخ صوصخم  شیاتس  و  تسادخ . تیاده  قیفوت و  تشذگ و  شـشخب و  وفع و  نم  ياود  دراد ، رایـسب  بیغ  ملع  هک  ییادخ  بناج 
. وا هباحص  مامت  لآ و  رب  ناربمایپ و  متاخ  دّمحم  ام  ياقآ  رب  ادخ  دورد  تسا و  نایملاع  راگدرورپ  هک  تسا 

همانتحیصن یطخ  هخسن  یسررب 

طخ زا  لقن  هب  و  ۀبهـش ، یـضاق  نبا  هیقف  طـخ  هب  18823 ب )  ) هرامش اب  هرهاق ، ۀیرـصملا » بتکلاراد   » رد همانتحیـصن  نیا  یطخ  هخـسن 
. تسا دوجوم  هدرک  خاسنتسا  یبهذ  طخ  زا  هک  یئالع  دیعسوبا  ظفاح  طخ  زا  هعامج ، نبا  هب  فورعم  نیدلا  ناهرب  تاضقلا  یضاق 

قشمد رد  ق  لاس 779 ه . رد  هک  تسا  یعفاش  یقـشمد  يدسا  رمع  نب  دّمحم  نب  دـمحا  نب  رکبوبا  نامه  خّروم  هیقف ، هبهـش ، یـضاق  نبا 
: لـیبق زا  تسا  يراـثآ  ياراد  وا  تفگیم . ثیدـح  سدـقملاتیب  زین  دوخ و  رهـش  رد  هدـش و  سیردـت  يوتف و  يدـصتم  وا  دـش . دـلوتم 

(1)  .... يوون و نیبلاطلا » جاهنم  حرش  «، » ۀیعفاشلا ءاهقفلا  تاقبط  »
، رـصم رد  هک  تسا  هعامج  نب  هللادعـس  نب  دّمحم  نب  میحرلادـبع  نب  میهاربا  نیدـلا  ناهرب  رّـسفم ، تاضقلا ، یـضاق  نامه  هعامج ، نبا  و 

هدوب و  یبهذ  يّزم و  مزالم  ماش  هب  رفس  رد  وا  تسا . هدش  دلوتم  ق  لاس 725 ه .

ص 269. ج 7 ، بهذلا ، تارذش  ك : ر . - 1
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وا شاهمجرت  رد  اذل  ددرگیم . ماش  رصم و  رد  تواضق  ّیلوتم  هدش و  لقتنم  وا  هب  املع  تسایر  سپس  و  تسا ، هدرک  لقن  رایسب  ود  نآ  زا 

(1) دناهدرک . یفرعم  دیفم ...  ثدحم  هیقف  ار 
ق لاس 694 ه . رد  هک  تسا  یعفاش  یقشمد  یئالع  يولکیک  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  دیعسوبا  یلوصا  هیقف  نامه  یئالع  دیعـسوبا  ظفاح  و 

ثیدح ملع  و  دوشیم ، سدق  قشمد و  فلتخم  سرادم  رد  سیردت  ّیلوتم  وا  تسا . هدومن  هدافتسا  املع  زا  يرایسب  زا  دلوتم و  قشمد  رد 
(2) تسا . هدوب  فینصت  اوتف و  لها  هتفرگ و  ارف  زاجح  رصم و  ماش و  رد  ار 

. دراد دوجو  ( 1347  ) هرامش اب  قشمد  ۀیرهاظلا » ۀبتکملا  راد   » رد رگید  ياهخسن  همانتحیصن  نیا  زا 
ههبش

حدم ار  هیمیت  نبا  شداتسا  دوخ  ياهباتک  رد  یبهذ  اریز  درادن ؛ تحص  هیمیت  نبا  هب  یبهذ  هیحان  زا  همان  تحیصن  نیا  دنیوگیم : یخرب 
ینتفریذپ همانتحیصن  نیا  دوجو  هب  وا  یهاوگ  تداهش و  اذل  تسا . هدوب  وا  نانمشد  زا  ههبش  یـضاق  نبا  یهگناو  تسا . هدرک  شیاتـس  و 

. تسین
خساپ

حدم ار  یسک  رما  يادتبا  رد  یصخش  هک  دسریمن  رظن  هب  دیعب  ًالوا :

ص 38. ج 1 ، ۀنماکلا ، رردلا  - 1
ص 104. ج 6 ، ۀیعفاشلا ، تاقبط  صص 190 و 191 ؛ ج 6 ، بهذلا ، تارذش  92 ؛ صص 90 - ج 2 ، نامه ، - 2
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نیا زا  زین  یبهذ  دروم  و  دیامن . شنزرـس  رما  رخآ  رد  ار  وا  هدرک و  رییغت  شرظن  دـنکیم  هدـهاشم  وا  زا  هک  یفالخ  ياهراک  اب  یلو  دـنک 

. تسا لیبق 
. تسا هتشگرب  شیأر  هدرک و  رظن  دیدجت  هیمیتنبا  هرابرد  وا  هک  دیآیم  تسد  هب  هیمیت  نبا  هرابرد  یبهذ  تارابع  رگید  زا  ًایناث :

: دسیونیم یصخش  هب  باطخ  بلطلا » ملعلا و  لغز  نایب   » هلاسر رد  یبهذ 
باتکلاب و کلذ  عم  َتمـصتعا  لوقعلا و  تارواحم  لئاوألا و  ءارآ  ۀفـسلفلا و  ۀـمکحلا و  قطنملا و  نم  اهعباوت  لوصألا و  یف  َتعرب  ناـف 

هیلا هرمأ  لآ  ام  تیأر  دق  و  اهبراقت . هللاو  الو  ۀیمیت  نبا  ۀبتر  غلبت  کلذ  یف  کّنظا  امف  لقنلا ، لقعلا و  نیب  تقفل  و  فلسلا ، لوصا  ۀنسلا و 
هاّیَُحم یلع  ًائیضم  ًارّونم  ۀعانـصلا  هذه  یف  لخدینا  لبق  ناک  دقف  لطابب . ّقحب و  بیذکتلا  ریفکتلا و  لیلـضتلا و  رجهلا و  هیلع و  ّطحلا  نم 

(1) هئادعا ...  دنع  ًارفاک  ًاکاّفا  الاّجد  و  سانلا ، نم  قئالخ  دنع  ۀمتق  هیلع  ًافوسکم  ًاملظم  راص  مث  فلسلا ، ءامیس 
نآرق و هب  اهنیا  اب  يدرک و  ادیپ  صصخت  یلقع  ياهثحب  ناینیـشیپ و  يارآ  هفـسلف و  تمکح و  قطنم و  زا  نآ  عباوت  لوصا و  رد  وت  رگا 

هیمیت نبا  هبتر  هب  روما  نیا  رد  هک  منکیمن  نامگ  يدومن  عمج  قیفلت و  لقن  لقع و  نیب  يدرک و  دامتعا  کـسمت و  فلـس  لـصا  تنس و 
هب لطاب  قح و  هب  ار  وا  تشگ و  دورطم  دش و  راوخ  هنوگچ  دیشک و  اجک  هب  وا  راک  هک  يدید  وت  و  يوش ، کیدزن  وا  ملع  هب  ای  یسرب 

ص 23. بلطلا ، ملعلا و  لغز  نایب  - 1
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هرهچ رد  ار  فلـس  يامیـس  دوب و  نشور  ینارون و  يدرم  دوش  دراو  راک  نیا  رد  هکنآ  زا  لـبق  وا  دـنداد . تبـسن  غورد  رفک و  یهارمگ و 

 ... تشگ هتخانش  رفاک  هدننز و  تمهت  لاجد و  شنانمشد  دزن  دش و  هتسب  هتفرگ و  کیرات و  مدرم  دزن  وا  یلو  تشاد ،
: تسا هتفگ  هیمیت  نبا  هرابرد  هک  هدرک  لقن  یبهذ  زا  ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح 

(1) ۀیعرف . ۀیلصا و  لئاسم  یف  هل  فلاخم  انأ  لب  ۀمصع ، هیف  دقتعا  انأو ال 
. مشابیم یعرف  یلصا و  یلئاسم  رد  وا  فلاخم  نم  هکلب  مرادن ، تمصع  هب  داقتعا  وا  قح  رد  نم 

: تسا هتشاذگ  ریثأت  شرمع  رخاوا  رد  هیمیتنبا  دوجو  رد  تحیصن  نیا  ایوگ 
: دیوگیم يرعشا  همجرت  رد  یبهذ 

برق اّمل  لوقی : یسخرسلا  دمحا  نب  رهاز  تعمـس  يودبعلا ، مزاح  ابأ  تعمـس  یقهیبلا ، اهاور  ۀتباث  یهو  ینتبجعا  ۀملک  يرعـشألل  تیأر 
نوریشی لکلا  ّنال  ۀلبقلا ؛ لهأ  نم  ًادحأ  رفکأ  ّینا ال  یلع  دهشأ  لاقف : هتیتأف ، یناعد  دادغبب ، يراد  یف  يرعشألا  نسحلا  یبأ  لجأ  روضح 

. تارابعلا فالتخا  هّلک  هذه  اّمناو  دحاو ، دوبعم  یلإ 
ظفاحیال (: ) ص  ) یبنلا لاق  لوقیو : ۀمألا ، نم  ًادحأ  رّفکا  انأ ال  لوقی : همایا  رخاوأ  یف  ۀیمیت  نبا  انخیـش  ناک  اذکو  نیدا ، اذه  وحنبو  تلق :

 (2) ملسم . وهف  ءوضوب  تاولصلا  مزال  نمف  نمؤم ،) ّالإ  ءوضولا  یلع 

ص 151. ج 1 ، ۀنماکلا ، رردلا  - 1
ص 88. ج 15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 2
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مزاحوبا زا  هک  هدرک  تیاور  ار  نآ  یقهیب  تسا و  تباث  نآ  تشاداو و  بجعت  هب  ارم  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  یمـالک  يرعـشا  نسحلاوبا  زا 

دادغب رد  نم  هناخ  رد  يرعشا  نسحلاوبا  تافو  ماگنه  نوچ  تفگیم : هک  مدینـش  یـسخرس  دمحا  نب  رهاز  زا  تفگ : هک  مدینـش  يودبع 
کی هب  ناناملـسم  مامت  اریز  منکیمن ؛ ریفکت  ار  هلبق  لها  زا  کی  چیه  هک  هدب  یهاوگ  نم  رب  تفگ : وا  متفر ، وا  دزن  دناوخارف . ارم  دیـسر 

. تسا فلتخم  ناشتارابع  هچرگ  دنراد  هراشا  دوبعم 
و منکیمن . ریفکت  ار  تما  زا  يدرف  زگره  نم  تفگیم : شرمع  رخاوا  رد  هیمیتنبا  ام  خیـش  زین  و  تسا . نیمه  مه  نم  رظن  میوگیم : نم 
اب دوخ  ياهزامن  مزالم  سک  ره  سپ  دشاب ؛) هتشاد  تظفاحم  شزامن  رب  هک  تسا  یـسک  نمؤم  صخـش  : ) هدومرف ص )  ) ربمایپ تفگیم :

. تسا ناملسم  وا  دشاب  وضو 

ق) م 756 ه .  ) یعفاش یکبس  نیدلا  یقت  . 8

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
ّلکل ۀمولعملا  رومألا  نم  هنسُحو  کلذ  زاوجو  یلاعتو  هناحبـس  ّهبر  یلإ  ص )  ) یبنلاب عفـشتلاو  ۀثاغتـسإلاو  لسوتلا  نسحیو  زوجی  ّهنا  ملعا 

کلذ دحأ  رکنیملو  نیملسملا ، نم  ماوعلاو  ءاملعلاو  نیحلاصلا  فلس  ریسو  نیلسرملا  ءایبنألا و  لعف  نم  ۀفورعملا  نید ، يذ 
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عدـتباو رامغألا  ءافعـضلا  یلع  هیف  سبُلی  مالکب  کلذ  یف  مّلکتف  ۀـیمیتنبا  ءاج  یّتح  نامزألا ، نم  نمز  یف  هب  عمـس  الو  نایدألا ، لهأ  نم 

مالـسإلا لهأ  نیب  هب  راصو  هلبق  ملاع  هلقی  مل  لوق  لسوتلاو  ۀثاغتـسالل  ۀـیمیتنبا  راکنا  ّنا  کبـسحو  راصعألا ...  رئاس  یف  هیلا  قبـسی  ملاـم 
(1)  ... ۀلثُم

نسُح زاوج و  و  هبترمدنلب ، ناحبـس و  راگدرورپ  دزن  ص )  ) ربمایپ زا  تعافـش  بلط  هثاغتـسا و  لسوت و  دراد  نسح  تسا و  زیاج  هک  نادب 
، تسا ناناملـسم  زا  ماوع  املع و  حـلاص و  فلـس  هریـس  نیلـسرم و  ءایبنا و  لعف  زا  فورعم  هدوب و  نید  بحاص  ره  دزن  مولعم  روما  زا  نآ 

ینخـس هراب  نیا  رد  دـمآ و  هیمیتنبا  هکنآ  ات  تسا ، هدروخن  یناـمز  چـیه  رد  سک  چـیه  شوگ  هب  هدرکن و  راـکنا  ار  نآ  يرادـنید  چـیه 
سب و  تسا ...  هتشادن  هقباس  يرصع  چیه  رد  هک  تشاذگ  یتعدب  تخاس و  لکشم  هدیـشوپ  فیعـض و  لوقع  يارب  ار  بلاطم  هک  تفگ 

هک يرما  تسا ، هدـشن  دـقتعم  ار  نآ  وا  زا  لبق  یملاع  چـیه  هک  تسا  يراـتفگ  هیمیتنبا  يوس  زا  لـسوت  هثاغتـسا و  راـکنا  هک  ار  وت  تسا 
 ... دوش داجیا  فاکش  هقرفت و  مالسا  لها  نیب  ات  دش  ثعاب 

: دیوگیم ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  هلأسم  رد  هیمیتنبا  ّدر  رد  وا 
ۀنـسلاو نآرقلا  یف  هیلع  ّصن  ام  یلع  دـیزتالو  ۀـیبوبرلا  ۀـجرد  یلإ  میظعتلا  یف  یهتنتـال  میظعتلاو  كربتلا  دـصقب  ةراـیزلا  ّنا  مولعملا  نمو 

فیکف هتافو ، دعبو  هتایح  یف  همیظعت  نم  ۀباحصلا  لعفو 

ص 171. یکبس ، نیدلا  یقت  ماقسلا ، ءافش  - 1
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(1) اهعانتما . لّیختی 

زا هباحـص  لـعف  تنـس و  نآرق و  ّصن  رب  دـیاز  دوشیمن و  تیبوبر  هجرد  هب  یهتنم  میظعت  كربت و  دـصق  هب  تراـیز  هک  تسا  حـضاو  ُرپ 
. تسا هدیسر  هیمیتنبا  لایخ  هب  نآ  عانتما  هنوگچ  سپ  ددرگیمن ، وا  تافو  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  ص )  ) ربمایپ میظعت 

ق) م 764 ه .  ) يدَفَص کبیأ  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  . 9

: دسیونیم رصنلا » ناوعا  رصعلا و  نایعا   » باتک رد  يو 
(2)  ... ةّوه یف  عقی  اهنم  داک  ۀبیعم  روهمجلا  دنع  ۀفیعض ، الاوقا  اهیف  حّجر  ۀبیرغ و  لئاسمب  ۀیمیتنبا - درفنا -

، دیآیم باسح  هب  بیع  املع  روهمج  دزن  هک  تسا  هدیزگرب  ار  یفیعـض  لاوقا  نآ  رد  هدش و  یبیرغ  لیاسم  هب  دـقتعم  ییاهنت  هب  هیمیتنبا 
. دتفیب یهارمگ  شزغل و  رد  اهنآ  زا  دوب  کیدزن  هک  یلیاسم 

ق) م 767 ه .  ) یعفاش یعفای ، نامیلس  نب  یلع  نب  دعسا  . 10

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
 ... مالّـسلاو ةالـصلا  هیلع  یبنلا  ةرایز  نع  هیهن  اهحبقا  نمو  ۀنـسلا ، لهأ  بهذمل  ۀنیابم  اهببـسب  سبحو  اهیف  هیلع  رکنا  ۀـبیرغ  لئاسم  هلو  ... 

(3)
راکنا ار  اهنآ  املع  هک  تسا  بیرغ  بیجع و  یلیاسم  هب  دقتعم  وا  ... 

ص 132. ماقسلا ، ءافش  - 1
ص 66. ج 1 ، رصنلا ، ناوعا  رصعلا و  نایعا  - 2

ص 24. ج 4 ، نانجلا ، ةآرم  - 3
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ص38 
ربمایپ ترایز  زا  وا  یهن  اهنآ  نیرتحیبق  و  دراد ، تفلاخم  تنـس  لها  بهذم  اب  هکنآ  تهج  هب  دندومن ؛ سبح  ار  وا  اهنآ  ببـس  هب  هدرک و 

 ... دشابیم مالسلا  ةالصلا و  هیلع 

ق) م 768 ه .  ) یعفاش یّکم  یعفای  دعسا  نب  هللادبع  نیدلا  فیفع  . 11

: دیوگیم وا  هرابرد  هبهش  یضاق  نبا 
(1)  ... نیدلا فیفع  زاجحلا  خیش  ملاعلا  هیقفلا  فراعلا  ةودقلا  مامإلا  خیشلا 

 ... نیدلا فیفع  زاجح ، خیش  ملاع ، هیقف ، فراع ، وگلا ، ماما ، خیش ،
: هدرک لقن  عفار  نبا  زا  یعفای  هرابرد  زین  وا 

(2). مهریغو ۀلبانحلا  نم  ۀیمیتنبال  بصعت  نم  ضعب  هزمغ  کلذلو  ۀیمیتنبا ، مذ  یف  مالک  هلو 
. دناهدرک هلمح  وا  رب  دنراد  بصعت  هیمیتنبا  هب  تبسن  هک  نارگیدو  هلبانح  زا  یخرب  اذل  دراد و  هیمیتنبا  تمذم  رد  ینخس  وا 

ق) م 779 ه .  ) یعفاش هطوطب ، نبا  هللادبع  نب  دّمحم  هللادبعوبا  . 12

: دیوگیم رافسألا » بئاجع  راصمألا و  بئارغ  یف  راظنلا  ۀفحت   » باتک رد  وا 
كاذ ذإ  تنکو  ًائیش ...  هلقع  یف  ّنا  ّالإ  نونفلا ؛ یف  ملکتی  ماشلا ، ریبک  ۀیمیت  نب  نیدلا  یقت  ۀلبانحلا  ءاهقفلا  رابک  نم  قشمدب  ناکو 

ص 246. ج 3 ، ۀیعفاشلا ، تاقبط  - 1
ص 247. نامه ، - 2
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ایندلا ءامـس  یلإ  لزنی  هللا  ّنا  لاق : نأ  همالک  ۀلمج  نم  ناکف  مهرکذیو ، عماجلا  ربنم  یلع  سانلا  ظعی  وهو  ۀعمجلا  موی  هترـضحف  قشمدـب ،

هیقفلا و اذـه  یلإ  ۀـماعلا  تماقف  هب ، ملکت  ام  رکنا  ءارهزلا و  نباب  فرعی  یکلام  هیقف  هضراـعف  ربنملا ، جرد  نم  ۀـجرد  لزنو  اذـه  یلوزنک 
نیدلازع راد  یلإ  هولمتحاو  اهسابل  هیلع  اورکناف  ریرح ، ۀیشاش  هسأر  یلع  رهظو  هتمامع ، تطقس  یّتح  ًاریثک  ًابرـض  لاعنلاو  يدیألاب  هوبرض 

(1)  ... هریزعت نم  ناک  ام  ۀیعفاشلاو  ۀیکلاملا  ءاهقف  رکناف  کلذ . دعب  هرزعو  هنجسب  رمأف  ۀلبانحلا ، یضاق  ملسم  نب 
هکنآ زج  تفگیم  نخس  مولع  مامت  رد  هک  ماش  ناگرزب  زا  هیمیت ، نب  نیدلا  یقت  مان  هب  دوب  یـصخش  یلبنح  ناهیقف  ناگرزب  زا  قشمد  رد 
عماج دجـسم  ربنم  يور  رب  ار  مدرم  هک  یلاح  رد  مدش  رـضاح  وا  دزن  هعمج  زور  مدوب و  قشمد  رد  عقوم  نآ  نم  تشاد ...  لکـشم  شلقع 

. میآیم نم  هک  هنوگنآ  دیآ  دورف  ایند  نامـسآ  هب  دنوادخ  تفگ : هک  دوب  نیا  شتاملک  هلمج  زا  دادیم . رّکذت  ار  اهنآ  درکیم و  هظعوم 
راکنا دوب  هتفگ  ار  هچنآ  دـمآرب و  وا  اب  هشقانم  هب  ءارهزلا  نبا  ماـن  هب  یکلاـم  ناـهیقف  زا  یکی  دـمآ . نییاـپ  ربنم  ياـههّلپ  زا  تفگ و  ار  نیا 

ریز هالک  داتفا و  شرس  زا  همامع  هک  يدح  هب  دندز  کتک  رایـسب  ناشیاهشفک  اهتسد و  اب  ار  وا  هدرک و  هلمح  هیقف  نیا  رب  مدرم  دومن ،
نب نیدلازع  هناخ  هب  ار  یکلام ) هیقف   ) وا دندرک و  ضارتعا  راکنا و  ریرح  ندیشوپ  تهج  هب  وا  زا  دش و  نایامن  دوب  ریرح  سنج  زا  هک  نآ 

ملسم 

ص 52. ۀطوطب ، نبا  راصمألا ، بئارغ  یف  راظنلا  ۀفحت  - 1
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لمع نیا  تهج  هب  وا  رب  یعفاش  یکلام و  ناهیقف  دـننزب . قالـش  نآ  زا  دـعب  هدرک و  نادـنز  ار  وا  اـت  داد  روتـسد  وا  دـندرب . هلباـنح  یـضاق 

 ... دندرک ضارتعا 

ق) م 829 ه .  ) یعفاش ینصح  ینیسح  دّمحم  نب  رکبوبا  نیدلایقت  . 13

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
ّهنا کلذ  هلوق  ببـسو  قلطم . قیدنز  ّهنا  نم  هنع  ۀـمئألا  ضعب  هلاق  ام  هیف  برغتـسیال  ملعلا ، نم  رحب  ّهناب  فصوی  ناک  يذـلا  ۀـیمیت  نبا  ّنا 
هبتک ّنا  عم  هضعب ، وأ  هتلاق  اـم  دـقتعی  رخآ  یفو  اهّللـضی ، ۀـقرف و  رفکی  ةدـیدع  عضاوم  یف  ّهنا  یّتح  داـقتعا  یلع  هل  فقی  ملف  همـالک  عبتت 

هللادبع لعجو  نیدحلملا ، نم  ّهنا  سابع و  نب  هللادبع  ریفکتو  نیخیشلاو  ص )  ) یبنلاب ءاردزالا  یلإ  ةراشإلاو  میـسجتلاو ، هیبشتلاب  ۀنوحـشم 
(1) عدتبم ...  ّلاض  ّهناو  نیمرجملا  نم  رمع  نب 

داـی قـلطم  قیدـنز  هب  ار  وا  ناـماما  زا  یخرب  هکنآ  دـسریمن  رظن  هب  بیرغ  و  دـشیم ، فیـصوت  ملع  زا  ییاـیرد  هب  هک  یـسک  هیمیت ، نـبا 
رد هک  تسا  یـسک  وا  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هدـش و  يریگیپ  وا  مالک  هک  تسا  نیا  هیمیتنبا  هراـبرد  راـتفگ  نیا  ببـس  و  دـناهدرک .
رد تسا ، هداد  يرگید  ياوراـن  ياهتبـسن  رگید  یخرب  هب  و  تسا ، هداد  تبـسن  یهارمگ  هـب  هدرک و  ریفکت  ار  ياهـقرف  يرایـسب  عـضاوم 

هب صیقنت  تناها و  میسجت و  هیبشت و  هب  داقتعا  زا  رپ  وا  ياهباتک  هک  یلاح 

ص 343. درمت ، هبش و  نم  هبش  عفد  - 1
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ص41
ناهارمگ و نامرجم و  زا  ار  رمع  نب  هللادـبع  تسا و  نارفاک  زا  وا  هکنیا  تسا و  ساـبع  نب  هللادـبع  ریفکت  رمع و  رکبوبا و  و  ص )  ) ربماـیپ

 ... تسا هدرک  یفرعم  نارازگتعدب 
: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  زین  و 

، ءایبنألا اوفلخ  مه  نیذلا  لادبألا  راکنإبو  نیخیشلا ، ضیغبو  ص )  ) یبنلاب ءاردزالاو  میـسجتلاو  هیبشتلا  یف  ةالغلا  نم  هعابتاو  ّهنا  لصاحلاو 
(1) ةدحاو ...  ۀظحل  یف  سانلا  مهقرحأل  اهب  اوقطنول  رخأ  یهاود  مهلو 

هک ییاهتیصخش  راکنا  و  رمع ، رکبوبا و  اب  ینمشد  و  ص )  ) ربمایپ هب  تناها  میـسجت و  هیبشت و  رد  نایلاغ  زا  شناوریپ  وا و  هکنیا  لصاح 
رد ار  نانآ  مدرم  دنیوگب  نخـس  دوخ  فادها  زا  رگا  و  دنتـسه ، يرگید  فادها  اههزیگنا و  ياراد  هک  دنـشابیم  دـناهدوب ، ایبنا  نانیـشناج 

 .... دنشکیم شتآ  هب  هظحل  کی 
: دسیونیم هیمیتنبا  ّدر  رد  نینچمه  وا 

ّنا امک  هماقم ، هریغ  موقیالو  هریغ ، یف  دجویال  هربق  ةرایز  یف  يذلا  ینعملاف  هنم ، انیلع  ًاقح  بجوأ  الو  هنم ، ۀکرب  مظعأ  قلخلا  نم  دحأ  ال 
(2) روبقلا . نم  هریغ  فالخب  نیعتیو ، هصوصخب ، هدصق  عرش  انهه  نمو  هماقم ، هریغ  موقیال  مارحلا  دجسملا 

تـسوا ربق  ترایز  رد  هک  يراثآ  اذل  دراد . قح  ام  ندرگ  رب  رتشیب  سک  همه  زا  وا  هدوبن و  رتتکربرپ  ص )  ) ربمایپ زا  قیالخ  زا  کی  چیه 
رد 

ص 401. درمتو ، هبش  نم  هبش  عفد  - 1
. وا زا  لقن  هب  ص 87  ماقسلا ، ءافش  - 2
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ص42
يوس هب  رفس  دصق  نیاربانب  دشابیمن . مارحلادجسم  دننامه  يدجسم  هک  هنوگنامه  ددرگیمن ، وا  دننامه  یسک  دوشیمن و  تفای  وا  ریغ 

. اهربق زا  نآ  ریغ  فالخ  هب  دشابیم  نیعتم  هدش و  عورشم  نآ 
: دیوگیم نینچمه 

(1). ۀصاخلا ۀلدألا  نم  اهیف  تبث  امل  اهنیعب ؛ ۀبحتسم  ص )  ) هربق ةرایزف 
. تسا هدش  تباث  دروم  نآ  رد  هک  یصاخ  هلدا  تهج  هب  تسا  بحتسم  صوصخ  روط  هب  وا  ربق  ترایز  سپ 

: دیوگیم نینچمه  وا 
نمز یف  هب  عمـسالو  نایدألا  لهأ  نم  کلذ  دـحأ  رکنی  ملو  ّهبر ...  یلإ  ص )  ) یبنلاب عفـشتلاو  ۀثاغتـسإلاو  لسوتلا  نسحیو  زوجی  ّهنا  ملعأ 

(2) ءافعضلا . یلع  هیف  سبلی  مالکب  کلذ  یف  مّلکتف  ۀیمیت  نبا  ءاج  یّتح  نامزألا  نم 
راکنا هدرکن و  راکنا  ار  روما  نیا  نایدا  لها  زا  سکچـیه  تسوکین و  هدوب و  زیاج  ص )  ) ربمایپ هب  عافـشتسا  هثاغتـسا و  لـسوت و  هکنادـب 

رابغ اهنآ  يور  رب  هک  فیعض  لوقع  رب  ار  رما  هک  تفگ  ینخس  نآ  هرابرد  و  دمآ ، هیمیتنبا  هکنیا  ات  تسا  هدینـشن  ینامز  چیه  رد  ار  اهنآ 
. تسا هدوبن  هبتشم  سکچیه  رب  يرصع  چیه  رد  هک  تشاذگ  تعدب  ار  يزیچ  و  تخاس ، هبتشم  هتسشن ،

: دسیونیم رگید  ياج  رد  يو 
یف هتایح  یف  هیلع  تددر  تنک  ۀیمیت - نبا  ینعی  لجرلا - اذه 

ص 88. ماقسلا ، ءافش  - 1
ص 153. نامه ، - 2
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هیلع دمتعی  نّمم  سیل  ّهنا  یـضتقیام  هلاح  نم  یل  رهظ  مث  هب ، فلح  اذإ  قالطلا  عوقو  هراکنا  یف  و  ص )  ) یفطـصملا ةرایزل  رفـسلا  هراکنا 

(1) لقنلا ...  یلإ  هتعراسمل  هب  درفنی  لقن  یف 
مـسق اب  قالط  عوقو  راکنا  و  ص )  ) یفطـصم ربق  ترایز  تهج  هب  رفـس  راکنا  دروم  رد  شتایح  نامز  رد  نم  هیمیتنبا - ینعی  ار - درم  نیا 

هک تسا  یـسک  وا  اریز  دومن ؛ دامتعا  هدروآ  ییاهنت  هب  هک  وا  ياهلقن  رد  ناوتیمن  هک  دش  نشور  وا  هرابرد  نم  يارب  هاگنآ  مدومن ، ّدر 
 ... تسا هداد  جرخ  هب  تعرس  بلاطم  لقن  رد 

: دسیونیم ۀیضملا » ةردلا   » باتک رد  نینچمه 
ۀیعبتب ًارتتـسم  ناک  نا  دعب  دقاعملاو ، ناکرألاو  مالـسإلا  مئاعد  نم  ضقنو  دئاقعلا  لوصا  یف  ثدحا  ام  ۀیمیت  نبا  ثدحا  اّمل  ّهناف  دـعب ، اّما 

عامجإلا ۀفلاخمب  نیملـسملا  ۀعامج  نع  ّذش  و  عادـتبالا ، یلإ  عاّبتالا  نع  جرخف  ۀـنجلا ، یلإ  داه  قحلا  یلإ  عاد  ّهنا  ًارهظم  ۀنـسلاو ، باتکلا 
(2) ...

هکنآ زا  دـعب  هدرک ، ضقن  ار  ینابم  ناکرا و  مالـسا ، ياههیاپ  زا  هتـشاذگ و  تعدـب  ار  یبلاطم  دـیاقع  لوصا  رد  هیمیتنبا  نوچ  دـعب ، اـما 
نیدب اذـل  تسا . تشهب  هب  هدـننکتیاده  قح و  هب  هدـننکتوعد  هک  درکیم  راهظا  هدرک و  یفرعم  تنـس  باتک و  وریپ  ناونع  هب  ار  دوخ 

 ... تسا هدش  جراخ  ناناملسم  تعامج  زا  عامجا  تفلاخم  اب  هتشگ و  راذگتعدب  ناونع  رد  لخاد  هدش و  جراخ  يوریپ  زا  تهج 

. وا زا  لقن  هب  ص 210  ج 2 ، یکبسلا ، يواتف  - 1
. وا زا  لقن  هب  یکبس  ۀیضملا ، ةردلا  همدقم  - 2
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ص44
: دیوگیم هیمیتنبا  ناوریپ  هرابرد  وا 

سیل ّهنا  لاقی : نا  همزلی  کلذ ، نم  هاشاح  مدعلاب ، ص )  ) هقاحتلا نم  ۀئدتبملا  ءالؤه  هب  ذخأ  يذلا  فیخسلا  يأرلاو 
(1) مویلا . ص )  ) هللا لوسر 

هزنم نآ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـننکیم - مدـع  هب  قحلم  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدرک  ذـخا  يدـتبم  دارفا  نیا  هک  یتسیاـشان  يأر  و 
. دشابن ادخ  هداتسرف  زورما  وا  هک  تسا  نآ  شاهمزال  تسا -

: دیوگیم يو 
(2) هبزحو . ۀیمیت  نبا  غیز  نایبو  ًابارت ، راص  هدسجّناو  تینف ، مالسلا  ةالصلا و  هیلع  هحور  ّنا  لاق : نم  ۀقدنز  نایب 

هیمیتنبا و یهارمگ  نایب  و  تسا ، هتـشگ  كاخ  وا  دسج  هدش و  یناف  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  ادخ  لوسر  حور  هتفگ : هک  یـسک  رفک  نایب 
. وا بزح 

: دیوگیم هیمیتنبا  ّدر  رد  نینچمه  وا 
یلع قفتا  ناو  هیف ، نعط  هتعدب  فالخ  یلع  ًائیـش  دجو  اذإو  نعطی ، ملو  هلبقو  هب  لاق  هعدتبا  امل  هیف  ساسمال  ًائیـش  دجو  اذإ  هنأش  اذـه  ناف 

(3) هتحص ...  یلع  قفتا  نا  هاوه و  فالخ  یلع  ًائیش  رکذیالو  هتحص ،
لوبق هدش و  لئاق  نآ  هب  درادن  یتافانم  هدش  دقتعم  نآ  هب  هک  شدوخ  ياهتعدب  اب  هک  دبای  ار  يزیچ  نوچ  دراد ، هک  یتیعضو  نیا  اب  وا 

ص 65. درمت ، هبش و  نم  هبش  عفد  - 1
ص 67. نامه ، - 2
ص 74. نامه ، - 3
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قافتا نآ  تحـص  رب  هچرگ  دـنزیم  نعط  نآ  رد  دـبایب  شتعدـب  فالخ  رب  يزیچ  هاـگره  یلو  دریگیمن ، داریا  نآ  رب  زگره  دـیامنیم و 

. تسا قافتا  نآ  تحص  رب  هچرگ  دنکیمن  رکذ  دشاب  وا  سفن  ياوه  فالخ  رب  هک  ار  يزیچ  زین  و  دشاب ،
: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  زین  وا 

لمحم یلع  هلمح  وأ  هلمها  هیلع  ًائیـش  دـجو  نا  و  هفرخزو ، هیف  مالکلا  عسو  هرکذ و  هتیوط  ثبخو  هاوه  قفاوی  ًائیـش  دـجو  نإ  هنأـش  اذـهو 
(1) هلمأت ...  دنع  هسیلدتو  هلمح  لقنلا  لهأ  هب  فرعی 

هدومن ییاسرفملق  نآ  هرابرد  هدرک و  رکذ  دشاب  شتنیط  ثبخ  سفن و  ياوه  قباطم  هک  ار  يزیچ  هاگره  هک  تسا  نینچ  نیا  شتیعضو  وا 
نآ رد  لـمأت  اـب  لـقن  لـها  هک  دـنکیم  لـمح  يزیچ  رب  اـی  هدرک  اـهر  ار  نآ  تسوا  ّدـض  رب  هک  دـبایب  ار  يزیچ  رگا  و  دـهدیم ، تنیز  و 

 ... تسا هدومن  یبیرفماوع  هک  دنمهفیم 

ق) م 830 ه .  ) یعفاش يدعس  دمحا  نب  یجح  نب  رمع  نیدلامجن  . 14

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  یلاؤس  باوج  رد  هدوب  هیعفاش  ةاضقلایضاق  هک  وا 
(2) میوقلا ...  جهنملا  میقتسملا و  قیرطلا  نع  ةدیدع  لئاسم  یف  ّلض  هّنکلو  ًادّبعتم ، ًاملاع  ناک  ءاتفتسإلا  یف  هنع  لوؤسملا  لجرلا  اذه 

دّبعتم ملاع و  یصخش  هدش ، لاوس  وا  زا  ءاتفتسا  نیا  رد  هک  يدرم  نیا 

ص 113. دّرمت ، هّبش و  نم  هبش  عفد  - 1
ص 45. ۀیمهسلا ، يواتفلا  - 2
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 ... تسا هدش  هارمگ  مکحم  شور  تسار و  هار  زا  يرایسب  لیاسم  رد  یلو  تسا 

ق) ت 852 ه .  ) یعفاش ینالقسع  رجح  نبا  . 15

: دیوگیم ۀنماکلا » رردلا   » باتک رد  هیمیتنبا  همجرت  رد  وا 
ریغـص یلع  دری  راصف  دـهتجم ، ّهنا  رعـشتساو  هسنج  ءانبا  یلع  یهز  یّتح  هسفنب  بجُعلا  کلذ  هل  یـضتقاو  هیف  ولغلا  یلإ  هباحـصأ  بسن  مث 

هیلإ بهذـف  هیلع  رکنأف  یقرلا  میهاربا  خیـشلا  کلذ  غلبف  ءیـش ، یف  هاـطخف  رمع  یلإ  یهتنا  یّتح  مهدـیدجو ، مهمیدـق  مهریبکو ، ءاـملعلا 
ناک ّهنا  هلوقلو : مدـقت ، ام  یلع  یف  هلوقل  قافنلا  یلإ  هبـسنی  نم  مهنمو  ًائیـش ...  رـشع  ۀعبـس  یف  أطخا  یلع  ّقح  یف  لاقو  رفغتـساو  رذـتعاو 

. هجوت امثیح  الوذخم 
(1) لاملا ...  ّبحی  ناک  نامثع  ّنا  ۀسایرلا و  ّبحی  ناک  ّهنا  هلوقلو : ۀنایدلل ، ۀسایرلل ال  لتاق  اّمناو  اهلنی  ملف  ًارارم  ۀفالخلا  لواح  ّهناو 

درک لایخ  درب و  رتالاب  شناعون  مه  نارگید و  زا  ار  دوخ  هکنیا  ات  دـش  وا  رد  بجع  ثعاـب  نیا  هدرک و  ولغ  هیمیتنبا  نأـش  رد  شباحـصا 
رمع ضرعتم  هک  دیـسر  ییاج  هب  شراک  یتح  و  دمآرب ، املع  زا  دیدج  میدق و  گرزب ، کچوک و  رب  ّدر  ددصرد  اذـل  تسا . دـهتجم  هک 

هتفر و شدزن  هب  وا  یلو  دومن ، ضارتعا  وا  رب  دیسر و  یقر  میهاربا  خیش  هب  نآ  ربخ  سپ  داد . وا  هب  روما  زا  یخرب  رد  هابتشا  تبـسن  هدش و 
هدفه رد  دیوگیم : یلع  ّقح  رد  وا  دومن . رافغتسا  درک و  یهاوخرذع 

ص 144. ج 1 ، ینالقسع ، رجح  نبا  ۀنماکلا ، رردلا  - 1
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اب یلع  هتفگ  هکنیا  تسا و  هتفگ  یلع  قح  رد  هک  یبـلطم  نیا  تهج  هب  دـناهداد  تبـسن  قاـفن  هب  ار  وا  یخرب  تسا ...  هدرک  هابتـشا  دروـم 
ار تسایر  وا  هکنیا  و  تناید ، هن  دـیگنج  تسایر  يارب  و  دیـسرن ، نآ  هب  یلو  درک  تفالخ  دـصق  ررکم  وا  هکنیا  و  دـش ، راوخ  شیاـهراک 

 ... ار لام  نامثع  تشادیم و  تسود 
: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  دوخ  رگید  یلاجر  باتک  رد  نینچمه  يو 

یف ام  یلع  لکتی  ظفحلا  یف  هعاستال  ناک  ّهنـال  اـّهناظم ، فینـصتلا  ۀـلاح  رـضحتسی  مل  یتلا  داـیجلا  ثیداـحألا  نم  ًاریثک  ّهدر  یف  ّدر  هّنکل 
(1) ع .)  ) یلع صیقنت  یلإ  ًانایحا  هتدا  یضفارلا  مالک  نیهوتل  ۀغلابم  نم  مکو  نایسنلل . دماع  ناسنإلا  هردص و 

یگدرتـسگ تهج  هـب  اریز  تـسا ؛ هدرک  در  دوـب  هدـیدن  ار  اـهنآ  رداـصم  هـک  اـجنآ  زا  ار  بوـخ  ثیداـحا  زا  يرایـسب  شیاـههیّدر  رد  وا 
نیهوت رد  شاهغلابم  هک  ار  يدراوم  رایـسب  هچ  و  تسا . نایـسن  ضرعم  رد  ناسنا  یلو  دومنیم ، دامتعا  دوب  شنهذ  رد  هچنآ  رب  شاهظفاـح 

. تسا هدناشک  ع )  ) یلع نیهوت  هب  ار  وا  یّلح ) رهطم  نبا   ) یضفار مالک 

ق) ت 868 ه .  ) یعفاش یقشمد  یمزراوخ  نامثع  نب  رمع  نب  دمحا  . 16

: دیوگیم وا  هرابرد  يواخس 
نیفلاخملا نم  هداقتعا  نع  هلأس  نمل  ًابیجم  لاق  ّهنا  ثیحب  ۀیمیت  نبا  عابتاو  لب  ۀیبرعلا  ۀیفئاطلا  یلع  ّطحلاب  ًاحرصم  ًانّید  ًاحلاص  ًاملاع  ناکو 

، یبرع نبا  ۀیبرغال  ۀکرابم  ۀنوتیز  يداقتعا  هل :

ص 319. ج 6 ، نازیملا ، ناسل  - 1
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(1) ۀیمیت ...  نبا  ۀیقرشالو 

باوج رد  هک  هیمیتنبا ، ناوریپ  هرابرد  هکلب  دوب ؛ هجهل  تحارص  لها  یبرع  تیفئاط  فیعضت  رد  هدوب و  رادنید  و  حلاص ، ملاع ، يدرم  وا 
یبرع و نبا  تاداقتعا  لثم  تسا  یبرغ  هن  هک  تسا  یکرابم  نوتیز  نم  داقتعا  دیوگیم : هدوب  فلاخم  وا  اب  هک  شداقتعا  دروم  رد  یلاؤس 

 ... هیمیتنبا تاداقتعا  لثم  یقرش  هن 

ق) ت 923 ه .  ) ینالطسق دّمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهش  . 17

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  يو 
ّدـضب لب  برقلا  نم  سیل  ّهناو  ۀیدّمحملا ، ۀیوبنلا  ةرایزلل  لاحرلا  ّدـش  عنم  نّمـضتی  بیجع  عینـش  مالک  انه  ۀـیمیت  نب  نیدـلا  یقت  خیـشللو 

(2) نینمؤملا . رودص  یفشف  ماقسلا ) ءافش   ) یف یکبسلا  نیدلا  یقت  خیشلا  هیلع  ّدر  و  کلذ ،
لمع هکنیا  و  تسا ، هیدّمحم  هیوبن  ترایز  تهج  هب  رفس  عنم  نّمـضتم  هک  دراد  یبیجع  تشز و  مالک  اجنیا  رد  هیمیتنبا  نیدلا  یقت  خیش 

هدرک و ّدر  ار  نآ  ماقـسلا » ءافـش   » رد یکبـس  نیدلایقت  خیـش  اذـل  تسادـخ . زا  يرود  بجوم  هکلب  تسین  ادـخ  هب  برق  بجوم  ترایز 
. تسا هداد  افش  ار  نینمؤم  ياهلد 
: دنکیم لقن  ۀیندللا » بهاوملا   » رد

ای یسابعلا : روصنملا  رفعجوبأ  هلأس  اّمل  ًاکلام  ّنا  يور  دقو 

ص 54. ج 2 ، عماللا ، ءوضلا  - 1
ص 574. ج 4 ، ینالطسق ، ۀیندللا ، بهاوملا  - 2
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ص49 
! هللادبعابأ

مدآ کیبا  ۀلیسو  کتلیـسو و  وهو  هنع  کهجو  فرـصت  ملو  کلام : هل  لاقف  وعدأو ؟ ۀلبقلا  لبقتـسا  مأ  وعدا  و  ص )  ) هللا لوسر  لبقتـسأأ 
(1) ۀمایقلا . موی  ّلجوّزع  هللا  یلإ  (ع )

هب ور  ای  منک ، اعد  میامن و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  ور  ایآ  هللادبعابا ! يا  درک : لاؤس  کلام  زا  یسابع  روصنم  رفعجوبا  نوچ  هک  هدش  تیاور 
تردـپ هلیـسو  وت و  هلیـسو  وا  هک  یلاح  رد  ینادرگیمرب  ترـضح  فرط  زا  ار  تتروص  ارچ  تفگ : وا  باوج  رد  کلام  میامن ؟ اعد  هلبق 

. تسا تمایق  زور  رد  ّلجوّزع  يادخ  دزن  ع )  ) مدآ
: دیوگیم هدرک  در  سنا  نب  کلام  هرابرد  ار  هّصق  نیا  هک  هیمیتنبا  ّدر  رد  وا 

، لحر اهیلإ  ّدُشیال  نا  طرـشب  رابتعإلاو  محرتلل  رازت  اّمنا  اّهنا  و  روبقلا ، میظعت  مدـع  وهو  ًابهذـم  هل  عدـتبا  ۀـیمیت - نبا  لجرلا - اذـه  نکلو 
نم یلع  بذک  ّهنا  يوعد  یلإ  لقتنا  همعزب ، اهب  هعفدی  ۀیهاو  ۀهبـش  هل  دجی  مل  اذإف  هعفدیامب ، یلابیال  لئاصلاک  هدـنع  هفلاخ  ام  ّلک  راصف 

(2)  ... هلقع نم  ربکأ  هملع  هیف : لاق  نم  فصنا  دقو  هفصن ، مدعو  ۀفزاجم  هیلإ ، بُسن 
تربع مّحرت و  تهج  هب  اهنت  هکنیا  و  تساهربق ، ندرکن  میظعت  نامه  هک  تسا  هتـشاذگ  تعدب  ار  یبهذم  هیمیتنبا - ینعی  درم - نیا  یلو 

هدرک هلمح  هک  تسا  یسک  دننامه  وا  دزن  شنافلاخم  مامت  اذل  دوشن . هتسب  رفس  راب  اهنآ  يوس  هب  هکنآ  طرـش  هب  درک  ترایز  دیاب  نتفرگ 
و

ص 194. ج 12 ، ۀّیندللا ، بهاوملا  حرش  - 1
. نامه - 2
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عافد شدوخ  زا  نآ  هلیسو  هب  ات  دشاب  هتـشادن  یتسـس  ههبـش  دوخ - نامگ  هب  نوچ - و  دنکیم . عفد  ار  وا  ياهلیـسو  هچ  هب  هک  درادن  یکاب 
رتشیب شلقع  زا  شملع  هک  دناهتفگ  وا  قح  رد  هنافصنم  اذل  و  تسا . هدروآ  يور  غورد  هب  نداد  تبـسن  هب  فاصنا  نودب  تهجیب و  دنک 

 ... تسا

ق) ت 974 ه .  ) یعفاش یمتیه  رجح  نبا  . 18

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  يو 
کلذ دارأ  نمو  هلاوقا ...  بذکو  هلاوحا  داسف  اونیب  نیذلا  ۀمئألا  حرـص  کلذبو  ّهلذاو ، همـصاو  هامعاو  هّلـضاو  هللا  هلذـخ  دـبع  ۀـیمیت  نبا 
مامإلا خیـشلاو  جاتلا  هدلوو  یکبـسلا  نسحلا  یبأ  داهتجإلا  ۀـبترم  هغولبو  هتلالجو  هتماما  یلع  قفتملا  دـهتجملا  مامإلا  مالک  ۀـعلاطمب  هیلعف 

ضرتعا لب  ۀیفوصلا  يرخأتم  یلع  هضارتعا  رصقی  ملو  ۀیفنحلاو . ۀیکلاملاو  ۀیعفاشلا  نم  مهریغو  مهرصع  لهأو  ۀعامج  مالسلادبع  نب  ّزعلا 
دقتعیو نزحو ، رعو  ّلک  یف  یمری  لب  نزو  همالکل  ماقیال  نا  لصاحلاو  یتأیـس . امک  ع )  ) بلاـطیبأ نب  یلعو  باـطخ  نب  رمع  لـثم  یلع 

نب یلع  رکذ  ّهنا  فلـسلا  ضعب  هنع  ربخا  و  هلعفو ...  هتدیقعو  هتقیرط  لثم  انراجا  هلدعب و  هللا  هلماع  لاغ ، لهاج  ّلضم  ّلاض  عدـتبم  ّهنا  هیف 
اطخا اذإ  باوصلا  کل  لصحی  نیأ  نم  يرعـش  تیلایف  ناکم ، ۀـئامثالث  نم  رثکا  یف  أطخا  ًاـیلع  ّنا  لاـقف : رخآ  سلجم  یف  ع )  ) بلاـطیبأ

(1)  ... کمعزب یلع 

ص 144. رجح ، نبا  ۀیثیدحلا ، يواتفلا  - 1
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ص51
لاوحا داسف  هک  یناماما  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسا ، هدومن  لیلذ  رک و  روک و  هارمگ و  راوخ و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ياهدـنب  هیمیتنبا 

ماما مالک  هب  هک  تسوا  رب  دنک  ادیپ  عالطا  نآ  زا  دهاوخیم  هک  یـسک  و  دـناهدومن ....  حیرـصت  نآ  هب  دـناهدرک  نایب  ار  شلاوقا  غورد  و 
نب ّزع  ماما  خیـش  جات و  شدـنزرف  یکبـس و  نسحلاوبا  ینعی  هدـش ، قافتا  شداهتجا  هبترم  هب  ندیـسر  شتلالج و  تماما و  رب  هک  دـهتجم 

وا دـنک . هعلاطم  ار  اهنآ  ياههتـشون  هدرک و  هعجارم  یفنح  یکلام و  یعفاش و  ياملع  زا  نانآ  ریغ  ناشرـصع و  لها  هعامج و  مالـسلادبع 
هک هنوگنامه  زین  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  باطخ و  نبرمع  لاثما  رب  هکلب  درکن ، روصحم  هیفوص  نیرخأتم  رب  ار  شـضارتعا  هک  دوب  یـسک 

و دوشیم . هتخادـنا  رود  هب  فسأت  لامک  اب  هکلب  درادـن  یـشزرا  چـیه  وا  مـالک  هکنیا  لـصاح  دومن . ضارتعا  درک  میهاوخ  هراـشا  نآ  هب 
دنک راتفر  شتلادع  هب  وا  اب  دنوادخ  تسا . ولغ  لها  لهاج و  هدـننکهارمگ و  هارمگ و  راذـگتعدب و  وا  هک  تسا  نیا  وا  هرابرد  ام  داقتعا 

وا دش ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  زا  يدای  وا  دزن  هک  هدش  هداد  ربخ  فلـس  یخرب  زا  دـهد ...  هانپ  شرادرک  هدـیقع و  شور و  لثم  زا  ار  ام  و 
هابتـشا یلع  وت  نامگ  هب  رگا  تسا  هدیـسر  وت  تسد  هب  باوص  اجک  زا  هک  متـسنادیم  شاک  يا  تسا . هدرک  هابتـشا  دروم  دصیـس  تفگ :

 ... تسا هدرک 
: دسیونیم نینچمه  وا 

یلَع َمَتَخ  َو  ٍْملِع  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  َو  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  نَمِم  امهریغو  ۀـیزوجلا  میق  نبا  هذـیملت  ۀـیمیت و  نبا  بتک  ام  یلإ  یغـصت  نا  كاـیاو 
ْنِم ِهیِدْهَی  ْنَمَف  ًةَواشِغ  ِهِرََصب  یلَع  َلَعَج  َو  ِِهْبلَق  َو  ِهِعْمَس 
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ص52
نم يده  یلع  مّهنا  کلذب  اونظف  ۀـقیقحلاو ، ۀعیرـشلا  جایـس  اوقرخو  لوسرلا  اودـعتو  دودـحلا  نودـحلملا  ءالؤه  زواجت  فیکو  ِهَّللا . ِدـَْعب 

(1) کلذک . اوسیل  مّهبر و 
ناشسفن ياوه  ار  دوخ  يادخ  هک  یناسک  یهد ، ارف  شوگ  نارگید  هیزوج و  میق  نبا  شدرگاش  هیمیتنبا و  ياههتـشون  هب  هکنیا  زا  زیهرپب 

یسک هچ  سپ  تسا . هتخادنا  هدرپ  ناشیاهمشچ  رب  هداهن و  رهم  ناشبلق  شوگ و  رب  هدومن و  هارمگ  دنراد  هک  یملع  اب  ار  اهنآ  هداد و  رارق 
سابل هدومن و  يّدعت  ص )  ) ربمایپ تاروتـسد  زا  هدرک و  زواجت  دودح  زا  نادحلم  نیا  هنوگچ  و  درکدـهاوخ ؟ تیادـه  ادـخ  زا  دـعب  ار  وا 

. دنتسین نینچ  هک  یلاح  رد  دنراگدرورپ  تیاده  هار  رد  هک  دناهدومن  نامگ  ناشراک  نیا  اب  دناهدرک و  هراپ  ار  تقیقح  تعیرش و 
: دیوگیم زین  و 

فینصت یف  یکبـسلا  یقتلا  هیلع  ّدرلا  یف  لاطا  ۀعامج و  نب  زعلا  لاق  امک  هللا  هّلـضا  دبع  ّهناف  ص ؛)  ) هترایز ّنسل  ۀیمیت  نبا  راکناب  رتُغی  الو 
(2)  ... لقتسم

هارمگ ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  ياهدنب  وا  اریز  دروخب ؛ ار  ص )  ) ادخلوسر ترایز  ندوب  تنس  دروم  رد  هیمیتنبا  راکنا  لوگ  دیابن  یـسک 
 ... تسا هداد  مالک  هلاطا  یلقتسم  باتک  رد  یکبس  یقت  وا  رب  ّدر  رد  هتفگ و  هعامج  نب  زع  هک  هنوگنامه  تسا ، هدرک 

ص 203. ۀیثیدحلا ، يواتفلا  - 1
ص 443. حاضیالا ، ۀیشاح  - 2
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ص53
: دیوگیم رگید  ياج  رد  وا 

(1) ص .)  ) هب لسوتلاو  ۀثاغتسإلا  رکنا  ّهنا  هلثُم ، مالسإلا  لهأ  نیب  اهب  راصو  هلبق  ملاع  اهلقی  مل  یتلا  ۀیمیت  نبا  تافارخ  نم 
عقاو شنزرـس  دروم  ناناملـسم  نیب  رد  نآ  هب  داقتعا  هطـساو  هب  هدشن و  دقتعم  ار  نآ  وا  زا  لبق  یملاع  چیه  هک  هیمیتنبا  تافارخ  هلمج  زا 

. تسا هدومن  راکنا  ار  ص )  ) ربمایپ هب  لسوت  هثاغتسا و  وا  هکنیا  هدش 
: دیوگیم ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  تهج  هب  رفس  میرحت  رد  هیمیتنبا  ّدر  رد  وا 

 ... ۀمیرکلا ۀـیآلا  هیلع  تّصن  يذـلا  ءیجملا  ظفلک  روزملا ، ناکم  یلإ  رئازلا  ناکم  نم  لاقتنإلا  یعدتـست  اّهنا  رفـسلل  ةرایزلا  لومـش  هجو 
(2) ۀبرق . اهیلع  ۀفقوتملا  ۀبرقلا  ۀلیسو  ّنا  اهیلع  قفتملا  ةدعاقلاو  ۀبرق ...  اهیلإ  رفس  ّلک  ناک  ۀبرق  ةرایز  لک  تناک  اذإو 

ناکم فرط  هب  رئاز  ناکم  زا  لاقتنا  مزلتـسم  ترایز »  » هملک هکنیا  دوشیم  زین  ترایز  تهج  هب  رفـس  لـماش  تراـیز  هملک  هکنیا  رب  لـیلد 
هب يرفـس  ره  دـشاب  بّرقت  ثعاب  یترایز  ره  رگا  لاـح  تسا ...  هدومن  حیرـصت  نآ  رب  همیرک  هیآ  رد  هک  ءیجم »  » ظـفل لـثم  تسا ، روزم 
هک يزیچ  هب  ندیـسر  يارب  هلیـسو  هک  تسا  نیا  دـنراد  قافتا  نآ  رب  همه  هک  ياهدـعاق  و  دوب ...  دـهاوخ  برقت  ثعاـب  زین  تراـیز  يوس 

. تسا بّرقت  بجوم  زین  نآ  تسادخ ، هب  برقت  ثعاب 

ق) م 1303 ه .  ) یعفاش سربیب  لدع  ناوضر  خیش  . 19

ص 148. مظنملا ، رهوجلا  - 1
ص 23. نامه ، - 2
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ص54
: دیوگیم يو 

ۀیباهولاۀفئاطلا سیئر  وهو  ًاحبقو ، ًافخـس  هیلع  دازو  ۀیمیت  نبا  عبتو  رـشع ، یناثلا  نرقلا  یف  باهولادبع  نب  دّـمحم  ۀـیمیت  نبا  دـعب  رهظ  ّمث 
(1) ملعلا ...  لهأ  نم  ناکو  باهولادبع  نب  نامیلس  خیشلا  هوخا  هنم  أربتو  هللا ، مهحبق 

هفئاط سیئر  وا  و  دوزفا ، وا  دـیاقع  حـبق  تفاخـس و  رب  هک  درک  روهظ  مهدزاود  نرق  رد  باهولادـبع  نب  دّـمحم  هیمیتنبا  زا  دـعب  هاـگنآ 
هک تسج  يّربت  وا  زا  باهولادـبع  نب  نامیلـس  خیـش  شردارب  هک  تسا  یـسک  وا  دـنادرگ . حـیبق  ار  نانآ  هرهچ  دـنوادخ  هک  تسا  هیباهو 

 ... دوب ملع  لها  زا  يدرم 

ق) م 1350 ه .  ) یعفاش یناهبن  لیعامسا  نب  فسوی  . 20

: دیوگیم يو 
ۀیدّمحملا ۀمألا  اوعفن  دـقو  نیملـسملا ، ءاملع  رباکأو  نیدـلا  ۀـمئا  نم  مّهنا  يداهلادـبعنباو  میقلا  نبا  هذـیملتو  ۀـیمیت  نبا  یف  دـقتعا  ّینإ 

هللااب مسقاو  ۀمیظع ، ًارارضا  نیملسملاو  مالـسإلا  اهب  اوّرـضاو  ۀثاغتـسإلاو ، ةرایزلا  عنم  ۀعدب  یف  ۀئاسالا  ۀیاغ  اؤاسا  نا  ًامیظع و  ًاعفن  مهملعب 
یلع ئرتجی  ًاملسم  ّنا  دقتعا  نکأ  مل  ص )  ) یبنلا نوئش  یف  بابلا  اذه  یف  مهمالک  یلع  عالطإلا  لبق  ّینا  میظعلا 

ص 41. ۀیباهولا ، ۀیفلسلا  - 1
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ص55
ةدـشل اهرـشن  ةدایز  یف  ًاببـس  نوکی  نا  نم  ًافوخ  اهیلع  ّدرلل  ولو  اهرکذ  یلع  رـساجتا  الف  مهتارابع  رکذ  یف  رّکفتا  رهـشأ  ذـنم  ّیناو  کلذ 

(1) اهتعاظف ... 
هک دناهدوب  ناناملـسم  ياملع  ناگرزب  نید و  ناماما  زا  هک  مدقتعم  يداهلادـبع  نبا  میقنبا و  شدرگاش  هیمیتنبا و  دروم  رد  نم  هکنادـب 

مالـسا و هب  و  هدومن ، ار  بدا  هئاـسا  تیاـهن  هثاغتـسا  تراـیز و  عنم  تعدـب  رد  هچرگ  دـنداد ، یمیظع  عفن  دوخ  ملع  اـب  ار  يدّـمحم  تما 
رد باب  نیا  رد  نانآ  مالک  زا  ندرک  ادیپ  عالطا  زا  لبق  هک  منکیم  دای  مسق  گرزب  يادخ  هب  دناهدرک . دراو  یگرزب  ياهررض  ناناملـسم 

رّکفت اهنآ  تارابع  رکذ  رد  هاـم  دـنچ  تدـم  رد  و  دـشاب ، هتـشاد  یتأرج  نینچ  یناملـسم  هک  مدرکیمن  ناـمگ  ص ،)  ) ادـخ لوسر  نوئش 
تدـش تهج  هب  اهنآ  رـشن  يداـیز  ببـس  مدیـسرتیم  نوچ  اـهنآ ؛ رب  ندرک  ّدر  يارب  هچرگ  متـشادن ، ار  اـهنآ  لـقن  رب  تأرج  مدرکیم و 

 ... موش اهنآ  حاضتفا 

ق) م 1376 ه .  ) یعفاش یمازع  یعاضق  ۀمالس  خیش  . 21

: دیوگیم هیمیتنبا  ّدر  رد  وا 
نیذلا نیثدحملا  ۀلهجو  ۀیمارکلا  نم  هقبـس  نّمم  میـسجتلا  لهأ  مالـسإ  خیـشو  هیبشتلا  لهأ  ۀضیب  نع  نیعفادـملا  ماما  يرت  ّکنا  بجعلاو 

یلازغلا مالسإلا  ۀجحو  نیمرحلا  مامإ  یمری  ۀیمیت ، نباب  فورعملا  میلحلادبع  نب  دمحأ  نوظفحی ، امیف  هقف  مهل  سیلو  نوظفحی 

ص 62. یناهبن ، فسوی  قحلا ، دهاوش  - 1
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(1)  ... يراصنلاو دوهیلا  نم  ًارفک  دشأ  امّهناب 

هک ینکیم  هدهاشم  ار  لهاج  ناثدحم  قباس و  هیمارک  زا  میـسجت  لها  مالـسا  خیـش  هیبشت و  لها  تیثیح  زا  ناعفادم  ماما  وت  هکنیا  بیجع 
هیمیتنبا هب  فورعم  میلحلادـبع  نب  دـمحا  هک  وا  دـنرادن . لمأت  مهف و  دـنیامنیم  ظفح  هچ  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـننکیم  ثیدـح  ظـفح 

 ... تسا رتدیدش  اراصن  دوهی و  زا  ناشرفک  هک  دزاسیم  مهتم  ار  یلازغ  مالسالا  تجح  نیمرحلا و  ماما  تسا ،

ق) م 1400 ه .  ) یعفاش يدرک  نیما  دّمحم  نیدلا  مجن  . 22

: دیوگیم يو 
اّمم یلاعت ، هللا  قح  یف  ناکملاو  ۀـهجلاو  میـسجتلاو  هیبشتلاب  لوقلا  نم  ۀـیدوهی  عدـب  مالـسإلا  لـهأ  نیب  ۀیـضاملا  نورقلا  یف  تمجن  دـقف 

 ... مالسإلا لهأ  ضعب  یلع  ۀلفغلا  تلخدو  هیلع ، مهدقحل  ًاذیفنت  مالسإلا  ءادعأ  يدیأ  هتلمع 
نب دـمحأ  یعدـی  لـجر  دـی  یلع  ًارطخ  اـهنع  لـقتال  اـهل  تاوخأ  یلإ  شعتنت  عدـبلا  هذـه  تذـخأ  نماـثلا  نرقلا  لـئاوأ  تناـک  اذإ  یّتـح 

وأ ضرغ  هل  ناک  نم  ّالإ  هرصانی  نم  هرصع  یف  قبی  مل  یّتح  اهعفد  یف  ۀعامجلاو  ۀنسلا  لهأ  نم  ءاملعلا  ماقف  ینارحلا ، ۀیمیت  نب  میلحلادبع 
(2) ضرم ...  هبلق  یف 

هب لوق  لیبق  زا  يدوهی  ییاهتعدب  مالسا  لها  نیب  نیشیپ  ياهنرق  رد 

ص 61. یعاضق ، همالس  نآرقلا ، ناقرف  - 1
ص 2. نآرقلا ، ناقرف  باتک  همدقم  - 2
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ص57 
ات تسا ، هدوب  مالسا  نانمشد  ياههتخادرپ  هتخاس و  زا  هک  هتـشاد  دوجو  لاعتم  يادخ  قح  رد  ناکم  تهج و  هب  داقتعا  میـسجت و  هیبشت و 

 ... دناهدوب لفاغ  اهنآ  زا  مالسا  لها  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  دنزاس ، مکحم  مالسا  ّدض  رب  ار  دوخ  هنیک 
هدوبن دوهی  ياهراک  زا  رتمک  اهنآ  رطخ  هک  تفرگ  دوخ  هب  تروص  اهنآ  هیبش  يرگید  تروص  هب  اهتعدـب  نیا  هک  متـشه  نرق  لـیاوا  اـت 
لباقم رد  تعامج  تنـس و  لها  ياملع  هک  تفرگ ، ماجنا  یناّرح  هیمیت  نب  میلحلادـبع  نب  دـمحا  مان  هب  يدرف  تسد  هب  اـهراک  نیا  تسا .

رد ای  هدوب و  ضرغ  ياراد  هک  یـسک  رگم  دـنک  ترـصن  يرای و  ار  وا  ات  دـنامن  یقاب  یـسک  وا  رـصع  رد  هک  يروط  هب  دـندرک ، مایق  اهنآ 
 ... تسا هدوب  ضرم  شبلق 

یعفاش فاقس  یلع  نب  نسح  . 23

: دیوگیم س )  ) ارهز ترضح  اب  هیمیتنبا  دنت  دروخرب  هرابرد  وا 
ءاسن ةدیـساّهنا  اهحدـمب و  لمجلا  کلت  ضعب  یف  رهاظتو  ءاجرع ، ۀـیوتلم  ۀـقیرطب  هرکذ  و  ( 169 / 2  ) هتنـس جاهنم  یف  هرکذ  کـلذ  ضعب 

لیوأتو هنع ، عافدلا  لبقنالو  ۀطرولا ، هذه  نم  اندنع  جرخم  هل  سیلو  ّمذـلاو !! نعطلا  ّالإ  قحتـسیامب ) هللا  هلماع   ) هلوق ءارو  سیلو  نیملاعلا ،
(1) اوبأ . مأ  نوفلاخملا  ءاش  ضیغب ؛ مّسجم  ثیبخ و  یبصان  وهف  هجو !! يأب  كانه  هتاملک  ضعب 

اب هدروآ و  ص 169 » ۀنسلا ج 2 ، جاهنم   » رد ار  بلاطم  نیا  زا  یخرب 

ص 737. ج 2 ، فاقسلا ، لئاسر  عومجم  - 1
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یلو تسا ، ملاع  نانز  نیرتهب  وا  هکنیا  هدومن و  حدـم  ار  ترـضح  اـههلمج ، نآ  زا  یخرب  رد  هدرک و  رکذ  ار  نآ  لزلزتم  هدـیچیپ و  قیرط 
يارب یهار  ام  دزن  وا  يارب  و  دنک . هلماعم  تسا  قحتسم  هچنآ  هب  وا  اب  دنوادخ  تسین . ترضح  تمذم  نعط و  زج  تاملک  نیا  زا  وا  فده 

یبصان و یـصخش  وا  سپ  میریذـپیمن ؛ هجو  چـیه  هب  ار  شتاملک  زا  یخرب  لیوأت  وا و  زا  عاـفد  زگره  تسین و  شراـتفرگ  نیا  زا  جورخ 
. دنهاوخن ای  دنهاوخب  بلطم  نیا  نافلاخم  دراد ، توادع  هتسناد و  مسج  ار  دنوادخ  هک  تسا  ثیبخ 

یعفاش يدعس  يوابج  نامحرلادبع  نب  دّمحم  نب  قراط  . 24

ینارحلا حرـش  یف  نیملا  فشک   » اهنآ زا  یکی  هک  هدرک  فیلأت  هیمیتنبا  ّدر  رد  باتک  راـهچ  تسا  ناـنبل  يادیـص  رهـش  ياـملع  زا  هک  وا 
: دیوگیم باتک  نآ  همدقم  رد  وا  تسا . نیصح » نبا  ثیدحل 

یعالطا دـعب  کلذو  لـقنلاو ...  لـقعلا  یلع  هئارتفاو  ینارحلا  ۀـیمیتنبا  ناـتهب  هیف  تنّیب  بذـکلا  يأ  نیملا ) فشک   ) هتیمـسا باـتک  اذـهف 
عون مدـق  یلع  اهیف  هصوصن  ضعب  انلقن  اّمم  اهریغو  ۀّیدفـصلاو  ۀنـسلا ، جاهنمو  ضراـعتلا ، ءرد  و  يواـتفلا ، عومجمک  هبتک  یلع  لّـصفملا 

(1)  ... هیلع انددرو  هبهذم  هیف  انلّصف  يذلا  للزلا ) فشک   ) باتک یف  ملاعلا 
تمهت نآ  رد  مدیمان و  غورد  ینعی  نیملا ) فشک   ) مسا هب  ار  باتک  نیا 

. يدعس قراط  نیملا » فشک   » باتک همدقم  - 1

یعفاش يدعس  يوابج  نامحرلادبع  نب  دّمحم  نب  قراط  . 24www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


ص59
عومجم  ) نوچمه وا  ياهباتک  زا  نم  لصفم  عالطا  زا  دعب  نیا  و  مدرک ...  نایب  لقن  لقع و  هب  ار  شیاوران  ياهتبسن  یناّرح و  هیمیتنبا 

نآ زا  میدرک و  لقن  ار  نآ  صوصن  زا  یخرب  هک  تسوا  ياهباتک  رگید  و  ۀیدفـصلا )  ) و ۀنـسلا ) جاهنم   ) و ضراـعتلا ) ءرد   ) و يواـتفلا )
ّدر ار  نآ  هداد و  لیـصفت  ار  شبهذـم  لّصفم  روط  هب  نآ  رد  هک  تسا  لـلزلا ) فشک   ) باـتک رد  ملاـع  عون  ندوب  میدـق  هب  داـقتعا  هلمج 

 ... میاهدومن
: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  نینچمه  يو 

ّالإ سیل  ّهناو  قیقحتلا ، یلع  عدتبملا  اذه  ۀناکم  اوفرعیل  قحلا ، یلإ  هب  نیرتغملاو  نینوبغملا  نع  الضف  هعابتا  ةریصب  فشک  یلاعت  هللا  لأساف 
(1) ۀعامجلا . ۀقُرفو  ۀلالضلا  ۀعدب  ّالإ  هیف  درفنا  امیف  سیل  قیدنز ، قرام 

هدش و نوبغم  هک  یناسک  هب  دسر  هچ  ات  دنک ، تیاده  قح  هب  ار  نانآ  دهد و  وا  ناوریپ  هب  تریـصب  مشچ  هک  مهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا 
و تسین ، رفاک  نید و  زا  هدش  جراخ  يدرف  زج  وا  هکنیا  دننادب و  یبوخ  هب  ار  راذگتعدب  نیا  هاگیاج  ات  دندروخ ، ار  وا  ياهفرح  لوگ 

. تسا هدرک  تقرافم  تعامج  زا  هدوب و  هارمگ  راذگتعدب و  اهنت  شّذاش  درفنم و  تاداقتعا  رد 

یعفاش حودمم  دیعس  دومحم  . 25

: دسیونیم ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  تایاور  هب  تبسن  هیمیتنبا  فیعضت  هرابرد  تسا ، تنس  لها  رصاعم  ناثدحم  زا  هک  وا 

«. نیملا فشک   » باتک همتاخ  - 1
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لآ لئاضف  یف  اهرکنی  یتلا  ثیداحألا  یف  ًاءزج  تبتک  دقو  تارابعلا . هذه  لثم  یف  هتعقوا  ۀـیمیت  نبا  تاموصخو  عرـست . هنم و  أطخ  اذـهو 

. رتاوتم وهو  ةالاوملا »  » ثیدح فعـض  نا  یلإ  تیبلا  لآ  لئاضف  یف  ططـشلا  ۀیمیتنباب  غلب  دقو  یـضفارلا ، یلع  ّهدر  یف  ۀتباث  یهو  تیبلا ،:
یف لبنح  نب  دمحأ  هماما  هجرخأو  ملسم ، طرـش  یلع  وهو  ( 104 یـضفارلا 4 / یلع  ّدرلا  ، ) بذک نمؤم ) لک  یلو  تنأ   ) ثیدح نع  لاقو 

(. 110 / 3  ) مکاحلاو ( 6929  ) نابح نبا  هحّحص  و  (، 269 / 5  ) يذمرتلا و  ( 829  ) یسلایطلا و  ( 437 / 4  ) هدنسم
بیرتسیال ثیدحلا  اذه  (: 228 / 3  ) لاق ًایلع .) مهـضغبب  ّالإ  ص )  ) هللا لوسر  دهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  اّنک  ام   ) رمع نبا  ثیدح  نع  لاقو 

. بوذکم عوضوم  ّهنا  ثیدحلاب  ۀفرعملا  لهأ 
. قفانم ّالإ  ینضغبیالو  نمؤم  ّالإ  ینّبحی  ّالإ  ص )  ) یمألا یبنلا  دهعل  ّهنا  هریغو : ( 78  ) ملسم حیحص  یفف  حیحص . ثیدح  وهو 

راصنألا یقفانم  فرعن  اّنک  اّمنا  لاق : يردخلا ، دیعسیبأ  نع  يراخبلا  طرش  یلع  دانساب  ( 979  ) لئاضفلا یف  لبنح  نب  دمحأ  هماما  جرخأو 
. ًایلع مهضغبب 

. یلعل مهضغبب  ّالإ  راصنألا  رشعم  انیقفانم  فرعن  اّنک  ام  لاق : رباج  نع  نسح  دانساب  ( 169 هدئاوز 3 /  ) رازبلا دنسم  یفو 
. بذک (: 9 / 3  ) ۀیمیت نبا  لاق  ینّبحا .) دقف  هّبحا  نم  : ) لوقی ص )  ) هللا یبن  تعمس  لاق : یلعل ؟ کبح  ّدشا  ام  ناملسل : لجر  لاقو 

، ۀملس ما  نع  ( 901 / 380 / 23  ) یناربطلل ریبکلا  مجعملا  یف  رخآو  (، 130 / 3  ) كردتسملا یف  نسح  قیرط  هلف  هریغل ، حیحص  لب  تلق :
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. نسح هدانسا  و  (: 132 / 9  ) عمجملا یف  یمثیهلا  هنع  لاق 

ءیش یف  سیل  و  ص )  ) هللا لوسر  یلع  عوضوم  بذک  اذه  (: ) 300 / 2  ) ۀیمیت نبا  لاق  کملس ) یملسو  کبرح  یبرح  یلع ! ای  : ) ثیدحو
(. فورعم دانساب  يور  الو  ۀفورعملا ، ثیدحلا  بتک  نم 

نسح دهاش  هلو  دمحا ، مامإلا  قیرط  نم  ( 149 / 3  ) مکاحلا هجرخأو  (، 1350  ) ۀباحصلا لئاضف  یف  دمحأ  هماما  هجرخأو  ةأرج  هذه  تلق :
(. 149 / 3  ) یناربطلاو ( 149 / 3  ) مکاحلاو (، 699 / 5  ) يذمرتلا هجرخأ 

نم لیقف : مهّبحب . ینرمأو  یباحصأ  نم  ۀعبرأ  ّبحی  ّهنا  یلإ  یحوأ  هللا  ّنإ   ) ثیدح
(. رذوبأو دادقملاو ، ناملسو ، مهدّیس ، یلع  لاق : هللا ؟ لوسر  ای  مه 

. هب موقی  دانسا  هل  سیلو  عوضوم ، لب  فیعض  (: 173 / 3  ) ۀیمیت نبا  لاق 
(1)  ... دهاش هلو  يذمرتلا ، هنّسحو  (. 149  ) هجام نبا  و  (، 3718  ) يذمرتلاو (، 351 / 5  ) دنسملا یف  لبنح  نب  دمحأ  هماما  هجرخأ  تلق :

و تسا ، هتخادنا  تارابع  هنوگنیا  لثم  رد  ار  وا  هیمیتنبا  ياهینمشد  و  ثیداحا ، فیعضت  رد  نتـشادتعرس  وا و  زا  تسا  ییاطخ  نیا  و 
وا یلو  دـناتباث  یگمه  هک  یثیداحا  ماهتـشون ، هدرک  راکنا  ار  اهنآ  هیمیتنبا  هک  تیب : لها  لیاضف  ثیداحا  هرابرد  ار  یلقتـسم  باتک  نم 

تسا . هدرک  در  ار  اهنآ  یّلح - همالع  یضفار - اب  تفلاخم  رد 

.21 صص 20 - حودمم ، ةرایزلا ، لسوتلا و  ثیداحا  جیرختل  ةرانملا  عفر  - 1
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« تالاوم  » ثیدح هک  يّدح  هب  تسا ، هدز  ص )  ) ربمایپ تیب  لآ  لیاضف  هرابرد  یطوبرمان  ياهفرح  هک  هدیـسر  ییاج  هب  هیمیتنبا  راک  و 
رد تسا  غورد  هـتفگ : ( 104 یـضفارلا 4 / یلع  ّدرلا   ) باتک رد  نمؤم ) لـک  یلو  تنا   ) ثیدـح هراـبرد  و  تسا . هدرک  فیعـضت  ار  رتاوتم 

(269 / 5  ) يذمرت و  ( 829  ) یسلایط و  ( 437 / 4  ) شدنسم رد  ار  نآ  لبنح  نب  دمحا  وا  ماما  و  دراد ، ار  ملسم  دزن  تحص  طرـش  هک  یلاح 
. دناهدومن حیحصت  ار  نآ  ( 110 / 3  ) مکاح و  ( 6929  ) نابح نبا  و  هدرک ، لقن 

هب تفرعم  لها  ثیدح  نیا  رد  هتفگ : میتخانشیم ) یلع  ضغب  اب  اهنت  ار  ص )  ) ادخ لوسر  رصع  رد  ناقفانم  ام   ) رمع نبا  ثیدح  هرابرد  و 
رگید و  ( 78  ) ملـسم حیحـص  رد  اریز  حیحـص ؛ تسا  یثیدح  هک  یلاح  رد  (، 228 / 3  ) تسا غورد  یلعج و  هک  دـناهدرکن  کش  ثیدـح 

ارم درادن  نمشد  و  نمؤم ، رگم  ارم  درادن  تسود  هک  تسا  یّما  ربمایپ  دهع  نامه  نیا  : ) دومرف ع )  ) یلع ترضح  هک  تسا  هدمآ  اهباتک 
(. قفانم رگم 

ناقفانم ام  : ) تفگ هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعسوبا  زا  دراد  ار  يراخب  طرش  هک  يدنس  اب  لئاضفلا 979 )  ) رد لبنح  نب  دمحا  شماما  زین  و 
(. میتخانشیم یلع  ضغب  اب  ار  راصنا 

هب تبسن  ناشضغب  اب  اهنت  ار  راصنا  تعامج  ناقفانم  ام  : ) تفگ هک  هدرک  لقن  رباج  زا  نسح  دانـسا  اب  ( 169 شدئاوز 3 /  ) رازب دنسم  رد  و 
(. میتخانشیم یلع 

ار یلع  هزادنا  نیا  ات  هک  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  تفگ : ناملس  هب  يدرم  و 
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(. تسا هتشاد  تسود  ارم  متح  روط  هب  درادب  تسود  ار  وا  سک  ره  : ) دومرف هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  تفگ : وا  يراد ؟ تسود 

.9 تسا 3 / غورد  ثیدح  نیا  دیوگیم : هیمیتنبا 
، تسا ( 130 / 3  ) كردتسم رد  یبوخ  قیرط  نآ  يارب  دشابیم و  حیحـص  نآ  تاعباتم  دهاوش و  تهج  هب  ثیدح  نیا  هکلب  میوگیم : نم 

نسح دنس  اب  ( 132 / 9  ) دئاوزلا عمجم  رد  یمثیه  هک  دشابیم  هملـسما  زا  ( 901 / 380 / 23  ) یناربط ریبـکلا ) مجعملا   ) رد يرگید  قیرط  و 
. تسا هدروآ 

ص)  ) ربمایپ هب  غورد  هب  هک  هتـسناد  بذـک  هیمیتنبا  ار  تسا ) وت  اب  حلـص  نم ، اب  حلـص  وت و  اب  گنج  نم ، اب  گنج  یلع ! يا   ) ثیدـح و 
(. 300 / 2 . ) هدش تیاور  یفورعم  دانسا  هب  هن  فورعم و  ياهباتک  زا  کی  چیه  رد  هدش و  هداد  تبسن 

دمحا ماما  قیرط  زا  ( 149 / 3  ) مکاح و  ( 1350 ( ) ۀباحـصلا لئاضف   ) رد دمحا  شماما  هک  یلاح  رد  وا ، زا  تسا  یتأرج  نیا  میوگیم : نم 
: ثیدح دناهدرک . لقن  نآ  يارب  ( 149 / 3  ) یناربط و  ( 149 / 3  ) مکاح و  ( 699 / 5  ) يذمرت هک  دراد  یبوخ  دهاش  زین  و  دناهدرک ، جـیرخت 

هتفگ ترـضح  هب  تسا . هدرک  اهنآ  تبحم  هب  رومأم  ارم  دراد و  تسود  ار  مباحـصا  زا  رفن  راهچ  وا  هک  دومن  یحو  نم  هب  دـنوادخ  انامه  )
نآ هرابرد  ( 173 / 3  ) هیمیتنبا رذوبا .) دادقم و  ناملس و  و  تسا ، نانآ  رورس  هک  یلع  دومرف : ترـضح  ادخ ؟ لوسر  يا  دننایک  نانآ  دش :

. درادن دنک  ادیپ  مایق  نآ  هب  هک  يدنس  و  تسا ، یلعج  هکلب  فیعض  دیوگیم :
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نآ يذمرت  هدرک و  لقن  ( 149  ) هجام نبا  و  ( 3718  ) يذمرت و  ( 351 / 5  ) دنـسم رد  لبنح  نب  دمحا  شماما  ار  ثیدح  نیا  میوگیم : نم 

 ... تسا يدهاش  نآ  يارب  هدرمش و  نسح  ار 

هیمیتنبا هرابرد  یفنح  ياملع  هاگدید  مود :

ق) م 710 ه .  ) یفنح یجوّرس  میهاربا  نب  دمحا  سابعلاوبا  نیدلاسمش  ةاضقلا  یضاق  . 1

: دیوگیم وا  هرابرد  يدرب  يدرغت  نبا 
(1) مالکلا . ملع  یف  ۀیمیت  نبا  یلع  تاضارتعا  هلو  یّتش  مولع  یف  ًاعراب  ناک 

. تسا هدرک  دراو  مالک  ملع  رد  هیمیتنبا  رب  ار  یتاضارتعا  زین  تشاد و  صصخت  يددعتم  مولع  رد  وا 
: دیوگیم وا  هرابرد  ینالقسع  رجح  نبا 

(2) ثحابلا . حیحص  بدأتم  فصنم  هیف  وهو  ۀیمیت ، نبا  یلع  ّدرلا  هتافینصت : نمو 
. تسا هدرک  ثحب  حیحص  روط  هب  هنابّدؤم و  هنافصنم و  نآ  رد  هک  تسا  هیمیتنبا ) یلع  ّدرلا   ) باتک وا ، تافینصت  زا 

ق) م 1014 ه .  ) یفنح يوره  يراق  دّمحم  ناطلس  نب  یلع  اّلم  . 2

: دیوگیم افشلا » باتک  حرش   » رد وا 
ةرایزل رفسلا  مّرح  ثیح  ۀلبانحلا  نم  ۀیمیت  نبا  طّرف  دقو 

ص 213. ج 9 ، يرغت ، نبا  ةرهازلا ، موجنلا  - 1
ص 42. رجح ، نبا  رصم ، ةاضق  نع  رصإلا  عفر  - 2
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(1) ( ... ص  ) یبنلا

 ... تسا هدرک  میرحت  ار  ص )  ) ربمایپ ترایز  تهج  هب  رفس  هدرک و  یهاتوک  هلبانح  زا  هیمیتنبا 
: دیوگیم زین  وا 

نیدـلا نم  مولعم  ۀـبرق  ةرایزلا  نوک  لاق : ثیح  هریغ ، طرفا  امک  ص ،)  ) یبنلا ةراـیزل  رفـسلا  مّرح  ثیح  ۀـلبانحلا  نم  ۀـیمیت  نبا  طرفا  دـقو 
ّهنال ًارفک ، نوکی  بابحتسإلاب  هیف  ءاملعلا  عمجأ  ام  میرحت  ّنال  باوصلا ؛ یلإ  برقأ  یناثلا  ّلعلو  رفکلاب ، هیلع  موکحم  هدهاجو  ةرورضلاب ،

(2) بابلا . اذه  یف  هیلع  قفتملا  حابملا  میرحت  قوف 
: هتفگ هک  اجنآ  هدرک  طارفا  زین  وا  ریغ  هک  هنوگنامه  تسا  هدرک  طارفا  ص )  ) ربمایپ ترایز  تهج  هب  رفـس  میرحت  رد  هلبانح  زا  هیمیتنبا 
هب مود  لوق  دیاش  و  دـشابیم ، رفاک  دـنک  راکنا  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  مولعم  شندوب  يرورـض  نید  رد  هک  تسا  یبرق  روما  زا  ترایز 

حابم میرحت  قوف  وا  هکنآ  تهج  هب  دـشابیم ؛ رفک  تسا  نآ  بابحتـسا  رب  اـملع  عاـمجا  هک  یلمع  میرحت  اریز  دـشاب ؛ رتکـیدزن  باوص 
. تسا یقافتا  باب  نیا  رد  هک  تسا 

ق) م 1304 ه .  ) یفنح يونکل  یحلادبع  دّمحم  تانسحلاوبا  . 3

: دیوگیم وا 
اهیف ۀیمیتنبا  مالک  مالسلاو  ةالصلا  هیلع  مانألا  ریخ  ةرایز  ۀلأسم 

ص 152. ج 2 ، يراق ، یلعالم  افشلا ، حرش  - 1
. وا زا  لقن  هب  ص 177  یناهبن ، قحلا ، دهاوش  - 2
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(1) ًاضیأ ...  يوبنلا  ربقلا  ةرایز  سفن  مرحی  و  ۀیصعم ، هلعجیو  ص )  ) لوسرلا ربق  ةرایزل  رفسلا  مرحی  ّهناف  مالکلا ؛ شحافأ  نم 

ترایز تهج  هب  رفس  وا  اریز  تسا ؛ تاملک  نیرتتشز  زا  نآ  رد  مالسلا - ةالـصلا و  هیلع  مدرم - نیرتهب  ترایز  هلأسم  رد  هیمیتنبا  مالک 
 ... تسا هدرک  میرحت  زین  ار  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  سفن  هتسناد و  تیصعم  ار  نآ  هدرک و  میرحت  ار  ص )  ) ربمایپ ربق 

یفنح يراخب  ءالع  دمحم  نب  دمحم  . 4

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
هعیدبتب حّرصف  هیلع ، کلذ  مکحتسا  نا  یلإ  هبلق  هنع  رفنیو  أطخلا ، نم  هل  رهظ  امب  بیجیف  اهب  درفنا  یتلا  ۀیمیت  نبا  تالاقم  نع  لأُسی  ناک 

(2) رفاک ...  قالطإلا  اذهب  وهف  مالسإلا  خیش  ّهنا  ۀیمیتنبا  یلع  قلطا  نم  ّنا  هسلجم  یف  حّرصی  راص  مث  هریفکت ، مث 
زا شبلق  وا  تسا . هدرک  هابتـشا  اطخ و  اهنآ  رد  هک  دنادیم  باوج  وا  دشیم و  لاؤس  هدوب  نآ  هب  درفنم  هک  هیمیتنبا  نانخـس  هرابرد  وا  زا 
هب وا  راـک  و  درک . ریفکت  ار  وا  سپـس  دومن و  وا  يراذـگتعدب  هب  حیرـصت  اذـل  تفاـی . ماکحتـسا  رما  نیا  رب  هکنیا  اـت  دوب  رفنتم  هیمیتنبا 

دهاوخ رفاک  شراک  نیا  اب  دنک  قالطا  ار  مالسالا » خیـش   » بقل هیمیتنبا  رب  سکره  هکنیا  هب  درک  حیرـصت  شـسلجم  رد  هک  دیـسر  ییاج 
 ... دش

قوزرم نب  دماحوبا  . 5

ص 173. ج 1 ، يدونمس ، میهاربا  نیتقرفلا ، یلع  ّدرلا  یف  نیرادلا  ةداعس  - 1
ص 137. ج 2 ، یناکوش ، یلع  نب  دّمحم  علاطلا ، ردبلا  - 2
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ص67
: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 

هلامف هلوقو  هیأر  یلإ  دـقنی  ملو  هفلاخ  نم  ّلک  ّنأو  لیلد ، هیلع  مقی  مل  مأ  ریفکتلا  یلع  لیلدـلا  ماقأ  ءاوس  هفلاخ ، نم  ریفکت  یف  عراسم  ّهنا 
(1) ریقحتلاو . ریهشتلاو  ریفکتلا  یلإ 

دـش وا  فلاـخم  هک  سکره  هکنیا  و  ریخ ، اـی  دـشاب  هدرک  هماـقا  لـیلد  وا  ریفکت  رب  هچ  دادیم  جرخ  هـب  تعرـس  شناـفلاخم  ریفکت  رد  وا 
. تسا ریقحت  یماندب و  ریفکت و  هب  وا  تشگزاب  دشن  شلوق  يأر و  میلستو 

: دیوگیم هیمیتنبا  ناوریپ  هرابرد  زین  وا 
مّهنا یمالـسإلا  ملاعلل  مهـسفنأ  یلع  هولّجـسف  هلئاق ، نم  هل  ةدابعو  كرـش  وهف  لعف  وأ  لوق  نم  ص )  ) هلـالجا هیف  اـم  ّلـک  ّنا  اودـقتعا  دـق 

(2) (. ص  ) هتمرح كاهتنا  هیف  ام  مهرسیو  هریقوت  هیفام  مهءوسی  ص ،)  ) هنم نوروتوم 
. دـیآیم باسح  هب  وا  تدابع  تقیقح  رد  هدوب و  كرـش  تسا ، ص )  ) ربمایپ لیلجت  لـعف ، اـی  لوق  زا  نآ  رد  هک  هچنآ  ره  دـندقتعم  ناـنآ 
ار ناـنآ  دـشاب  ص )  ) ربماـیپ میظعت  بجوم  هچره  هک  دـناهدرک  یفرعم  هنوگنیا  ار  دوـخ  یمالـسا  ملاـع  رد  هدرک و  تباـث  دوـخ  رب  ناـنآ 

. دیامنیم رورسم  ار  نانآ  دوش  ترضح  نآ  تمرح  کته  ثعاب  هک  هچنآ  ره  هدومن و  تحاران 

ق) م 1346 ه .  ) یفنح يروفنراهس  دمحا  لیلخ  . 6

ص 133. ۀینسلا ، تالاقملا  ص 132 ؛ یکبس ، ماقسلا ، ءافش  ص 254 ؛ قوزرم ، نب  دماحوبا  نییرعشألا ، ةءارب  - 1
صص 103 و 113. قوزرم ، نب  دماحوبا  یبنلاب ص ، لسوتلا  - 2
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: تسا هدمآ  نینچ  هدش  ناشیا  زا  هک  یلاؤس  رد 

يدل لضفأو  مکیلإ  ّبحأ  نیرمألا  يأ  هباحصأو ، هلآ  یلعو  تاّیحتلاو  تاولصلا  لضفأ  هیلع  تانئاکلا  دیـس  یلإ  لاحرلا  ّدش  یف  مکلوق  ام 
يونیال ۀنیدملا  یلإ  رفاسملا  ّنا  ۀیباهولا  لاق  دـقو  ًاضیأ ، دجـسملا  يونی  وأ  ع )  ) هترایز ةرایزلل  لاحترإلا  تقو  يونی  له  رئازللو : مکرباکأ 

؟ يوبنلا دجسملا  ّالإ 
نیا زا  کیمادک  تسیچ ؟ داب ، تایحت  تاولص و  نیرتهب  شباحصا  لآ و  رب  وا و  رب  نایناهج  ياقآ  ترایز  تهج  هب  رفس  هرابرد  امـش  رظن 
تین ای  دـیامن  ع )  ) ترـضح ترایز  تین  ترایز  تهج  هب  تکرح  ماگنه  هکنیا  هدـننکترایز : يارب  تسا  لـضفا  رتهب و  امـش  دزن  رما  ود 

؟ دیامن دجسم  تین  دیاب  اهنت  هنیدم  يوس  هب  رفاسم  دنیوگیم : نایباهو  اریز  دیامنب ؛ زین  ار  دجسم 
: دسیونیم قوف  لاؤس  باوج  رد  ناشیا 

نم ۀـبیرق  لب  تاجردـلا ، لینل  حـجناو  تابوثملا  ّمهأو  تابرقلا  مظعأ  نم  هادـف ) یحور   ) نیلـسرملا دیـس  ربق  ةرایز  انخیاشم  دـنعو  اندـنع 
اهعم يونی  مالـسو . ۀیحت  فلا  فلا  هیلع  هترایز  لاحترإلا  تقو  يونیو  لاومألاو ، جهملا  لذبو  لاحرلا  ّدـشب  هلوصح  ناک  نا  و  تابجاولا ،
هیلع هربق  ةرایزل  ۀـّینلا  دّرجی  نا  مامهلا  نبا  مامهلا  ۀـمالعلا  لاق  ام  یلوـألا  لـب  ۀفیرـشلا  دـهاشملاو  عاـقبلا  نم  هریغو  ص )  ) هدجـسم ةراـیز 

ةرایز مدق  اذإ  هل  لصحی  مث  مالسلا  ةالصلا و 
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نا یلع  ًاقح  ناک  یترایز  ّالإ  ۀـجاح  هلمحتال  ًارئاز  ینءاج  نم  ص :)  ) هلوق هقفاویو  ص .)  ) هلالجا همیظعت و  ةدایز  کلذ  یف  ّنال  دجـسملا ؛

(1) نیّبحملا ...  بهذم  یلإ  برقا  وهو  ّجحلا ، نع  ةرایزلا  زرفا  ّهنا  یماج  اّلملا  یماسلا  فراعلا  نع  لقن  اذکو  ۀمایقلا . موی  هل  ًاعیفش  نوکا 
باوص هک  تسا  ییاهراک  نیرتمهم  اهتبرق و  نیرتگرزب  زا  داب - وا  يادـف  هب  محور  نـالوسر - دیـس  ربق  تراـیز  اـم  ياـملع  اـم و  دزن 

لد و نوخ  لذب  رفس و  راب  نتسب  اب  هارمه  نآ  هب  یسرتسد  هچرگ  تسا ، تابجاو  هب  کیدزن  هکلب  دیفم  تاجرد  هب  ندیسر  يارب  هتـشاد و 
دصق نآ  هارمه  زین  و  داب - وا  رب  مالـس  دورد و  رازه  نارازه  هک  دنک - ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  تین  تکرح ، ماگنه  دیاب  وا  و  دشاب . لاوما 

دیاب هک  هتفگ  مامه  دنزرف  مامه  هماّلع  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتراوازس  هکلب  دیامن ، ار  فیرش  دهاشم  اههعقب و  رگید  وا و  دجسم  ترایز 
راک نیا  رد  هک  ارچ  دـیامن ؛ ترایز  زین  ار  دجـسم  دـمآ  ترـضح  ترایز  هب  نوچ  و  دـنادرگ ، صلاخ  ترـضح  ربق  ترایز  يارب  ار  شتین 

رب دیایب  نم  ترایز  تهج  هب  طقف  هک  سکره  : ) دومرف هک  تسا  قفاوم  ص )  ) ربمایپ راتفگ  اب  هدوب و  وا  هب  تبـسن  يرتشیب  لیلجت  میظعت و 
تسا و هدرک  ادج  جح  زا  ار  ترایز  هک  هدش  لقن  یماج  اّلم  راوگرزب  فراع  زا  زین  و  مدرگ .) وا  عیفش  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نم  هدهع 

 .... تسا رتکیدزن  ناّبحم  بهذم  هب  نیا 

.83 صص 82 - يروفنراهس ، ۀعامجلا ، ۀنسلا و  لها  دئاقع  - 1
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: دسیونیم نینچمه  يو 

ناب مهتافو ؛ دـعبو  مهتایح  یف  نیقیدـصلاو  ءادهـشلاو  ءایلوألا  نم  نیحلاصلاو  ءایبنألاب  تاوعدـلا  یف  لسوتلا  زوجی  انخیاشم  دـنعو  اندـنع 
هاشلا انالومو  انخیـش  هب  حّرـص  امک  کلذ  ریغ  یلإ  یتجاح  یـضقتو  یتوعد  بیجت  نأ  نالفب  کـیلإ  لـسوتأ  ّینإ  مهّللأ  هئاـعد : یف  لوقی 

(1)  ... يولهدلا قاحسا  دّمحم 
اهاعد ماگنه  ناشگرم  نامز  رد  هچ  اهنآ و  تایح  نامز  رد  هچ  نیقیدـص  ادهـش و  ایلوا و  زا  ناحلاص  ایبنا و  هب  لّسوت  ام  ياـملع  اـم و  دزن 

ینک و تباجا  ار  میاعد  ات  مهدیم  رارق  هلیـسو  وت  دزن  ار  صخـش  نـالف  نم  ایادـخراب ! دـیوگب : شیاـعد  رد  ناـسنا  هکنیا  هب  تسا ؛ زیاـج 
 ... تسا هدرک  حیرصت  يولهد  قاحسا  دّمحم  هاش  ام  يالوم  ام و  خیش  بلطم  نیا  هب  هک  هنوگنامه  يروآرب ، ار  متجاح 

: دیوگیم یخزرب » تایح   » هرابرد وا 
ءایبنألا عیمجبو  ص )  ) هب ۀصتخم  یهو  فیلکت ، ریغ  نم  ۀیویند  هتایحو  فیرشلا  هربق  یف  یح  ص )  ) ۀلاسرلا ةرـضح  انخیاشم ، دنع  اندنع و 

هتلاسر یف  یطویـسلا  ۀـمالعلا  هیلع  ّصن  امک  سانلا ، عیمج  لب  نینمؤملا ، رئاسل  ۀلـصاح  یه  اـمک  ۀـیخزربال  ءادهـشلا  مهیلع و  هللا  تاولص 
هل دهشیو  ایندلا ، یف  مهتایحک  ربقلا  یف  ءادهشلا  ءایبنألا و  ةایح  یکبـسلا : نیدلا  یقت  خیـشلا  لاق  لاق : ثیح  ءایبنألا ،) ةایحب  ءایکذألا  ءابنا  )

ًادسج یعدتست  ةالصلا  ّناف  هربق ؛ یف  ع )  ) یسوم ةالص 
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(1)  ... خزربلا ملاع  یف  اهنوکل  ۀیخزرب ؛ ۀیویند  هتایح  ّنا  اذهب  تبثف  ًایح ... 

نیا دـشاب و  هتـشاد  یفیلکت  هکنآ  نودـب  تسا  يویند  وا  تاـیح  تسا و  هدـنز  ناشفیرـش  ربـق  رد  ص )  ) مرکا لوسر  اـم  ياـملع  اـم و  دزن 
مامت هکلب  نینمؤم  ریاس  دـننامه  اـهنآ  تاـیح  هکنآ  هن  تسا ، ءادهـش  و  مهیلع - هللا  تاولـص  اـیبنا - ماـمت  راوگرزب و  نآ  دوجو  هب  صتخم 
یقت لوق  زا  هک  اجنآ  هدرک  حیرـصت  نآ  رب  ءایبنألا » ةایحب  ءایکذألا  ءابنا   » هلاسر رد  یطویـس »  » همـالع هک  هنوگناـمه  دـشاب ، یخزرب  مدرم 

شربق رد  ع )  ) یسوم زامن  نآ  دهاش  و  تسایند ، رد  نانآ  یگدنز  دننامه  ربق  رد  ادهش  ایبنا و  یگدنز  تفگ : هک  هدرک  لقن  یکبس  نیدلا 
هک اریز  تسا ؛ یخزرب  يویند  ص )  ) ربمایپ تایح  هک  دش  تباث  بلطم  نیا  هب  و  تسا ...  هدنز  یندب  مزلتـسم  ندناوخ  زامن  اریز  دـشابیم ؛

 ... دشابیم خزرب  ملاع  رد 
: دیوگیم نینچمه  وا 

یبنلا اهّیأ  کیلع  مالسلأ  لوقت : مث  کهجوب  ربقلا  لبقتستف  ص ،)  ) هللا لوسر  ربق  یتأت  نا  ۀنسلا  نم  لاق : ّهنا  رمع  نبا  نع  ۀفینحوبا  يور  ... 
(2) هتاکربو ...  هللا  ۀمحرو 

ینک وا  ربق  هب  ور  ییاـیب و  ص )  ) ادـخلوسر ربـق  تراـیز  هب  هک  تسا  نآ  اهتنـس  هلمج  زا  تفگ : هک  هدرک  لـقن  رمعنبا  زا  هفینحوبا  ... 
 ... داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ربمایپ و  يا  وت  رب  مالس  ییوگب : هاگنآ 

.89 صص 88 - ۀعامجلا ، ۀنسلا و  لها  دئاقع  - 1
.91 صص 90 - نامه ، - 2
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: دسیونیم باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد  یلاؤس  هب  خساپ  رد  نینچمه  يو 

مه مّهنا  اودقتعا  مهّنکل  ۀلبانحلا ، بهذـم  نولحتنی  اوناکو  نیمرحلا  یلع  اوبلغتو  دـجن  نم  اوجرخ  نیذـلا  باهولادـبع  نب  دّـمحم  عابتا  ... 
(1)  ... مهتکوش هللارّسک  یّتح  مهءاملع  لتقو  ۀنسلا  لهأ  لتق  کلذب  اوحابتساو  نوکرشم  مهداقتعا  فلاخ  نم  ّنا  نوملسملا و 

تبـسن دوخ  هب  ار  هلبانح  بهذم  هک  دنتـسه  یناسک  دندومن  ادیپ  هبلغ  نیمرح  رب  هدرک و  جورخ  دجن  زا  هک  باهولادبع  نب  دّمحم  ناوریپ 
نتـشک قیرط  نیا  زا  و  دـشابیم ، كرـشم  تسا  ناشداقتعا  فلاخم  هک  یـسک  ره  دنناملـسم و  ناـشدوخ  اـهنت  هک  دـندقتعم  یلو  دـنداد ،

 ... درک دروخ  ار  نانآ  تکوش  دنوادخ  هکنیا  ات  دناهتسناد ، زیاج  ار  یمالسا  ياملع  تنسلها و 

یفنح يروفنراهس  ثّدحم  یلع  دمحا  . 7

: دیوگیم یناوخيدولوم  تمرح  هب  نایباهو  هدیقع  ّدر  رد  تسا  يولهد  قاحسا  دّمحم  هاش  درگاش  هک  وا 
نکت مل  تایفیکبو  تابجاولا  تادابعلا  فئاظو  نع  ۀـیلاخ  تاقوأ  یف  ۀحیحـص  تایاورب  ص )  ) هللالوسر اندّیـسل  ۀفیرـشلا  ةدالولا  رکذ  ّنا 
یتلا بادآلابو  ۀعدبلاو  كرشلاب  ۀمهوم  نکت  مل  یتلا  تاداقتعإلابو  ریخلاب  اهل  دوهشملا  ۀثالثلا  نورقلا  لهأو  ۀباحـصلا  ۀقیرط  نع  ۀفلاخم 

نع ۀیلاخ  سلاجم  یفو  یباحصا ) هیلع و  انأ  ام  (: ) ص  ) هلوق قادصم  یه  یتلا  ۀباحصلا  ةریس  نع  ۀفلاخم  نکت  مل 

ص 99. ۀعامجلا ، ۀنسلا و  لها  دئاقع  - 1
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(1)  ... ۀکربلاو ریخلل  بجوم  ۀیعرشلا ، تارکنملا 

اب بجاو و  تادابع  فیاظو  زا  یلاخ  هک  یتاقوا  رد  حیحـص ، تاـیاور  اـب  هارمه  ص )  ) ادـخلوسر اـم  ياـقآ  فیرـش  تدـالو  رکذ  اـنامه 
تعدب كرش و  مهوم  هک  یتاداقتعا  اب  هارمه  هدش و  هداد  اهنآ  ریخ  هب  تداهش  هک  لوا  نرق  هس  لها  هباحص و  شور  فلاخم  هک  یـشور 

( تسا نآ  رب  مباحصا  نم و  هچنآ  : ) دومرف هک  تسا  ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  قادصم  هک  هباحـص  هریـس  اب  فلاخم  هک  یبادآ  زین  دشابن و 
 ... دشابیم تکرب  ریخ و  بجوم  لمع  نیا  تسا ، یعرش  تارکنم  زا  یلاخ  هک  یسلاجم  رد  زین  و 

هفیلخ یجاح  هب  فورعم  یفنح  ینطنطسق  هللادبع  نب  یفطصم  . 8

: دیوگیم يو 
(2) ص .)  ) هللالوسر هیف  دعقی  ًاناکم  یلخا  دقو  یسرکلا ، یلع  سلجی  یلاعت  هللا  ّنإ  هتفص :) شرعلا و  باتک   ) هباتک یف  ۀیمیت  نبا  رکذ 

نتسشن تهج  هب  ار  یناکم  دنیشنیم و  یسرک  يور  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  هدرک  رکذ  هتفـص ) شرعلا و  باتک   ) مان هب  شباتک  رد  هیمیتنبا 
. دراذگیم یلاخ  ص )  ) ادخ لوسر 

ق) م 1354 ه .  ) یفنح یعیطم  تیخب  دّمحم  . 9

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  تسا ، رصم  روشک  یتفم  هک  وا 
هدئاقع یف  ۀیمیت  نبا  دیلقتب  رصعلا  اذه  یف  موق  رهاظت  نا  اّملو 

.126 صص 125 - ۀعامجلا ، ۀنسلا و  لها  دئاقع  - 1
ص 1438. ج 2 ، نونظلا ، فشک  - 2

هفیلخ یجاح  هب  فورعم  یفنح  ینطنطسق  هللادبع  نب  یفطصم  . 8www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


ص74
اذه لمتشا  دقو  هرشنو ، ۀیطساولاب  یمسملا  هباتک  عبطب  کلذ  یلع  اوناعتـساو  ۀصاخلاو ، ۀماعلا  نیب  اهّثبو  ةدسافلا  هلاوقا  دیـضعتو  ةدساکلا 

(1) ۀمئان . تناک  ۀنتف  اوظقیأف  نیملسملا ، ۀعامجو  ۀنسلاو  باتکلا  کلذ  یف  ًافلاخم  ۀیمیت  نبا  هعدتبا  اّمم  ریثک  یلع  باتکلا 
هدومن و هدنکارپ  ماع  صاخ و  نیب  ار  شدساف  لاوقا  هدرک و  رهاظت  شقنوریب  دیاقع  رد  هیمیتنبا  دـیلقت  هب  رـصع  نیا  رد  یهورگ  نوچو 
رد هک  تسا  هیمیتنبا  ياهتعدب  زا  يرایسب  رب  لمتـشم  هک  یباتک  دنتـسج ، يرای  نآ  رـشن  و  هیطـساو )  ) مان هب  شباتک  عبط  هب  هار  نیا  رد 

. تسا هدوب  شوماخ  هک  دندرک  اپرب  ار  ياهنتف  نانآ  تسا . هتخادرپ  تفلاخم  هب  ناناملسم  تعامج  تنس و  نآرق و  اب  اهنآ 
: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  زین  وا 

، حلاصلا فلـسلاو  ۀحیرـصلا  ۀنـسلاو  باتکلا  هیف  فلاخو  نیملـسملا  عامجإ  هب  قرخام  عدـتبا  دـقف  ۀیطـساولا ،) - ) یّمـسملا ب هباتک  ّفلا 
لوقلا نم  رکنم  وه  اـّمناو  قحلاـب ، وه  اـمو  قح  هلاـق  اـم  ّنا  هنم  ًاـّنظ  ُهاوَه ، ُهَهلِإ  ناـکف  ٍْملِع ، یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  َو  دـسافلا ، هلقع  عم  لـسرتساو 

(2). روزو
رد هدرک و  هراپ  ار  ناناملـسم  عامجا  نآ  اب  هک  تشاذگ  ییاهتعدب  باتک  نآ  رد  وا  دومن . فیلأت  تسا  هیطـساولا )  ) مان هب  هک  ار  شباتک 

اب تخادرپ و  تفلاخم  هب  حلاص  فلس  حیرص و  تنس  باتک و  اب  اهنآ 

ص 13. یعیطملا ، تیخب  دّمحم  داقتعالا ، سند  نم  داؤفلا  ریهطت  - 1
ص 9. نامه ، - 2
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درکیم نامگ  اریز  دوب ؛ شـسفن  ياوه  وا  يادخ  سپ  دومن ، هارمگ  تشاد  هک  یملع  اب  ار  وا  دنوادخ  اذل  دومن . یهارمه  دوخ  دساف  لقع 

. دمآیم باسح  هب  روز  رکنم و  لوق  متح  روط  هب  هکلب  دوبن ، نینچ  هک  یلاح  رد  تسا  قح  رب  هتفگ  ار  هچنآ  هک 
: دیوگیم زین  و 

(1)  ... مهنم ریثک  هرّفک  لب  هوعدیو ، هوقّسفف  هرصع  لهأ  هیلع  ألامت  ... 
 ... دندومن ریفکت  ار  وا  نانآ  زا  يرایسب  هکلب  دنداد ، تبسن  لطاب  ياعدا  قسف و  هب  ار  وا  هدرک و  قافتا  وا  رب  شرصع  لها  ... 

یفنح يدنه  يرداق  لوسر  لضف  هاش  . 10

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
(2). همدو هلام  ّلح  ۀیمیت  نبا  ةدیقع  یلع  ناک  نم  يدونو  هسبحو ، هلالض  یلع  هرصع  ءاملع  عمجا  ۀیمیت ، نبا  یقشلا 

تسا هیمیتنبا  هدیقع  رب  سکره  هک  دش  هداد  ادن  دندومن و  عامجا  شسبح  یهارمگ و  رب  شرصع  ياملع  هک  تسا  یسک  یقـش  هیمیتنبا 
. تسا لالح  شنوخ  لام و 

یفنح يدنه  یتهلس  نامحرلادبع  دّمحم  خیش  . 11

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
خیش وه  امو  نییباهولا ، ریبک  وهف  ۀیمیت  نبا 

.11 صص 10 - داقتعالا ، سند  نم  داؤفلا  ریهطت  - 1
ص 42. لضف ، هاش  راربالا ، ءادعا  یلع  لولسملا  رابجلا  فیس  - 2
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ّمث ۀلاضلا ، ۀقرفلا  هذهل  ثدحملا  وه  ۀـقیقحلا  یفو  ةدـسافلا ، مهدـئاقع  ۀـلمجب  مّلکت  نم  لّوأ  وهو  ماثآلاو . ۀـعدبلا  خیـش  وه  لب  مالـسإلا 
دهع یف  ۀنسلا  کلذ  دعبف  ءانثلاو . ۀیحتلا  هیلع  رـشبلا  ریخ  دالیم  نم  نیعبرأو  تسو  ۀئامعبـس  ۀنـس  یلإ  سانلا  نیب  هدئاقعو  هترکذت  تلمخ 
تتام دـق  تناک  یتلا  ةدـسافلا  دـئاقعلا  رهظأو  نمیلا  نم  باهولادـبع  نب  دّـمحمب  یعدـی  لجر  برعلا  دالبب  یناثلا  ناـخدومحم  ناطلـسلا 

نب دّـمحم  مهریبـک  مسإـب  ۀـیباهولا  اوّمـسو  ًادـیدج ...  ًاعرـش  ثدحتـساو  مالـسإلا  دـالب  یف  ـالولغم  ًادـیقم  ۀـیمیت  نبا  توـمب  تسردـناو 
کلذ نمو  قرطلا ...  عطقیو  دابعلا  جعزیو  جاجحلا  قلقی  ناکف  هسفن ، هل  تلّوس  دق  ًادـحلم  ۀـیباهولا  ریبک  دوعـسلا  نبا  ناکو  باهولادـبع .

(1) ۀلالضلاو ...  ۀعدبلا  لهأ  مه  لب  هب ، اوبقلام  مهل  قیلیالو  ثیدحلا ، لهأب  اوّمسو  دالبلا  یف  اوقرفتو  مهلمش  ّتتشو  مهعمج  ّتقز  نامزلا 
دیاقع مامت  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا  دشابیم  ناهانگ  تعدب و  خیش  هکلب  تسین  مالسالا  خیـش  وا  تسا و  نایباهو  گرزب  وا  هیمیتنبا ،
دالیم زا  لاس 746  ات  مدرم  نیب  وا  دیاقع  دای و  هاگنآ  تسا . هارمگ  هقرف  نیا  هدننک  داجیا  وا  تقیقح  رد  و  تسا ، هتفگ  نخـس  اهنآ  دساف 

نب دّـمحم  مان  هب  يدرم  برع  ياهنیمزرـس  رد  مود  ناخ  دومحم  ناطلـس  رـصع  رد  لاس ، نآ  زا  دـعب  سپـس  دـش . شوماخ  ص )  ) ربماـیپ
لغ هتـسب و  مالـسا  دالب  رد  هدش و  سردـنم  هیمیتنبا  گرم  اب  دوب و  هدرم  هک  ار  يدـساف  دـیاقع  هدرک و  روهظ  نمی  لها  زا  باهولادـبع 

دّمحم ناشگرزب  مسا  هب  ار  تیباهو  دومن ...  ثادحا  دیدج  عرش  درک و  رهاظ  ار  هدوب  هدش 

ص 111. راجفلا ، یلع  لولسملا  راربالا  فیس  - 1
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تفرگیم و تخـس  جاجح  رب  داد و  بیرف  ار  وا  شـسفن  هک  دوب  دحلم  یـصخش  تیباهو  ناگرزب  زا  دوعـسنبا  دـندیمان . باهولادـبع  نب 
رد دش و  هدنکارپ  ناشعامتجا  هدش و  قرفتم  نانآ  تیعمج  نامز  نآ  زا  تسبیم ...  مدرم  رب  ار  اههار  دومنیم و  تیذا  رازآ و  ار  ناگدـنب 

 ... دنایهارمگ تعدب و  لها  نانآ  هکلب  دندوبن  مسا  نیا  هب  قیال  هک  یلاح  رد  دندیمان  ثیدح  لها  ار  دوخ  نانآ  دندش . هدنکارپ  اهرهش 

ق) م 1371 ه .  ) یفنح يرثوک  دهاز  دّمحم  . 12

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
لهـس وهو  کلذ ، یف  نیغلابم  اّنک  اَمل  نیملـسملا  ۀملک  قیرفت  یف  ۀیمیتنبا  نم  ّرـضا  وه  نمب  ةریخألا  راودألا  یف  مالـسإلا  لبی  مل  انلق  ولو 

تالمحلا ظیلغ  دیدش  هل ، نیقرـشتسملا  ءارطإ  کلذب  بستکاف  ًایظفل  ًافیرحت  فرحتمل  اّهنا  مهبتک  نع  لوقی  يراصنلاو  دوهیلا  عم  حماستم 
یلعل ضرتعی  نأ  یلإ  رمألا  هب  غلب  نا  یلإ  هجاهنم  یف  رّهطملا  نبا  یلع  ّهدر  یف  ۀیمیت  نبا  ةّدش  الولو  ۀعیشلا ...  امیسال  نیملـسملا  قرف  یلع 

یف ةدـیجلا  ثیداحألا  نیهوت  عم  جراوخلا  حاحقأ  نم  ریثک  هابأی  قیرطب  هنم  ثلاـثلا  ءزجلا  لـئاوأ  یف  هارت  يذـلا  هجولا  یلع  بلاـطیبأ  نب 
(1) لیبسلا ...  اذه 

رد زگره  دشاب ، رتشیب  ناناملـسم  نیب  هقرفت  رد  هیمیتنبا  زا  شررـض  هک  هدشن  التبم  یـسک  هب  ریخا  ياهنارود  رد  مالـسا  هک  مییوگب  رگا 
اراصن  دوهی و  اب  یناسآ  هب  هک  دوب  یسک  وا  میاهدرکن . هغلابم  رما  نیا 

ص 268 قالطلا ، مکح  یف  قافشالا  - 1
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يدرم وا  دـناهدرک . هجوـت  نآ  هب  ناقرـشتسم  اذـل  تسا ، هدـشن  یظفل  فـیرحت  هک  دـیوگیم  اـهنآ  ياـهباتک  هراـبرد  تشاد و  هحماـسم 

 ... دومنیم هلمح  هعیش  صوصخلا  یلع  یمالسا  ياههقرف  رب  هناتخسرس  هدوب و  جازمدنت 
ع)  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  هک  هدـناسر  ییاـج  هب  راـک  هک  يّدـح  هب  ۀنـسلا ) جاـهنم   ) رد رّهطم  نبا  رب  ّشدر  رد  هیمیتنبا  تّدـش  دوبن  رگا  و 

ناـگرزب هک  تسا  يّدـح  هب  نیهوت  نیا  و  ییاـمنیم ، هدـهاشم  باـتک  نآ  زا  موس  ءزج  لـیاوا  رد  هک  هنوگناـمه  تسا ، هدوـمن  ضارتـعا 
 ... تسا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یبوخ  ثیداحا  هب  تبسن  نیهوت  اب  دنراد ، ابا  نآ  زا  جراوخ 

رفک يرازگتعدـب و  یهارمگ و  رب  تـما  قاـفتا  « ؛ (1) هتقدـنزو » هعیدـبتو  هلیلـضت  یلع  قافتإلا  عقو  : » دـیوگیم هیمیتنبا  هراـبرد  زین  وا 
«. تسوا

: دیوگیم نینچمه 
(2) مالس . مالسإلا  یلعف  مالسإلاخیش  لازیال  ۀیمیت  نبا  ناک  نا 

. تسا هدش  هدناوخ  مالسا  هحتاف  سپ  تسا  مالسالا  خیش  نونکات  هیمیتنبا  رگا 
: دیوگیم رگید  ياج  رد  وا 

(3). هبضغو هللا  تقم  هیلعف  مالسإلا  خیش  هّدع  یلعو  هتعیاشم  یلع  رمتساو  هانلقن ...  امب  ًاملع  طاحا  نمو 
يوریپ رب  و  دنک ...  ادیپ  میدرک  لقن  ام  هچنآ  هب  یملع  هطاحا  سک  ره 

ص 81. مالظلا ، دیدبت  - 1
ص 89. قافشالا ، - 2

.119 صص 118 - مالظلا ، دیدبت  - 3

ق) م 1371 ه .  ) یفنح يرثوک  دهاز  دّمحم  . 12www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ص79
. داب وا  رب  ادخ  بضغ  يدونشخان و  سپ  دزرو ، رارصا  مالسالا  خیش  هب  وا  يراذگمان  وا و  زا 

: دیوگیم نینچمه 
(1). یناّرحلا کلذ  راکنا  عدتبا  نا  یلإ  ةرایزلاو  لسوتلا  یلع  ۀمألا  لمع  يرج  دقو 

. تشاذگ تعدب  ار  نآ  راکنا  یناّرح  هکنیا  ات  درکیم  لمع  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  لسوت و  هب  نانچمه  یمالسا  تما 

یفنح يولیرب  اضر  دمحا  . 14

نایذـه اباهمیب  هیمیتنبا  انامه  « ؛ (2) ًافازج » يذـهی  ناک  ۀـیمیتنبا  ّنا  : » دـیوگیم هیمیتنبا  هراـبرد  تسا  دـنه  هیولیرب  هقرف  سیئر  هک  وا 
«. دیوگیم

«. تسا هدوب  دساف  یبهذم  ياراد  هیمیتنبا  « ؛ (3) بهذملا » دساف  ناک  ۀیمیت  نبا  : » دیوگیم زین  وا 

یفنح يدابآدارم  نیدلا  میعن  . 15

ار تعیرش  ماظن  هیمیتنبا  انامه  « ؛ (4)« ۀعیرـشلا مظن  دسفا  ۀـیمیتنبا  ّنا  : » دـیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  تسا  يولیرب  هقرف  همئا  زا  یکی  هک  وا 
«. تسا هدرک  دساف 

لقن هیمیتنبا  هرابرد  تنس  لها  ياملع  زا  یکی  زا  ار  یمالک  هاگنآ 

ص 468. يرثوکلا ، تالاقم  يرثوک ، لوقتلا ، قحم  - 1
صص 198 و 199. ۀیوضرلا ، يواتفلا  - 2

. نامه - 3
ص 611. ج 2 ، ۀیمیت ، نبا  مالسالا  خیش  ةوعد  - 4
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: هک دنکیم 

(1) لاغ . لهاجو  ّلضمو  ّلاض  عدتبم  ّهناو  ّهلذاو . هّمصاو  هامعاو  هّلضاو  هللا  هلذخ  دبع  ۀیمیت  نبا 
هدننکهارمگ و هارمگ و  راذگتعدب ، يدرم  وا  تسا . هدرک  لیلذ  رک و  روک و  هارمگ و  راوخ و  ار  وا  دـنوادخ  هک  هدوب  ياهدـنب  هیمیتنبا 

. تسا یلاغ  لهاج و 

هیمیتنبا هرابرد  یکلام  ياملع  هاگدید  موس :

ق) م 709 ه .  ) یکلام يردنکسا  هللاءاطع  نب  دّمحمنبدمحا  نیدلاجات  . 1

(2)؛ ۀیمیتنبا » نیدلایقت  خیشلا  یلع  نیمئاقلا  رابک  نم  ناک  دیوگیم ...« : وا  هرابرد  یبهذ  تسا  يرایـسب  تافنـصم  تافیلأت و  ياراد  وا 
«. تسا هدوب  هیمیتنبا  نیدلایقت  خیش  ّدض  رب  هدننکمایق  ناگرزب  زا  وا  »... 

ق) م 734 ه .  ) یکلام یهکاف  یمخل  نمیلایبا  نب  رمع  . 2

(3) تسا . هتشاذگ  ةرایزلا » رکنم  یلع  ّدرلا  یف  ةراتخملا  ۀفحتلا   » ار نآ  مسا  هدرک و  فینصت  هیمیتنبا  ّدر  رد  ار  یباتک  وا 

ق) م 750 ه .  ) یکلام یئانخا  يدعس  یسیع  نب  رکبیبا  نب  دّمحم  نیدلایقت  . 3

لباقم رد  تسا  تنس  لها  ثدحم  ةاضقلایضاق و  هیقف و  هک  وا 

ص 611. ج 2 ، ۀیمیت ، نبا  مالسالا  خیش  ةوعد  - 1
ص 74. ج 1 ، یناکوش ، علاطلا ، ردبلا  ص 86 ؛ یبهذ ، مالسالا ، خیرات  لیذ  - 2

ص 136. ۀیباهولا ، ۀیفلسلا  - 3
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(1). تسا هدرک  فیلأت  ۀیدّمحملاةرایزلا » رکنی  نم  یلع  ّدرلا  یف  ۀیضرملا  ۀلاقملا   » مان هب  ار  یباتک  هداتسیا و  هیمیتنبا 

: دیوگیم وا  هرابرد  ینالقسع  رجح  نبا 
(2)  ... نیدلا یقت  خیشلا  ۀقیرط  یلع  ناکو  يرم  نبا  باهشلا  رّزع  يذلا  وهو  هعابتاو  ۀیمیت  نبا  خیشلا  یلع  ّطحلا  ریثک  ناکو 

هیمیتنبا نیدلا  یقت  خیش  شور  هک  يرم  نب  باهش  هک  تسوا  و  تسا ، هدرک  هلمح  ضارتعا و  شناوریپ  هیمیتنبا و  خیش  ّدض  رب  رایسب  وا 
 ... تسا هدومن  بیدأت  هتشاد ، ار 

: دیوگیم هیمیتنبا  ّدر  رد  زین  وا 
باتکلا ۀیعبتب  ًارتتـسم  ناک  نا  دعب  دقاعملاو ، ناکرألا  مالـسإلا  مئاعد  نم  َضقن  دئاقعلا و  لوصا  یف  ثدحا  ام  ۀـیمیت  نبا  ثدـحا  اّمل  ّهناف 

(3) عامجإلا . ۀفلاخمب  نیملسملا  ۀعامج  نع  ّذش  و  عادتبإلا ، یلإ  عاّبتإلا  نع  جرخف  ۀنجلا ، یلإ  داه  قحلا  یلإ  عاد  ّهنا  ًارهظم  ۀنسلاو ،
رد ار  شدوخ  هکنآ  زا  دـعب  دومن  هتـشر  هتـشر  ار  مالـسا  ياههیاپ  ناکرا و  درک و  داجیا  ار  ییاهتعدـب  دـیاقع  لوصا  رد  هیمیتنبا  نوچ 

دـش و جراخ  يوریپ  زا  اذـل  تسا ، تشهب  هب  يداه  قح و  هب  هدـننکتوعد  هک  درک  راهظا  دوب و  هدـناشوپ  تنـس  باتک و  زا  تیعبت  سابل 
. تشگ جراخ  ناناملسم  تعامج  زا  عامجا  تفلاخم  اب  هدش و  يراذگتعدب  رد  لخاد 

ق) م 776 ه .  ) یکلام قاحسا  نب  لیلخ  نیدلا  ءایض  . 4

ص 136. ۀیباهولا ، ۀیفلسلا  - 1
ص 353. ینالقسع ، رجح  نبا  رصإلا ، عفر  - 2
ص 3. یکبس ، نیدلا  یقت  ۀیضملا ، ةردلا  - 3
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: دیوگیم لسوت  هرابرد  يو 

اهمظاعتیال ّهبر  دـنع  اهمظعو  هتعافـش  ۀـکرب  ّنال  بونذـلا ؛ لاقثاو  رازوألا  لابج  ّطحم  وه  ذإ  هب ؛ لسوتلا  یف  ههاـجب  یلاـعت  هللا  لأـسیو  ... 
ْمُهَسُفنَأ اوُمَلَّظ  ذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  یلاعت : هلوق  عمسی  ملأ  هتریرـس . ّلضاو  هتریـصب  هللا  سمط  يذلا  مورحملا  وهف  کلذ  فالخ  دقتعا  نمو  بنذ .

(1)  .... َكوُءآَج
ار ناهانگ  ياهینیگنس  اهبیع و  زا  ییاههوک  هک  تسوا  اریز  ترـضح ؛ هب  لسوت  رد  وا  ماقم  هاج و  هب  دهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  و  ... 
هب دقتعم  هک  یـسک  و  دنکیمن . هلباقم  نآ  اب  یهانگ  چـیه  زگره  شراگدرورپ  دزن  وا  تمظع  شتعافـش و  تکرب  هک  ارچ  دـنکیم ؛ دوبان 

ياهدینشن ایآ  تسا . هدرک  هارمگ  ار  شبلق  هتفرگ و  ار  شتریـصب  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  وا  تسا . مورحم  شتعافـش  زا  دوش  نآ  فالخ 
 ...(. دندمآیم وت  دزن  دندرک  ملظ  دوخ  هب  هک  نانآ  رگا  و  : ) دومرف هک  ار  لاعتم  يادخ  راتفگ 

«. دشاب هیمیتنبا  هب  نعط  ضارتعا و  وا  دارم  دیاش  « ؛ (2) ۀیمیتنباب » ضیرعتلا  هدارم  ّلعلو  : » دیوگیم ترابع  نیا  لقن  زا  دعب  یناقرز 

یکلام يدیشر  یسلرب  دّمحم  . 5

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  نینچمه  وا 

ص 219. ج 12 ، یناقرز ، ۀیندللا ، بهاوملا  حرش  - 1
. نامه - 2
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رفاسملا نایصعل  هیف  رـصقتال  ةالـصلا  ّنا  عامجإلاب و  مرحم  ص )  ) یبنلا ةرایزل  رفـسلا  ّنا  یعدا  و  هلدعب - هللا  هلماع  ۀیمیت - نبا  رـساجت  دقو 

همالک مؤش  داع  دـقو  عابطلا ، هنم  رفنتو  عامـسألا  هجمت  امب  کلذـب  لاطا  و  ۀـعوضوم ، ةرایزلا  لضف  یف  ةدراولا  ثیداـحألا  رئاـس  ّنا  و  هب ،
اذه رهظأو  میسجتلاو ، ۀهجلا  هئاعداب  لامکلاو  ۀمظعلا  یفانیام  لواحو  سفنا  لامک  ّلکل  قحتسملا  سدقألا  بانجلا  یلإ  زواجت  یّتح  هیلع 

تاضارتعاب نیدشارلا  ءافلخلا  یلع  كردتـساو  ةریثک  لئاسم  یف  ۀمئألا  فلاخو  رباکألاو  رغاصألا  یف  هرکذ  عاذو  عاشو  ربانملا  یلع  رمألا 
هججح اوفیزو  ةدسافلا  هتاملک  ءاملعلا  بقعتو  ۀمئألا ، نع  الـضف  ماوعلا  نیب  ۀلثُم  راصو  ۀمألا ، ءاملع  نایعا  نیع  نم  طقـسف  ةریقح  ۀفیخس 
هـسبلأو هاوغاو  هللا  هّلـضا  دبع  ّالإ  وه  نا  ۀعامج  نب  زعلا  هقح  یف  لاق  یّتح  هتاطلغو ، هماهوأ  حـئابق  اونّیبو  هتاطقـس  راوع  اورهظاو  ةدـساکلا 

(1)  ... هادرأو يزخلا  ءادر 
مارح عامجا  هب  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  تهج  هب  رفـس  هک  هدومن  اـعدا  و  دـنک - هلماـعم  شلدـع  هب  وا  اـب  ادـخ  هدرک - تراـسج  هیمیتنبا 

تلیضف رد  هک  یثیداحا  مامت  هکنیا  و  دوشیم ، راک  هانگ  يرفس  نینچ  اب  رفاسم  هک  ارچ  دوشیمن ؛ رصق  رفس  رد  نآ  اب  زامن  هکنیا  و  تسا ،
. دراد رفنت  نآ  زا  اهتعیبط  دنکیم و  هتسخ  ار  اهشوگ  هک  هدرک  مالک  هلاطا  يّدح  هب  عوضوم  نیا  رد  وا  تسا . یلعج  هدش  دراو  ترایز 

ص 15. ینابهن ، فسوی  قحلا ، دهاوش  - 1
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هب دـقتعم  تسا و  هدومن  تیارـس  تسا  لامک  ره  قحتـسم  هک  دـنوادخ  سدـقا  بانج  هب  هدرک و  زواـجت  ص )  ) ربماـیپ زا  شمـالک  یموش 

ربنم يور  رب  ار  نآ  هدش و  دـنوادخ  يارب  تیمـسج  تهج و  یعدـم  وا  هک  ارچ  درادـن ؛ يراگزاس  وا  لامک  تمظع و  اب  هک  تسا  یبلاطم 
يافلخ رب  هدومن و  تفلاخم  لیاسم  زا  يرایـسب  رد  ناماما  اـب  و  تسا ، هدرک  شخپ  گرزب  کـچوک و  نیب  هدومن و  عیاـش  هدرک و  نـالعا 

هتفرگ رارق  ماوع  تمذـم  دروم  هدرک و  طوقـس  تّما  ياملع  ناگرزب  مشچ  زا  اذـل  تسا . هدز  نعط  ریقح  تسپ و  تاـضارتعا  اـب  نیدـشار 
حـیبق و ماهوا  اـهشزغل و  هدومن و  در  ار  وا  لـطاب  ياـهتّجح  هدرک و  يریگیپ  ار  وا  دـساف  تاـملک  اـملع  صاوخ . هب  دـسر  هچ  اـت  تسا 

تیادـه زا  هدرک و  هارمگ  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  ياهدـنب  وا  هتفگ : شقح  رد  هعامج  نبزع  هک  يّدـح  هب  دـناهدرک ، رهاظ  ار  شیاـهطلغ 
 ... تسا هدرک  دوبان  ار  وا  هدومن و  شنت  رب  ار  يراوخ  سابل  هدومن و  رود 

ق) م 1380 ه .  ) یکلام يرامغ  قیدص  دّمحم  نب  دمحا  ظفاح  . 7

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
مل ّهنا  ۀـلاهجو  قافنو  ۀـلاذنو  مؤلو  ۀـحاقوو  ةأرج  ّلکب  حرـصف  سوسحملا ، راکناو  ةرباکملا  ۀـجرد  یلإ  ۀـیمیت  نبا  نم  ةوادـعلا  تغلب  لب 
ّهنا یلع  ّلد  امو  راهطألا ، هتیب  لآو  یلع  یف  لوقلا  حـیبق  نم  کلذ  یلإ  ۀـیمیتنبا  فاضا  لـب  الـصا ...  ثیدـح  ع )  ) یلع لـضف  یف  حـصی 

ّالإ کبحیال  (: ) ع  ) یلعل ًابطاخم  ملسم  حیحص  یف  جرخملا  حیحصلا  ثیدحلا  یف  ص )  ) یبنلا لوقل  هرصع  یف  نیقفانملا  سأر 
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امب هللا - هّحبق  هقطن - عم  قافنلاب  مزلیال  فیکو  هقافنب ...  اومکحو  هرـصع  لهأ  کلذـب  ۀـیمیت  نبا  مزلا  امک  قفانم ،) ّالإ  کـضغبیالو  نمؤم 

: لوتبلا ۀمطاف  ةدیسلا  یف  لاق  دقف  نینمؤملا ، دیسو  ص )  ) هللالوسر یخأ  اهجوز  قحو  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  ۀمطاف  قح  یف  نموم  هب  قطنیال 
-: هیلع هللا  ۀنعل  لاق - َنوُطَخْسَی (1) ، ْمُه  اَذِإ  اْهنِم  اْوَطُْعی  ْمَّل  نِإَو  اوُضَر  اَْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَف  هلوقب : هللا  مهفصو  نیذلا  نیقفانملا  نم  اهَبَش  اهیف  ّنا 

الضف نینمؤملا  قلطم  اهب  مهتی  نا  زوجیال  یتلا  بلاثملا  هذه  لاثما  یف  ص ... )  ) اهدلاو ثاریم  نم  رکبوبا  اهطعی  مل  ذإ  یه  تلعف  کلذکف 
ذإ هللادمحلاو ؛ لعف  دق  و  قحتسیامب ، هازج  هازخأو و  ۀیمیت  نبا  هللا  حّبقف  ص ،)  ) هللا لوسر  دعب  ۀمألا  لضفأ  نع  الضف  ۀباحصلا ، تاداس  نع 

هرـصع یف  ۀلالـض  ماما  راصو  ّالإ  اهنأشب  ینتعا  دحا و  اهیلع  لبقا  امف  لالـضلا ، یلإ  ۀـیداه  هبتک  لعج  و  هدـعب ، ّلضم  ّلاض  لک  ماما  هلعج 
(2) ...

رد هک  هدرک  حیرـصت  تلاهج  قافن و  یتسپ و  تحاقو و  تأرج و  اب  اذل  تسا ؛ هدیـسر  سوسحم  راکنا  لدج و  ّدـح  هب  هیمیتنبا  ینمـشد 
تیب لها  یلع و  قح  رد  حـیبق  راتفگ  نآ  هب  هیمیتنبا  هکلب  درادـن ...  دوجو  حیحـص  ثیدـح  کـی  یّتح  ع )  ) یلع ترـضح  لـیاضف  باـب 
ربمایپ هک  ارچ  دـشابیم ؛ شرـصع  رد  ناقفانم  ياههتـسدرس  زا  وا  هک  دـنکیم  تلالد  هک  دراد  یبلاطم  زین  و  تسا ، هدرک  هفاضا  شراـهطا 

هدمآ ع )  ) یلع هب  باطخ  ملسم  حیحص  رد  هک  یحیحص  ثیدح  رد  (ص )

.58 هبوت : - 1
ص 53. يرامغ ، دمحا  یلجلا ، ناهربلا  - 2
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بلاـطم نیا  اـب  ار  وا  شرـصع  ياـملع  هک  هنوگناـمه  قفاـنم .) رگم  ار  وت  درادـن  نمـشد  نمؤم و  رگم  ار  وـت  درادـن  تسود  : ) دـیامرفیم

هک شیاههتفگ  نیا  اب  دـنادرگ - حـیبق  ار  وا  دـنوادخ  دـشابن - قاـفن  هب  موکحم  هنوگچ  و  دـناهدومن ...  شقاـفن  هب  مکح  هدرک و  موکحم 
مناخ هرابرد  وا  دـیوگیمن . نانمؤم  ياقآ  و  ص )  ) ادـخلوسر ردارب  شرـسمه  ّقح  رد  ملاع و  ناـنز  گرزب  همطاـف  قح  رد  ینمؤم  زگره 

یـضار دوش  هداد  اهنآ  هب  نآ  زا  رگا  : ) هدومرف شراتفگ  رد  دـنوادخ  هک  ناـمه  تسا ، ناـقفانم  هب  یتهابـش  وا  رد  دـیوگیم : لوتب  همطاـف 
هدرک لمع  هنوگنیا  همطاف  هتفگ : داب - وا  رب  ادـخ  تنعل  هک  هیمیتنبا - دـندرگیم .) تحاران  ناهگان  دوشن  هداد  اـهنآ  هب  رگا  دـنوشیم و 

ات دندرگ  مهّتم  نآ  هب  نانمؤم  قلطم  تسین  زیاج  هک  اهازـسان  نیا  لاثما  رد  دادـن ...  وا  هب  ص )  ) شردـپ ثاریم  زا  رکبوبا  هک  ینامز  تسا ؛
راوخ ار  وا  دنادرگ و  حیبق  ار  هیمیتنبا  دنوادخ  سپ  ص ،)  ) ادخ لوسر  زا  دعب  تما  نیرتهب  هب  دسر  هچ  ات  هباحـص و  ناگرزب  هب  دـسر  هچ 
دوخ زا  دعب  هدننکهارمگ  هارمگ و  ره  ربهر  ار  وا  هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  نینچ  هللادمح  هب  هک  دهد  دشابیم  شراوازس  هچنآ  هب  ازج  هدومن و 
رگم هدومنن ، انتعا  وا  نأش  هب  هدرواـین و  يور  وا  هب  سک  چـیه  اذـل  تسا . هداد  رارق  یهارمگ  هب  تیادـه  بجوم  ار  شیاـهباتک  هدومن و 

 ... تسا هدش  شرصع  رد  یهارمگ  ماما  شدوخ  هکنآ 

ق) م 1413 ه .  ) یکلام يرامغ  قیدص  دّمحم  نب  هللادبع  . 8

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
یلع ّظحلا ، دیعس  ۀبیقنلا ، نومیم  ناک  ع )  ) ًایلع ّنا  یلع  ًاضیا  ّلدیو 
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یبنلا یصو  یلع  دقح  نم  اهلئاق  بلق  یف  اّمع  ئبنت  ةرجاف ، ۀملک  کلتو  الوذخم ، ًاموئـشم  ناک  ّهنا  هنع  هجاهنم  یف  ۀیمیتنبا  لاق  ام  ضیقن 

(1) هیخاو . (ص )
موش و يدرم  ترـضح  هک  هتفگ  ۀنـسلا » جاهنم   » رد هیمیتنبا  هک  هچنآ  فالخرب  هدوب  فرـشاب  بوخ و  یناسنا  ع )  ) یلع هکنیا  رب  لـیلد  و 

شردارب و  ص )  ) ربمایپ یـصو  یلع  هب  تبـسن  هک  دـهدیم  ربخ  نآ  هدـنیوگ  بلق  زا  هک  تسا  تسیاشان  يراتفگ  نیا  و  تسا ، هدوب  راوخ 
. دراد هنیک  (ع )

یکلام قورز  دمحا  . 9

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  وا 
(2)  ... نافرعلا نع  الضف  لقعلا  صقنب  بولثم  نامیإلا ، دئاقع  یف  هیلع  نوعطم  ... 

 ... نافرع هب  دسر  هچ  ات  تسا  هدوب  لقع  ناصقن  ياراد  و  هدش ، عقاو  شنزرس  نعط و  دروم  دیاقع  رد  وا  ... 

یکلام فولخم  نب  نیدلا  نیز  . 10

تفلاـخم هب  هیمیتنبا  دـیاقع  اـب  هک  هدرمـشرب  ییاـملع  نمـض  رد  ار  وا  ینالقـسع  رجح  نـبا  هدوـب  هـیمیتنبا  رـصاعم  هیکلاـم و  یـضاق  وا 
(3) دناهتساخرب .

هیمیتنبا هرابرد  یلبنح  ياملع  هاگدید  مراهچ :

هراشا

ص 77. يرامغ ، هللادبع  نیحلاصلا ، ریمس  - 1
. وا زا  لقن  هب  ص 453  قحلا ، دهاوش  - 2

ص 147. ج 1 ، ۀنماکلا ، رردلا  - 3
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دقن درط و  دروم  زین  شبهذـممه  ناملاع  يوس  زا  هکلب  تفرگ ، رارق  مجاهت  دـقن و  دروم  بهاذـم  ریاس  ناملاع  يوس  زا  اهنت  هن  هیمیت  نبا 

. تفرگ رارق 

ق) م 709 ه .  ) یلبنح یناّرح  ییحی  نب  ینغلادبع  نیدلافرش  خیش  یضاق  . 1

(1) دناهتساوخرب تفلاخم  هب  هیمیتنبا  تایرظن  اب  هک  هدرمشرب  ییاملع  نمض  رد  ار  وا  ینالقسع  رجح  نبا  هدوب ، هیمیتنبا  رصاعم  وا 

ق) م 795 ه .  ) یلبنح بجر  نب  نامحرلادبع  نیدلا  نیز  . 2

: دیوگیم وا  هرابرد  یعفاش  ینصح  رکبوبا  خیش 
: سلاـجملا ضعب  یف  هتوص  یلعأـب  لوـقی  ناـکو  ّدرلا . هیلع  هلو  ۀـیمیتنبا ، رفک  دـقتعی  نّمم  یلبنحلا  بجر  نب  نیدـلا  نیز  خیـشلا  ناـکو 

(2) هریفکت . یف  ینعی  یکبسلا  روذعم 
رد ادص  نیرتدنلب  اب  اذل  تسا . هتشون  وا  رب  ّيدر  تسنادیم و  رفاک  ار  هیمیتنبا  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  یلبنح  بجر  نب  نیدلا  نیز  خیش 

. تسا قح  بحاص  هیمیتنبا  ریفکت  رد  یکبس  تفگیم : سلاجم  یخرب 

ق) م 1069 ه .  ) یلبنح یجافخ  رمع  نب  دّمحم  نب  دمحا  نیدلا  باهش  . 3

: دیوگیم ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  هرابرد  وا 
اهنوک یلع  يأ  اهیلع ، عمجم  ۀبحتسم  ةروثأم  ۀنس  هربق  ةرایزو 

ص 147. ج 1 ، ینالقسع ، رجح  نب  دمحا  ۀنماکلا ، رردلا  - 1
ص 401. دّرمت ، هبش و  نم  هبش  عفد  - 2
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ۀعینـشلا هتلاقم  یلإ  میقلا  نباک  هعبت  نمو  ۀیمیت  نبا  اعد  يذـلا  وه  ثیدـحلا  اذـه  ّنا  ملعأو  ۀـیمیت ...  نباک  اهیف  فلاخ  نمب  ةربعالو  ۀـنس ،

بناج یمح  ّهنا  مهوت  هیلا ...  لاحرلا  ّدـش  و  ص )  ) یبنلا ربق  ةرایز  نم  هعنم  یهو  القتـسم  ًافنـصم  یکبـسلا  اهیف  فنـصو  اـهب ، هورفک  یتلا 
(1) ّلجوّزع . هللا  هحماس  لضاف  نع  الضف  لقاع  نع  ردصتال  اّهناف  اهرکذ ؛ یغبنیال  تافارخب  دیحوتلا 

نوچ یسک  مالک  هب  و  تسا . هدش  عقاو  عامجا  دروم  هک  تسا  یبحتـسم  هدش و  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  تسا  یتنـس  شربق  ترایز  و 
 ... تسین ییانتعا  هدرک  تفلاخم  هلأسم  نیا  اب  هک  هیمیتنبا 

ار وا  نآ  ببـس  هب  هک  هدـناشک  شتـشز  راتفگ  هب  ار  میق  نبا  نوچمه  شناوریپ  هیمیتنبا و  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ثیدـح  نیا  هکنادـب  و 
يارب رفس  و  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  عنم  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، هدرک  فینصت  یلقتسم  باتک  نآ  هرابرد  یکبـس  و  دناهدرک ، ریفکت 

 ... نآ
هچ ات  دوشیمن  رداص  لقاع  زا  هک  یتافارخ  تسا ، هدومن  تیامح  دـیحوت  بناج  زا  تسین  نآ  رکذ  ياج  هک  یتاـفارخ  اـب  هدرک  ناـمگ  وا 

. درذگب وا  زا  دنک و  هحماسم  وا  اب  ّلجوّزع  دنوادخ  لضاف . صخش  هب  دسر 
رد یلیلد  تجح و  « ؛ (2) ۀیناطیـش » ۀعزن  ّهناف  هیف ...  ۀجحال  : » دیوگیم ًادیع ،» يربق  اولعجتال  : » ثیدـح هب  هیمیتنبا  لالدتـسا  ّدر  رد  زین  و 

«. تسا یناطیش  یعازن  لالدتسا  نیا  هک  ارچ  تسین ...  نآ 

رصاعم نایفلس  ریغ  هاگدید  زا  هیمیت  نبا  مجنپ :

هراشا

ص 17. ج 5 ، یجافخ ، ضایرلا ، میسن  - 1
ص 113. نامه ، - 2
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يو راکفا  یبایزرا  دقن و  هب  هتفرگ و  عضوم  هیمیت  نبا  يریفکت  ياههشیدـنا  ربارب  رد  زین  برع  ناهج  رـصاعم  نادنمـشیدنا  نارکفنـشور و 

: دوشیم هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  دناهتخادرپ 

حیبص دیس  دومحم  رتکد  . 1

: دیوگیم يو 
برقی امیف  ۀیمیت  نبا  مالک  هتّوقو  هللا  لوحب  تعبتتف  ۀیمیت ، نباب  مهلالدتـسإ  رثکأ  تدجوف  رـصعلا  اذه  ۀعدتبم  لاوقأ  نم  ًاریثک  تعبتت  دقو 

بانج ّنا  ریبخ  تنأو  هتباحـصو ، هتیب  لهأو  ص )  ) هللا لوسر  قح  یف  ۀعینـش  ءاـطخا  أـطخا  دـق  هتدـجوف  دـیزی  وأ  ۀحفـص  فلا  نیعبرأ  نم 
(1) ۀیمیت ...  نبا  بانج  نم  نیعمجأ  اندنع  ّمها  هتیب  لهأو  ص )  ) هللا لوسر 

هب اذل  تسا . هیمیتنبا  هب  اهنآ  ياهلالدتـسا  رتشیب  هک  مدومن  هدهاشم  مدرک و  يریگیپ  ار  رـصع  نیا  ناراذـگتعدب  لاوقا  زا  يرایـسب  نم 
قح رد  یتشز  تاهابتـشا  وا  هک  مدـیمهف  مدومن و  ییوجیپ  ار  هیمیتنبا  مالک  زا  رتشیب  ای  هحفـص  رازه  لهچ  دودـح  دـنوادخ  هوق  لوح و 
زا ناناملـسم  ام  دزن  شتیب  لـها  و  ص )  ) ادـخ لوسر  باـنج  هک  ینادیم  وت  و  تسا ، هتـشاد  وا  هباحـص  تیب و  لـها  و  ص )  ) ادـخ لوسر 

 ... تسا رتمهم  هیمیتنبا  بانج 

ص 6. حیبص ، دیس  دومحم  رتکد  ۀیمیت ، نبا  ءاطخا  - 1
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: دیوگیم نینچمه  يو 

ص)  ) یبنلا نیبو  هنیب  ناـکو  يرجهلا  نماـثلا  نرقلا  یف  ۀـیمیت  نبا  جرخ  یّتح  ص )  ) هللالوسر بسنو  ۀـبارق  میظعت  یلع  نوملـسملا  جردو 
مهیلع مالکلاو  ریبعتلا  یف  هبدأ  ءوس  نع  الضف  اهانعم  فرـص  وأ  اهّللق  وأ  اهافن  ّالإ  مهـصئاصخ  نم  ۀصیـصخ  نم  دجو  امف  ًارأث ، هتیب  لهأو 

ص)  ) یبنلا صئاصخ  نم  ًاّدج  ًاریثک  ۀیمیت  نبا  یفن  کلذ  لیبس  یفو  ًاطیلخت . هداز  مّلکتو و  ّالإ  ۀماعلا  یلع  طلتخی  دق  رمأ  نم  دجو  امو  ... 
(1). هتیب لهأ  لئاضفو  هلضفو 

روهظ يرمق  يرجه  متـشه  نرق  رد  هیمیتنبا  هکنیا  اـت  دـندومیپ  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نیبوسنم  يدـنواشیوخ و  میظعت  ياـههلپ  ناناملـسم 
ار اهنآ  هکنآ  زج  دوبن  اهنآ  تایـصوصخ  زا  یتیـصوصخ  چیه  اذـل  تشاد ، دوجو  شتیب : لها  ربمایپ و  وا و  نیب  هک  ياهنیک  تهج  هب  درک .
رب هک  شتاملک  ریبعت و  رد  ییاهیبدایب  هب  دـسر  هچ  ات  تخاس ، فرـصنم  شتقیقح  زا  ار  نآ  يانعم  اـی  تخادـنا  شزرا  زا  اـی  هدرک  یفن 
رب تفگ و  نخـس  شاهراـبرد  هتفرگ و  ار  اـهنآ  هکنآ  زج  دوبن  مدرم  مومع  زا  ياهشقاـنم  دروـم  هلأـسم  چـیه  تفرگ ...  راـک  هب  اـهنآ  ّدـض 

. دومن راکنا  ار  شتیب  لها  و  ص )  ) ربمایپ لئاضف  تایصوصخ و  زا  يرایسب  هار  نیا  رد  هیمیتنبا  اذل  دوزفا . نآ  تاهبش 
: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  نینچمه 

اورتهتسا نیذلا  ۀیواعم  نب  دیزی  دونج  دحا  ۀیمیت  نبا  ناکو 

ص 69. ۀیمیت ، نبا  ءاطخا  - 1
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نیسحلا لتق  دیری  تیبلا  لهأل  ضغبم  نم  مکو  هینیع ، مامأ  ۀنجلا  لهأ  بابـش  دیـس  نیـسحلا  مامإلا  اولتقو  مهوصقتناو  تیبلا  لهأ  ۀلیـضفب 

(1) مهتلیضفب . مکلابامف  مهئامسأ ، یّتح  عامس  قیطیالو  هتداهش ، دعبو  ًایح  هتیب  لهأو 
دراو صقن  نانآ  رب  ات  دندمآرب  ددصرد  دندومن  کبـس  تسـس و  ار  تیب  لها  لیاضف  هک  دوب  هیواعم  نب  دیزی  نایرکـشل  زا  یکی  هیمیتنبا 

ات دندمآرب  ددصرد  هک  تیب  لها  نانمشد  زا  رایسب  هچ  و  دنتـشک . وا  نامـشچ  لباقم  رد  ار  تشهب  لها  ناناوج  دیـس  نیـسح  ماما  هدرک و 
هب دسر  هچ  ات  دنرادن  ار  نانآ  ياهمسا  ندینش  تقاط  هک  دنناسرب ، لتق  هب  شتداهش  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  ار  وا  تیب  لها  و  ع )  ) نیسح

. دنونشب ار  نانآ  تلیضف  هکنیا 

یطوب ناضمر  دیعس  دّمحم  رتکد  . 2

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  تسا ، هیروس  تعیرش  هدکشناد  ریدم  هک  وا 
(2)  ... ۀفینحیبأو یعفاشلاو  دمحأو  کلام  باحصأ  یف  نیّلثمم  مهّلک  فلسلا  فلاخی  نا  لابی  مل  ۀیمیت  نبا  ّنا  انیأر  دق  اهو 

دزادرپ تفلاخم  هب  هفینحوبا  یعفاش و  دمحا و  کلام و  باحـصا  زا  فلـس  مامت  اب  هک  تشادن  ییابا  چیه  هیمیتنبا  هک  میدرک  هدهاشم  ام 
...

: دیوگیم نینچمه 
هللا یلإ  تابرقلا  مظعا  نم  ص )  ) هربق هدجسم و  ةرایز  ّنا  ملعاو 

ص 123. ۀیمیت ، نبا  ءاطخا  - 1
ص 186. یطوب ، ۀینمز ، ۀلحرم  ۀیفلسلا ، - 2
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یلإ بهذ  دقف  هل ، هللارفغ  ۀیمیت  نبا  ّالإ  کلذ  یف  فلاخی  مل  اذه ، انموی  یلإ  رـصع  ّلک  یف  نیملـسملا  ریهامج  کلذ  یلع  عمجا  ّلجوّزع ،

(1) ۀعورشم ...  ریغ  ص )  ) هربق ةرایز  ّنا 
عامجا دروم  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسا ، ّلجوّزع  يادخ  يوس  هب  بّرقت  لیاسو  نیرتمهم  زا  ص )  ) ربمایپ ربق  دجـسم و  ترایز  هکنادـب 

هک درذگرد ، شناهانگ  زا  ادخ  تسا ، هدرکن  تفلاخم  نآ  اب  هیمیتنبا  زج  هب  یسک  و  دشابیم ، نامز  نیا  ات  رـصع  ره  رد  ناناملـسم  مامت 
 ... دشابیم عورشمریغ  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  هک  تسا  دقتعم  وا 

لماک هللادبع  رمع  رتکد  . 3

: دیوگیم فلسلا » لاوقا  نم  هیبشتلا  دعاوق  ضقن   » باتک رد  تسا  همّرکم  هکم  ياملع  زا  هک  وا 
بوسنملاو ۀیرمدتلا  ةدیقعلاب  موسوملا  باتکلا  یف  اهیلع  تینب  یتلا  تاقلطنملا  اذکو  راکفا  نم  درو  ام  ّمهأ  یلع  رـصتخم  ّدر  باتکلا  اذـه 

نمکم انهو  ۀموصعملا ، ۀمألا  روهمج  هدقتعیام  ضراعت  ءارآلاو  راکفألا  هذه  ّناو  ۀصاخ  ّدریو ، همالک  نم  ذـخؤی  ّلکو  ۀـیمیت ، نبا  خیـشلل 
(2). رطخلا

املع مامت  و  تسا ، هدـش  انب  نآ  رب  هیمیتنبا  ۀـیرمدتلا » ةدـیقعلا   » باتک هک  یبلاطم  راکفا و  نیرتمهم  رب  تسا  يرـصتخم  هیّدر  باـتک  نیا 
راکفا و  نیا  هکنیا  ًاصوصخ  دناهتشون ، ّدر  وا  رب  هتفرگ و  ار  وا  تاملک 

ص 560. یطوب ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  هقف  - 1
ص 8. لماک ، هللادبع  رمع  رتکد  هیبشتلا ، دعاوق  ضقن  - 2
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. تسا یکانرطخ  عوضوم  نیا  و  دراد ، هضراعم  تسا  رادروخرب  تمصع  زا  هک  تما  روهمج  يأر  اب  ءارآ 

: دیوگیم هیمیتنبا  ّدر  رد  شرگید  باتک  رد  نینچمه 
حیرـصتلاک اذهف  لحرلا ، ّدش  نودب  نکمتال  هّجح  دـعب  جاحلل  هترایز  ّنال  اهیلا ؛ لاحرلا  ّدـش  بابحتـسا  ص )  ) هربق ةرایز  بابحتـسا  مزالو 

(. ص  ) هترایزل لحرلا  ّدش  بابحتساب 
نا یلإ  ص )  ) یبنلا ربق  ةرایز  بابحتـساو  لاحرلا  ّدش  زاوج  یلع  اوقفتاو  مهفلا  اذه  یلع  ۀلبانحلا  مهتمدقم  یفو  مالـسإلا  ءاملع  جرد  دـقو 

( ... ص  ) یبنلا ربق  ةرایز  بحتستال  لاقو : نیملسملا  ۀماع  فلاخو  نماثلا  نرقلا  یف  ۀیمیت  نبا  ءاج 
، هعبت نمو  ۀیمیت  نبا  ریغ  کلذ  یف  فلاخی  مل  ّهناو  ۀـنمزألا  فلتخم  یف  ص )  ) یبنلا ربق  ةرایز  ۀیعورـشم  یلع  نیملـسملا  عامجا  انلقن  دـقو 

رـصع یف  مهعامجا  ّنا  عم  ۀـیمیت ؟ نبا  لبق  ام  روصع  یف  نیملـسملا  ۀـمئأ  عامجا  عدـنو  ۀـلأسملل  همهفو  هلوقب  ذـخأن  نا  ۀـمکحلا  نم  لهف 
(1) ۀیمیت . نبا  رصع  دعب  نیملسملا  ۀمئأ  رثکأ  لاوقأ  نع  الضف  ۀمزلم ، ۀجح  دحاو 

شّجح زا  دعب  یجاح  يارب  ترضح  ربق  ترایز  اریز  تسا ؛ ترایز  تهج  هب  رفس  ندوب  بحتسم  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  بابحتسا  همزال 
. دراد ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  تهج  هب  رفس  بابحتسا  رب  حیرص  تلالد  دوخ  هبون  هب  نیا  و  درادن ، ناکما  نآ  تهج  هب  رفس  نودب 

ص 44. لماک ، هللادبع  رمع  رتکد  لاحرلا ، ّدش  ةرایزلا و  یف  ۀئداه  ۀملک  - 1
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ات دـنراد ، رظن  قافتا  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  بابحتـسا  رفـس و  زاوج  رب  هدرک و  دـیکأت  مهف  نیا  رب  هلبانح  همه  زا  لبق  مالـسا و  ياـملع  و 

 ... تسین بحتسم  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  تفگ : تخادرپ و  تفلاخم  هب  ناناملسم  مومع  اب  دمآ و  متشه  نرق  رد  هیمیتنبا  هکنیا 
زج هب  هلأـسم  نیا  رد  یـسک  هکنیا  میدرک و  لـقن  فلتخم  ياـهنامز  رد  ص )  ) ربماـیپ ربق  تراـیز  تیعورـشم  رب  ار  ناناملـسم  عاـمجا  اـم 

ار ناناملـسم  همئا  عامجا  هدرک و  ذخا  هلأسم  نیا  رد  ار  وا  مهف  لوق و  هک  تسا  تمکح  زا  ایآ  تسا . هدرکن  تفلاخم  شناوریپ  هیمیتنبا و 
ناماما رتشیب  لاوقا  زا  دسر  هچ  ات  تسا  یمازلا  تّجح  رـصع  کی  رد  ناناملـسم  عامجا  هکنیا  اب  مینک ؟ اهر  هیمیتنبا  زا  لبق  ياهرـصع  رد 

. هیمیتنبا رصع  زا  دعب  ناناملسم 

یعافر مشاه  نب  فسوی  خیش  . 4

: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  تسا  تیوک  رد  تنس  لها  فورعم  ياملع  زا  هک  وا 
قشمدو رصم  یف  ۀحوتفملا  ةریثکلا  تارظانملا  هل  اوماقأ  هئارآ ، ضعب  یف  عامجإلا  یلع  جرخ  امل  مّهناف  ۀیمیت ؛ نبا  خیـشلا  موصخ  هللا  محر 

(1)  ... ملعلا ۀبلطو  ءارزولاو  ءاملعلا  روضحب 
قشمد ًاصوصخ  اهرهش و  رد  ینلع  تارظانم  وا  اب  دش  جراخ  شئارآ  یخرب  رد  عامجا  زا  نوچ  هک  ار  هیمیتنبا  نانمـشد  دنک  تمحر  ادخ 

 ... دندرک اپرب  ملع  نابلاط  ارزو و  املع و  روضح  رد 

يونسإ فسوی  نب  نیسح  نیدلا  ییحم  . 5

ص 5. ۀعامجلا ، ۀنسلا و  لها  ۀلدا  - 1
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: دیوگیم هیمیتنبا  ّدر  رد  تسا  رصم  رهزألا  ياملع  زا  هک  وا 

رهابلا باوجلا   ) هل أرق  نمو  لیوهتو . میمعتو  ضقانتو  براضت  هیف  ریثک  مالکو  ذاش  يأر  ص )  ) لوسرلا ربق  ةرایز  ۀلأسم  یف  ۀیمیت  نبال  ّنا 
هذـیمالت ضعب  هلقن  ام  وأ  هاواتف  هل  أرق  وأ  ریبکلا ، عطقلا  نم  ۀحفـص  ( 744  ) یف ًارخؤم  عبط  دـقو  یئانخألا ) یلع  ّدرلا   ) وأ رباقملا ) راوز  یف 

ءاملع هیلع  ماق  دـقو  لـجرلا . مـالک  یف  دوجوملا  تتـشتلا  يدـم  فرعی  هّلک  کـلذ  أرق  نم  یکنملا ،) مراـصلا   ) یف يداهلادـبع  نباـک  هنع 
(1) هیلع ...  اّودر  اهریغو و  ۀلأسملا  هذه  یف  هرصع 

لاـفغا و ضقاـنت و  دروـخ و  دز و  نآ  رد  هـک  تـسا  يرایــسب  راـتفگ  ذاـش و  يأر  ص )  ) ربماــیپ ربـق  تراــیز  هلأــسم  رد  هـیمیتنبا  يارب 
رد 744 ًاریخا  هک  دـناوخب  ار  یئاـنخألا ) یلع  ّدرلا   ) باـتک و  رباـقملا ) راوز  یف  رهاـبلا  باوـجلا   ) باـتک هک  یـسک  و  تسا . يرگیچوـه 

يداهلادـبع نبا  لاثما  شنادرگاش  زا  یخرب  هک  ار  هچنآ  ای  دـنک  تئارق  ار  وا  ياواتف  باتک  هکنیا  ای  و  هدـش ، پاچ  گرزب  عطق  رد  هحفص 
نیا رد  شرـصع  ياملع  اذـل  تسا . ّطتـشت  درم  نیا  مالک  رد  ردـق  هچ  هک  دـنادیم  دـناوخب ، هدرک  لقن  وا  زا  یکنملا ) مراصلا   ) باـتک رد 

 ... دناهتشون ّدر  وا  رب  هدرک و  مایق  وا  ّدض  رب  نآ  ریغ  هلأسم و 

هدوف فیطللادبع  دیعس  ءادفلاوبا  . 6

ص 150. ماحفإلا ، ماهفإلا و  - 1
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: دیوگیم هیمیتنبا  ّدر  رد  تسا ، ندرا  رصاعم  ياملع  زا  هک  وا 

انضقنو هیلع  انّدر  یف  نحنو  ۀعدتبملا ، ۀیمارکلاو  ۀمسجملا  بهذم  ةرصن  یف  حیرص  ّصنو  لالـضلا  بهذم  یف  حضاو  هبتک  امف  اندنع  اّماو 
یلاعت هللا  نم  وجرن  ةواشغ ، هینیع  یلع  مهنم  ًاریثک  ّنا  ملعن  اّننا  لب  انل ، سانلا  ۀقفاوم  یلع  هتامّهوتو  هراکفا  ّدـصل  انموجه  فقوتیال  همالکل 

(1). تاهیبنتلاو دودرلا  نم  هب  موقتامب  اهتلازا 
هیمارک میـسجت و  لها  بهذـم  يرای  رد  حیرـص  ّصن  یهارمگ و  بهذـم  اهنآ  یگمه  هک  تسا  حـضاو  هتـشون  وا  هک  ار  هچنآ  ام ، دزن  اّما 

ام اب  مدرم  تقفاوم  رب  وا  تاّـمهوت  راـکفا و  اـب  هلباـقم  هب  دوخ  موجه  رد  اـهنت  شمـالک  ضقن  وا و  رب  هیّدر  رد  اـم  و  تسا . راذـگ  تعدـب 
اب ار  نآ  هک  میهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  اذل  دناهدنکفا . ياهدرپ  ناشنامشچ  يور  رب  اهنآ  زا  يرایسب  هک  مینادیم  هکلب  مینکیمن ، فقوت 

. دیامن هلازا  دش  هتشون  هک  یتاهیبنت  اههیّدر و 

هدامح ینغلادبع  . 7

: دیوگیم نایباهو  ّدر  رد  وا 
دقتعی ّهنا  یلبنحلا  نیدلا  نیز  هنامز  ۀمالع  هلاق  امک  رفاک ، ۀیمیت  نبا  ّنا  يراخبلا : نیدـلا  ءالع  هنامز  ۀـمالع  هنع  لاق  ۀـیمیت  نبا  مهخیـش  ّنا 

یف  يراصنلاو  دوهیلاب  اههّبشو  ۀیمالسإلا  ۀمألا  رّفک  ّهنال  ۀیمیتنبا ؛ ریفکتب  روذعم  یکبسلا  مامإلا  ّنا  لوقی : و  ۀیمیت ، نبا  رفک 

ص 6. هدوف ، دیعس  ۀیرمدتلا ، ۀلاسرلا  ضقن  - 1
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میـسجتلاو هللا هیبشتلاب  ۀنوحـشم  هبتک  ّنا  بهذـملا : ءاملع  لاقو  ِهللا . ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَـخَّتا  یلاـعت : هلوق  دـنع  هریـسفت 

(1) یلاعت .
هک هنوگنامه  تسا ، رفاک  متح  روط  هب  هیمیتنبا  هتفگ : وا  هرابرد  يراخب  نیدـلا  ءالع  شنامز  هماّلع  هک  تسا  یـسک  هیمیتنبا  اـهنآ  خـیش 

دوب یسک  وا  اریز  تسا ؛ روذعم  هیمیتنبا  ریفکت  رد  یکبـس  ماما  تفگیم : دوب و  هیمیتنبا  رفک  هب  دقتعم  یلبنح  نیدلا  نیز  شنامز  هماّلع 
هدرک هیبشت  اراصن  دوهی و  هب  ِهللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَراـبْحَأ  اوُذَـخَّتا  هیآ  ریـسفت  رد  ار  ناـنآ  هدومن و  ریفکت  ار  یمالـسا  تما  هک 
لاعتم دنوادخ  هب  تبـسن  میـسجت  هیبشت و  هب  داقتعا  زا  رپ  وا  ياهباتک  اریز  تسا ؛ قیدنز  هیمیتنبا  انامه  دـناهتفگ : بهذـم  ياملع  تسا .

. دشابیم

حاّرش نسح  فسوی  خیش  رتکد  . 8

هیمیتنبا دزن  تعدـب  هراـبرد  ياهلاـقم  نمـض  رد  تسا  تیوک  رد  یمالـسا  تاـسارد  تعیرـش و  هدکـشناد  رد  لوـصا  هقف و  داتـسا  هک  وا 
: دیوگیم

سیل ّهنا  عم  أطخلا ، نم  همالک  هللا  مصع  يذلا  ینیدلا ، عجرملا  ۀباثمب  ۀـعامجلاو  ۀنـسلا  لهأل  نیفلاخملا  نیفرطتملا  نم  ریثک  هاری  يذـلا  ... 
ۀجحو ًاعامجا  هربتعن  یّتح  ًاعیمج ، ۀمألا  ءاملع  يأر  وه  سیل  هیأر  ّنا  امک  ًاموصعم  ًاّیبن 

(2) ۀیعرش ... 

ص 23. نیرکنملا ، یلع  ّدرلا  نیرکاذلا و  لضف  - 1
تسوگآ 2004 م. خیرات 29  ۀیتیوکلا ، نطولا  ۀفیحص  - 2
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ار شمالک  دنوادخ  هک  یسک  ینید و  عجرم  هلزنم  هب  ار  وا  تعامج  تنس و  لها  اب  فلاخم  نافرحنم  زا  يرایسب  هک  تسا  یسک  هیمیت  نبا 

تما ياملع  مامت  هدیقع  وا  يأر  هک  هنوگنامه  تسا ، هدوبن  موصعم  ربمایپ  وا  هکنیا  اب  دـناهدروآ ! باسح  هب  تسا ، هتـشاد  نوصم  اطخ  زا 
 ... مینادب یعرش  تّجح  هدروآ و  باسح  هب  عامجا  ار  نآ  ات  دیآیمن  باسح  هب 

طوؤانرا بیعش  خیش  . 9

: دیوگیم میلست  يراوخ و  تلاح  اب  وا  هرجح  رانک  رد  نداتسیا  و  ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  هرابرد  یبهذ  راتفگ  رب  دوخ  هقیلعت  رد  وا 
(1) یبنلا ...  ربق  ةرایزل  لحرلا  ّدش  زاوج  مدعب  لوقی  يذلا  ۀیمیت  نبا  هخیش  یلع  ّدرلا  دارطتسالا  اذهب  ّفلؤملا  دصق 

ربق ترایز  تهج  هب  رفس  زاوج  مدع  هب  دقتعم  هک  تسا  هیمیتنبا  شخیـش  رب  ّدر  هدرک  لقن  ینمـض  روط  هب  هک  بلطم  نیا  زا  ّفلؤم  دصق 
 ... دشابیم ص )  ) ربمایپ

میهاربا یکز  دّمحم  . 10

: دیوگیم يو 
اذه ۀـیمیت  نبا  عدـتبا  ثیح  عباسلا ، نرقلا  یلإ  فلـسلا  نم  دـحأ  هزاوج  یلع  فلتخی  نکی  ملو  حـلاصلا  تیملاب  لسوتلا  یلع  وه  فالخلا 

(2) ناتفلا . فالخلا 

ص 485. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
ص 7. میهاربا ، یکز  دّمحم  ماحفإلا ، ماهفالا و  - 2
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هیمیتنبا هکنیا  ات  تسا  هدرکن  فالتخا  متفه  نرق  ات  فلـس  ياملع  زا  کیچـیه  نآ  زاوج  رد  و  تسا ، حـلاص  تیم  هب  لسوت  رد  فـالتخا 

. تشاذگ تعدب  ار  فالتخا  نیا  رگهنتف 

( یشبح هب  فورعم   ) يوره هللادبع  خیش  . 11

: دیوگیم يو 
هیأر فلاخت  یتلا  ةرتاوتملا  ۀتباثلا  رابخألاو  ثیداحألا  فّعـضیو  هحّحـصی ، نا  لواحیو  هاوه  قفاوی  يذلا  عوضوملا  ثیدـحلاب  جـتحی  ّهناف 

(1). مهتافنصمو ۀفسالفلا  مومس  غلب  لجر  نم  هرودص  برغتسیال  اذهو  هتدیقعو ... 
، لباقم رد  و  دیآیمرب ، نآ  حیحـصت  ددص  رد  هدرک و  جاجتحا  شـسفن  ياوه  اب  قفاوم  یلعج  ثیدح  هب  هک  تسا  هیمیتنبا  تیعـضو  نیا 
زا اهراک  هنوگنیا  و  دـیامنیم ...  فیعـضت  ار  اهنآ  شاهدـیقع  يأر و  اب  تفلاخم  تهج  هب  تسا  رتاوتم  تباث و  هک  ار  يرابخا  ثیداحا و 

. تسین بیرغ  هدیعلب  ار  اهنآ  تافّنصم  هفسالف و  ياهمس  هک  یسک 

رصاعم نایفلس  هاگدید  زا  هیمیتنبا  مشش :

هراشا

ارآ و یباـیزرا  دـقن و  هب  زین  رـصاعم  نایفلـس  زا  یخرب  هکلب  هتفرگ ، رارق  دـقن  دروـم  بهاذـم  ریاـس  ياـملع  هلیـسو  هب  اـهنت  هـن  هـیمیت  نـبا 
: میزادرپیم اهنآ  زا  یخرب  هب  ور ، نیا  زا  دجنگیمن . لاجم  نیا  رد  اهنآ  همه  رکذ  هک  دناهتخادرپ  يو  ياههشیدنا 

یفلس يریمح ، عنام  نب  یسیع  رتکد  . 1

ص 206. یشبح ، ۀینسلا ، تالاقملا  - 1
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: دیوگیم هیمیتنبا  هرابرد  تسا  یبد  یمالسا  نوئش  فاقوا و  هرادا  ّلک  ریدم  هک  وا 

اهعـشبتسا رومأ  عئانـشو  هرعو  قیاضم  یف  لوخدو  مهبهذم  ریغ  بهذمب  مهیلع  ءاعداو  ۀیلکلاب ، فلـسلا  بهذمل  ۀیمیت  نبا  نم  كرت  اذهو 
اوتبثأف فلسلا ، نم  دحأ  اهب  قطنت  ملو  ۀنـسلاو  باتکلا  یف  درت  مل  ۀعینـش  ًاظافلا  هعیاش  نمو  فلاخملا  اذهل  انیأر  دقو  اهودعبتـساو . ءاملعلا 

(1) حیرصلا . میسجتلا  نم  کلذ  ریغو  فیکلاو  لاقتنإلاو  توصلاو  ۀکرحلاو  زیحتلاو  ّدحلاو  ۀهجلا  اوتبثاو  ۀحارص  ۀیمسجلا 
یبهذـم ندروآ  هب  نانآ  رب  وا  ياعدا  فلـس و  بهذـم  هب  تبـسن  یّلک  روط  هب  هیمیتنبا  ضارعا  زا  تسا  تراـبع  تقیقح  رد  بلطم  نیا  و 

و دناهدومن . رود  دوخ  زا  هتسناد و  تشز  ار  اهنآ  املع  هک  يروما  تخس . تسپ و  رایسب  ییاهانگنت  رد  ندش  دراو  و  فلس ، بهذم  زا  ریغ 
هدرکن قطن  نآ  هب  فلـس  زا  يدرف  زگره  دوشیمن و  تفاـی  تنـس  باـتک و  رد  هک  میدـید  تشز  یظاـفلا  وا  ناوریپ  فلاـخم و  نیا  زا  اـم 

ضراوـع رگید  فـیک و  لاـقتنا و  توـص و  تکرح و  ناـکم و  ّدـح و  تهج و  زین  هدرک و  تباـث  تحارـص  هب  ار  تیمـسج  ناـنآ  تـسا .
. دننادیم تباث  وا  رب  ار  تیمسج 

: دیوگیم نینچمه  وا 

ص 131. يریمح ، یسیع  رتکد  ۀیدقعلا ، میهافملا  حیحصت  - 1
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نأ کلذب  عاطتـسا  اذإ  هل  ودبیام  عبتی  لب  ۀمیقتـسم  ةدعاق  یلع  یـشمیالو  همهف  یف  یئاوشع  ۀیمیت  نبا  ّنا  کل  نّیبتی  ّهنا  اذه  نم  لصاحلاف 

(1). هبهذم رصنی 
هک هچنآ  هکلب  دنکیمن ، یشم  میقتسم  هدعاق  قباطم  تسا و  ییاوه  شمهف  رد  هیمیتنبا  هک  دش  نشور  وت  يارب  هکنیا  بلاطم  نیا  لصاح 

. دیامنیم تعباتم  يوریپ و  اهنت  ار  دشابیم  شبهذم  دییأت  بجوم 

یفلس یکلام  ناحرف  نب  نسح  . 2

وا ياـهباتکو  اهتبحـصو  تاـملک  رد  یلو  تسا ، بصعتمو  دـنبياپ  دوـخ  بهذـم  هبو  تسا  یفلـس  هچرگ  یکلاـم  ناـحرف  نب  نـسح 
: مینکیم هراشا  وا  راکفا  هنوگنیا  زا  ییاههنومن  هب  کنیا  دراد . وا  هلمجلا  یف  فاصناو  یشیدنا  دازآ  رب  تلالد  هک  دوشیم  ادیپ  يراکفا 

: دیوگیم وردنت  ياهیفلس  هرابرد  وا 
برغتسنال کلذلف  صوصخلا ، هجو  یلع  یفلـسلا  یّنـسلا  طسولا  لخاد  يوقألا  توصلا  مهل  ۀنـسلا  ةالغ  ّنا  ًاضیأ  کلذ  یلع  هدعاسیو  ... 

ملام ۀعیشلا  یلإ  ّداحلا  لاقتنإلا  یلع  ةدعاسملا  رومألا  ربکأ  نم  یفلـسلا  ولغلا  یقبیـسو  يرخأ ...  بهاذم  یلإ  ۀنـسلا  نع  تاراسحنالا  هذه 
اهب ّدشن  یّتلا  ۀـعوضوملاو  ۀفیعـضلا  ثیداحألا  ةرثک  یف  لّثمتملا  ولغلا  کلذ  هسفن ، یفلـسلا  رایتلا  لخاد  ولغلا  دـقنب  ۀیفلـسلا  ءالقع  عراسی 

ریفکتو فانحألاو  ۀفینحیبأ  ریفکتک  یفلسلا ، جهنملل  ۀفلاخملا  تاریفکتلا  ةرثکو  بهذملا 

ص 135. ۀیدقعلا ، میهافملا  حیحصت  - 1
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(1) ۀلزتعملاو . ۀیمهجلاو  ۀعیشلا 

زا اهجورخ  هنوگنیا  اذل  دـنراد . صوصخلا  یلع  یفلـس  ياهینـس  نیب  رد  يرتيوق  يادـص  تنـسلها  نایلاغ  هکنیا  بلطم  نیا  دـییأت  ... 
هک ددرگ  يروـما  نیرتگرزب  زا  اهیفلـس  وـلغ  هک  تسا  دوزو  مینادیمن ...  بیرغ  تهج  نیدـب  ار  رگید  بهاذـم  هب  تنـسلها  بهذـم 

دقن نورد  زا  ار  دوخ  يوردـنتو  ولغو  هدـمآرب  هراچ  رکف  هب  یفلـس  ءالقع  هکنآ  رگم  دوش ، هعیـش  يوس  هب  تنـسلها  عیرـس  لاقتنا  ثعاب 
، تسا هتـشگ  رادـیدپ  یفلـس  شورو  بهذـم  نافلاخم  ریفکتو  بهذـم  دـییأت  يارب  یلعجو  فیعـض  ثیداحا  دوجو  رد  هک  يولغ  دـننک ،

. هلزتعمو هیمهجو  هعیش  ریفکتو  فانحاو  هفینحیبا  ریفکت  نوچمه 
: دیوگیم باهولادبع  نب  دمحم  هرابرد  وا 

الو کلم  اهّفلؤی  ملو  بیـصیو  ءیطخی  رـشب  اهّفلا  اّمنا  هلئاسرو  خیـشلا  بتک  نم  امهریغ  وأ  تاهبـشلا  فشک  باـتک  وأ  دـیحوتلا  باـتکو 
وأ ةریثک  ةریغص ، وأ  ةریبک  تناک  ءاوس  خیشلا ؛ نم  ءاطخألا  عوقو  نم  القعالو  ًاعرـش  عنام  الو  ئطخی  نا  ًادج  یعیبطلا  نم  کلذلف  لوسر ،

(2) ( ... ۀینامیا  ) ۀیدقع وأ  ۀیهقف  ۀلیلق ،
هب ای  دنک  اطخ  تسا  نکمم  هک  هتشون  يرشب  ار  خیـش  ياههلاسرو  اهباتک  زا  ود  نیا  ریغ  ای  تاهبـشلا ) فشک   ) باتکو دیحوتلا )  ) باتک

یعیبط ًادج  اذل  تسا ؛ هتشونن  لوسر  ای  هتشرف  ار  اهنآو  دسرب ، عقاو 

. ۀعیشلل ۀینسلا  تالوحتلا  یف  ةءارق  : » ناونع تحت  2000 م ، / 11 لاس 11 / هرامش 1082 ، ۀّلجملا ، هلجم  - 1
ص 3. ًایبن ، سیلو  ۀیعاد  - 2
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دشاب دایز  کچوک ، ای  دشاب  گرزب  اهاطخ  نآ  هچ  تسین ؛ خیـش  زا  اهاطخ  عوقو  زا  یعنام  اًلقعو  ًاعرـشو  دنک  اطخ  وا  هک  دسریم  رظن  هب 

 ... ینامیاو یتدیقع  ای  دشاب  یهقف  مک ، ای 
: دیوگیم ع )  ) تیب لها  اب  یباهو  ناگرزب  ینمشد  هرابرد  وا 

هبتکو بصنلا  هنع  رهتـشاف  فصنم ، ثحاب  هرکنی  ّدـح ال  یلإ  ۀـیمیت  نبا  اّما  امّدـح ، یلإ  یبهذـلاو  ریبک ، ّدـح  یلإ  بصن  هیف  ناک  ریثکنبا 
هوثرو ًابـصن  مهیف  ّنا  عم  ۀلبانحلا ، نم  هریغ  اومکاحی  ملو  یلع ، ضغب  اهنم  رومأ  ۀلمج  یلع  هرـصع  ءاملع  همکاح  کلذلو  کلذـب ، دهـشت 

اذهو جیلخلا ، یف  اندنع  ۀیملعلا  ةایحلا  یلع  غلاب  رثأ  هل  ینامثعلا  یماشلا  رایتلاو  مهریغو . یلعییبأ  نباو  يراهبربلاو  دماح  نباو  ۀطبنبا  نع 
(1) هّبنتف !! ۀیماینبل ، دیدشلا  انلیمو  نیسحلا ، وأ  یلع  مامإلا  یلع  ءانثلا  نم  انتیساسح  رارسأ  نم 

ینمشد هیمیتنبا  یلو  دوب . نینچ  یبهذ  زین  يدودح  اتو  تشاد ، لد  رد  ار  تیبلها : توادعو  بصن  يدایز  دودح  ات  هک  یـسک  ریثک  نبا 
تـسا ندوب  یبصاـن  هب  روهـشم  وا  اذـل  دـیامن ، راـکنا  ار  نآ  دـناوتیمن  فصنم  هدـننکثحب  هک  دوب  داـیز  ردـقنآ  تیبلـها  هب  تبـسن  وا 

ع)  ) یلع ضغب  هلمج  نآ  زا  يروما  تهج  هب  ار  وا  شرـصع  مه  ياملع  تهج  نیدـبو  دـهدیم ، یهاوگ  بلطم  نیا  رب  زین  وا  ياهباتکو 
دماح نباو  هطب  نبا  زا  هک  دوب  یتوادعو  بصن  زین  نانآ  رد  هک  یلاح  رد  دندرکن  همکاحم  ار  هلبانح  زا  وا  ریغ  هکنیا  اب  دندومن ، همکاحم 

صص 64 و 65. ًایبن ، سیلو  ۀیعاد  - 1
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جیلخ رد  اـم  یملع  تاـیح  رب  يرایـسب  رثا  دنتـسه  یناـمثع  هک  ماـش  هسردـمو  دـندوب ، هدرب  ثرا  هـب  نارگیدو  یلعی  یبا  نـباو  يراـهبربو 

هیماینب هب  دیدش  لیمو  هتـشاد  نیـسح  ای  یلع  ماما  رب  يانثو  حدم  هب  تبـسن  یناوارف  تیـساّسح  ام  هک  تسا  تهج  نیدبو  تسا ، هتـشاذگ 
. شاب هاگآ  سپ  میراد ،

: دیوگیم نینچمه 
فیعـضتو هتیب ، لـهاو  یلع  لـئاضف  نم  سجوتلا  یلع  ۀـیمیت - نبا  مهّدـشاو  میقلا - نباو  ریثـک  نباو  ۀـیمیت  نباـک  ماـشلا  ءاـملع  عباـتت  ّمث 

یّتلا ۀیماشلا  ۀئیبلا  ریثأت  نم  نوجنی  رـشب ال  مهلـضف - عم  ماشلا - ءاملعو  مهریغ !! حدـم  یف  ۀـغلابملا  عم  مهلـضف ، یف  ۀحیحـصلا  ثیداحألا 
(1)  ... یلبنحلا ثارتلاب  ءالؤه  سانئتسا  عم  ۀّصاخ  فاصنإلا ، تالواحم  نم  يوقا  تناک 

یلع لئاضف  ندومن  یفخم  رد  اهنآ  نیرتدیدش  هک  دندمآ ، میق  نباو  ریثک  نباو  هیمیتنبا  نوچمه  ماش  ياملع  يرگید  زا  سپ  یکی  سپس 
هغلاـبم ًادـیدش  نارگید  حدـم  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیاو  تسا ، هـیمیتنبا  ناـنآ ، لـئاضف  رد  حیحـص  ثیداـحا  فیعـضتو  شتیب  لـهاو 

رود هب  فاصنا  زا  هک  یطیحم  دناهدوبن ، بیصنیب  ماش  طیحم  ریثأت  زا  زگره  هک  دنتسه  يرشب  دنراد  هک  یتلیـضف  اب  ماش  ياملع  دننکیم .
 ... دناهتشاد سنا  هلبانح  ثاریم  اب  نانآ  هکنآ  ًاصوصخ  تسا . هدوب 

: دیوگیم يو 
نم هوفلاخم  همّهتا  یلع و  ضغب  یلع  هرصع  یف  ۀیمیت  نبا  َمِکوُح 

ص 176. ًایبن ، سیلو  ۀیعاد  - 1
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ّنا همعز  و  ۀنایدللال ، ۀسائرلل  لتاق  ًایلع  ّنا  هلوقل : کلذ ، نم  ریثک  یف  اوباصاو  بصنلاب  هومّهتا  کلذ و  یف  اوئطخا  قافنلاب و  هرـصع  ءاملع 

ریغو الوذخم ، ناک  ّهنا  و  یلع !! مالـسإ  رتاوت  نم  مظعأ  ۀیواعم  نب  دیزیو  ۀیواعم  مالـسإ  رتاوت  ّنا  هنـس و  رغـصل  هیف  کّکـشم  یلع  مالـسا 
(1) بصن . ایندلا  یف  سیلف  ًابصن  لاوقألا  هذه  نکت  مل  نا  و  ۀنسلا . جاهنم  هباتک  یف  یقبام  اهنم  یقب  یتلا  تاعانشلا  نم  کلذ 

هب نآ  رد  یلو  دندرک ، قافن  هب  مهّتم  ار  وا  شرصع  ياملع  زا  نیفلاخم  دش و  همکاحم  ع )  ) یلع اب  ینمشد  تهج  هب  شرـصع  رد  هیمیتنبا 
تهج هب  یلع  دـیوگیم : وا  هک  ارچ  دندیـسر ؛ عقاو  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـندومن و  تیب : لها  اب  توادـع  هب  مهّتم  ار  وا  دـنتفر و  اطخ 

مالـسا رتاوت  و  تسا ، هدوب  نس  مک  یکدوک  هک  ارچ  تسا ؛ کش  دروم  یلع  مالـسا  هک  وا  نامگ  و  تناـید . تهج  هب  هن  دـیگنج  تساـیر 
شباتک رد  هک  تسپ  تشز و  تاملک  رگید  و  تسا ، هدش  راوخ  یلع  هکنیا  و  تسا ، رتمهم  یلع  مالـسا  رتاوت  زا  هیواعم  نب  دیزی  هیواعم و 

. تسین ینمشد  ایند  رد  سپ  دشابن  یلع  ترضح  اب  ینمشد  بصن و  اههتفگ  نیا  رگا  و  تسا . هدنام  یقاب  ۀنسلا » جاهنم   » مان هب 

ق) م 1420 ه .  ) یفلس ینابلا ، نیدلارصان  دّمحم  . 3

: دیوگیم ریدغ  ثیدح  هرابرد  وا 
راکنا یلع  ۀیمیت  نبا  مالسإلا  خیش  أرجتی  نا  ًاقح  بیجعلا  نمف 

ص 263. ج 5 ، ینابلا ، ۀحیحصلا ، ثیداحألا  ۀلسلس  - 1
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(1) كانه ...  مدقتملا  ثیدحلاب  لعف  امک  ۀنسلا ) جاهنم   ) یف هبیذکتو  ثیدحلا  اذه 

هنوگنامه تسا  هدومن  بیذکت  راکنا و  ۀنـسلا ) جاهنم   ) رد ار  ثیدح  نیا  هدرک و  تأرج  هیمیت  نبا  مالـسالا  خیـش  هک  تسا  بیجع  ًاّقح 
 ... تسا هداد  ماجنا  ياهلماعم  نینچ  نیشیپ  ثیدح  اب  هک 

: دیوگیم ریدغ  ثیدح  هرابرد  نینچمه 
اّمأو ثیدحلا ، نم  لوألا  رطشلا  فّعض  دق  ۀیمیت ، نبا  مالسإلا  خیش  تیأر  یّننا  هتحص  نایبو  ثیدحلا  یلع  مالکلا  ریرحتل  عفادلا  ناک  دقف 

رظنلا ققدیو  اهقرط  عمجی  نأ  لبق  ثیداحألا  فیعضتیف  هعرـست  نم  يریدقت  یف  ۀجتانلا  هتاغلابم  نم  اذهو  بذک ، ّهنا  معزف  رخآلا  رطـشلا 
(2) ناعتسملا . هللاو  اهیف .

فیعضت ار  ثیدح  نیا  زا  لوا  تمسق  هک  ار  هیمیتنبا  مدرک  هدهاشم  هک  دوب  نیا  نآ  تحص  نایب  ثیدح و  نیا  هرابرد  مالک  هلاطا  تهج 
فیعضت رد  ندرکهلجع  نتـشاد و  تعرـس  رد  وا  تاغلابم  زا  نم  رظن  هب  راک  نیا  و  تسا ، غورد  هک  هدومن  نامگ  ار  رخآ  تمـسق  هدرک و 

. تسا هدننککمک  دنوادخ  و  دنک . رظن  تقد  نآ  رد  هدرک و  عمج  ار  نآ  قرط  هکنآ  زا  لبق  تسا  ثیداحا 
: دیوگیم نآ  دنس  حیحصت  زا  دعب  تیالو  ثیدح  هرابرد  يو 

یف ۀغلابملاو  عرستلا  ّالإ  ثیدحلل  هبیذکت  هجو  کلذ  دعب  يردأ  الف  يرت ، امک  نیتم  يوق  وهو  مالسإلا  خیش  نایب  نم  هّلک  اذه 

ص 263. ج 5 ، ینابلا ، ۀحیحصلا ، ثیداحألا  ۀلسلس  - 1
ص 344. ج 4 ، نامه ، - 2
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(1) هلو . انل  هللا  رفغ  ۀعیشلا ، یلع  ّدرلا 

نم رظن  هبو  تسا  هدرک  بیذـکت  ار  ثیدـح  نیا  وا  ارچ  هک  منادیمن  یلو  تسا ، نیتمو  يوق  نایب  نیاو  دوب  هیمیتنبا  نایب  زا  همامت  هب  نیا 
. درذگب وا  زا  ام و  زا  دنوادخ  تسا . هدرکیم  هغلابمو  هدادیم  جرخ  هب  تعرس  هعیش  رب  ّدر  رد  وا  هک  هتشادن  نیا  زج  یتهج 

یکلام يولع  نب  دّمحم  . 4

هقفو ثیدح  ملع  رد  صـصخت  يارادو  تشاد  سیردت  یـسرک  مارحلادجـسم  ردو  هدوب  نکاس  همرکم  هّکم  ردو  ناتـسبرع  رد  اهتدم  وا 
روشک رد  ار  ناـیباهو  اـب  تفلاـخم  مچرپ  دوب ، یّنـس  یملاـع  هک  وا  تسا . هدرک  تلحر  اـیند  زا  هک  تسا  لاـس  هس  دودـحو  دوـب  خـیراتو 

ناتسبرع رد  شیاهباتک  راشتنا  زا  دعب  تخادرپ . نایباهو  تافارحنا  اب  هلباقم  هب  شیاهباتکو  دوخ  نانخس  ابو  تفرگ  تسد  هب  ناتـسبرع 
ثحب نانآ  ناگرزب  اب  تسا  رـضاح  هک  درک  اعّدا  وا  یلو  دـندومن ، شمادـعا  هب  موکحمو  هدرک  همکاحم  ار  وا  نایباهو  ناـهج ، رـساترسو 

هک دننک  اعّداو  هتفرگ  سپ  ار  دوخ  مکح  ات  دندش  روبجم  نایباهو  نیاربانب  درک . موکحم  ار  نانآ  نایباهو  اب  ناوارف  ياهثحب  ابيو  دـنک .
. تسا فلتخم  اهتشادربو  تسا  يداهتجا  وا  اب  ام  فالتخا 

ینابمو راکفا  ّدر  رد  ار  ییاهباتک  وا  دنداد . رارق  رظن  تحت  ًادـیدش  ار  شنادرگاشو  سیردـتو  سرد  یلو  هدرک ، اهر  ار  وا  تهج  نیدـب 
. تسا هدافتسا  لباقو  یملع  ًافاصنا  هک  دراد  نایباهو  ياواتفو  دیاقعو 

ح 2223. ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  - 1
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: دسیونیم ریفکتلاب » ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا   » باتک رد  ناشیا 

دهشی ملسم  یلع  قلُطت  نا  قیلی  الو  ّحصی  فاصوأو ال  باقلاب  ماکحألا  رادصاو  كرـشلاو  رفکلا  عیزوت  یف  تصـصخت  ۀعامجب  انیلتبا  دقل 
 ... عدتبم ذوعـشُم ...  لاّجد ...  فرحم ...  هعم : بهذملاو  يأرلا  یف  فلتخی  نمیف  مهـضعب  لوقک  هللالوسر ، ًادّـمحم  ّنأو  هللاإ  ّالإ  هلإ  نأ ال 

 ... رفاکو كرشم ...  ۀیاهنلا : یفو 
ۀیعاد هلوقب : مهتلهج  ضعب  دیزیو  ًافازُج ، ظافلألا  هذه  لثم  نولیکی  ةدیقعلا  یلإ  مهـسفنا  نوبـسنی  نیذـلا  ءاهفـسلا  نم  ًاریثک  انعمـس  دـقلو 

متشلاو بسلا  اذه  لثم  لیکی  ءاهفسلا  ضعب  عمسن  اذکه  نالفب ...  وعدملا  یّحل  نب  ورمع  ۀّلم  دّدجمو  نامزألا ، هذه  یف  لالضلاو  كرشلا 
(1) شاقنلا ...  یف  بدألا  ۀقیرطو  ةوعدلا  بولسا  اودیجی  مل  نیذلا  ۀقوسلا  نع  ّالإ  ردصت  یّتلا ال  ۀحیبقلا  ظافلألا  هذه  لثمبو 

هک یفاصوا  دنراد ، صصخت  حیحص  ریغ  فاصواو  باقلا  اب  ماکحا  ندرک  رداصو  كرشو  رفک  عیزوت  رد  هک  میاهدش  التبم  یناسک  هب  ام 
يأر رد  دوخ  فلاخم  هک  يدارفا  هب  نانآ  زا  یخرب  هکنیا  لثم  تسین ، ص )  ) مالـسا ربمایپ  تّوبنو  دیحوت  هب  هدنهدتداهـش  ناملـسم  قیال 

 ... دننکیم قالطا  ار  رفاکو  كرشم ...  رخآ  ردو  راذگتعدب ...  زابهدبعش ...  لاجد ...  هدننکفیرحت ...  ناونع : دنشابیم  بهذمو 
روط هبو  یفازج  ار  ظافلا  هنوگنیا  لاثما  هنوگچ  هک  میاهدینش  دنهدیم  تبسن  هدیقع  هب  ار  ناشدوخ  هک  یناهیفس  زا  يرایسب  زا 

.9 صص 8 - یکلام ، يولع  نب  دمحم  ریفکتلاب ، ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  - 1
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نیا رد  یهارمگو  كرـش  هب  هدننکتوعد  : ) ناونع دوخ  فلاخم  ربو  هداهن  رتارف  نیا  زا  اپ  اهنآ  زا  یخرب  یتحو  دنربیم . راک  هب  هدرتسگ ،

 ... دنربیم راک  هب  ار  ینالف )...  ياقآ  یحل  نب  ورمع  ّتلم  هدننکدیدجتو  نامز ،
هک یظافلا  دنربیم ، راک  هب  ار  حـیبق  ظافلاو  اهشحفو  اهمانـشد  نیا  لاثما  هدرتسگ  تروص  هب  هک  میونـشیم  ناهیفـس  یخرب  زا  هنوگنیا 

 ... دننادیمن یبوخ  هب  ار  هشقانم  رد  بدا  هقیرطو  توعد  شورو  بولسا  هک  یناسک  دوشیم ، رداص  رازابو  هچوک  دارفا  زا  اهنت 
: دسیونیم ۀیعدبلاو » ۀیعرشلا  نیب  ۀیوبنلا  ةرایزلا   » مان هب  دوخ  باتک  همدقم  رد  وا 

ناکف ص ،)  ) هللا لوسر  ةرایز  یف  مهو  مهوفـص  مهیلع  رّدکو  نیملـسملا  یلإ  ءاسأ  باتک  ( 1419  ) ماعلا اذه  ّجحلا  مسوم  یف  رهظ  دـق  ّهنا 
ص)  ) هللا لوسر  ةرایز  ّنا  يدعتملا : اذه  لوقی  ذإ  یلاعتو ؛ هناحبس  هللا  هجو  نودصاق  راوز  جاجح  مهو  مهروعـشل ، حرجو  مهل  ءاذیا  ربکأ 

كراشا نا  تببحا  کلذل  ص ،)  ) هللا لوسر  ماقم  یلع  بدألا  ءوسو  يدعتلاو  ءارتفإلا  اذه  انجعزأف  اهیف ، ریخ  ۀحجار ال  ةدـسفم  هتوم  دـعب 
 ... ًاتوقمم ًاولغ  سیل  وهو  هیبنل ، نمؤملاو  هبیبحل  بیبحلا  همدقی  ام  لقا  وهو  هنع ، ّبذلاو  ص )  ) هللالوسر ماقم  نع  عافدلایف  ۀلاسرلا  هذـهب 

(1)
هک دش  پاچ  نایباهو  يوس  زا  یباتک  لاس 1419  لاسما ، جح  مسوم  رد 

ص 2. ۀیوبنلا ، ةرایزلا  - 1

یکلام يولع  نب  دّمحم  . 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


ص111
رازآ و نیرتشیب  نانآ  دناهدوب . ادخ  لوسر  ترایز  لاح  رد  هک  یناکین  تسا ، هدومن  ردـکنم  ار  ناکین  هدـش و  تناها  ناناملـسم  هب  نآ  رد 

ادخ لوسر  ترایز  هک  هتفگ  باتک  زواجتم  هدنسیون  تسا . هدوب  لاعتم  ناحبـس و  دنوادخ  ناشدصق  اهنت  هک  دنتـشاد  ینارئاز  هب  ار  تناها 
هدروآ درد  هب  ار  ام  ادـخ  لوسر  ماقم  رب  بدا  ءوس  یـشکرس و  تناـها و  نیا  تسین . يریخ  نآ  رد  هدوب و  هدـسفم  ياراد  شگرم  زا  دـعب 

کی دناوتیم  هک  تسا  يراک  نیرتمک  نیا  و  مشاب . میهـس  ادـخ  لوسر  ماقم  زا  عافد  رد  هلاسر  نیا  فیلأت  اب  ات  متـشاد  تسود  اذـل  تسا .
 ... تسین دنسپان  ولغ  راک  نیا  و  دهد ، ماجنا  شربمایپ  هب  تبسن  نمؤم  شبوبحم و  هب  تبسن  تسود 

: زا تسا  ترابع  نایباهو ؛ دض  رب  يولع  نب  دّمحم  ياهباتک  زا 
؛» ححصت نا  بجی  میهافم  ( » فلا

؛» صوصنلا مهف  یف  فلسلا  جهنم  ( » ب
؛» ۀیعدبلاو ۀیعرشلا  نیب  ۀیوبنلا  ةرایزلا  ( » ج

؛» ولغلا ( » د
؛» دابعلا ریخ  ةرایزب  داؤفلا  ءافش  ( » ه

؛» يوبنلا دلوملا  ۀیعورشم  ۀلدا  نع  ۀلاسر  ( » و
؛» عیدب نبا  ظفاح   » زا يوبنلا ،» دلوملا   » باتک رب  هقیلعت  ز )

؛» يراق یلع  اّلم  ظفاح   » زا يوبنلا ،» دلوملا   » باتک رب  هقیلعت  ح )
؛» هللا وه  ( » ط

«. ریفکتلاب ۀفزاجملا  نم  ریذحتلا  ( » ي
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ص113
. میرک نآرق  * 

ق. 1410 ه . میرکلا ، نآرقلا  راد  ۀبتکم  تیوک ، مجنپ ، پاچ  یعافرلا ، فسوی  ۀعامجلاو ، ۀنسلا  لهأ  ۀلدا  . 1
ق. 1425 ه . ۀیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، يرثوک ، دهاز  دمحم  قالطلا ، مکح  یف  قافشالا  . 2
ق 1418 ه . ۀیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، لوا ، پاچ  یناکوش ، یلع  نب  دمحم  علاطلا ، ردبلا  . 3

ق. 1389 ه . ةداعسلا ، ۀعبطم  رصم ، لوا ، پاچ  يرامغ ، دمحا  یلجلا ، ناهربلا  . 4
ق. 1357 ه . رصم ، پاچ  رافسالا ، بئاجعو  راصمالا  بئارغ  یف  راظنلا  ۀفحت  . 5

1991 م. باتکلل ، ۀیملاعلا  ۀکرشلا  لوا ، پاچ  هطوطب ، نبا  ، راصمالا بئارغ  یف  راظنلا  ۀفحت  . 6
ق . 1419 ه . مالسلا ، راد  رصم ، لوا ، پاچ  يریمح ، یسیع  ۀیدقعلا ، میهافملا  حیحصت  .7

ق . 1397 ه . هیکرت ، پاچ  یعیطم ، تیخب  دمحم  داؤفلا ، ریهطت  .8
ق. 1414 ه . لبحلا ، راد  توریب ، ینالقسع ، رجح  نبا  ۀنماکلا ، رردلا  . 9
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ق . 1424 ه . یبرعلا ، بتکلا  راد  توریب ، لوا ، پاچ  یبهذ ، مالسالا ، خیراتلا  لیذ  .10

ق . 1418 ه . یجناخلا ، ۀبتکم  رصم ، لوا ، پاچ  رجح ، نبا  رصم ، ةاضق  نع  رصالا  عفر  .11
ق . 1426 ه . کلام ، مامالا  ۀبتکم  یناتیروم ، لوا ، پاچ  يدونمس ، میهاربا  نیقیرفلا ، یلع  درلا  یف  نیرادلا  ةداعس  .12

ق . 1415 ه . فراعملا ، ۀبتکم  ضایر ، ینابلا ، نیدلا  رصان  ۀحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  .13
. 1408 رصاعملا ، رکفلا  راد  توریب ، لوا ، پاچ  یطوب ، ۀینمز ،) ۀلحرم   ) ۀیفلسلا .14

ق . 1388 ه . ةرهاقلا ، ۀبتکم  رصم ، لوا ، پاچ  يرامغ ، هللادبع  نیحلاصلا ، يریمس  .15
1986 م. لوبناتسا ، پاچ  راجفلا ، یلع  لولسملا  راربالا  فیس  . 16

ق. 1421 ه . ۀیملعلا ، باتکلا  راد  توریب ، لوا ، پاچ  يراق ، یلع  الم  ءافشلا ، حرش  .17
ق. 1417 ه . ۀیملعلا ، بتکلا  راد  توریب  لوا ، پاچ  یناقرز ، ۀیندللا ، بهاوملا  حرش  .18

ملکلا . عماوج  راد  رصم ، یکبس ، نیدلا  یقت  ماقسلا ، ءافش  . 19
ۀیقیفوتلا . ۀبتکملا  رصم ، یناهبن ، فسوی  قحلا ، دهاوش  .20

ق. 1420 ه . ۀیملعلا ، بتکلا  راد  لوا ، پاچ  یکبس ، ۀیعفاشلا ، تاقبط  .21
ق . 1425 ه . ۀیهقفلا ، ۀبتکم  تاراما ، لوا ، پاچ  حودمم ، نب  دیعس  دومحم  لیجبتلا ، ۀیاغ  .22

یبرعلا . ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یعاضق ، ۀمالس  نآرقلا ، ناقرف  .23
ق . 1391 ه . هیروس ، پاچ  نیرکنملا ، یلع  درلاو  نیرکاذلا  لضف  .24

ق . 1423 ه . رصاعملا ، رکفلا  راد  توریب ، یطوب ، ۀیوبنلا ، ةریسلا  هقف  .25
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ق . 1421 ه . تاساردلا ، زکرم  ندرا ، لوا ، پاچ  یکلام ، ناحرف  نب  نسح  دئاقعلا ، بتک  یف  ۀئارق  .26
ق . 1426 ه . یفطصملا ، راد  لوا ، پاچ  لماک ، هللادبع  رمع  لاحرلادشو ، ةرایزلا  یف  ۀلداه  ۀملک  . 27

ق. 1406 ه . یملعألا ، ۀسسوم  توریب ، موس ، پاچ  نازیملا ، ناسل  . 28
ق. 1339 ه . نکد ، دابآردیح  نانجلا ، ةآرم  .29

ق. 1425 ه . یمالسإلا ، بتکملا  توریب ، مود ، پاچ  ینالطسق ، ۀیندللا ، بهاوملا  .30
. ۀفاقثلا ةرازو  رصم ، يرعت ، نبا  ةرهازلا ، موجنلا  .31

ق . 1425 ه . يزارلا ، راد  لوا ، پاچ  ةدوف ، دیعس  ۀیرمدتلا ، ۀلاسرلا  دقن  .32
ق . 1426 ه . یفطصملا ، راد  لوا ، پاچ  لماک ، هللادبع  رمع  هیبشتلا ، دعاوق  ضقن  .33
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زکرم هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

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 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
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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