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تما ردام  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ترضح 

باتک تاصخشم 

یسبط نسحم  دمحم  هدنسیون : 
ع)  ) رصع یلو  ترضح  تاقیقحت  زکرم  رشان : 

هّمدقم

هک یسک  هرابرد  ییاسرف  ملق  قح  هب  تسا . فده  رد  تماقتـساو  يرادیاپ  تمظع و  ایند  کی  زا  نخـس  مالـسلا ،) اهیلع  ) هجیدخزا نخس 
زا ییاه  هشوگ  یسررب  هب  هّلک "، كردیال  هّلک  كردی  ام ال   " قادصم هب  اما  . تسا لکشم  یـسب  دتـسرف ، یم  دورد  مالـس و  وارب  دنوادخ 

میزادرپ :  یم  وناب  گرزب  نیا  یگدنز  تیصخش و 

هداوناخ تدالو و 

زا رتمک  ص )  ) ربمایپ اب  جاودزا  ماگنه  هجیدخ  ترـضح  نس  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـمآ  ایندـب  ترجه  زا  لبق  لاس   68 مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ
ار ( مالـسلا اـهیلع   ) هجیدـخ هک  يا  هداوناـخ  تسا .  هدـش  هداد  نتم  رد  هک  تسا  نـیا  زا  ریغ  ناـشیا  تدـالو  خـیرات  سپ  هدوـب ، لاـس  یس 
رد نادـناخ  نیا  . تشاد ياج  برع  ياه  هلیبق  نیرتگرزب  رامـش  رد  يدـنواشیوخ ،  ياه  تبـسن  یگداوناخ و  تفارـش  رظن  زا  داد  شرورپ 

( مالسلا اهیلع   ) هجیدخ دوب . رادیدپ  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ راتفگ  رادرک و  زا  تفارـش  تباجن و  گرزب و  راثآ  تشاد . ذوفن  زاجح  همه 
 . دوب مصا  نبدئاز  رتخد  همطاف  شردام  تشاد .  مان  یشیرق  دسا  نب  دلیوخ  شردپ  دوب و  مشاه  هلیبق  زا 

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ قالخا 

رایـسب نایاش  ياه  ییاریذپ  یقالخا و  تلیـضف  هب  وا  دوب .  ریظن  مک  نارقا  نایم  زاتمم و  هناگی و  دوخ  ماوقا  نیب  رد  ( مالـسلا اهیلع   ) هجیدخ
قح هب  دوب و  هنومن  دزنابز و  یقالخا  تالامک  ایاجـس و  رد  دلیوخ  رتخد  دندیزرویم . دـسح  يو  هب  هکم  نانز  تهج  نیدـب  دوب و  فورعم 

ات دش  ببـس  یقالخا  لیاضف  ایاجـس و  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  دیدرت  یب  دوب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  يارب  یبوخ  وفُک  ناشیا 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ يارب  وا  تایاور ،  قبط  دوش . هدرمش  هتسیاش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  يرـسمه  يارب  ( مالـسلا اهیلع  ) هجیدخ

،ج2،ص114 ءالبّنلا مالعا  ریس  دوب . قیدص  يروای  ( هلآو

؟ دوب هدرک  جاودزا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ریمایپ زا  لبق  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ایآ 

هحیدخ يراگتساوخ  هب  هک  یسک  نیلوا  ،ج2،ص202  هعیرشلا نیحایر  ،ج3،ص77 لاقملا حیقنت  ج16،ص10 راونالا ، راحب  تسا  فورعم 
یناوج رد  مالـسلا ،) اهیلع  ) هجیدخ اب  جاودزا  زا  سپ  وا  دوب . یموزخم " ذئاع  نب  قیتع   " مان هب  برع  ناگرزب  زا  یکی  دمآ  ( مالـسلا اهیلع  )

زا یکی  هک  يدـسالا " رذـنملا  نب  ۀـلاه  یبا   " وا زا  سپ  تشاذـگ . ثرا  هب  ( مالـسلا اـهیلع  ) هجیدـخ يارب  ار  يرایـسب  لاوـماو  تشذـگرد 
زا سپ  زین  هلاه  یبا  تشذـگرد . یکدوک  رد  هک  دوب  " دـنه  " مان هب  يدـنزرف  دـنویپ  نیا  هرمث  درک . جاودزا  يو  اب  دوب  دوخ  هلیبق  ناـگرزب 

رـسمه نیموس  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ هک  بلطم  نیا  دنچ  ره  تشاذـگ . ياج  رب  شیوخ  زا  رایـسب  تورثو  تفای  تافو  يدـنچ ،
ناگمه دییأت  دروم  یلو  تسا  فورعم  هصاخ  هماع و  دزن  درکن  جاودزا  رگید  يا  هزیـشود  اب  هشیاع  زج  دوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
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دیـس "  ،) يدـهلا ملع  "  ، " يرذالبدـمحا "  ، " یفوک مساقلوبا   " لاثم يارب  دـنراد  فلاخم  رظن  ناگرزب  ناـخروم و  زا  یعمج  دـشاب . یمن 
اب جاودزا  ماگنه  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ هک  دـنیوگ  یم  اراکـشآ  یفاش " صیخلت   " رد یـسوط " خیـش  یفاش "و"   " باتک رد  یـضترم )
هک تسا  هتفگ  ءدبلاو " راونا  باتک  بحاص  : " دسیون یم  وا  تسا .  هدرک  دییات  زین  یسلجم  همالع  ار  انعم  نیا  تسا . هدوب  ارذع " ، " ربمایپ

دنا و هدرکاعدا  نینچ  زین  نارصاعم  زا  یخرب  ،ج3،ص77 . لاقملا حیقنت  دندوب  ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ نارهاوخ  هلاه ، نارتخد  هیقر  بنیز و 
،ص 88 . یضترم رفعج  دیس  همالع  هتشون  هبئابر  ما  (ص) یبنلا تانب  .ر.ك: دنا هتشون  ییاهباتک  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) دمحم ترضح  اب  ییانشآ 

نیحایر ... لهجوبا و ، طیعم یبا  نب  ۀـبقع  ، هبیـش ، هبتع برع  نابـصنم  بحاص  ناگرزبزا و  يرایـسب  (، مالـسلا اهیلع  ) هجیدـخ یقالخا  لیاضف 
باختنا يرگید  رهوش  داد  یمن  هزاجا  يو  هب  نیـشیپ  رـسمه  تارطاـخ  یلو  تخادـنا . یم  يواـب  جاودزا  رکف  هب  ار  ،ج2،ص239 . هعیرشلا

یلـص ) ربمایپ هارمه  تراجت  يارب  هک  ار  یمالغ  ود  نآ  دش و  انـشآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  يونعم  تاماقم  اب  هکنیاات  دنک .
( مالـسلا اهیلع  ) هجیدخ دندرک . لقن  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدخ يارب  دـندوب  هدـید  يو  زا  هک  یتازجعم  بلاطم و  دوب  هداتـسرف  ( هلآو هیلع  هللا 

کیدزن ناشیوخ  برع و  گرزب  ياملع  زا  هک  لفون ، نب  ۀقرو  زین  دوهی و  نادنمشناد  زا  یکی  زا  وا  هتبلا  . دش ربمایپ  لامک  قالخا و  هتفیرف 
دوب هدینـش  یبلاـطم  اـیبنالا  متاـخ  ناـمزلارخآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ روـهظ  هراـبرد  تفر ، یم  رامـش  هب  مالـسلا ) اـهیلع  ) هجیدـخ
دوخ يرـسمه  هب  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم ترـضح  ( مالـسلا اهیلع  ) هجیدـخ ات  دـش  ثعاب  لماوع  نیا  همه  ،16،ص61 . راونالاراحب .

 . دنک باختنا 

هجیدخ جاودزا 

ماش تراجت  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  زور  هام و 75   2 هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  اب  ( مالـسلا اهیلع   ) هجیدخ ترـضح  فافز 
دامع نیـسح  (، (س ارهز همطاف  یناگدنز  تشاد  لاس   25 هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح  نامز ، نآ  رد  تفای . ققحت  ،ص20 . نامه
لقن لاــــس  ار 28  ناـــشیا  نـــس  ساــــبع  نـــبا  ،ج16،ص3 . راونـالاراحب . دوـب هلاـس  لــهچ  ( مالــسلا اــهیلع  ) هجیدــخ و  ،ص29 . هداز

ار نخس  نیا  دننک  یم  یعس  ّتنس  لها  ناّخروم  زا  یـضعب  دنچ  ره  ص29 . (، (س ارهز همطاف  یناگدنز  دنک . یم  ،ج16،ص3 . راونالاراحب
هب هقالع  ببس  هب  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ دنناد . یم  فیعض  ار  وا  اهنآ  تسا و  نایعیـش  زا  یبلک  بئاص  نب  دمحم  نآ  يوار  نوچ  دننک  در 

هاگیاج ماقم و  ییاراد و  ماـمتو  درک  جاودزا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  اـب  وا  يونعم  ماـقم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح 
(، مالسلا اهیلع  ) هجیدخ )و  هلآو هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  جاودزا  دقع  رد  تخاس . شرـسمه  دصاقم  تفرـشیپ  يادف  ار  دوخ  یلیماف 

ترج دـق  ۀـجیدخ  اـی  ًاـئیرم  ًاـئینه  تفگ : کـیربت  نینچ  اـهنآ  هـب  ،ج2،ص111 . ءالبّنلا مالعا  ،ج16،ص12، راونـالاراحب منغ  نب  هللادـبع 
میرم نب  یسیع  ناُّربلا  هب  رّـشبو  دمحم ؟ لثم  سانلا  یف  يذلااذ  نمو   *** اّهلک ۀّیربلا  ریخ  تجوزت  دعـسَاب  کنم  ناک  امیف  ریطلا  کل  ***
رعاش شیرق و  لاجر  زا  یکی  دـتهم  وداـه  ءاـحطب  نم  لوسر   *** ّهنَاـِب ًامدـق  باـتکلا  هب  تّرقأ  دـعوم  بُْرقاـیف  نارمع  نبا  یـسوم  و  ***
یسک هچ  يدرک . جاودزا  قیالخ  نیرتهب  اب  هدوب و  دنمتداعس  وت  علاط  هک  هجیدخ  يا  وت  رب  داب  اراوگ  . *** ،ج16،ص14 راونالاراحب .) دوب

هب ینامـسآ  بتک  دنا و  هداد  تراشب  شندمآ  هب  یـسوم  یـسیع و  ترـضح  هک  تسا  یـسک  دمحم  تسا . دـمحم  دـننامه  مدرم  نایم  رد 
. تسا هدنوش  تیاده  هدننک و  تیاده  وا  دروآ و  یم  رد  هکم ) ) ءاحطب زا  رس  هک  یلوسر  دنتشاد . رارقا  وا  يربمایپ 

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  مارتحا 

،ج2،ص راحبلا ۀنیفس  دوب . دیحوت  هب  وا  داقتعا  هدیقع و  رطاخ  هب  مالـسلا ،) اهیلع  ) هجیدخ هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم ترـضح  مارتحا 
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،ص7. مرقم قازرلا  دبع  دیس  (، (س ءارهزلا تاقو  ،570

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ لاصخ 

یبا نب  یلع  هک  ناـنچ  دـیورگ  مالـسا  هب  هک  دوـب  ینز  نیلوا  وا  دور . یم  رامـش  هب  مالـسا  ناوناـب  نیرتـگرزب  زا  مالـسلا ) اـهیلع  ) هجیدـخ
وا . دوب هجیدـخ  دـناوخ ، زامن  هک  ینز  نیلوا  ،ج3،ص77 . لاقملا حـیقنت  دروآ . يور  مالـسا  هب  هک  دوب  يدرم  نیلوا  مالـسلا ) هیلع  ) بلاـط

راـبخا هب  لـیامتم  تقیقح و  قح و  هب  دـقتعم  راـقو ، اـب  نیزو و  تاـیونعم ، هب  دـنمقالع  تشذـگاب  . دوـب شیدـنارود  نیب و  نشور  یناـسنا 
هب مالسا  شرتسگودوب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رسمه  هک  سب  وا  يارب  تفارش  نیمه  ،ج16،ص21و79 . راونالاراحب دوب . ینامسآ 

لاوما ترثک  رب  هوالع  تشاد و  یهاگآ  ینامـسآ  بتک  زا  هجیدخ  ،ج2،ص111 . ءالبُّنلا مالعالاریـس  تفای . ققحت  وا  تورث  لام و  کمک 
يو مالـسا  زا  لبق  یتح  هکنیا  رتمهم  تشاد و  يا  هداعلا  قوف  يرترب  زین  یکریز  لقع و  رظن  زا  . دنتفگ یم  ءاحطب " هکلم   " ار وا  كالما ، و 

مالعالاریـس دندناوخ . یم  ج2،ص207 . هعیرـشلا ، نیحایر  ناـنز " هدیـس  هکراـبم "و"  و"  ج2،ص207 . هعیرـشلا ، نیحایر  هرهاـط "  " ار
رگید لفون و  نب  ۀقرو  زا  هشیمه  دیشک و  یم  ار  دیدج  ربمایپ  روهظ  راظتنا  هک  دوب  یناسک  زا  وا  هک  تسا  نیا  بلاج  ،ج2،ص111 . ءالبنلا

نآ هب  وا  تبحم  لاـمک و  بدا و  ملع و  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  حیـصف  راعـشا  دـش . یم  توـبن  ياـه  هناـشن  ياـیوج  ءاـملع 
: تسا نینچ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ هرابرد  هجیدـخ  راعـشا  زا  يا  هنومن  ج16،ص52 . راونالاراحب ، دـنک . یم  تیاکح  راوگرزب 

کنیعل ینیع  نکی  مل  اذا  *** ۀـضوعب حانج  يدـنع  تِّوُس  اـمف  ةرـساکالا  کـلمت  ایندـلا و  یل  تمادو  *** ۀـمعن لـک  یف  تیـسما  یّنناولف 
رد مشاب ، هتـشاد  ار  ناهاشداپ  اهارـسک و  تکلمم  کلم و  دـشاب و  نم  نآ  زا  اـیند  ياـه  تمعن  ماـمت  رگا  ،ج16،ص52 . راونالاراحبةرظان

حور يداصتقا و  ّمش  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  هجیدـخ  تیـصوصخ  رگید  دـتفاین . وت  مشچ  هب  ممـشچ  هک  ینامز  درادـن  شزرا  چـیه  مرظن 
ترضح یقالخا  يایاجس  هتبلا  ص31. (، (س ارهز همطاف  یناگدـنز  دوب . هدیـسر  مه  ماش  هب  هنیمز  نیا  رد  شترهـش  هزاوآ  دوب و  یناگرزاب 

لهاءاسن لضفا  : " دـیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تسا . ناوتان  نآ  نایب  زا  ملق  هک  تسا  دایز  نانچ  ( مالـسلا اـهیلع  ) هجیدـخ
ناوت یم  هچ  ،ج2،ص204 . ۀعیرـشلا نیحایر  محازم ". تنب  هیـسآو  نارمع  تنب  میرم  دمحم و  تنب  همطاف  دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  ۀـنجلا 

ره هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  : " میناوخ یم  خیرات  رد  !؟ دوب ادخ  لوسر  رطاخ  يالست  شمارآ و  هیام  هک  یسک  نأش  رد  تفگ 
هجیدخ و دای  رگم  درک  یمن  رورـسم  ار  ترـضح  نآ  زیچ  چیه  دندش ، یم  هدرزآ  نوزحم و  ناشیا  ياه  تیذا  شیرق و  بیذـکت  زا  تقو 
، لماک نانز  هلمج  زا  وا  تسا  رایسب  هجیدخ  لیاضف  بقانم و  دیوگ : یم  یبهذ  ص25 . نامه ، دش " یم  رورسم  دید  یمار  هجیدخ  هاگره 

تفگ یم  انث  حدم و  ار  وا  ًارارک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دوب . تشهب  لها  زا  میرک و  فیفع و  تناید و  هب  دنب  ياپ  الاو ، لقاع ،
هب ربمایپ  نانز  زا  کی  چـیه  رب  تفگ : یم  هشیاع  هک  يدـح  هب  درک . یم  لیلجت  رایـسب  ار  وا  داد و  یم  حـیجرت  نینمؤم  تاـهّما  ریاـس  رب  و 

مـالعالا ریــس  درک . داـی  ار  وا  رایــسب  ( هـلآو هـیلع  هللا  یلــص  ) ربماـیپ هـک  دوـب  ببــس  نادــب  نـیا  مدــیزرون و  کــشر  هجیدــخ  هزادــنا 
،ج2،ص111. ءالبنلا

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخرب ادخ  دورد 

ترـضح زا  یتایاور  قبط  . داتـسرف مالـس  دورد و  وا  رب  اهراب  لجوّزع  دنوادخ  هک  تشاد  ییالاو  ماقم  نانچ  مالـسلا ) اهیلع  ) يربک هجیدخ 
لیئربج يراد "؟ یتجاح  ایآ  : " دومرف لیئربج  هب  جارعمزا ، تشگزاب  ماگنه  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  ( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما 

: میناوخ یم  رگید  یتیاور  رد  ،6،ص7 . راونالاراحب یناسرب " مالـس  هجیدخ  هب  نم  ادخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  ما  هتـساوخ  درک : ضرع 
لاوحا هجیدخ  زا  دـش و  ور  هبور  يو  اب  يدرم  تروص  هب  لیئربج  دـمآ . نوریب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  بلط  هب  هجیدـخ  يزور 

یم وا  . درب یم  رـسب  اجک  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دـیوگب  تسناوت  یمن  هجیدـخ  دیـسرپ . ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
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ار هصق  دیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هک  یتقو  دراد . ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نتـشک  دصق  هک  دشاب  یناسک  زا  درم  نیا  دیـسرت 
، هعیرـشلا نیحاـیر  . مناـسرب مالـس  ار  وتادـخ  زا  هک  درک  رما  دوـب و  لـیئربج  نآ  : دوـمرف ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم ترـضح  تفگ ، زاـب 

ج2،ص206.

مالسا دربشیپ  رد  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ شقن 

هیلع هللا  یلص  ) مالسا ربمغیپ  تیعقوم  تفرشیپ و  هار  رد  تشاد  هچ  ره  هدش ، دنمتداعس  هک  تفایرد  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ترـضح  یتقو 
هک ییاج  ات  دـناسر . فرـصم  هب  مالـسا  رـشن  هار  رد  دیـشخب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  ار  شیوخ  لاوما  مامت  وا  درک . قافنا  هلآو )

دربشیپ رد  وا  تقادص  يراکمه و  يایوگ  هک  دراد  هجیدـخ  نأش  رد  يا  هلمج  قاحـسا  نبا  تشادـن . نفک  يارب  يا  هچراپ  تلحر  ماگنه 
اهیلع ) هجیدـخ تلحر  یپ  رد  اهت  بیـصم  دوب و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يافو  اب  قداص و  روای  هجیدـخ  : " دـیوگ یم  وا  تسا . مالـسا 

رب تامیالمان  موجه  ربارب  رد  ود  نیا  ایوگ  ،ج1،ص426 . ماشه نبا  هریس  دش ". ریزارس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رب  بلاط  وباو  مالـسلا )
(، هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ قالخا  نیهر  مالـسا  هک  فورعم  هلمج  نیا  . دندوب مکحتـسم  دنلب و  يدـس  (، هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ

، یلماـع یـضترم  رفعج  دیـس  همـالع  ص ،)  ) مظعـالا یبـنلا  ةریــس  یف  حیحــصلا  تـسا  هجیدـخ  لاوـما  و  مالــسلا ،) هـیلع   ) یلع ریــشمش 
. دراد یم  رب  هدرپ  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ تقادص  يراکمه و  تیاهن  زا  ج3،ص198 .

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ نادنزرف 

و هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  جاودزا  هرمث  روهشم : هتفگ  هب  تسا . فالتخا  ناخّروم  نایم  (، مالسلا اهیلع  ) هجیدخ نادنزرف  دادعت  رد 
هکدنتـسه یعدـم  یـضعب  دـنتفگ . یم  ّبیط " رهاـط "و"   " ود نـیا  هـب  هللادـبع . - 2. مشاه - 1. دوب دنزرف  شـش  مالـسلا ،) اهیلع  ) هجیدـخ

مان هب  ینادنزرف  هللادـبع  مساق و  زاریغ  هک  نیا  هن  دـندوب  رهاط  ّبیط و  هب  بّقلم  هک  تشاد  هللادـبع  مساق و  مان  هب  رـسپ  ود  هجیدـخزاربمایپ 
ما بنیز ، دوب و  شنارتخد  نیرتگرزب  هّیقر  همطاف . - 6. موثلک ما  - 5 بنیز . - 4. هّیقر - 3 ،ج2،ص267 . هعیرشلا نیحایر  . ) دشاب رهاطو  ّبیط 

یگدنز دوردب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تثعب  زا  شیپ  ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ نارـسپ  . دنتـشاد رارق  هّیقر  زا  سپ  بیترت  هب  همطاف  موثلک و 
: دـندقتعم ناققحم  زا  یهورگ  ج1،ص167 .  ، ّتیدـبا غورف  دـندرک . كرد  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ توبن  شنارتخد ، یلو  دـنتفگ .
هب ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تثعب  زا  سپ  زور  دنچ  دندمآ و  ایند  هب  تثعب  زا  سپ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نارتخد  همه  مساق و 

،ج3،ص77. لاقملا حیقنت  دندرک . ترجه  هنیدم 

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ تّیصو 

يو تدایع  هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ ،ج2،ص77 . هعیرشلا نیحایر  دش  رامیب  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ترضح 
زین تشهب  رد  ار  وت  دنوادخ  هک  یناد  یم  ایآ  ۀّنجلا " یف  کعم  ینّجوز  دق  هللا  ّنا  تملع  اما  (، " مالـسلا اهیلع  ) هجیدـخ يا  دومرف : تفر و 

هب ار  تشهب  یلاع  تاجرد  داد و  تشهب  هدـعو  ار  وا  درک  دّـقفت  ییوج و  لد  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدـخ زا  هاگنآ  تسا !؟ هتخاس  نم  رـسمه 
تیصو دنچ  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  تفای ، تّدش  هجیدخ  يرامیب  نوچ  ،ج19،ص20 . راونالاراحب . دومرف فیصوت  وا  تامدخ  هنارکش 

دوخ شالت  تیاهن  مدیدن و  يریـصقت  وت  زا  زگره  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نک . وفع  ارم  مدرک ، یهاتوک  وت  قح  رد  نم  مراد :
نیا نم  مود  تیصو  هللا ! لوسر  ای  درک  ضرع  يدرک . فرـصم  ادخ  هار  رد  ار  تلاوما  يدش و  هتـسخ  رایـسب  ما  هناخ  رد  يدرب . راک  هب  ار 
ادابم سپ  دـش . دـهاوخ  بیرغ  میتی و  نم  زا  دـعب  وا  نوچ  درک . هراشا  ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاـف  هب  دیـشاب و  رتخد  نیا  بظاوم  هک  تسا 

دروخرب وا  اب  یـسک  ادابم  دشکب . دایرف  وا  رب  یـسک  ادابم  دنزب . یلیـس  شتروص  هب  یـسک  ادابم  دـناسرب . رازآ  وا  هب  شیرق  نانز  زا  یـسک 
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ار همطاف  سپـس  دنک . وگزاب  تیارب  ات  منک  یم  همطاف  هب  ار  نآ  میوگب . تیارب  منک  یم  مرـش  ار  موس  تیـصو  اما  دشاب . هتـشاد  يا  هدـننز 
یـسابل رد  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  مساره  رد  ربق  زا  نم  دیوگ : یم  مردام  وگب : هللا  لوسر  تردپ  هب  ممـشچ ! رون  :" دومرف يو  هب  دناوخارف و 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  ار  بلطم  دـمآ و  نوریب  قاتازا  ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  سپ  ینک ". نفک  یتشاد ، نت  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هک 
ماگنه دش . لاحـشوخ  رایـسب  واو  داتـسرف  ( مالـسلا اهیلع  ) هجیدخ يارب  ار  نهاریپ  نآ  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  درک . ضرع  هلآو )

هک یلاح  رد  لیئربج  ناهگان  تفرگ . هدهع  هب  ار  يو  نفک  لسغ و  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکاربمایپ ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ ترـضح  تافو 
رد ار  شلاوما  ناشیا  : " دیامرف یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  دنوادخ  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  دـش و  لزان  تشاد  هارمه  تشهب  زا  نفک 

ج2،ص22. خیرات ، دنپ  ج2،ص235 یبوط ، هرجش  ." میرگب هدهع  هب  ار  شنفک  هک  میرت  راوازس  ام  درک و  فرص  ام  هار 

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ تافو 

مـالعالا زیـس  ناـضمر  هاـم  رد  تـسا . هدوبرادـقم  نیازارتـمک  ناـشیا  نـس  میتـفگ  هکناـنچ  یگلاـس  نـس 65  رد  مالـسلا ) اـهیلع  ) هجیدـخ
بعـش زا  جراخ  رد  تثعب  مهد  لاـس  ،ص566 ). حابـصملا .) دومرف تلحر  بجر  هام  رد  هجیدـخ  ترـضح  یلوق  قبط  ،ج2،ص112، ءالبنلا
لسغار ( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ ًاصخش  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخربمغیپ درک . میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ،ج9،ص14 . راونالاراحب بلاطوبا 

لوسر درک . نفک  ، دوب هدروآ  ( مالـسلا اهیلع  ) هجیدـخ يارب  لجوزع  دـنوادخ  فرط  زا  لیئربج  هک  يا  هچراپ  نامه  اـب  درک و  طونح  داد ،
ياج رد  ار  دـحل  گنـس  هاگنآ  داهن و  كاخ  رد  ار  ( مالـسلا اـهیلع  ) هجیدـخ سپـس  و  تفر ، ربق  نورد  ًاصخـش  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

رد هجیدخ  هاگمارآ  . دـیبلط یم  شزرمآ  شیارب  درک و  یم  اعد  تخیر ، یم  کشا  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدـخ رب  وا  تخاس . راوتـسا  شیوخ 
اریز دوب  گرزب  یتبیـصم  ربـمغیپ  يارب  هجیدـخ  تلحر  ،ص21. ناـمه تسا . ،ج9،ص14 . راونـالاراحبعقاو نوجح "  " رد هکم  ناتـسروگ 
يو رازآ  زا  دنتـشاذگ و  یم  مارتـحا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم ترـضح  هب  يرایـسب  وا  مارتـحا  هـب  دوـب و  ادـخ  ربـمغیپ  رواـی  هجیدـخ 

. دندرک یم  يراددوخ 

( مالسلا اهیلع  ) هجیدخ دای 

تقو ره  دیوگ : یم  هشیاع  دربن . دای  زا  ار  هجیدخ  زگره  یلو  درک  جاودزا  دنچ  ینانز  اب  اهدعب  هک  نیا  اب  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 
مدیزرو و کشر  نم  يزور  دیبلط . یم  شزرمآ  وا  يارب  دش و  یم  هتفرگ  لولم و  داتفا ، یم  هجیدخ  دای  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ ربمغیپ 
تفـشآ و رب  ناـهگان  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ داد . وـت  هب  اـبیز  ناوـج و  ینز  نز ، ریپ  نآ  ياـج  هب  دـنوادخ  هّللا ، لوـسر  اـی  مـتفگ :

يور نم  هب  وا  دندینادرگ ، یم  ور  نم  زا  همه  نوچ  هک  دوب  ینز  هجیدـخ  تسا  دـهاش  ادـخ  : دومرف دز و  نم  تسد  رب  تسد  هنانیگمـشخ 
یم نامیا  نم  هب  ، دندرک یم  بیذکت  ارم  توعد  همه  نوچ  ودرک  یم  ینابرهم  تبحم و  نم  هب  دـنتخیرگ  یم  نم  زا  همه  نوچ  درک و  یم 

ناـمه دودز . یم  ملد  زا  مغ  درک و  یم  کـمک  دوخ  لاـم  اـب  داد و  یم  يراـی  ارم  یگدـنز  تالکـشم  رد  درک . یم  قیدـصت  ارم  دروآ و 
دزن ، دوب لاسدرخ  یکدوک  همطاف  تفر ، ایند  زا  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ یتقو  دومرف " : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح  ،ج43،ص131 .

تیادـخ تفگو : دـش  لزان  لیئربج  درک . توکـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تساجک ؟ مردام  یُما " هللا  لوسر  ای  :" تفگ دـمآ و  ردـپ 
هیـسآ و شفارطا  تسا و  خرـس  توقای  زا  شنوتـس  هک  ییالط  خاک  رد  تشهب و  رد  تردام  امرفب ، ارهز  هب  : دیامرف یم  دناسر و  یم  مالس 

ص110. سلاجملا ، دراد . ياج  دنتسه ، میرم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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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 
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 
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 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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