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مالسلا هیلع  داوج  ماما  هب  طوبرم  شخب  تنس  لها  هاگدید  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  بقانم 

باتک تاصخشم 

.1370  - 1292 رهاطدمحمدیس ، یمشاه ، هسانشرس : 
همدـقم اب  مامتهاهب و  یعفاشیمـشاه ؛ رهاطدـمحم  فیلات  تنـس / لها  هاگدـید  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لها  بقانم  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

. يدبیمینیسح رصاندیس 
.1378 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

. سکع 462 ص :. جنپ ،] لهچ و   : ] يرهاظ تاصخشم 
 : 978-964-444-486-9 موس پاچ  لایر : 71000 0-218-444-964 ؛  لایر : 15000 کباش : 

M.T.Hashemi Shafee. The hogiography of Holy prophet's family: یـسیلگنا هب  دـلج  تشپ  تشادداـی : 
.frome the view -point of the sunni sect

.1381 مود : پاچ  تشاددای : 
.1389 موس : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  462 ؛ [ - 457 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
بقانم حیادم و  موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

تنس لها  ثیداحا  موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 
تنس لها  ثیداحا  توبن --  نادناخ  عوضوم : 

رصاندیس يدبیم ، ینیسح  هدوزفا :  هسانش 
سیونهمدقم هدنروآدرگ ،  - ، 1337 رصان ، دیس  ، يدبیم یشعرم  ینیسح  هدوزفا :  هسانش 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 
BP36/ه24م8 1378 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/95 ییوید :  يدنب  هدر 
م21864-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یقتلا داوجلا  دمحم  ماما  ترضح  لیاضف  بقانم و 

ترـضح تافو  زا  دـعب  لاسکی  هکنیا  تاقافتا  زا  و  تفاین ، ماود  نادـنچ  شتایح  ترـضح  نآ  هللا : همحر  رجح  نبا  خیـش  قعاوص  زا  لـقن 
ناهگان دـندرکیم ، يزاب  ناکدوک  دوب و  هداتـسیا  ناکدوک  اب  ترـضح  نآ  دادـغب  ياـههچوک  زا  یکی  رد  مالـسلاهیلع ، شدـج  اـم  دـلاو 

رمع زا  لاس  هن  ماگنه  نآ  رد  و  داتـسیاب ، هیلع  هللا  مالـس  داوجدـمحم  ماما  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  همه  ناکدوک  تشذـگب ، اهنآ  رب  نومأـم 
وچمه هک  دش  عنام  هچ  ارت  رسپ  يا  تفگ : ار  ترضح  نآ  تخادنا . نومأم  لد  رد  ار  شتبحم  یلاعت  هناحبس و  قح  تشذگیم و  شفیرش 

، مسرتب وت  زا  هک  متشادن  یمرج  و  مهد ، تعسو  وت  يارب  ار  نآ  نم  هک  دوبن  گنت  هار  نینمؤملاریما ! ای  دومرف : ًاروف  يدرکن ؟ رارف  تیاقفر 
شدیسرپ تخادنا ، بجعت  رد  ار  نومام  شتروص  نسحو  ترضح  نآ  نخس  یناسریمن . نایز  ار  هانگ  یب  وت  هک  تسه  وت  هب  نظ  نسح  و 

. ] تفرب دنارب و  ار  دوخ  بسا  تخوسب و  شردپ  لاح  هب  نومأم  لد  اضرلا ، یلع  نب  دـمحم  دومرف : دراد ؟ مان  هچ  تردـپ  يراد و  مان  هچ 
تـشگزاب نوچ  دـش و  بیاغ  مشچ  زا  زاب  داد ، زاورپ  یجارد  لابند  هب  ار  دوخ  ياهزاب  زا  یکی  دـش  جراـخ  رهـش  زا  نوچ  و  هحفص 235 ]
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هب نوچ  دوزفیب . باـجعا  رب  باـجعا  ار  نومأـم  زین  هیـضق  نیا  دوب . یقاـب  نآ  رد  تاـیح  راـثآ  زونه  هک  تشاد  راـقنم  هب  یکچوـک  یهاـم 
نآ دندرک و  رارف  ناکدوک  دوب . اهنآ  اب  زین  هیلع  یلاعت  هللا  مالـس  داوج  دمحم  ماما  و  دـید ، دوخ  لاح  هب  ار  ناکدوک  دیـسر  رهـش  ترامع 

ار وا  هیلع  یلاعت  هللا  مالس  داوج  ماما  نم ؟ تسد  رد  تسیچ  نیا  دیسرپ  وا  زا  دش و  کیدزن  يو  هب  نومأم  داتسیاب ، دوخ  ياج  هب  ترـضح 
كولم ياهزاب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدومرف  قلخ  ار  یکچوک  ياهیهام  شیوخ  تردق  رحب  رد  یلاعت  هناحبس و  قح  نینمؤملاریما  يا  دومرف :
دنزرف وت  هک  اقح  تفگ : نومأم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  یبن  يهلالـس  اهنآ  زا  دشخب  یهاگآ  ات  دنکیم  راکـش  ءافلخ  و 

، دومنیم تقفش  يو  اب  هتسویپ  و  دیـشوک ، لامک  دحب  شمارتحا  مارکا و  رد  درک و  اهیکین  يو  اب  دربب و  دوخ  اب  ار  وا  و  یتسه . اضر  یلع 
شناهرب نس  رغـص  اب  و  دـش ، رهاظ  هیلع  یلاـعت  هللا  مالـس  داوجدـمحم  ماـما  تمظع  لاـمک  و  ملع ، لـضف و  زا  نیا  زا  سپ  ار  وا  هکـسب  زا 

دـندش و عناـم  ار  وا  نایـسابع  دـش . ممـصم  نـیا  رب  دـنک و  جـیوزت  يو  زا  ار  لـضفلاما  شیوـخ  رتـخد  تـفرگ  میمــصت  دـیدرگ ، ناـیامن 
زا لضف  لها  هفاک  رب  شزییمت  يهطساوب  هک  تفگ  ار  اهنآ  نومأم  نوچ  دنک . دهعیلو  زین  ار  وا  درک  دهعیلو  ار  شردپ  هکنانچ  دندیسرتیم 

ییوگ وت  هک  تافـص  نیدب  داوج  ماما  هک  دـنتفرگیم  هشقانم  هار  يو  اب  اهنآ  و  هدـیزگرب . ار  وا  نس ، رغـص  اب  ملح  تفرعم و  ملع و  ثیح 
هحفص 236] ار [  مثکا  نب  ییحی  دنتسرفب . ترضح  نآ  روضحب  هرظانم  ثحب و  تهج  ار  یصخش  هک  دنتشاذگ  رارق  اذهل  تسین . فصتم 

همه دهد . تسکش  نانآ  يارب  ار  مالسلاهیلع  داوج  ماما  هکنیا  رب  طورشم  دندوب  هدومن  عیمطت  ناوارف  یلام  هب  ار  وا  دنداتسرف و  شروضحب 
، تسشنب نآ  رب  دندرتسگب و  داوج  ماما  تهج  هب  سیفن  رایسب  یـشرف  ات  دومرفب  نومأم  دنتفر . نومأم  روضح  هب  تلود  نایعا  مثکا و  نبا  اب 

تنـسحا تفگ : نومأـم  دومرف . حیـضوت  ریرقت و  هجولا  نسحأ  هب  ار  اـهنآ  ماـمت  باوج  مالـسلاهیلع  ماـما  دیـسرپب  یلئاـسم  يو  زا  ییحی  و 
هچ دومرف : ار  مثکا  نب  ییحی  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دـشاب . هلئـسم  کیول  نک و  لاوئـس  ییحی  زا  مه  امـش  یهاوخیم  رگا  لاح  رفعجاـبا .

رـصع و  دـش ، مارح  يو  رب  رهظ  رد  و  تشگ ، لالح  يو  رب  تشاچ  ماگنه  رد  و  یمارحب ، ینز  رد  درک  رظن  زور  لوا  هک  يدرم  رد  ییوگ 
. دـش لالح  ار  وا  رجف  و  دـیدرگ ، مارح  وا  رب  بش  همین  و  دـش ، لـالح  ار  وا  رب  ءاـشع  و  دـش ، مارح  يو  رب  برغم  و  تشگ ، لـالح  يو  رب 
وا هاگنآ  تسا . مارح  نآ  تسیرگن و  يو  رد  توهش  هب  يدرم  هک  تسیاهیراج  نیا  دومرف : مالـسلاهیلع  داوج  ماما  منادیمن . تفگ : ییحی 

راهظ يهرافک  ءاشع  و  درک ، راهظ  يو  زا  برغم  و  دومن ، جـیوزت  ار  وا  رـصع  و  تخاس ، دازآ  ار  وا  رهظ  سپ  دـیرخب ، تشاـچ  ماـگنهب  ار 
نآ رکنم  هک  ار  هچنآ  دـیتسناد  هنیآ  ره  تفگ  ار  نایـسابع  نومأـم  دومن . عوجر  ار  وا  رجف  و  تفگب ، یعجر  قـالط  ار  وا  بش  همین  و  داد ،

يدـنچ زا  سپ  دوـمن . شاهنیدـم  یهار  دروآ و  ترـضح  نآ  حاـکن  يهلاـبح  هب  ار  لـضفلاما  شیوـخ  رتـخد  سلجم  نیمه  رد  و  دـیدوب ،
باوج رد  نومأم  تسا . هدومن  رایتخا  يو  رب  هیراج  هک  دومن  هوکش  هیلع  یلاعت  هللا  مالس  داوج  ماما  زا  ردپ  دزن  داتـسرف و  یـسک  لضفلاما 

ترضح نآ  تافو  [ . 1 . ] یئوگن يزیچ  نینچ  رگید  راب  ینادرگ  مارح  يو  رب  ار  لالح  ماهدادن  وا  هب  ارت  هک  داد  هحفص 237 ] ماغیپ [  وا  هب 
تسیب و شفیرـش  رمع  دیدرگ و  نفد  مظاکلا  یـسوم  شدـج  تشپ  رد  شیرق  رباقم  رد  و  ود ، تسیود و  لاس  هب  دوب  هدـعقلايذ  رخآ  رد 

انالوم يهوبنلا  دهاوش  زا  لقن  قعاوص ص 126  دوب . يرتخد  رـسپ و  ود  شدالوا  دندومن ، مومـسم  زین  ار  يو  هک  دنیوگ  و  دوب ، لاس  جـنپ 
. تسا رفعجوبا  يو  تینک  تسا و  مهن  ماما  يو  مهنع . هللا  یـضر  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  ترابع : نیع  هب  یماج  نمحرلادبع 

يو مان  تسا  هدوب  دلوما  يو  ردام  [ 2 . ] تسا داوج  یقت و  يو  بقل  دناهتفگ . یناث  رفعجوبا  ار  وا  اذهل  تسا و  رقاب  قفاوم  مان  تینک و  رد 
هتـشذگ بجر  زا  زور  هد  يهعمج  زور  دوـب  هنیدـم  رد  يو  تدـالو  [ 3 . ] ۀـیطبقلا ۀـیراملا  لها  نم  تناک  لیق  يهناـحیر و  لـیق  نارزیخ و 

مصتعم و تفالخ  رد  نیتأم  رشع و  يهنس  هتشذگ  هجحلاوذ  زا  زور  شـش  هبنـشهس  زور  يو  تافو  و  [ . 4  ] ۀئام نیعـست و  سمخ و  يهنس 
ملع و لامک  زا  و  هحفص 238 ] هنع [  هللا  یـضر  مظاک  يو  دج  يافق  رد  [ 5  ] تسا دادغب  رد  يو  ربق  و  حصام ، هنکلو  ًامومـسم  تام  لیق 

ناور هنیدم  هب  يو  هارمه  و  داد ، يو  هب  ینز  هب  ار  لضفلاما  دوخ  رتخد  و  دوب ، يو  فوغشم  نومأم  نس  رغـص  اب  تشاد  هک  یلـضف  بدا و 
یگلاس هدزای  نس  رد  هنع  هللا  یضر  اضر  دوخ  ردپ  توف  زا  دعب  هک  دنرآ  يور  زا  و  [ . 6 . ] يداد يو  هب  مهرد  رازه  رازه  لاس  ره  و  درک ،

همه داتفا  اجنآ  رب  يو  رذـگ  تفریم  نوریب  راکـش  دـصق  هب  نومأم  ًاقافتا  هداتـسیا  ناکدوک  زا  یعمج  اب  دادـغب  ياـههچوک  زا  یـضعب  رد 
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رد ار  يو  یلاعت  يادخ  دید و  ار  يو  دیسر  اجنآ  نومأم  نوچ  دوب ، هداتسیا  ياج  رب  هنع  هللا  یـضر  داوج  دنتخیرگب و  هار  رـس  زا  ناکدوک 
داد داوج  روفلاب  یتفرن ،؟ هار  رـس  زا  رگید  ناکدوک  اب  ارچ  وت  رـسپ  يا  هک : دیـسرپ  تشاد و  هاگن  دوخ  ریگراب  دوب ، هداد  میظع  لوبق  اهلد 
وت هب  نظ  نسح  و  مزیرگب ، سرت  زا  هک  دوبن  زین  يهمیرج  ارم  و  منادرگ ، داـشگ  ار  نآ  دوخ  نتفرب  تسین  گـنت  هار  نینمؤـملاریما  يا  هک :

: هک دومرف  تسیچ ؟ وت  مان  هک  دیسرپ  دمآ ، شوخ  رایـسب  وا  ملکت  تروص و  ار  نومأم  یناسرن . سکچیه  هب  رازآ  همیرجیب  هک  تسا  نآ 
اب و  دـش ، ناور  تفریم  هک  بناج  نآ  هب  هدرک  یـضرت  محرت و  يو  ردـپ  رب  اضر ، دـنزرف  هک  دومرف  یتسیک ؟ دـنزرف  هک  دیـسرپ  دـمحم ،

دعب دیـشک ، زارد  يو  تبیغ  دش و  بیاغ  زاب  نآ  تخادنا  يورذترب  ار  يزاب  تفر  نوریب  تارامع  زا  نوچ  تشاد ، يراکـش  ياهزاب  دوخ 
تشگزاب هتفرگ  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  درک و  رایـسب  بجعت  نآزا  نومأم  دوب ، هدنز  مین  دروخ  یهام  يو  راقنم  رد  دمآ  دورف  اوه  زا  نآ  زا 

هللا یضر  داوج  دندش و  هحفص 239 ] وسکی [  هب  هار  زا  رتشیپ  روتسد  هب  دوب  ناکدوک  اب  هنع  هللا  یضر  داوج  هک  دیـسر  عضو  نآ  هب  نوچ 
تـسد رد  تسا  زیچ  هچ  نیا  تفگ : نینمؤملاریما . ای  کـیبل  هک : دومرف  دـمحم ، يا  تفگ : دیـسر  يو  کـیدزن  هفیلخ  نوچ  داتـسیاب ، هنع 

. ةوبنلا تیب  لها  ۀلالـس  نوربتخیف  ءآفلخلا  كولملا و  ةازب  اهدیـصت  ًاراغـص  اکمـس  هتردـق  رحب  یف  هتیـشمب  قلخ  یلاعت  هللا  نا  دومرف : نم ؟
يو هب  تبـسن  هک  یناسحا  ماعنا و  و  ًاـقح . اـضرلا  نبا  تنا  تفگ  تسیرگن و  يو  هب  يرایـسب  دومن و  بجعت  دینـش  نس  نیا  نومأـم  نوچ 
نم رـس  رب  داوج  هک  تشون  تیاکـش  هنیدـم  زا  نومأم  دوخ  ردـپ  هب  لـضفلاما  هک  داهدرک  تیاور  نینچ  و  [ . 7 . ] تخاس فعاـضم  تشاد 
دعب هک  دیابیم  يزاس  مارح  يو  رب  ار  لالح  هک  ماهدادن  يو  هب  نآ  يارب  ارت  تشون  باوج  رد  نومأم  تسا ، هتساوخ  نز  هتفرگ و  يهیرس 

هب یضارلا  هل و  نیعملا  ملظلاب و  لماعلا  هنع : هللا  یضر  لاق  ۀسدقملا ، هتاملک  نم  و  [ . 8 . ] یسیونن نم  هب  ییوگن و  نانخس  نیا  لثم  نیا  زا 
: لاق و  مهنیب ، لاهجلا  ةرثکل  ءآبرغ  ءاملعلا  هنع : هللا  یـضر  لاق  مولظملا و  یلع  روجلا  موی  نم  دـشا  ملاظلا  یلع  لدـعلا  موی  لاق : و  ءآکرش .
یمتحم و حیحص  ًادبا  نالیلع  نانثا  لاق  نامرحلا و  هتبوقع  یندا  ناک  ًارجاف  لم  ای  نم  لاق : و  اهب . تماشلا  یلع  ۀبیصم  ۀبیصملا  یلع  ربصلا 

يو هارمه  درک و  حاـکن  يو  اـب  ار  لـضفلاما  دوـخ  رتـخد  نومأـم  نوـچ  هک  تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  و  هحفـص 240 ] [ . ] 9 . ] طلتخم لیلع 
راب زونه  هک  دوب  ردس  تخرد  نآ  نحص  رد  هک  دمآرد  يدجسم  هب  دومرف ، لوزن  زور  رخآ  دیسر  هفوک  هب  نوچ  درب ، هنیدم  هب  ات  تخاس 

رد دراذـگ  ماش  زامن  نوچ  دراذـگ ، ماش  زامن  مدرم  اب  نآ  زا  دـعب  تخاس ، ءوضو  تخرد  نآ  خـیب  رد  دـیبلط و  بآ  يهزوک  دوب ، هدرواین 
كربـت هب  ار  نآ  مدرم  هنادیب  نیریـش  يهوـیم  دوـب  هدروآ  راـب  هزاـت  يهوـیم  تخرد  نآ  دیـسر  تـخرد  نآ  ياـپ  هـب  ندـمآ  نوریب  تـقو 

ماـش رد  یـسک  هک  مدینـش  مدوـب  قارع  رد  هک  تسا  هتفگ  فلـس  زا  یکی  هک  تسا  نآ  هـلمج  نآ  زا  و  [ . 10 . ] دندروخیم دـنتفرگیم و 
مداد يزیچ  ار  ناـنابرد  متفر  ياـجنآ  هب  تسا . سوبحم  ياـج  نـالف  هب  هدروآ  دـناهداهن و  نینهآ  دـنب  ار  يو  تسا  هدرک  يربمغیپ  يوعد 

هب ماـش  زا  ماهدوب  يدرم  نم  تفگ  تسا ؟ هدوـب  نوـچ  وـت  يهصق  هک  مدیـسرپ  يو  زا  متفاـی ، ماـمت  مهف  لـقع و  اـب  ار  يو  متفر  يو  شیپ 
بـش کی  دندوب ، هدرک  بصن  اجنآ  هنع  هللا  یـضر  ار  نیـسح  نینمؤملاریما  كرابم  رـس  دـنیوگیم  هک  يدجـسم  نآ  رد  لوغـشم  تدابع 

زیخرب تفگ : و  دمآ ، ادـیپ  نم  يور  شیپ  زا  یـصخش  هک  مدـید  هاگان  مدوب . لوغـشم  یلاعت  يادـخ  رکذ  هب  مدوب و  هتـسشن  هلبق  رد  يور 
زامن رد  تسا  هفوک  دجسم  یلب  متفگ  تساجک ؟ اج  نیا  ینادیم  هک  دومرف  مدید  هفوک  دجسم  رد  ار  دوخ  دربب  هار  یکدنا  ارم  متساخرب ،

هللا یلـص  لوسر  دجـسم  رد  ار  دوخ  متفر  زین  نم  تفرب و  یکدنا  مدمآ  نوریب  يو  اب  زین  نم  دمآ و  نوریب  دـش  غراف  زامن  زا  نوچ  داتـسیا 
سپ مداتسیا  زامن  رد  زین  نم  داتسیا و  زامن  رد  تفگ و  مالـس  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هحفص 241 ] يهضور [  رب  متفای  ملـس  هیلع و 

زین نم  دـمآ و  نوریب  سپ  مدرک ، فاوط  زین  نم  درک و  فاوط  میتفاـی  هکم  رد  ار  دوـخ  تفرب  یکدـنا  مدـمآ  نوریب  زین  نم  دـمآ و  نوریب 
چیه مدنام و  بجعت  رد  لاح  نیا  زا  مدوب . لوغـشم  تدابع  هب  هک  ماش  زا  متفای  عضوم  نآ  رد  ار  دوخ  نم  دش و  بیغ  نم  زا  مدمآ ، نوریب 
هدرک هتشذگ  لاسرد  هچره  و  دربب ، هارمه  ارم  دش و  ادیپ  صخش  نآ  زاب  دیـسر  تقو  نامه  هب  هدنیآ  لاس  نوچ  دوب . هک  نآ  هک  متـسنادن 

هک تسا  هداد  تردق  ماهدرک  هدهاشم  هچنآ  هب  ارت  هک  يادخ  نآ  هب  هک  مداد  يو  رب  دنگوس  دیـسر  تقرافم  تقو  نوچ  و  دروآ ، اجب  دوب 
يددرت نم  هب  هک  نانآ  اب  ار  هصق  نآ  دـش  دادـماب  نوچ  مرفعج . نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نم  هک : دومرف  یتسیک ؟ وت  هک  يوگب  ارم 
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اجنیا هب  دوخ  هارمه  هب  دنداهنرب و  دنب  ارم  ینکیم  توبن  يوعد  هکنآ  هب  دنتـشاد  مهتم  ارم  دیـسر ، ماش  یلاو  هب  ربخ  متفگزاب : دنتـشادیم 
زا يو ر  بشکی  رد  هک  ار  یـسک  نآ  تشون  هعقر  تشپ  رب  مدرک  يو  لاح  ضرع  متـشون و  هعقر  یلاو  نآ  هب  ینیبیم . هک  نینچ  دندروآ 
رب رایـسب  نآ  دنهد . یـصالخ  ام  سبح  زا  ار  يو  هک  دیئوگب  ماش  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  هنیدم و  هب  هفوک  زا  دـندرب و  هفوک  هب  ماش 

نایرکـشل و منک ، هاگآ  لاح  نآ  زا  ار  يو  ات  مدـش  ناور  سبح  بناـج  هب  مدرک  دادـماب  نوچ  مدـش . نوزحم  مومغم و  دـمآ و  نارگ  نم 
دندوب هدرک  سبح  ار  يو  هدرک و  توبن  يوعد  هک  صخـش  نیا  دنتفگ  تسیچ ؟ لاح  هک  مدیـسرپ  متفای ، مامت  بارطـضا  رد  ار  نانابهگن 

نآ هلمج  نآ  زا  و  هحفص 242 ] [ . ] 11 . ] دناهدوبرب نامـسآ  ناغرم  ای  تسا  هدرب  ورف  نیمز  ار  يو  هک  مینادیمن  تسا  هدـش  بیاغ  شود 
ار يو  تشذگ  هام  یس  نومأم  توق  زا  نوچ  دوب و  دهاوخ  هام  یس  نومأم  نتشذگ  زا  دعب  ام  جرف  هک  دومرف  دش  توف  نومأم  نوچ  تسا 

هدیناسر اعد  هحلاص  نالف  متفگ : مدمآ و  رد  هنع  هللا  یضر  داوج  رب  هک  تسا  هتفگ  یصخش  تسا  نآ  هلمج  نآ  زا  و  [ . 12 . ] دیسر تافو 
چیه مدـمآ  نوریب  نم  تسا ، هدـش  ینغتـسم  نآ  زا  يو  هک  دومرف  دـننک ، يو  نفک  هک  تسا  هدـیبلط  ییهماـج  امـش  ياـههماج  زا  تسا و 

نآ زا  و  [ . 13 . ] تسا هدرم  تسا  زور  هدراهچ  ای  زور  هدزیس  نیا  زا  شیپ  يو  هک  دیـسر  ربخ  هاگان  دوب  هچ  نخـس  نآ  ینعم  هک  متـسنادن 
: دومرف مینک ، عادو  هک  میدمآرد  هنع  هللا  یـضر  داوج  رب  میتشاد ، رفـس  دصق  باحـصا  زا  یکی  اب  تسا  هتفگ  يرگید  هک  تسا : نآ  هلمج 

نم تسا ، هتفر  نوریب  نم  راب  هک  موریم  نوریب  نم  هک  تفگ  نم  بحاص  میدـمآ  نوریب  نوچ  دـینک ، ربص  ادرف  ات  دـیورم و  نوریب  زورما 
بقانم رکذ  راصبالارون  زا  لـقن  [ . 14 . ] درمب دـش و  قرغ  نآ  رد  دـمآ و  لیـس  دـمآ  دورف  هک  يداو  نآ  رد  بش  تـفرب ، يو  مداتـسیاب و 

نب یلع  نب  نیـسحلا  نب  نیدـباعلانیز  یلع  نب  رقاـبلا  دـمحم  نب  قداـصلا  رفعج  نب  مظاـکلا  یـسوم  نـب  اـضرلا  یلع  نـب  داوـجلا  دـمحم 
و [ 16 . ] دنتفگیم هیـسیرم  يهنیکـس  ار  وا  دوب  دلوما  شردام  هحفص 243 ] [ . ] 15 . ] مهیلع یلاعت  هللا  مالـس  مهنع و  هللا  یـضر  بلاطیبا 
[17 . ] داوج شباقلا  نیرتروهشم  و  یضترم ، و  عناق ، داوج ، دننام : بقل  دنچ  ياراد  رقابلا و  دمحم  شدج  يهینک  وچمه  رفعجوبا  شاهینک 
نومأم و شرصاعم  و  هللا ) رداقلا  معن   ) شمتاخ شقن  تارفلا -  نبرمع  شنابرد  دامح و  شرعاش  تشاد ، لدتعم  یتماق  دیفـس و  ییهرهچ 
زا جنپ  دون و  دصکی و  يهنـس  مظعملا  ناضمر  مهن  رد  تفای  تدالو  هنیدم  رد  هیلع  یلاعت  هللا  مالـس  داوجلا  دـمحم  رفعجوبا  ماما  مصتعم .

، تسا مود  رفعجوبا  دمحم  نیا  دـیوگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوسلا  بلاطم  باتک  بحاص  [ . 18 . ] ترجه
هب وا  سپ  دـناقفتم . زین  ردـپ  مسا  رد  و  تسا . هدوب  هینک  مسا و  نیا  هب  یلع  نب  رقاـبلا  دـمحم  رفعجوبا  يو  زا  شیپ  شمارک  ءاـبآ  رد  اریز 

اجنیا رد  [ . » 19 . ] تسا ناوارف  شتبقانم  تامارک و  عیفر و  شرکذ  ریبک و  وا  ردق  دوب  نسلا  ریغص  هکنیا  اب  دوشیم ، هتخانـش  یناث  رفعجوبا 
رد میاهدروآ  شیپ  نیزا  تسا و  هدرک  رکذ  قـعاوص  باـتک  رد  هیلع  یلاـعت  هللا  مالـس  داوـج  ماـما  لـیاضف  زا  رجح  نبا  خیـش  هک  ار  هچنآ 

راشف يهجیتن  رد  هک  دوب ، دادـغب  رد  داوجلادـمحم  رفعجوبا  ماما  تافو  دوبن ». رارکت  هب  تجاح  هتفای و  رکذ  تمـس  زین  راصبالارون  باـتک 
يذ رخآ  رد  و  [ 20 . ] هد تسیود و  يهنـس  مرحم  زا  هدـنام  زور  ود  نومأملا  تنب  لضفلاما  شاهجوز  اـب  هنیدـم  زا  هحفص 244 ] مصتعم [ 

دیدرگ و نفد  هیلع  هللا  مالس  مظاکلا  یسوم  نسحلاوبا  شدج  يهربقم  رد  شیرق  رباقم  رد  و  دیسر ، تافو  ار  شترضح  لاس  نیمه  هدعقلا 
هتشگ يرپس  فیرش  نس  نینس  زا  هام  شش  لاس و  جنپ  تسیب و  زور  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  و  تفر ، مصتعم  رـصق  هب  لضفلاما  شرـسمه 

نم تسا : ترضح  نآ  يهعیفر  تاملک  زا  و  [ . 21 . ] هماما همطاف و  یسوم و  یلع و  تشاد : دنزرف  راهچ  دنتخاس ، شمومـسم  دنیوگ  دوب ،
ءالبلا و ۀنیز  رکشلا  رقفلا و  ۀنیز  فافعلا  لقعلا . یف  لامکلا  ناسللا و  یف  لامجلا  سانلا . هبحا  هللا  یقتا  نم  هیلا و  سانلا  رقتفا  هللااب  ینغتـسا 

هجولا طسب  عرولا و  ۀنیز  بدالا  نسح  ملعلا و  ۀنیز  حانجلا  ضفخ  ۀیاورلا و  ۀنیز  ظفحلا  مالکلا و  ۀنیز  ۀحاصفلا  بسحلا و  ۀـنیز  عضاوتلا 
ءوس و لک  نم  هللا  هاجن  هللا  یلع  لکوت  هللااب و  قوثو  نم  سانلا . فلتخا  ام  لهاجلا  تکـس  ول  عرولا . ۀنیز  ینعی  الام  كرت  ۀـعانقلا و  ۀـنیز 
عمطلا و نم  لجرلل  دسفا  عدبلا و ال  لثم  نیدلل  مده  عرولا و ال  دهزلا  ۀـیاغو  رون  تمـصلا  زنک و  ملعلا  زع و  نیدـلاو  ودـع  لک  نم  زرح 

رامث ینتجا  یقتلا  راجشا  سرغ  نم  رصنلا و  رامضم  یلا  يدتها  ربصلا  بکرم  بکر  نم  ۀیلبلا و  فرـصت  ءاعدلاب  ۀیعرلا و  حلـصت  یعارلاب 
 164 هفیحص 163 /  راصبالارون  [ . 22 . ] ینملا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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