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ع)  ) داوج دمحم  ماما  اضر و  ماما  هرود  رد  هفوک  نایعیش  شقن 

باتک تاصخشم 

يدمحا يداهلادبع  فلؤم :
ناتسبات 1371 هرامش 35 ، ةوکشم ، هلجم  رشان :

مالسا خیرات  هورگ 

هعیـش قطانم  مامت  زا  شیب  دـناهدش  هک  ییاهـشهوکن  همه  اب  ناماس  نآ  مدرم  دراد و  هژیو  یهاگیاج  هعیـش  راـبنوخ  خـیرات  رد  هفوک  رهش 
افیا مهم  یشقن  نایولع  ياهشبنج  هاگ  هیکت  مایق و  هتسه  هباثم  هب  يرجه  موس  نرق  لوا  همین  ات  نانآ  دناهتسویپ . نایولع  ياهتضهن  هب  نیـشن 
هوبنا یتیعمج  دنتـشاد و  زکرمت  رهـش  نآ  رد  اج  همه  زا  شیب  هعیـش  ناماما  نارادتـسود  دندید . كرادت  ار  يدـنمورین  ياهمایق  دـندرک و 
ماما لاثم  ناونع  هب  هک  دوب  يدودح  هب  ناماما  هب  مدرم  هقالع  تدش  دشیم . هتخانش  هعیـش  رهـش  ناونع  هب  رهـش  نیا  هک  يروط  هب  دنتـشاد 

نیرتشیب زین  دنتـسنادیم و  مالّـسلاهیلع  رقاب  ماما  ناگتفیـش  ار  قارع  مدرم  دـنتفگیم و  قارع  مدرم  ماما  هفوک و  ربماـیپ  ار  مالّـسلاهیلع  رقاـب 
هک ثیدح  نایوار  زا  يرایـسب  هورگ  مالّـسلاهیلع  قداص  ماما  هرود  رد  دنتـشاد . یفوک  تلاصا  ای  دـندوب و  هفوک  مدرم  زا  ناماما  باحـصا 

برـشم نآ  ناثدحم  دوب و  ثیدح  لقن  مهم  زکارم  رامـش  رد  هفوک  رهـش  نمـض  رد  دناهدرک و  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دـندوب  هفوک  لها 
: دـننام شنارای  مالّـسلاهیلع و  یلع  ماما  زا  رتشیب  نآ  تسخن  نایوار  هک  دنتـشاذگ  ياـج  رب  تشاد ، یعیـش  شیارگ  هک  ار  یقارع )  ) یفوک
. دناهدرک تیاور  نامی  نب  ۀفیذح  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  سابع ، نب  هللادبع  دوعـسم ، نب  هللادـبع  يراصنا ، دوعـسم  یبا  لبج ، نب  ذاعم 
ات ناجیابرذآ  زا   ) نایوما تفالخ  یقرـش  ياهنیمزرـس  يرادا  یـسایس و  زکرم  ناـیوما  تفـالخ  هرود  ناـیاپ  اـت  هفوک  رهـش  نیا ، رب  هوـالع 

نیاربانب دـیدرگیم . نیمأت  رهـش  نیا  زا  قطانم  نآ  ياهناگداپ  يورین  يرادا و  نارومام  دوب و  دنـس ) هناـخدور  رهنلا و  ءارواـم  ناـسارخ و 
زا يرارف  يدـیعبت و  لیابق  ای  دارفا و  اـهورین ، نیا  راـنک  رد  دـندوب . هفوک  رهـش  ناـگتفای  شرورپ  زا  اهرهـش  نیا  هب  ناگدـش  لیـسگ  رتشیب 

ثعـشا و نب  نمحرلادبع  راتخم و  ياهمایق  یماکان  و  هفوک ، رد  هیبا  نب  دایز  ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  هک  دنتـشاد  دوجو  زین  هفوک  نایعیش 
رد ییازسب  مهس  دوخ  دندرکیم و  وگزاب  ار  هعیش  ثیدح  نانیا  دندش . يراوتم  ای  هدنار و  هفوک  زا  رهش ، نیا  رد  مالّـسلاهیلع  یلع  نب  دیز 

شالت نویدم  دنس ، هناخدور  رهنلا و  ءاروام  ات  ناریا  رد  هعیش  هشیدنا  ییافوکـش  دشر و  ور  نیا  زا  دنتـشاد . قطانم  نآ  رد  عیـشت  شرتسگ 
نآ هچ  رگا  دـندوبن ، هرهبیب  ناماما  ياهییامنهار  زا  ناشیاهتیلاعف  اهـشالت و  رد  هفوک  نایعیـش  کش  نودـب  همه ، نیا  اب  دوب . هفوک  نایعیش 

ناگتفیش زا  صاوخ  اب  اما  دندادن  ناشن  یهجوت  رهش  نیا  ياهمایق  هب  راب  رگید  رهاظ  هب  مالّسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  ناموصعم 
ياهژیو تیمها  دوخ  ياج  رد  کی  ره  هک  دنتـشاد  یناگدـنیامن  تیب  لها  ناوریپ  ياهتیلاعف  هب  نداد  ناـماس  ورـس  يارب  دنتـشاد و  طاـبترا 

لاس 210 ه.ق ات  هک  دوب  ییحی » نب  ناوفـص   » مالـسلاامهیلع داوج  ماما  اـضر و  ماـما  تماـما  هرود  رد  هفوک  نایعیـش  هتـسجرب  هرهچ  دراد .
درک . یگدنز 

ییحی نب  ناوفص 

هراشا

یلجب جاجح  نب  نمحرلادـبع  درگاش  تخورفیم و  يرباس »  » هفوک رهـش  رد  دوب و  فورعم  دـمحموبا  هینک  اـب  هلیجب و  هلیبق  یلاوم  زا  يو 
ماما هدنیامن  مالّسلاهیلع و  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هرود  گرزب  ياهقف  باحـصا و  زا  ناوفـص  دوب  ع ،)  ) قداص ماما  هدنیامن  شورف ، يرباس 
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رد تشاد و  هژیو  یهاگیاج  ییاسراپ  راگدرک و  هب  يراپـسرس  رد  يو  تفریم . رامـش  هب  هفوک  رهـش  رد  مالـسلاامهیلع  داوج  ماما  اضر و 
لوالاریغ تاراجتلا  بادالا و  باتک  هلمج : زا  تشاذگ ، ياج  هب  دوخ  زا  یناوارف  ياهباتک  دوب و  ناوارف  دامتعا  دروم  نایعیش  همئا  هاگـشیپ 

رد نایعیـش  اریز  دشاب ، هدش  هتـشاگن  هعیـش  نارو  هشیپ  ییامنهار  يارب  يرو و  هشیپ  عوضوم  رد  دـیاب  يوق  لامتحا  هب  هک  عیبلا  ءارـشلا و  و 
اب نآ  داصتقا  تشاد و  رارق  هرصب  ردنب  ناتـسبرع و  ماش و  ناریا و  ياهنیمزرـس  یتراجت  هار  ریـسم  رد  هک  هفوک  رهـش  رازاب  هژیو  هب  اهرازاب 

، رطاق رتش ،  ) لقن لمح و  لیاسو  هیارک  تراجت ، یفارـص ، دننام : دندوب ، تیمها  اب  ییاههفرح  رادهدـهع  دنتـشاد و  یلاعف  شقن  دوب ، قنور 
یلحم رد  هفرح  ره  نابحاص  هک  تروص  نیا  هب  دوب  یصصخت  هفوک  رازاب  دادیم . طابترا  یمالسا  ياهنیمزرـس  رگید  اب  ار  نانآ  هک  غالا ،)
نیمه قیرط  زا  ناقفخ  طیارش  هب  هجوت  اب  ناماما  باحصا  ًالامتحا  دندوب و  یفنص  تالیکـشت  ياراد  نایرازاب  دندوب و  هتفای  زکرمت  صاخ 

زا دشاب . دناوتیم  عوضوم  نیا  رگنایب  نآ  هب  دورو  مسارم  لحارم و  فنص و  ره  نایاوشیپ  هک  دندرکیم  بذج  ار  دارفا  یفنص  تالیکشت 
ناـفلاخم یباـیدر  يارب  زین  یـسابع  ياـفلخ  تشاد و  نایـسابع  فلاـخم  ياـههورگ  هعیـش و  ياـهتیلاعف  رد  ياهژیو  تیمها  رازاـب  ور  نـیا 

یهاگآ هفوک ، یفنـص  ياههیداحتا  رد  ییحی  نب  ناوفـص  ياهتیلاعف  زا  اهـشهوژپ  رد  هنافـسأتم  اما  دندرامگیم . اهرازاب  رد  ییاهـسوساج 
دنهد . هئارا  يرتشیب  تاقیقحت  هنیمز  نیا  رد  ناققحم  تسا  دیما  هک  دماین  تسد  هب  یفاک 

ییحی نب  ناوفص  یسایس  ياهشالت  هنیشیپ 

ناربهر اریز  دوب ، رادروخرب  یصاخ  رابتعا  زا  نایعیش  نایم  رد  تسیزیم و  هفوک ، رهـش  رد  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  تماما  هرود  رد  ناوفص 
هب هفقاو  قـالتاب  رد  نـتفر  ورف  زا  ار  دوـخ  دوـب و  هدرک  تفلاـخم  وا  دـندوب و  هداد  ناوارف  لوـپ  هدـعو  يو  رظن  بـلج  يارب  هـفقاو » » هورگ
رب رثؤم  ثداوح  هفوک و  رهش  رد  نانآ  ياهتیلاعف  هفقاو و  هورگ  اب  دیاب  ناوفص  رتشیب  هچ  ره  نتخانـش  يارب  ور  نیا  زا  دوب ، هتـشاد  تمالس 

دوجو هب  هنابلط  ایند  هزیگنا  اب  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  تداهش  زا  سپ  هک  هفقاو  هورگ  میوش . انشآ  نایعیـش ، زا  هورگ  نیا  ياهتیلاعف 
تردق هفوک  رهش  رد  نانآ  تشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  رـصم  دادغب و  هفوک ، نایعیـش  یتدم  يارب  تفرگ و  دوخ  هب  هنایلاغ  هرهچ  دوب ، هدمآ 

رد هاـگ  دـنچ  ره  دیـشک و  ازارد  هب  تشاد ، دوجو  نآ  رد  يرتشیب  فارحنا  هنیمز  هک  رهـش  نیا  رد  ناـنآ  یـسایس  رمع  دنتـشاد و  يرتـشیب 
طیارـش روآ و  ناقفخ  ياضف  زا  یـشان  اهفارحنا  هنوگنیا  دندشیم . نایعیـش  ناماما و  ینارگن  ببـس  دندرکیم و  هولج  فلتخم  ياههرهچ 
يدارفا رب  ار  يربهر  تراظن  دشیم و  يربهرو  نایعیش  و  نایعیش ، نایم  تاطابترا  يدنک  ثعاب  هک  دوب  نایعیش  نایم  رد  يراکناهنپ  تخس 

زا هار  نیا  رد  دنتفای و  شیارگ  یبلطتصرف  هب  ناشیدنا ، جک  یخرب  تیعضو  نیا  رد  درک  یم  رتمک  دندوب ، رادهدهع  ار  ییاهتیلوؤسم  هک 
هیدنواز هیدابنـس 137 ه.ق ،  ) يدـنمورین ياهـشروش  هدرب و  ورف  دوخ  رد  ار  یمالـسا  هعماج  دوب  یتدـم  هک  ولغ  یـسایس  یعامتجا و  جوم 
یهورگ یـصخش و  ياهیهاوخ  دوخ  دنتفرگ و  هرهب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ار  ات 161ه.ق ) هیعنقم 159  سیسذاتسا 150 ه.ق ، 142 ه.ق ،

هک دوب  مالّـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تماما  هرود  رد  ولغ  فارحنا و  یبایهار  جوا  لاح  ره  هب  دنتـشاد . هدیـشوپ  ولغ  هدرپ  سپ  رد  ار 
عـضوم مالّـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  سپ  مالّـسلاهیلع  مظاـک  ماـما  هچرگ  تفرگ . دوخ  هب  يراکـشآ  هرهچ  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ 
یبوکرس رد  اما  درک ، مالعا  مدلارودهم »  » ار ریشب » نب  دمحم   » نوچ یفرحنم  دارفا  تفرگ و  شیپ  رد  فارحنا  اب  ییورایور  رد  يرتدیدش 

ترضح نآ  باحصا  نت  زا 328  نت  دنتشادرب و 56  هرهچ  زا  باقن  نافرحنم  شتداهـش  زا  سپ  تفاین و  لماک  قیفوت  اههشیدنا  نیا  لماک 
فارحنا نیا  نارادمدرس  تخوسیم و  فارحنا  نیا  شتآ  رد  هک  دوب  يزکارم  زا  یکی  هفوک  رهـش  نایم  نیا  رد  دندیناشک . فارحنا  هب  ار 

دندوب . جارّسلا  ناّیح  راصنا و  یلاوم  ینئاطب  هزمح  یبا  نب  یلع  ریشب و  نب  دمحم 

ریشب نب  دمحم 

رگید ندروآرب  تاـکز و  جـح ، هزور ، زاـمن ، وا  درک . زاـغآ  ار  دوخ  هناـفرحنم  تکرح  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  تاـیح  رد  ریـشب  نب  دـمحم 
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رایتخا خسانت و  هب  درکیم و  دانتسا  نآرق  هب  وا  تسناد . اور  ار  یـسنج  يدازآ  يزاب و  سنجمه  مراحم و  اب  شزیمآ  درک و  در  ار  تابجاو 
زا شتداهـش  زا  شیپ  ماما  درکیم . غیلبت  تسا  بیاـغ  هتفاـین و  تاـفو  ماـما  هک  ار  هشیدـنا  نیا  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  يو  دوب . دـقتعم 

: دومرف شنارای  زا  یکی  هب  رگید  ياج  رد  نک و  هدوسآ  وا  [ ّرـش ] زا ارم  ایادخ  دومرف : درک و  نیرفن  وا  رب  تسج و  يرازیب  ریـشب  نب  دـمحم 
زا سپ  دشن و  هتـشک  ریـشب  نبا  اما  تسا . لالح  دنونـشب ، وا  زا  ار  [ هنافرحنم نانخـس  ] هک یناسک  يارب  وت و  يارب  وا  نوخ  دنگوس ، ادـخ  هب 

شترـضح یـصو  ار  دوخ  تسا و  بیاغ  هتفاین و  تافو  ع )  ) ماما هک  دوب  یعدم  تفرگ و  رارق  هفقاو  هورگ  رانک  رد  ترـضح  نآ  تداهش 
دوب و رهام  يزابهدبعـش  وا  دنایامنیم . مدرم  هب  هتخاس و  دوخ  هناخ  رد  ماما  دننامه  یکـسورع  شیوخ  ياعدم  تابثا  يارب  درک و  یفرعم 

یهورگ دناشکب و  دوخ  لابند  هب  دهد و  بیرف  ار  یعمج  دش ، قفوم  وا  دوب . هدـیدن  یـسک  نآ  زا  شیپ  هک  درکیم  هداعلا  قراخ  ياهراک 
رابرد هب  ار  وا  ماجنارس  هداعلا  قراخ  ياهراک  ماجنا  يزابهدبعـش و  رد  ریـشب  نبا  تراهم  ترهـش و  تخادنا . هار  هب  هیرـُشب »  » ناونع تحت 

دیسر  لتق  هب  سپس  دش و  هجنکش  نوراه  طسوت  وا  دیناشک  نوراه 

( زود نیز   ) جارسلا نایح 

لاوما تاکز  رانید  رازه  یـس  ، دوب راتفرگ  نوراه  نادـنز  رد  ماما  هک  ینامز  يو  دوب . هفوک  رهـش  رد  ماما  هدـنیامن )  ) ماوق زود ، نیز  نایح 
نآ تداهـش  زا  سپ  درکن و  هدنـسب  راک  نیا  هب  نایح  دـیرخ . تالغ  هناخ و  درک و  هلماعم  اـهنآ  اـب  تشاد و  تسد  رد  ار  ثعـشا  نادـناخ 

مئاق دیواج و  هشیمه  مالّسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  درکیم  غیلبت  هنوگنیا  نایعیـش  نایم  رد  درک و  راکنا  ار  شتافو  ترـضح ،
تسا .

ینئاطب هزمح  نب  یلع 

ترضح نآ  تماما  هرود  رد  يو  دوب . هفوک  رهش  رد  مالّـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ناگدنیامن  زا  رگید  یکی  هزمح  یبا  نب  یلع 
ع)  ) ماما تداهـش  زا  سپ  یلع  درک . هیبشت  غـالا »  » هب ار  شناراـی  رگید  وا و  شترـضح  هک  ياهنوگ  هب  تشاد ، ضیرم  رادـجک و  يراـتفر 

الاب دارفا  باعشنا  هب  هفقاو  هورگ  يریگ  لکش  تسویپ . هفقاو  هورگ  هب  تشاد و  تسد  رد  ار  ترضح  نآ  لاوما  زا  رانید  رازه  یس  زا  شیب 
هچ رد  اهرهش  نیا  نافرحنم  هکنیا  اما  دوب . هتفرگ  رب  رد  ار  قطانم  رگید  ًالامتحا  رـصم و  دادغب و  ياهرهـش  جوم  نیا  هکلب  دشیمن  دودحم 
هب اهیرگ  هنتف  نیا  زکرم  هک  درب  مان  ناوت  یم  دادـغب  هفوک و  هفقاو  طاـبترا  زا  اـهنت  تسین و  تسد  رد  یعـالطا  دـندوب ، طاـبترا  زا  یحطس 

هورگ ربهر  يدـنق ، ناورم  نب  دایز  هزمح و  یبا  نب  یلع  دنتـشاد . کیدزن  یطاـبترا  مه  اـب  دادـغب  هفوک و  رد  هفقاو  هورگ  تفریم . راـمش 
نب سنوی  هب  هلمج  نآ  زا  دندوب  نانآ  بذـج  ددـص  رد  ترـضح  باحـصا  ناگرزب  هژیوب  باحـصا  عیمطت  قیرط  زا  ًادـحتم  دادـغب ، هفقاو 

اب ماجنارس  دندنام و  ماکان  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  نارای  ندرک  هدنکارپ  رد  دنتفاین و  قیفوت  اما  دندوب  هداد  رانید  رازه  هد  هدعو  نمحرلادبع 
طـسوت هفقاو  اب  تسلاجم  تاکز و  میرحت  درط و  وا و  زا  ترـضح  تیامح  نامحرلادـبع و  نب  سنوی  يدرمیاپ  ماما و  رادافو  نارای  شالت 

هب ار  يرایـسب  عمج  دـنداد و  همادا  دوخ  تایح  هب  هفوک  هفقاو  ماما  دـش ، شوماـخ  يدوزب  اهرهـش  رگید  دادـغب و  نارگهنتف  هنتف  ترـضح ،
هزمح یبا  نب  یلع  هک  هفوـک  هفقاو  هورگ  ماجنارـس  و  دـنتخادنا ، هار  هب  مالّـسلاهیلع  اـضر  ماـما  اـب  یناوارف  ياـهثحب  دـندیناشک و  فارحنا 

یگداتـسیا دوخ  هنافرحنم  ياههشیدـنا  رب  هک  یچ ) هیارک   ) يراکُم دیعـس  یبا  نب  نیـسح  نارهم و  نب  ۀعامـس  و  دوب ، اهنآ  سیئر  ینئاـطب 
یتدـم زا  سپ  و  دـنداتفا . یتسدـگنت  رقف و  هب  دـندش و  يراوتم  دادـغب  هب  مالّـسلاهیلع  اضر  ماـما  راداـفو  نایعیـش  شـالت  رثا  رب  دـندرکیم 

دش و هتـشک  تروص  نیرتدب  هب  قیدنز  ناونع  هب  دوب ، هتفای  هار  نوراه  رابرد  هب  هتفرگ و  الاب  شراک  هک  ریـشب  نب  دمحم  دـندش . شومارف 
زا رانید  رازه  هد  تفر و  اـیند  زا  زین  جارـس » ناـیح   » تفر و اـیند  زا  203 ه.ق ) 201 ـ  ) دوـب ورم  رد  ماـما  هک  یناـمز  زین  هزمح  یبا  نب  یلع 

تردق یعطق  تسکـش  قیقد  خیرات  زا  دش . هدنادرگ  رب  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  هب  دوب  شرایتخا  رد  هک  مالّـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  لاوما 
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هدـش هداد  همتاخ  هفوک  رد  نانآ  یـسایس  تایح  هب  ع )  ) اـضر ماـما  تداهـش  زا  شیپ  کـشیب ، اـما  تسین  تسد  رد  یعـالطا  هفوک  هفقاو 
ریزگان هفوک  رهش  مدرم  دندش و  198 ه.ق ) 195 ـ  ) نومأم نیما و  ياهگنج  هرود  دراو  قارع  نایعیـش  ینورد ، ياهیریگرد  رانک  رد  تسا .

هیاپ قارع  ياهرهـش  رد  زین  نومأم  ای  نیما و  تموکح  دنداتفا و  یتسدگنت  رقف و  هب  مدرم  هجیتن ، رد  دندوب و  گنج  ياهبیـسآ  نتفریذپ  زا 
« مالسلا هیلع  نیسح  نب  نسح  نب  میهاربا  نب  لیعامسا  نب  میهاربا  نب  دمحم   » ماجنارس دوب و  هدامآ  مایق  هنیمز  ور  نیا  زا  تشادن . يراوتسا 

دوخ نارای  زا  یکی  يو  تشاذگ . /199ه.ق ) رخالا يدامج   ) هفوک رد  ار  مایق  ياـنب  تسج و  دوس  تصرف  نیا  زا  اـبطابط » نبا   » هب فورعم 
فرصت هب  ار  یعیسو  ياهنیمزرس  يدوزب  ایارس  یبا  درک . گنج  رومأم  دوب ، عاجش  يدرم  هک  ار  ایارـس  یبا  هب  فورعم  روصنم » نب  يّرـس  »

دنتـساخرب مایق  زا  تیامح  هب  دندش و  هفوک  یهار  وس  ره  زا  نایولع  اهیبلاط و  تفرگیم ، رب  رد  ار  نمی  سراف و  ات  نیادم  زا  هک  دروآ  رد 
هب لیعامـسا  نایم  نآ  زا  دنتـسویپ . مایق  هب  زین  میهاربا  دـیز و  لیعامـسا و  دـمحا و  ياهمان  هب  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  ناردارب  زا  نت  راهچ  و 

مدرم و عیسو  تیامح  زا  مایق  دروآ . تسد  هب  ار  نمی  تموکح  میهاربا  دیسر و  هرـصب  سپـس  زاوها و  تموکح  هب  دیز  سراف و  تموکح 
. دنکیم رکذ  ار  رفن  رازه  تسیود  زیمآ  قارغا  مقر  جرفلاوبا  تشاد . يرامشیب  نازابرس  دوب و  رادروخرب  هفوک  رهش  فیراعم  نارگناوت و 

مالّـسلاهیلع اضر  ماما  نایعیـش  دنداد . تسد  زا  ار  سراف  ات  قارع  ياهنیمزرـس  دـندرواین و  ماود  هام  هد  زا  شیب  ناگدـننک  مایق  لاح  ره  هب 
هعیش اب  تیّدض  ریسم  رد  نارگمایق  اذل  دندرکن ، تکرـش  مایق  نیا  رد  ایارـس ، یبا  مایق  رد  نایولع  رگید  ماما و  ناردارب  تکرـش  مغر  یلع 

تسا و هدوب  رازآ  تیذا و  دروم  نامز  نیمه  رد  دوب ، ماما  سانـشرس  باحـصا  زا  یکی  هک  ریـشب  نب  رفعج  هک  تسین  دیعب  چیه  دـنداتفا و 
رارق ماما  ردارب  دیز  هژیوب  نارگمایق  بیقعت  تحت  نامز  نیمه  رد  دوب ، مالّسلاهیلع  اضر  ماما  صاخ  نارای  زا  هک  زین  نمحرلادبع  نب  سنوی 

يدیسر ام  نایعیش  هب  هچنانچ  دیز ! يا  تسا : عوضوم  نیمه  رگنایب  زین  مایق  تسکش  زا  سپ  دیز  هب  مالّسلاهیلع  اضر  ماما  شیامرف  تشاد .
ینمـشد دنزرویم و  هنیک  نانآ  هب  مدرم  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایعیـش  دیز ! يا  دوریم . نیب  زا  وت  رون  هک  زیهرپب  نانآ  تناها  ریقحت و  زا 

هب ینک  يدب  نانآ  هب  وت  رگا  سپ  دـناهدرک . لالح  ام ، تیالو  هب  ناشداقتعا  ام و  هب  ناشتبحم  رطاخ  هب  ار  نانآ  ییاراد  نوخ و  دـننکیم و 
زا ندـنام  رود  يارب  يوق  لامتحا  هب  مایق و  یماـکان  زا  یهاـگآ  اـب  زین  دوخ  ترـضح  ياهدرب . نیب  زا  ار  تهاـگیاج  ياهدرک و  متـس  دوخ 

کیدزن ءارمح »  » رد هدرک و  كرت  ار  رهش  دندوب  هدروآرد  فرـصت  هب  ار  هنیدم  رهـش  مایق  رادفرط  نایولع  هک  ینامز  نآ ، یماکان  بقاوع 
یلوط ماجنارـس  و  دـمآ ... مهاوخ  درذـگب  زور  تسیب  رگا  دومرف : اـهنآ  هب  خـساپ  رد  درک و  در  ار  نایـشروش  اـب  تعیب  و  دوب . هتفر  هنیدـم 
دروم هک  دش  زاغآ  هکم  رد  رفعج  نب  دـمحم  مایق  ایارـس ، یبا  مایق  تسکـش  زا  سپ  دـندش . هدـنار  هنیدـم  رهـش  زا  نایـشروش  هک  دیـشکن 
هدنار هکم  رهـش  زا  نایـسابع  تسد  هب  يدنچ  زا  سپ  نارگمایق  تفرگ . رارق  ایارـس  یبا  مایق  نایرارف  نایولع و  هیدوراج و  هیدـیز  تیامح 

تـساوخرد مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  هنیدم  یلاو  دنتخادرپ . هنیدـم  یلاو  بیـسم  نب  نوراه  اب  ییاهزیرگ  گنج و  هب  نآ  زا  سپ  دـندش و 
نب دـمحم  هب  ار  مایق  یماکان  فارحنا و  تاـقالم  نیا  رد  ماـما  دراد . زاـب  گـنج  زا  ار  وا  دورب و  رفعج  نب  دـمحم  دزن  شترـضح  هک  درک 

تسـشنن و ياپ  زا  ماما  همه ، نیا  اب  داد . همادا  ار  دوخ  هزرابم  رفعج  نب  دـمحم  تفرگن و  ياهجیتن  تاقالم  نیا  زا  اما  درک . دزـشوگ  رفعج 
داتسرف رفعج  نب  دمحم  دزن  ار  رفاسم »  » دوخ نارای  زا  یکی  دش ، رفعج  نب  دمحم  نارای  راتشک  تمیزه و  هب  رجنم  هک  راکیپ  نیرخآ  شیپ 

، بیـسم نب  نوراه  اب  هلباقم  زا  راتـشک  تسکـش و  زا  يریگولج  يارب  هک  دـنامهفب ، رفعج  نب  دـمحم  هب  یباوخ  ناتـساد  هئارا  قیرط  زا  اـت 
لتق هب  شنارای  زا  يرایـسب  دروخ و  تسکـش  تساخرب و  بیـسم  نب  نوراه  اب  هلباقم  هب  رفعج  نب  دـمحم  دـشن و  هنوگنیا  اما  دـنک . زیهرپ 

رد هجحیذ 200 ه.ق )  20  ) رد درک و  يدولج » دیز  نب  یسیع   » میلست ار  دوخ  جح  مسوم  نایاپ  رد  رفعج  نب  دمحم  ماجنارـس  و  دندیـسر ،
، اما داهن . ندرگ  نومأم  تفالخرب  تفرگ و  سپ  ار  دوخ  تعیب  لهس ، نب  لضف  يومع  رسپ  كاحض  یبأ  نب  ءاجر  يدولج و  مدرم و  ربارب 

يومع اب  هکم  زا  دـمحم  ندـش  هدـنار  زا  سپ  ترـضح  دوب . هنازوسلد  لاح  نیع  رد  نشور و  رفعج  نب  دـمحم  مایق  هب  تبـسن  ماما  عضوم 
ماما و هطبار  ایوگ  تاقالم  نیا  زا  سپ  دومن . دزشوگ  ار  مایق  یماکان  فارحنا و  وا  هب  درک و  تاقالم  تسین ، صخشم  هک  یناکم  رد  دوخ 

رفعج نب  دـمحم  دزن  راتـشک  تسکـش و  زا  يریگولج  يارب  ار  رفاسم »  » تساوخ هک  ینامز  ماما  اریز  دـییارگ ، یگریت  هب  رفعج  نب  دـمحم 
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فیک مک و  زا  ماما  عیـسو  تاعالطا  تسا و  هیجوت  لباق  زین  یتینما  ظاحل  زا  رما  نیا  هک  دیوگب ، دوخ  بناج  زا  یبلطم  تساوخن  دتـسرفب ،
ماـیق نتفرگ  توـق  رفعج و  نب  دـمحم  ایارـس و  یبا  ياـهمایق  ندـش  هتـسکش  مه  رد  لاـح ، ره  هب  دـهدیم . تسد  هب  زین  ار  نایـسابع  هاـپس 

هک لاس  نآ  جح  ندروآ  ياج  هب  زا  سپ  ماما  دش و  ترضح  ریگنماد  ماجنارس  نمی ، رد  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  ردارب  یـسوم » نب  میهاربا  »
نب ءاجر   » رفـس نیا  رد  دـش . هدـناوخ  ارف  ورم  هب  رفعج  نب  دـمحم  مایق  نتفای  نایاپ  زا  سپ  تشاد و  هارمه  هب  زین  ار  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما 

، تسا هدوب  نانآ  نایم  رد  زین  رفعج  نب  دمحم  ًالامتحا  هک  دـنچ  ینایولع  و  دوب ، هکم  رد  رفعج  نب  دـمحم  مایق  نایاپ  ات  هک  كاحـض » یبا 
اضر ماما  ترضح  ندش  هدناوخارف  رفعج و  نب  دمحم  ایارس و  یبا  ياهمایق  یشاپورف  زا  سپ  دندرکیم . یهارمه  رفس  نیا  رد  ار  ترضح 
یبا ردارب  ماما و  ردارب  سابع  يربهر  هب  رگید  یجوم  اـب  هفوک  نایعیـش  ترـضح ، نآ  رب  يدـهعتیالو  ندـش  لـیمحت  ورم و  هب  مالّـسلاهیلع 

تیامح تیوقت و  لهـس  نب  نسح  بناج  زا  دـندرکیم و  غیلبت  ار  ماما  يدـهعتیالو  نومأم و  تفـالخ  هک  دـندش  وربور  202 ه.ق )  ) ایارس
: هک دندرک  مالعا  دندز و  زابرس  سابع  لهس و  نب  نسح  اب  يراکمه  زا  دندرک و  افیا  زراب  یشقن  دادیور  نیا  ربارب  رد  نایعیـش  دندشیم .

نسح اب  مالّسلاهیلع  اضر  ماما  نایعیش  يراکمه  مدع  تسین . يزاین  نومأم  هب  ار  ام  میتسه . امش  اب  ینکیم ، توعد  تردارب  يارب  اهنت  رگا 
نیا رد  هعیـش  عبانم  رد  هچ  رگا  دنراگنا ، هدیدان  ار  نآ  دنتـسناوتن  ریثا  نبا  يربط و  هک  دوب  مهم  ياهزادـنا  هب  ماما  ردارب  سابع  لهـس و  نب 
ماما نانخس  اب  هفوک  نایعیش  عضوم  داد و  ياج  هعیـش  تکرح  ياتـسار  رد  ناوتیم  ار  عضوم  نیا  اما  تسا ، هدروخن  مشچ  هب  یثیدح  هراب 

تکرح دـنکیم . قیبطت  درک ، مالعا  يراگتـسر  هار  اهنت  ار  نآ  رب  نداـهن  ندرگ  تشاد و  ناـیب  ار  دوخ  تیـالو  تماـما و  هک  روباـشین  رد 
اـضر ماما  نایعیـش  تیمها  تردـق و  رب  ینـشور  لیلد  دـناوتیم  نآ  ياهراعـش  هب  هجوت  اب  هفوک  رهـش  رد  ماما  ردارب  سابع  هدـش  تیادـه 
هفوک رد  ار  تکرح  نیا  دندوب ، دادغب  رد  هک  نومأم  نافلاخم  اب  هزرابم  فده  اب  هاگ و  هیکت  نیمه  اب  سابع  دـشاب و  هفوک  رد  مالّـسلاهیلع 

لاح ره  هب  تسا . هتـشاد  یهاگآ  ییحی  نب  ناوفـص  تیعقوم  هژیوب  هعیـش ، ییاراد  اهورین و  فیک  مک و  زا  يوق  لامتحا  هب  تشاذـگ و  انب 
دش بآ  رب  شقن  دربب  هرهب  دوخ  دوس  هب  ع )  ) اضر ماما  نایعیش  نایولع و  زا  قارع  نایـسابع  اب  ییورایور  رد  تساوخیم  هک  نومأم  همانرب 
هک يدهم  نب  میهاربا  موجه  ربارب  زا  رفعج  نب  دمحم  دنزرف  یلع »  » یسوم و نب  سابع  دش و  هتشک  ایارس  یبا  ردارب  هللادبع  یبا  ماجنارس  و 

ندرک حرطم  اب  تسناوت  اما  دنام ، ماکان  مالّسلاهیلع  اضر  ماما  نایعیش  يراکمه  بلج  رد  نومأم  هچ  رگا  دنتخیرگ . تشاد ، تفالخ  هیعاد 
بذج دوخ  يوس  هب  تقوم  دنچ  ره  ار  نایولع  زا  یشخب  دناشنورف و  ار  یـسوم  نب  میهاربا  مایق  نایولع  ربارب  رد  شمرن  ماما و  يدهعتیالو 
يارب تفای و  شیارگ  نایـسابع  هب  ماجنارـس  و  دـشخب ، تابث  ار  دوخ  تموکح  درب و  دوس  نایـسابع  اب  نایولع  داضت  زا  تسناوتن  اما  دـنک .
نایاپ رد  ار  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  تشادرب و  نایم  زا  دوب ، ناـیناریا  زا  هک  ار  لهـس » نب  لـضف   » دادـغب نایـسابع  هب  تین  نسح  نداد  ناـشن 

هب دـیناباوخ و  ار  يدـهم  نب  میهاربا  هنتف  تفاتـش و  دادـغب  هب  دوخ  دـیناسر و  دادـغب  نایـسابع  هب  ار  نآ  ربخ  درک و  دیهـش  رفص 203 ه.ق 
دوخ طابترا  نمی ، رد  يولع 207 ه.ق  دمحا  نب  نمحرلادبع  مایق  اب  ماجنارس  تشاذگ و  رانک  ار  نایولع  جیردتب  تسویپ و  قارع  نایسابع 

ياهیریگرد دومن و  يور  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  تماـما  رخآ  ياـهلاس  رد  هک  هفوک  رهـش  ياـهیمارآان  ثداوح و  درک . عطق  ناـیولع  اـب  ار 
نیرتمک هک  دناهتـشاد  رارق  یگرزب  شیامزآ  ضرعم  رد  هفوک  نایعیـش  هک  دهدیم  ناشن  دـش ، هراشا  نآ  هب  رتشیپ  هک  هفقاو  هورگ  ینورد 

هب ار  هفوک  رهش  رد  ع )  ) اضر ماما  یگدنیامن  ییحی  نب  ناوفص  هرطاخم  رپ  نارود  نیا  رد  دیدرگیم . رجنم  نانآ  راتشک  یهابت و  هب  هابتشا 
ثعـشا نادـناخ  ياـهتیامح  زا  هار  نیا  رد  يوق  لاـمتحا  هب  يو  دراذـگ . رـس  تشپ  ار  ثداوح  نیا  تمالـس  هب  تسناوت  هک  تشاد  هدـهع 

رامش هب  یـسابع  تفالخ  هاگتـسد  ذوفن  اب  دارفا  زا  دوب و  نایعیـش  زا  هک  ثعـشا  نب  دمحم  نب  رفعج  اب  ناوفـص  اریز  تسا ، هدوب  رادروخرب 
يرگید ینورد  ياهنارحب  اب  دیدرگ و  یسایس  هزات  هرود  دراو  ماما  تداهش  زا  سپ  ناوفص  لاح ، ره  هب  تشاد . کیدزن  طابترا  تفریم ،

زا یخرب  ياهوزرآ  ع )  ) اضر ماما  تداهش  دیدرگ . وربور  دوب ، ع )  ) داوج ماما  یکدوک  مالّـسلاهیلع و  اضر  ماما  نادقف  زا  یـشان  رتشیب  هک 
. دوبن هیجوت  لباق  یخرب  يارب  زین  مالّسلاهیلع  داوج  ماما  یکدوک  داد و  داب  رب  دندوب ، هتسب  دیما  ماما  يدهعتیالو  هب  هک  ار  هعیـش  ياههورگ 

ماما رادافو  ناوریپ  دـمآ و  راـب  هب  یناوارف  ياـهینارگن  درک و  زورب  ینوگاـنوگ  ياهباعـشنا  تفرگ و  ارف  نارحب  ار  هعیـش  هعماـج  ور  نیا  زا 
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ار مالّـسلاهیلع  اـضر  ماـما  تماـما  تسخن  هـک  دـنداد  لیکـشت  ار  هفلؤـم »  » هورگ یخرب  داد . رارق  گرزب  یـشیامزآ  ربارب  رد  ار  ع )  ) داوـج
دندرک راکنا  ار  شتماما  مالّسلاهیلع ، اضر  ماما  تداهش  زا  سپ  اما  دندوب ، هدرک  دییأت  ار  مالّسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تداهـش  هتفریذپ و 

لها  » ثیدح باحـصا  دـنتفرگ و  دوخ  هب  هثدـحم »  » مان رگید  یهورگ  دنتـسناد . مالّـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ار  ماما  نیرخآ  و 
ماما تماما  هب  نآ  زا  سپ  هدش و  مالّـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  وریپ  یگتخاس  تروصب  یـسایس و  حلاصم  رطاخ  هب  هک  دندوب  ءاجرا »
ماما رگید  یعمج  دندرک و  در  ار  شترـضح  تماما  دنتـشگرب و  ءاجرا  هدیقع  هب  ماما  تداهـش  زا  سپ  دـندوب ، هدـییارگ  مالّـسلاهیلع  اضر 

ار ماما ـ  ردارب  یسوم ـ  نب  دمحا  هتسناد و  فراعتم  ریغ  لوقعمان و  ار  شترضح  زا  يوریپ  هدرمـش و  غلابان  كدوک و  ار  مالّـسلاهیلع  داوج 
هب دشاب ، دوراج  یبا  ناوریپ  دـسریم ، رظن  هب  هک  هیدـیز  هورگ  نیرتدـنمورین  اهنیا  رب  هوالع  دنتـسناد . ماما  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  زا  سپ 
زا سپ  رگید  راب  دندوب ، هتسویپ  ماما  نایعیش  فوفص  هب  ماما  يدهعتیالو  رفعج و  نب  دمحم  مایق  یشاپورف  زا  سپ  یسایس و  حلاصم  رطاخ 
نب دـمحم  تسکـش  زا  سپ  هک  دنـشاب  یناسک  نامه  دـیاب  يوق  لامتحا  هب  هورگ  نیا  دنتـشگزاب . هیدـیز »  » هشیدـنا هب  ترـضح  نآ  تافو 

هک تفرگ  الاب  يدـح  هب  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  ییاوشیپ  نوماریپ  فالتخا  ثحب و  لاح  ره  هب  دـندیورگ . مالّـسلاهیلع  اضر  ماـما  هب  رفعج 
ماما تمدخ  دندیدرگ و  هنیدم  یهار  جح  مسوم  رد  عضو  ندش  نشور  يارب  اهرهـش  رگید  دادـغب و  ياهقف  املع و  زا  نت  داتـشه  زا  شیب 

ترـضح 206 ه.ق نآ  تماما  زا  دعب  لاس  هس  ات  دشن و  متخ  اجنیا  هب  یمارآان  دندرک . اهـشسرپ  ترـضح  شناد  نوماریپ  دندش و  فرـشم 
ماما روضح  دندوب ، هدمآ  درگ  فلتخم  قطانم  زا  هدش و  هکم  یهار  جح  مسوم  رد  ًالامتحا  هک  دـندوب  یتیعمج  هورگ  نیرخآ  تفای . همادا 
نانآ نارادمدرس  هک  تشاد  دوجو  زین  هنتف  ود  هدش  رکذ  ياهیورجک  نیا  رانک  رد  دندرک . ترـضح  نآ  زا  یناوارف  ياهـشسرپ  دندیـسر و 

رفن جنپ  نیا  ياهیمارآان  زا  یقیقد  نامز  دنچ  ره  دـندوب . ءاقرز  یبا  نبا  و  يرهمـس ، یبا  دـقاو و  نب  رفعج  رمعوبا و  مشاه و  یبا  نب  مشاه 
دوب و هدومن  خر  نایعیش  نایم  رد  شاکنک  اهباعشنا و  هک  دشاب  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  تماما  ياهلاس  نیتسخن  رد  دیاب  یلو  هدشن  شرازگ 
هب هک  هیحطف »  » هورگ اب  هنایوج ، هنتف  اوران و  ياهتکرح  نیا  رب  هوالع  مالسلا ، هیلع  داوج  ماما  نایعیـش  دندوب . هدشن  ّطلـسم  عاضوا  رب  زونه 
رد دنتـسیزیم و  هفوک  رد  رتشیب  نانیا  دـندوب . ییورایور  زا  ریزگان  دنتـشاد ، هدـیقع  مالّـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  دـنزرف  هللادـبع  تماما 

دمحم هقدص و  نب  قدصم  میکح و  نب  ۀیواعم  زازخ و  دـیلو  نب  دـمحم  نانآ  نایم  زا  دـندوب ، ياهتـسجرب  ياههرهچ  يراکزیهرپ  شناد و 
داوج ماما  نایعیـش  هورگ  هیـشاح  رد  هک  درب  مان  ناوتیم  ار  طابـسا  نب  یلع  لاضف و  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  دیمحلادبع و  نب  ملاس  نب 

. تسا هدماین  زین  ینخس  نانآ  شهوکن  رد  شناوریپ  ماما و  بناج  زا  دندوب و  طابترا  رد  نانآ  اب  ترضح  ناوریپ  دنتشاد و  رارق  مالّسلاهیلع 
نایعیـش همه  نیا  اب  دنتـشاد . هطبار  هنوگنیا  اهنآ  اب  ماما  ناوریپ  هک  دـندوب  یهورگ  اهنت  هحیطف  هک  دـهدیم  ناشن  عومجم  رد  دـهاوش  نیا 

. دـندرکیمن راذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  نانآ  بذـج  تیادـه و  ییامنهار و  یپ  رد  دـندرکیمن و  هدنـسب  طاـبترا  عون  نیا  هب  ترـضح 
نبا و  دـنتفرگ . رارق  هعیـش  تکرح  ياتـسار  رد  دنتـشادرب و  يورجک  زا  تسد  لاـضف  نب  یلع  نب  نسح  نب  یلع  زج  اـهنآ  هـمه  ماـجنارس 

بذج یگنوگچ  زا  ثیدح  عبانم  تسویپ . ترـضح  نایعیـش  هورگ  هب  مالّـسلاهیلع  يداه  ماما  هرود  رد  دنامن و  یقاب  هار  نیا  رد  زین  لاضف 
دراد و دوجو  یهاتوک  نخس  طابسا  نب  یلع  هرابرد  اهنت  دناهدرک و  يراددوخ  نآ  نوماریپ  ثحب  همادا  زا  دنیوگیمن و  ینخـس  دارفا  نیا 

شناوریپ مالّسلاهیلع و  داوج  ماما  شالت  اب  ددنویپیم . نایعیـش  هگرج  هب  ماجنارـس  هک  دنکیم  هراشا  يو  اب  رایزهم  نب  یلع  يراگنهمان  هب 
زا سپ  هک  يروط  هب  دـنک  لرتـنک  هداد و  ناـمزاس  ار  شردـپ  نایعیـش  يرتـهب  هنوـگ  هب  اـت  تفاـی  تصرف  ماـما  دـش و  هدـناشن  ورف  اـههنتف 

يارب هک  رفن  کی  زج  دنداهن ، ندرگ  مالّسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماما  ییاوشیپ  هب  همه  دادن و  خر  شناوریپ  نایم  یباعشنا  رد 220 ه . شتداهش 
ار مالّسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماما  تماما  دش و  نامیـشپ  ینامز  كدنا  زا  سپ  مه  نآ  دیدرگ و  یـسوم »  » شرگید دنزرف  وریپ  یهاتوک  تدم 

انشآ ع )  ) داوج ماما  تماما  نیتسخن  ياهلاس  رد  نایعیش  هدز  بوشآ  عضو  هب  هک  نونکا  تسویپ . ترضح  نآ  نایعیـش  عمج  هب  تفریذپ و 
یگنوگچ هعیـش و  ینورد  تیعـضو  نوماریپ  هچرگ  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  زین  هرود  نیا  رد  هفوـک  فرحنم  ياـههورگ  هب  يرظن  میدـش ،

نیا هک  تفگ  ناوتیم  نیقی  هب  دهدیم ، رارق  هتسب  ياهرد  تشپ  ار  رگشهوژپ  تسا و  هدماین  ياهدنـسب  نخـس  اهدادخر  نیا  اب  ییورایور 

ع)  ) داوج دمحم  ماما  اضر و  ماما  هرود  رد  هفوک  نایعیش  www.Ghaemiyeh.comشقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوبن ریثأتیب  ناماس  نآ  نایعیـش  تکرح  رد  شناراداوه  مشاه و  یبا  نب  مشاه  هنایوج  هنتف  تکرح  صوصخ  هب  اهییوج  هنتف  اـهیورجک و 
تسیزیم هفوک  رد  هک  هدوب  وا  هار  هدنهد  همادا  و  ریـشب » نب  دمحم   » درگاش دراد ، رارق  خیرات  یکیرات  رد  شماجرف  هک  مشاه  اریز  تسا .

دـیدرگ و هفیلخ  رابرد  بذـج  تفر و  دادـغب  هب  تفرگ  الاب  شراک  هک  نیا  زا  سپ  اـهنت  دوب و  هتـشاذگ  ار  يرگهنتف  ياـنب  رهـش  نآ  رد  و 
بیقعت زا  اـهنت  تسین ، نشور  يو  شرورپ  یناگدـنز و  لـحم  هک  مشاـه  ییوـجیپ  ور  نیا  زا  دـش . مادـعا  هـک  دیـشکن  یلوـط  ماـجنارس 

زا شیپ  دـیاب  مشاه  نیارباـنب  دوب . هدرک  يرپس  هفوک  رد  ار  دوخ  يرگهنتف  ياـهلاس  نیرتشیب  نیقی  هب  هک  دـشابیم  ریذـپ  ناـکما  شداتـسا 
. دشاب هدرک  تمدخ  داتسا  هب  ار  يزارد  ياهلاس  دیاب  دوب  ریشب  نبا  درگاش  يو  هک  اجنآ  زا  دشاب و  هتـسویپ  وا  هب  دادغب  هب  ریـشب  نبا  بذج 
. دروآ رامـش  هب  ناوتیم  يو  يدعب  ياهییوج  هنتف  یعیبط  هاگیاپ  ار  رهـش  نیا  درک و  رکذ  ناوتیم  هفوک  ار  مشاه  یگدنز  لحم  ور  نیا  زا 
رد ینانخـس  یط  ع )  ) داوج ماما  اریز  دشاب  هتفر  ناتـسزوخ  هب  داتـسا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  مشاه  هک  دـسریمن  رظن  هب  دـیعب  فصو  نیا  اب 

هدـنیامن زاوها ، رد  مالـسلاامهیلع  اضر  ماما  مظاـک و  یـسوم  ماـما  لـیکو  بدـنج ، نب  هللادـبع  توف  زا  سپ  هک  راـیزهم ـ  نب  یلع  روضح 
درک یفرعم  باطخوبا  هار  هدنهد  همادا  ار  نانآ  دومن و  نیرفن  مشاه  یبا  نب  مشاه  دقاو و  نب  رفعج  رمعوبا و  رب  دوب ـ  زاوها  رد  شترضح 

زا ار  ماما  هک  رایزهم  نبا  همان  هب  خساپ  رد  ماما  هنیمز  نیمه  رد  ایوگ  و  وشم . جراخ  نانآ  رب  نیرفن  زا  یلع  يا  دومرف : رایزهم  نب  یلع  هب  و 
هدننک عفد  و  یفاک )  ) هدننادرگرب يادخ  زا  دنک  لاحـشوخ  ارت  ادخ  مدش ، لاحـشوخ  رایـسب  دـیامرفیم ....: دادیم  ربخ  نافلاخم  رب  قیفوت 
رگید مشاـه و  یبا  نـب  مشاـه  ياـهییوج  هـنتف  رتـفد  ماجنارـس  نیارباـنب ، دـنادرگرب . شدوـخ  هـب  ار  ياهدـننک  رکم  ره  رکم  هـک  مراودـیما 

ماما یگدنیامن  ههد  هس  هب  کیدزن  هک  ناوفص  ماجنارس  تسا . هدماین  هعیش  عبانم  رد  نانآ  زا  ینخس  نآ  زا  سپ  دش و  هتسب  وا  ناهاوخاوه 
ار نایعیـش  دراذگ و  رـس  تشپ  ار  نوگانوگ  ثداوح  تالکـشم و  تسناوت  تشاد ، هدهع  هب  هفوک  رهـش  رد  ار  ع )  ) داوج ماما  و  ع )  ) اضر

حون نب  بویا  يو و  کیدزن  تسود  نامعن  نب  یلع  نانـس ، نب  دمحم  دننام : يدارفا  يرای  زا  هار  نیا  رد  نامگیب  دنک و  يربهار  یبوخب 
راوگرزب درم  نیا  نایاپ ، رد  تسا و  هدوب  رادروخرب  باطخلا  یبا  نب  نیسحلا  نب  دمحم  یـسوم و  نب  نسح  بویا و  نب  دمحا  نب  رفعج  و 

ورف ناهج  زا  مشچ  ق  لاس 210 ه . رد  دوخ  تشاذگ و  نانس  نب  دمحم  شودب  ار  تناما  راب  ریذپان  یگتسخ  شالت  اهلاس  زا  سپ  اسراپ  و 
دیزرون ». تفلاخم  مردپ  نم و  اب  هاگ  چیه  وا  دیامرفیم ...« : ترضح  درک . دای  یکین  هب  وا  زا  اهراب  يو  تافو  زا  سپ  ماما  تسب 

نانس نب  دمحم 

هراشا

ردپ یکدوک  رد  يو  دشیم . هدناوخ  رفعجوبا  هینک  اب  هک  دوب  یعازخ  قمح  نب  ورمع  یلاوم  رهاز و  نادناخ  زا  نانـس  نب  نسح  نب  دمحم 
قداـص ماـما  تماـما  هرود  زا  يو  یـسایس  یگدـنز  تفاـی . ترهـش  وا  ماـن  هب  تسیز و  نانـس »  » ینعی شیوـخ  ياـین  اـب  داد و  تسد  زا  ار 

ماما دامتعا  هدنهد  ناشن  دوخ  هک  دندیـسر  ترـضح  نآ  روضح  هک  دریگیم  رارق  یناسک  فیدر  رد  يو  مان  دوشیم و  زاغآ  مالّـسلاهیلع 
ندمآ نایم  هب  اما  تسین ، صخشم  ترضح  نآ  نایوار  نارای و  هگرج  هب  يو  دورو  نامز  هچ  رگا  تسا ، ماما  هاگشیپ  رد  وا  رابتعا  و  وا ، هب 

لقن لـضفم  زا  هک  یتـیاور  عون  اـب  دنتـشاد و  زاـتمم  یتـیعقوم  دوخ  هک  بوقعی  نب  سنوـی  رمع و  نب  لـضفم  زا  یتـیاور  رکذ  اـب  يو  ماـن 
، نیا رب  هوالع  يو  تسا . هتفای  یـسایس  شرورپ  هورگ  نآ  رد  هدوب و  لضفم  هورگ  وزج  يو  هک  دـشخبیم  توق  ار  لاـمتحا  نیا  دـنکیم ،

نخس تیاور  نیا  رد  يو  دنکیم . تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  هک  تسا  هدوب  زین  نایعیش  ینورد  یسایس  يداقتعا  ياهیریگرد  نایرج  رد 
ماما تافو  زا  سپ  نانـس  نبا  دندوب . هدرک  ییامندوخ  مالّـسلاهیلع  قداص  ماما  هرود  رد  هک  دروآیم  نایم  هب  هفلؤم »  » هورگ ياهیمارآان  زا 

ثداوح دـنور  رد  هرود  نیا  رد  اـیوگ  تفرگ و  رارق  مالّـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ناوریپ  راـنک  رد  148 ه )  ) مالّسلاهیلع قداص 
زورب هـب  تبـسن  ار  وا  179 ه ،)  ) دوش هدـناوخ  ارف  دادـغب  هب  هک  نیا  زا  شیپ  لاـس  کـی  ماـما  اریز  تشاد ، هدـهع  هب  يرتـمهم  شقن  هفوـک 
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ازارد هب  میگدـنز  رگا  تفگ : درک و  دای  دـنگوس  ترـضح  هاگـشیپ  رد  دـمحم  هک  داد  رادـشه  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  تماما  اـب  تفلاـخم 
تـسا نانـس  نب  دمحم  دوخ  نخـس  نیا  رگتیاور  هچ  رگا  میامن . رارقا  يو  ییاوشیپ  هب  منک و  میلـست  تسا ، ناشیا  قح  هک  ار  هچنآ  دشک ،
داقتعا تمالس  یشیدنا و  کین  ياتسار  رد  نانخس  نیا  همه ، نیا  اب  میرادن ، نآ  دییأت  رد  يرگید  تیاور  تسا و  هدیـسر  ماما  روضح  هک 

رادروخرب رابتعا  زا  هفوک  نایعیـش  دزن  هدوب و  یتیلوؤسم  رادهدهع  ماما  بناج  زا  هک  دهد  یم  ناشن  نمـض  رد  دریگ و  ياج  دـناوتیم  يو 
تشاذگ و رس  تشپ  شاهشیدنا  تمالس  ظفح  اب  ار  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  تماما  راگزور  نیتسخن  ياههنتف  دمحم  لاح  ره  هب  تسا . هدوب 
هب نانس  نبا  ياهتیاور  درک . تیاور  شترضح  زا  دیـسر و  ماما  نآ  روضح  هب  اهراب  داهن و  ندرگ  مالّـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ییاوشیپ  هب 

شناتـسود ناوفـص و  يو و  نایم  فالتخا  زا  نخـس  اهنت  درادن و  ینادنچ  هجوت  هفوک  رهـش  رد  ماما  ناوریپ  ینورد  تیعـضو  اهدادیور و 
: »... دـیوگیم دـنکیم و  دای  هدـننک » زاورپ   » ناونع هب  وا  زا  ناوفـص  هطبار  نیا  رد  دروخیم و  مشچ  هب  ناذاش  نب  لـضف  حون و  نب  بویا 
رگید ياج  رد  و  دـنام .» یقاب  ام  رانک  رد  میدرک و  هاتوک  ار  وا  لاب  ام  هک  دـنک  زاورپ  راب  کـی  زا  شیب  هک  درک  شـالت  نانـس  نب  دـمحم 

تیاور نانـس  نب  دمحم  زا  زین  دوخ  هک  حون  نب  بویا  میدرک .» هاتوک  ار  وا  لاب  ام  دوب و  ناگدننک  زاورپ  زا  نانـس  نب  دـمحم  : » دـیوگیم
نبا ياهثیدـح  هک  منادیمن  اور  دـیوگیم ...« : هتفرگ و  ار  طایتحا  بناج  نآ  نتفای  شرتسگ  دـمحم و  ياهثیدـح  ندـش  وگزاـب  زا  دراد ،
یتقو ات  : » دیوگیم شناتـسود  زا  یکی  هب  دراد و  رتدـیدش  ینحل  نارگید  زا  هک  تسا  ناذاش  نب  لضف  درف  نیرخآ  منک .» تیاور  ار  نانس 

هب وا  زا  شیاهباتک  یخرب  رد  نیا  رب  هوالع  يو  دینک .» تیاور  نم  زا  لقن  هب  ار  نانـس  نب  دمحم  ياهثیدح  هک  منادیمن  اور  متـسه ، هدـنز 
ثداوح قمع  هب  نیا  زا  شیب  ار  ام  دنکیم و  نایب  هزادنا  نیمه  ار  ینورد  ياهفالتخا  اهتیاور ، تسا . هدرک  دای  روهشم » يوگغورد   » ناونع

رارق خیرات  ینشور  رد  زین  نآ  للع  فالتخا و  نیا ، زا  هتـشذگ  دراذگیم . خساپیب  ار  يرایـسب  ياهـشسرپ  دهدیمن و  هار  یهورگ  نورد 
. تسا هدوب  هنیمز  نیمه  رد  ایوگ  دراد و  تردق  هزرابم  رب  ياهراشا  هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  تیاور  کی  اهنت  درادـن و 

نخـس هک  اـجنآ  زا  اـما  تسین  موـلعم  زین  نآ  ناـبطاخم  درک و  دودـحم  ناوـتیمن  یـصخشم  ناـمز  هب  زین  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  هچرگ 
ور نیا  زا  تسا ، هدش  شرازگ  نانـس  نبا  ناوفـص و  فالتخا  زا  اهنت  زین  دروم  نیا  رد  دروآیم و  نایم  هب  يربهر  رد  فالتخا  زا  ًارـصحنم 

هدـش يریگعـضوم  زا  ریزگان  ماما  هک  تسا  هتـشاد  تیمها  ياهزادـنا  هب  هلأسم  دـشاب و  عوضوم  نیمه  رد  ماما  نخـس  هک  دـسریم  رظن  هب 
گرگ ود  شروی  زا  رترابنایز  ناملسم  نید  يارب  تسایر ، هب  نتسب  لد  : » دومرف هک  ددرگیم  زاغآ  اجنیا  زا  ماما  نخـس  لاح ، ره  هب  تسا .
تسایر هب  نتسب  لد  ماهتا  نایاپ ، رد  ماما  تسا .» هتسبن  لد  تسایر  هب  ناوفص  نکیل  : » دیازفایم سپـس  و  تسا » ناپوچیب  هلگ  هب  هنـسرگ 

هب ناوفـص  هارمه  هب  نانـس  نب  دمحم  اریز  دنکیم ، شکورف  لیاسم  نیا  ماما  ینایم  رد  اپ  اب  هک  دـسریم  رظن  هب  درک و  رود  ناوفـص  زا  ار 
دندیسر مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  تمدخ  دنتفر و  هنیدم  هب  اجنآ  زا  و  196ه )  ) دندش فرشم  ماما  هاگشیپ  هب  هکم  رهـش  رد  كرتشم  تروص 

يو سلجم  رد  ناذاش  نب  لضف  حون و  نب  بویا  اهدـعب  ایوگ  دنتـشاد و  دـمآ  تفر و  زین  هفوک  رهـش  رد  و  تشادـن ، شیب  هام  هدـجیه  هک 
هتفگن و ینخس  چیه  دارفا  نیا  شهوکن  هب  شنکاو  رد  نانس  نبا  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  دناهدرک . تیاور  ثیدح  وا  زا  هتفای و  روضح 
رد سپـس  درک و  يرپس  یـشیدنا  كاپ  اب  ار  مالـسا  هیلع  اضر  ماما  تماما  راـگزور  يو  تسا . هدادیم  همادا  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  یمارآ  هب 
يو زا  ار  دوخ  يدونشخ  ماما  دروآ و  تسد  هب  ياهژیو  هاگیاج  ترضح  نآ  هاگشیپ  رد  تفرگ و  رارق  مالّسلاهیلع  داوج  ماما  نارای  فیدر 
نآ یگدـنیامن  هب  دوـب ، هفوـک  رد  مالّـسلاهیلع  داوـج  ماـما  هدـنیامن  هک  ییحی  نب  ناوفـص  راـنک  رد  يو  هک  دـسریم  رظن  هب  تشاد . ناـیب 

نایعیش يربهر  تیلوؤسم  تشاد و  مود  هجرد  تیـصخش  هفوک  رهـش  رد  ناوفـص  تایح  رد  همه  نیا  اب  دشاب . هدش  هدیزگرب  زین  ترـضح 
رگا تفگ : دـندشیم ، هفوک  دجـسم  دراو  ناوفـص  هارمه  هک  نانب »  » هب ینخـس  یط  زین  وا  دوخ  هک  دوب  ییحی  نب  ناوفـص  هدـهع  هب  هفوک 
نبا دورب . [ ناوفص ] خیش دزن  درک ، بلط  ار  مارح  لالح و  لیاسم  خساپ  یسک  رگا  دیآ و  نم  دزن  تساوخ ، ار  هدیچیپ  لیاسم  خساپ  یـسک 

ناوفص تلاکو  يربهر و  دهدیم و  تسد  هب  ینشور  ریوصت  ناوفص  تیلوؤسم  دوخ و  راک  دودح  زا  نشور ، ابیز و  نانخـس  نیا  اب  نانس 
تیلوؤسم و نمـض  رد  تشاد و  مدـقم  دوخ  رب  ار  وا  هنیمز  نیا  رد  هدرک و  داـی  مارح  لـالح و  يوگخـساپ  ناونع  هب  وا  زا  دریذـپیم و  ار 
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نیمه هب  ناوفـص  تافو  ات  هفوک  رد  يربهر  يدنب  لکـش  هک  دسریم  رظن  هب  تیاور  نیا  هب  هجوت  اب  اذـل  دومن ، وگزاب  زین  ار  دوخ  تیعقوم 
تلاکو هب  یسوط »  » زج یـسک  هچ  رگا  تفرگ . رارق  هفوک  نایعیـش  سأر  رد  نانـس  نبا  هک  تسا  ناوفـص  تافو  زا  سپ  اهنت  هدوب و  هنوگ 

درکن و نییعت  ياهدـنیامن  ناوفـص  زا  سپ  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  ترـضح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اما  تسا ، هدرکن  ياهراشا  نانـس  نب  دـمحم 
ماـما تماـما  هرود  رد  نانـس و  نبا  زا  سپ  دـشاب ، تیلوؤسم  نیا  دزماـن  تسناوتیم  تشاد  هک  یتیعقوم  راـبتعا و  ظاـحل  هب  حون  نب  بویا 

ناگدنیامن فیدر  رد  ار  يو  220 ه )  ) نانس نبا  گرم  زا  سپ  ماما  ییوس  زا  دیدرگ و  هفوک  رهش  رد  ترضح  هدنیامن  مالّـسلاهیلع  يداه 
یط زین  درک و  شیاتس  وا  زا  داد و  رارق  دندوب ، هتفگ  یگدنز  دوردب  هک  دعس ) نب  دعس  مدآ و  نب  ایرکذ  ییحی و  نب  ناوفص   ) یناگرزب و 
جیه وا  دومرف ...« : درک و  در  ار  نانـس  نبا  هب  هدـش  هداد  تبـسن  ياهماهتا  مامت  تسا ، هدومرف  نانـس  نبا  گرم  زا  سپ  ًالامتحا  هک  ینخس 
هدوب زین  هرصب  نایعیـش  هب  یمایپ  ندناسر  لوؤسم  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  بناج  زا  يو  نیا  رب  هوالع  تسا .» هدرکن  مردپ  نم و  اب  یتفلاخم 

]و يزاوها ] دیعس نب  نیسح  نسح و  دننام  يروهشم  ياههرهچ  نینچمه  تشاگنا و  ناوتیمن  هداتفا  اپ  شیپ  هداس و  يراک  ار  نآ  هک  تسا 
ریسفت باتک  رد  تسا  دامتعا  دروم  دارفا  رامـش  هب  هک  میهاربا  نب  یلع  دنراد و  تیاور  وا  زا  ناذاش  باطخلا و  یبا  نب  نیـسحلا  نب  دمحم 

زا نانـس  نبا  یگدنیامن  دراوم ، نیا  هب  هجوت  اب  اذـل  تسا  هدرک  هدافتـسا  دامتعا  دروم  يدرف  ناونع  هب  نانـس  نب  دـمحم  ياهتیاور  زا  دوخ 
هک ییاهـشهوکن  ور  نیا  زا  دـهدیم . ناشن  یبوخب  نایعیـش  ماما و  هاگـشیپ  رد  ار  وا  ندوب  داـمتعا  دروم  تسا و  هیجوت  لـباق  ماـما  بناـج 

داوـج ماـما  تداهـش  زا  شیپ  لاـس 220 ه.ق  رد  نانـس  نب  نسح  نب  دـمحم  ماجنارـس  دـسریم . رظن  هـب  اوراـن  تـسا ، هدـمآ  يو  هراـبرد 
يرگید هتسجرب  ناشخرد و  ياههرهچ  نانس ، نب  دمحم  ییحی و  نب  ناوفص  رب  هوالع  هفوک  نایعیش  تسبورف . ناهج  زا  مشچ  مالّـسلاهیلع 

اب یتبحـصمه  زا  دوشیم و  هدید  تسا ، هدش  ناوفـص  نانـس و  نبا  زا  هک  ییاهتیاور  نوماریپ  رتشیب  نانآ  مان  هک  دنتـشاد  دوخ  نایم  رد  زین 
نانـس نبا  ناوفـص و  قافتا  هب  هدوب و  اهنآ  هجوتم  ییاهتیلوؤسم  هفوک  نایعیـش  مظن  هرادا و  يارب  ایوگ  دندوب و  رادروخرب  راوگرزب  ود  نآ 
تـسد هب  ار  قفوم  شالترپ و  یتیزکرم  زا  ییایوگ  هرهچ  نانآ  ياهدـنویپ  اـهتیلاعف و  ندراذـگ  مه  راـنک  هک  دـندادیم  لیکـشت  یتیزکرم 

هک دسریم  رظن  هب  دندوبن ، مالّسلاامهیلع  داوج  ماما  ای  اضر و  ماما  هدنیامن  میقتـسم  تروص  هب  رادمان  ياههرهچ  نیا  هک  اجنآ  زا  دهدیم .
يزاوها و دیعـس  نب  نیـسح  دـننام : دارفا  نیا  زا  یخرب  دـندرکیم ، تیلاعف  اـهنآ  رظن  ریز  دنتـشاد و  راوگرزب  ود  نآ  زا  يرتمک  تیلوؤسم 
زا حون  نب  بویا  نایم  نآ  زا  دندرک . ادیپ  صاخ  یگتسجرب  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  هفوک و  یضاق  جارد  نب  حون  دنزرف  حون  نب  بویا 
نآ هرود  رد  هک  رگید  یهورگ  مان  دش . هدـیزگرب  هفوک  رهـش  رد  لیکو  ناونع  هب  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  بناج 

ینادـنچ تیلاعف  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  تافو  زا  سپ  ای  دـنتفای و  تافو  مالّـسلاهیلع  يداه  ماما  تماما  ياهلاس  نیتسخن  رد  ای  ترـضح و 
دوش . یم  هدروآ  یپ  رد  دنتشادن 

ریشب نب  رفعج 

هراشا

زا رفعج  تخورفیم . یمـشیربا  ياـههچراپ  دوـب و  روهشیپ  يدرف  تفریم و  رامـش  هـب  یلجب  هلیبـق  یلاوـم  زا  تـسیزیم و  هفوـک  رد  يو 
رادروخرب ییالاو  تلزنم  زا  نایعیش  هاگشیپ  رد  دامتعا و  دروم  شنانخس  دراد و  تیاور  شترضح  زا  دوب و  مالّسلاهیلع  اضر  ماما  باحصا 

باطخ یبا  نب  نیـسح  نب  دمحم  دناهدرک و  تیاور  وا  زا  یقرب  دلاخ  نب  دـمحم  ییحی و  نب  ناوفـص  نوچمه  یـسانشرس  ياههرهچ  دوب .
نب ناوفص  اب  طابترا  تسا . هدربیم  هرهب  وا  ياهتیاور  زا  هدیسریم و  شروضح  هب  ناوارف  هعیش  روهشم  دارفا  زا  رگید  یکی  شورف  نغور 

« حئابذ  » باتک و  دیـص »  » باتک و  بساکم » : » دننام ییاهباتک  ندراذـگ  اجب  شورف و  نغور  باطخ  یبا  نبا  دوب و  روهشیپ  دوخ  هک  ییحی 
تیلاعف و یگنوگچ  زا  اما  تسا  هتـشاد  تیلاعف  شـالت و  یفنـص  ياـهتیلاعف  هنیمز  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا ، يروهشیپ  عوضوم  رد  هک 
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تیلاـعف هفوک  نایعیـش  ینلع  هرهچ  ناونع  هب  اـیوگ  ریـشب  نب  رفعج  تسین . تسد  رد  یعـالطا  هفوک  یفنـص  ياـههیداحتا  رد  يو  تیعقوم 
هب هلیجب »  » هقطنم رد  يو  دجـسم  تسا . هدربیم  هرهب  دجـسم  زا  اـهتیلاعف  نیا  نداد  رارق  شـشوپ  تحت  شرتـسگ و  يارب  تسا و  هدرکیم 

ياهبیـسآ هجنکـش و  اهـششوک  شـالت و  نیا  . دوب داـبآ  مجنپ  نرق  لوا  همین  اـت  هک  دراذـگیم  زاـمن  اـجنآ  تشاد و  رارق  فـجن  هار  فرط 
ماجنارس دشاب و  هداد  يور  195ـ203 ه )  ) قارع یمارآان  ياهلاس  رد  دـیاب  يوق  لامتحا  هب  هک  تشاد  هارمه  هب  راوگرزب  نیا  يارب  یناوارف 

ياهتـسایس هدننک  نشور  هک  درک  ییوجلد  وا  زا  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  دادغب  هب  ندـمآ  مالّـسلاهیلع و  اضر  ماما  تداهـش  زا  سپ  نومأم 
باستنا زا  ار  دوخ  دهد و  ناشن  هعیش  رادتسود  ار  دوخ  تسا ، هتساوخیم  نیقی  هب  یسایس  تکرح  نیا  اب  نومأم  دشاب . دناوتیم  زین  نومأم 
ماجنارـس دنایامنیم . هفوک  رد  ار  ریـشب  نب  رفعج  هجوت  روخ  رد  زاتمم و  تیـصخش  حوضو  هب  هک  دـنک  هئربت  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  لتق 

رـضحم تفگ و  یگدنز  دوردب  ءاوبا »  » هقطنم رد  هکم و  هار  رد  شالت ، جنر و  اهلاس  زا  سپ  لاس 208 ه . هب  شورف  هچراپ  ریشب  نب  رفعج 
دنک . كرد  تسناوتن  ار  مالّسلاهیلع  داوج  ماما 

بوبحم نب  نسح 

نب ریرج   » ناگدـنب زا  دنـس و  لـها  بهو »  » يو گرزب  ياـین  دوب . یلحب  هلیبـق  یلاوـم  زا  بهو  نب  رفعج  بهو  نب  بوـبحم  دـنزرف  نسح 
راتساوخ رطاخ  نیمه  هب  مالّسلاهیلع  یلع  ماما  ایوگ  دوب و  نایوجگنج  هرز  تخاس  مهم  هفرح ي  بحاص  تفریم ، رامش  هب  یلجب » هللادبع 

اما دش . هتخانـش  یلجب  هلیبق  یلاوم  ناونع  هب  سپـس  درک و  دازآ  ار  بهو  دوبن ، بهو  نتخورف  هب  یـضار  هک  وا  دش ، ریرج  زا  يو  ندیرخ 
و ع )  ) یلع ماما  تفالخ  هرود  رد  دیدرت  نودب  دادخر  نیا  تشاد . اپ  هب  ار  ترضح  نآ  تمدخ  تفاتـش و  ماما  روضح  يدازآ  زا  سپ  يو 
، هدوبن شورف  هب  یـضار  هک  اجنآ  زا  هتـشادن و  ییورایور  ناوت  ترـضح  تساوخرد  ربارب  رد  ریرج  اریز  دشاب ، هداتفا  قافتا  دـیاب  هفوک  رد 

هداوناخ نیا  زا  یعالطا  چیه  كرادم  بوبحم  نب  نسح  ات  دباییم و  همتاخ  اج  نیمه  هب  بهو  نوماریپ  نخس  تسا . هدومن  دازآ  ار  بهو 
دناهتفرگ و شیپ  رد  ار  ردپ  هفرح  بهو  نادنزرف  هک  تفگ  ناوتیم  تسا ، هتشاد  زاسهرز »  » بقل نسح  هک  اجنآ  زا  اما  دنهدیمن . تسدب 
اب تیـصوصخ  نیا  هدوب و  هدیزرو  يدرف  دنکیم  دای  نسح  نب  دمحم  نب  رفعج  شاهداون  هک  نانچ  نسح  دندشیم . هدـناوخ  مان  نیمه  هب 

ياپ زا  تشاد و  هنایم  یتماـق  یهت و  یتروص  وم و  یب  ياهناـچ  هنوگ و  ینالـضع ، مادـنا  رب  هوـالع  يو  تسا . هتـشاد  یناوخمه  يو  هفرح 
زا هچ  رگا  تسوـیپ  نایعیـش  هورگ  زا  ناـگنهاشیپ  هب  تخادرپ و  شناد  يریگارف  هب  درکن و  اـفتکا  يزاـسهرز  هب  نسح  دـیگنلیم . تـسار 

یکی ناونع  هب  مالّسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هرود  رد  اما  تسین ، تسد  رد  یعالطا  هعیش  هورگ  هب  يو  نتـسویپ  نامز  یگنوگچ و 
هب و  تفریم . رامـش  هب  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح و  نآ  هرود  ماـنب  ندنمـشناد  زا  دـشیم و  هتخانـش  هعیـش  فورعم  ياهتیـصخش  زا 

هناگراهچ ياهنوتس  زا  یکی  ناونع  هب  وا  زا  یسوط  هک  دش  هرهش  نانچ  شناد  رد  نسح  درک . تیاور  نانآ  زا  دیسر و  ماما  ود  نآ  هاگشیپ 
مالّسلاهیلع اضر  ماما  زا  سپ  بوبحم  نبا  تسا . ریـسفت  باتک  هلمج  نآ  زا  هک  هدنام  اج  هب  يو  زا  يدنچ  تافیلأت  تسا و  هدرک  دای  نامز 

ماما داوج و  ماـما  زا  يو  زا  لـقن  هب  ق ، ناشیا 224 ه . توف  هب  هجوت  اب  تسین و  اهنابز  رـس  رب  يو  زا  یماـن  تفرگ و  دوخ  هب  ناـهنپ  هرهچ 
هب املع  رگید  اما  دنکیم ، رکذ  مالّسلاهیلع  داوج  ماما  باحـصا  وزج  ار  وا  میدن  نبا  هچرگ  تسین . تسد  رد  ینخـس  مالـسلاامهیلع  يداه 
وزج ار  وا  ناوتیمن  همه  نیا  اب  دشاب . هدیسرن  مالسلاامهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  هاگـشیپ  هب  هک  دسریم  رظن  هب  دنرادن و  ياهراشا  نآ 
هدرک تیاور  ینیاطب  هزمح  یبا  نب  یلع  زا  هکنآ  ببـس  هب  ياهدـع  يوس  زا  فارحنا  ماـهتا  هک  تفگ  ناوتیم  دروآ و  رامـش  هب  ناـفرحنم 
دروم قثوم و  يدرف  ار  وا  لاجر  ياملع  قافتا  هب  بیرق  تسا و  هدوب  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  دـییأت  دروم  نسح  اریز  دـیامنیم ، اوران  تسا ،

رکذ ترضح  نآ  باحصا  وزج  دمحم  شدنزرف  اما  دیسرن  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  تمدخ  هچرگ  بوبحم  نب  نسح  دناهدرک . رکذ  دامتعا 
نب نسح  هکنیا  ای  هدوب و  ع )  ) ماما ردپ و  نایم  طبار  دمحم  هک  دسریمن  رظن  هب  دیعب  اذـل  دراد . تیاور  راوگرزب  ماما  نآ  زا  تسا و  هدـش 

تسا . هدوبن  مالسلاامهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اب  طابترا  هب  زاجم  یعامتجا ، ای  یسایس و  عاضوا  هب  انب  بوبحم 
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یطنزب رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا 

فیدر رد  يدازآ  زا  سپ  رـصن  یبا  دنتـشاد . تنوکـس  هفوک  رهـش  دجـسم  بونج  رد  هک  دوب  نوّکـس  هلیبق  یـسنازیب  ناگدرب  زا  يو  ياین 
اـضر ماما  مظاک و  یـسوم  ماما  تماـما  هرود  نادنمـشناد  زا  يو  دوب . هلیبق  نیا  هداز  یلاوم  زین  دـمحا  تفرگ و  رارق  نوّکـس  هلیبق  ناـیلاوم 
دروم نایعیـش  دزن  دوب و  رادروخرب  ییالاو  تلزنم  زا  مالـسلاامهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  هاگـشیپ  رد  تفریم و  رامـش  هب  مالـسلاامهیلع 
بدنج نب  هللادبع  ناوفـص و  هارمه  هب  هتـشاد  مالـسلاامهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  تمدـخ  هک  يرفـس  یط  يو  دـشیم . هتخانـش  دامتعا 

هفوک نایعیـش  هعماـج  دزن  يو  یـسایس  تیعقوم  رگناـیب  دوخ  هک  تسا  هدوب  نانـس  نب  دـمحم  زاوها و  رد  مالّـسلاهیلع  اـضر  ماـما  هدـنیامن 
تاکرادت زا  یتمـسق  تیلوؤسم  درک و  لابقتـسا  هیـسداق  رد  دوب ، ورم  رفـس  مزاع  هک  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  يو  نیا  رب  هوالع  دشابیم .

رد يداینب  شقن  تسا و  هدوب  هفوک  نایعیـش  شالترپ  دارفا  زا  يو  هک  دنایامنیم  یبوخب  دراوم  نیا  تفرگ . هدهع  هب  ار  ترـضح  نآ  يارب 
بیکرت هک  اجنآ  زا  اما  دوشیمن ، هدید  ياهدنسب  نخـس  يو  نوماریپ  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  هرود  رد  اما  تسا . هتـشاد  اجنآ  نایعیـش  هدارا 

رد دندوب ، لاعف  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  هرود  رد  هک  يدارفا  نامه  دوب و  هدنام  یقاب  هدروخن  تسد  ناوفـص  توف  ات  هفوک  تیزکرم  یلـصا 
. دشاب هدرک  ظفح  هعیش  يالاب  هدر  رد  ار  دوخ  تیعقوم  يو  هک  دسریم  رظن  هب  ور  نیا  زا  دندروخیم ، مشچ  هب  مه  رانک  رد  زین  هرود  نیا 

لاس رد  مالّـسلاهیلع  يداه  ماما  تماما ، لاس  نیتسخن  رد  درک و  يرپس  هدـیقع  تمالـس  اب  ار  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  هرود  يو  لاح  ره  هب 
تفای . تافو  221 ه.ق 

باطخلایبا نب  نیسح  نب  دمحم 

هدـنام و اج  هب  وا  زا  یناوارف  ياهتیاور  دوب . مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  ناراـی  وزج  هعیـش و  داـمتعا  دروم  درف  تسیزیم و  هفوک  رهـش  رد  يو 
تیاور هک  یقیرط  زا  اریز  دوب ، نایعیـش  نایم  يا  هتـسجرب  هرهچ  تشاد و  یـشورف  نغور  هشیپ  دـمحم  تسا . هتـشون  باتک  شـش  زا  شیب 

یبا نب  دمحم  نانـس و  نب  دمحم  ییحی و  نب  ناوفـص  دننام : يدارفا  زا  يو  دنایامنیم . هفوک  نایعیـش  نیلوؤسم  فیدر  رد  ار  وا  دنکیم ،
ياهدـنویپ اهتیلاعف و  رگناـیب  دوخ  هک  دراد  تیاور  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  ریـشب و  نب  رفعج  بوبحم و  نب  نیـسح  ریمع و 

اب تسین . تسد  رد  ینشور  عالطا  هدوب  نآ  رادهدهع  هک  یتیلوؤسم  ای  یـسایس و  یفنـص  ياهـشالت  زا  هچرگ  دشاب . دناوتیم  يو  یـسایس 
یلاصتا هقلح  هدوب و  هفوک  و  ریمع ـ  یبا  نب  دمحم  دادـغب ـ  رد  هعیـش  هتـسجرب  ياهتیـصخش  نایم  طبار  يو  هک  دـیامنیمن  دـیعب  همه  نیا 

ماما يداه و  ماما  مالّسلاهیلع  داوج  ماما  زا  سپ  تشاد و  يزارد  رمع  باطخلا  یبا  نبا  دشاب . هعیش  هتـسجرب  ياههرهچ  ناگدنیامن و  نایم 
تفای . تافو  لاس 262 ه  رد  ماجنارس  درک و  كرد  ار  مالسلاامهیلع  يرکسع  نسح 

یقرب دلاخ  نب  دمحم 

هفوک رهـش  رد  یلع  نب  دـمحم  يو  گرزب  دـج  دوـب . یقرب  هب  فورعم  یلع  نب  دـمحم  نب  نمحرلادـبع  نب  دـلاخ  نب  دـمحم  هللادـبع  وـبا 
ریگتسد و شنارای  ندش  هدنکارپ  ترضح و  نآ  تداهـش  زا  سپ  درک و  تکرـش  مالّـسلاهیلع 122 ه.ق  یلع  نب  دیز  مایق  رد  تسیزیم و 

شاهداون نمحرلادبع و  شدنزرف  يو ، ندـش  هتـشک  زا  سپ  دیـسر . لتق  هب  سپـس  دـیدرگ و  رمع » نب  فسوی   » هفوک مکاح  نادـنز  هناور 
، تفریم رامـش  هب  مق  رهـش  ياهیدابآ  زا  یکی  هک  دور » قرب   » رد دندرک و  رارف  ناریا  ياهنیمزرـس  فرط  هب  دوبن  شیب  یکدوک  هک  دـلاخ 

نب دـمحم  نب  نمحرلادـبع  ماـیق  تسکـش  زا  سپ  شیپ ، ههد  دـنچ  هک  دوب  جرزخ ) هلیبق  زا  ياهریت   ) هزنع هلیبـق  هاـگیاج  هک  دـندمآ  دورف 
هداز یلاوم  دـلاخ  شدـنزرف  نمحرلادـبع و  زا  رگید  دـعب  هب  ناـمز  نیا  زا  دـندوب . هدـش  يراوتم  هقطنم  نیا  هب  مجاـمجلا » رید   » رد ثعـشا 

دمحم هک  دسریم  رظن  هب  همه ، نیا  اب  تسا . هدشن  ياهراشا  قارع  هب  اهنآ  هرابود  رفس  هرابرد  تسین و  تسد  رد  يربخ  يرعشا  یـسوموبا 
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دادغب و رد  وا  ياپ  در  دیسر ، مالّسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  روضح  هب  هکنیا  رب  هوالع  اریز  دشاب ، هدرک  كرت  ار  دور » قرب  ، » دلاخ دنزرف 
ریـشب نب  رفعج  رـصن و  نب  دمحا  نانـس و  نب  دمحم  و  شورف » هچراپ   » يدادـغب ریمع  یبا  نب  دـمحم  زا  هک  دوشیم  هدـید  هفوک  رد  رتشیب 

رـس تشپ  ار  هفقاو  هورگ  هنتف  مالّـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  تداهـش  زا  سپ  دـمحم  تسا . هدرک  تیاور  ییحی  نب  ناوفـص  زا  یلجع و 
مالّسلاهیلع داوج  ماما  نارای  فیدر  رد  شتداهش  زا  سپ  و  درک ، تیاور  ترضح  نآ  زا  دیسر و  مالّـسلاهیلع  اضر  ماما  روضح  تشاذگ و 

صخـشم شنفد  لحم  تافو و  قیقد  نامز  يو و  هاگتماقا  دشاب . هتفگ  یگدـنز  دوردـب  ترـضح  نآ  تماما  هرود  رد  ایوگ  تفرگ و  رارق 
نایعیـش نایم  رد  هتـسیزیم و  هفوکرد  ًارهاـظ  تسا ، هدرک  تیاور  هفوک  رد  نایعیـش  تیزکرم  نـالوؤسم  زا  رتشیب  هک  اـجنآ  زا  اـما  تسین .

تسا . هتشاد  هتسجرب  یتیصخش 

ناوجن یبا  نب  نمحرلادبع 

، تفریم رامش  هب  مالّسلاهیلع  اضر  ماما  نارای  زا  تسیزیم و  هفوک  رهـش  رد  دوب و  میمت  هلیبق  نایلاوم  زا  ملـسم و  نبورمع  يو  یلـصا  مان 
ییحی و نب  ناوفـص  زا  دوب و  رادروخرب  ياهژیو  راـبتعا  زا  هفوک  نایعیـش  دزن  وا  دوب . مالّـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ناوریپ  فـیدر  رد  شردـپ 

نیسح نوچ  يدارفا  دراد و  تیاور  ریصب  یباو  ریکب  نب  هللادبع  رادرتش و  نارهم  نب  ناوفص  دننام  يرگید  روهشم  دارفا  نانـس و  نب  دمحم 
يو زا  ءارـشلاو » عیبلا   » مان هب  یباتک  دناهدرک و  تیاور  وا  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  مشاه و  نب  میهاربا  حون و  نب  بویا  يزاوها و  دیعـس  نب 

هتـشاد هدهع  هب  زین  یـساسح  تیلوؤسم  هک  دسریم  رظن  هب  تسوا و  رابتعا  تیمها و  رب  ینـشور  لیلد  هدش  دای  دهاوش  تسا . هدنام  اج  هب 
اب ییورایور  رد  یناهنپ و  ياهتیلاعف  رد  راعتسم  مان  اریز  تسا ، هدومنیم  يرورـض  يو  يارب  ار  نمحرلادبع  راعتـسم  مان  باختنا  هک  تسا 

ماما ناوریپ  زا  زین  يرگید  هجوت  روخرد  ناسک  تشذگ ، شرکذ  هک  صخـشم  ياههرهچ  نیا  زج  تسا . هتـشاد  دربراک  نافرحنم  تلود و 
هک اجنآ  زا  اـما  تسا . ناـنآ  ندوب  هتـسجرب  هاوگ  نیرتهب  دوخ  ماـما  روضح  هب  ندـش  بایفرـش  هک  دنتـسیزیم  هفوک  رد  مالّـسلاهیلع  داوج 

نوماریپ یفاک  ياهیهاگآ  ای  تسا و  ناهنپ  ام  دید  زا  ماما ، ناگدنیامن  نانـس ، نبا  ناوفـص و  اب  نانآ  دـنویپ  هفوک و  رهـش  رد  اهنآ  تیعقوم 
. میداد رارق  ثحب  نایاپ  رد  ار  نانآ  دای  اذـل  میروآ ، رامـش  هب  يزکرم  ياهورین  وزج  ار  اهنآ  میتسناوتن  ور  نیا  زا  دروخیمن ، مشچ  هب  اهنآ 
هب مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  ناوریپ  زا  دوب و  دیراورم  هدنـشورف  وا  تسا . حلاص »  » يو یلـصا  مان  هصفح  یبا  نب  ملاس  نب  دیبع  نب  كورم  1 ـ

هتخانـش دامتعا  دروم  يدرف  نایعیـش  دزن  دوب و  مالّـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  رازگتمدـخ  حـلاص  نب  طیـشن  ناگتـسب  زا  تفریم و  رامش 
دیبع نبا  تنوکـس  لحم  اهتیلاعف و  زا  دـناهدرک . رکذ  یلجع  كرابم  نب  رامع  ناـیلاوم  زا  هتـسناد و  یلوم  ار  وا  نایعیـش  زا  یخرب  دـشیم .

رـضن و نب  دمحا  لاضف و  یبا  نب  نسح  نب  یلعو  دالب  یبا  نب  میهاربا  دـننام  يدارفا  زا  يو  هک  اجنآ  زا  اما  تسین ، تسد  رد  یفاک  عالطا 
تیاور دندرکیم ) یگدنز  دادـغب  رد  هک   ) دـیزی نب  بوقعی  سابع و  نب  روصنم  و  دنتـسیزیم ) هفوک  رد  هک   ) دامح یبا  نب  نمحرلادـبع 

رهش ود  نیا  زا  یکی  رد  ییاهتیلوؤسم  ای  هدربیم و  رـس  هب  دادغب  هفوک و  رهـش  ود  زا  یکی  رد  ای  دیبع  نبا  هک  دسریم  رظن  هب  تسا ، هدرک 
مان روظنم  هچ  هب  يو  هک  نیا  اما  و  تسا . هدرکیم  دمآ  تفر و  رهش  ود  نیا  زا  یکی  هب  دیراورم  شورف  رطاخ  هب  ًالامتحا  ای  تسا و  هتـشاد 

عیزب نبرمع  نب  یسوم  2 ـ تسین . تسد  رد  یعالطا  تسا ، هتشاد  یشقن  هچ  دیراورم  ناگدنـشورف  فنـص  رد  ای  هدرک و  باختنا  راعتـسم 
یلاوم زا  یسوم  تسا  هدشیم  هتخانش  دامتعا  دروم  يدرف  نایعیش  دزن  دوب و  مالسلاامهیلع  يداه  ماما  سپس  داوج و  ماما  باحـصا  زا  يو 

4ـ مالـسلا . هیلع  داوج  ماما  باحـصا  زا  یفوک  هللادبع  نب  دـمحا  3 ـ دوب . عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  هدازومع  یـسابع و  هفیلخ  روصنم 
مالسلا  هیلع  داوج  ماما  باحصا  زا  یفوک  هنیکسوبا 
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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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