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( هوزج  ) نارکمج سدقم  دجسم 

همانربخ تاصخشم 

 : تشاددای نارکمج  سدـقم  دجـسم  یگنهرف  تنواعم  مق : رـشن :  تیعـضو  همانربخ  نارکمج ، سدـقم  دجـسم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
زایتما بحاص  نارکمج ، سدقم  دجسم  یگنهرف  تنواعم  هدوزفا :  هسانش  نارکمج  سدقم  دجسم  یگنهرف  تنواعم  زایتما : بحاص 

نارکمج سدقم  دجسم 

تکرب هب  هدوب و  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) نامز ماما  صوصخم  هجوت  دروم  هراومه  هک  ینکاما  هلمج  زا  نارکمج  سدقم  دجـسم 
رد ندـش  عقاو  تهج  هب  ار  فیرـش  ناکم  نیا  تسا . نارکمج » سدـقم  دجـسم   » هتـسویپ عوقو  هب  نآ  رد  يا  هژیو  تایانع  تاـمارک و  نآ 
هب و  هلثم » نب  نسح  دجـسم   » هدـش هتخاس  هلثم » نب  نسح  « تمه هب  هک  نآ  رطاخ  هب  نارکمج و  دجـسم  نارکمج ، ماـن  هب  ییاتـسور  راـنک 
ای مالسلا ») هیلع   ) نامز ماما  دجسم  « ؛ تسا هدش  سیسأت  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ) نامز ماما  ترـضح  كرابم  رما  هب  هک  نآ  ظاحل 

یتاریمعت نآ  رد  اهراب  نآ  زا  سپ  دش و  انب  هلثم  نب  نسح  نامز  رد  دجسم  نیا  دش  هتفگ  هک  روطنامه  دنمان . یم  نامزلا » بحاص  دجسم  »
رد مه  راب  کی  هیوفـص و  هلـسلس  تموکح  هرود  رد  هبترم  نیدنچ  اهدعب  قودص و  موحرم  نامز  رد  راب  کی  هلمج  زا  تسا . هدـش  ماجنا 

دمحم خیـش  مالـسالا  ۀجح  ردقنارگ  دهاجم  طسوت  مق  هیملع  هزوح  مرتحم  سـسؤم  يرئاح  میرکلادبع  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  تیعجرم  نامز 
زا دـعب  ?ه  يو هب  ریخا  ياهلاس  رد  هتفرگ . تروص  مق  فورعم  راـجت  زا  یکی  هلیـسو  هب  نآ  رد  مه  یتاریمعت  ناـشیا  زا  دـعب  یقفاـب و  یقت 

تأیه تراظن  تحت  یمالسا  تما  کمک  هب  یمالسا  ناریا  رساترس  زا  مدرم  ریظن  یب  لابقتسا  تلع  هب  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  يزوریپ 
هناخباتک تاعامتجا و  ياهنلاس  ریظن : يرورـض  مزـال و  لاـح  نیع  رد  مهم و  رایـسب  ینارمع  ياـهحرط  نارکمج  دجـسم  تیریدـم  اـنما و 

تـسد رد  دجـسم  نامتخاس  هعـسوت  شرتسگ و  رانک  رد  نارازگزامن و ... يارب  ناکـسا  لحم  هاـگنامرد و  باـتک و  هاگـشیامن  یمومع و 
هس ياهبش  هتفه  ره  هک  تسا  هدش  لیدبت  تماما  تیالو و  ناقـشاع  گرزب  ياه  هاگداعیم  زا  یکی  هب  سدقم  ناکم  نیا  هزورما  تسارجا .

نمـض شیاین  اعد و  سلاجم  لیکـشت  قیرط  زا  دـنیآ و  یم  درگ  نآ  رد  رفن  نارازه  نابعـش  همین  كرابم  ماـیا  رد  هژیوب  هبنـشراهچ  هبنش و 
. دنیامن یم  تساوخرد  ار  تیرشب  ملاع  یجنم  جرف  رد  لیلجعت  یلاعت ؛ كرابت و  دنوادخ  زا  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  اب  دهع  دیدجت 

نارکمج دجسم  يانب  روتسد  یگنوگچ 

زا نارکمج  سدـقم  دجـسم  يانب  یگنوگچ  دروم  رد  مق  خـیرات  باتک  رد  یمق  نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  مان  هب  هعیـش  ياـملع  زا  یکی 
حلاص و خیش  دنک : یم  لقن  نینچ  قودص ) خیش   ) یمق هیوباب  نب  دمحم  رفعج  وبا  خیش  رثا  نیقیلا  قحلا و  ۀفرعم  یف  نیزحلا  سنوم  باتک 
[1  ] هس دون و  دصیـس و  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مهدـفه  اب  دوب  فداصم  هک  يا  هبنـش  هس  بش  تفگ : ینارکمج  هلثم  نب  نسح  فیفع ،

هناخ رد  تشپ  رد  هک  مدرم  زا  يا  هدـع  يادـص  ناهگان  دوب . هتـشذگ  همین  زا  بش  هک  یلاح  رد  مدوب  هدـیباوخ  ما  هناـخ  رد  يرمق  يرجه 
دوخ دزن  هب  ار  وت  (ع ) يدهم ترضح  هک  زیخرب  دنتفگ : نم  هب  باطخ  مدش  رادیب  یتقو  دیـسر . مشوگ  هب  دندز  یم  ادص  ارم  هدمآ و  درگ 

زا ییادص  مشوپب  ار  منهاریپ  متـساوخ  یتقو  مشوپب  ار  میاهـسابل  موش و  هدامآ  ات  دیهدب  هزاجا  متفگ  اهنآ  هب  دیوگ : یم  نسح  دـناوخ . یم 
زاب مشوپب  ات  متشادرب  ار  مراولش  دعب  مدومن و  رظن  فرـص  نآ  ندیـشوپ  زا  اذل  تسین » وت  نهاریپ  نآ   » هک دیـسر  مشوگ  هب  هناخ  رد  فرط 

مدوخ لام  هک  ار  يرگید  راولـش  متخادنا و  نیمز  هب  ار  نآ  رادرب .» ار  تدوخ  راولـش  تسین  وت  لام  راولـش  نآ  : » هک دش  دـنلب  ادـص  نامه 
زاب هناخ  رد  : » هک دیسر  مشوگ  هب  ادص  نامه  رد  فرط  زا  زاب  منک  زاب  ار  نآ  ات  متـشگ  یم  هناخ  رد  دیلک  لابند  هب  سپـس  مدیـشوپ و  دوب 
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نم هب  ار  دماشیپ  نیا  مالـس  باوج  زا  دعب  اهنآ  مدرک  مالـس  اهنآ  هب  مدش . هجاوم  ناگرزب  زا  یتعامج  اب  مدمآ  رد  کیدزن  هب  یتقو  تسا »
مدرک تقد  بوخ  یتقو  اجنآ  رد  دـندروآ . تسا  هدـش  انب  نآ  رد  دجـسم  نونکا  مه  هک  یلحم  هب  دوخ  هارمه  ارم  سپـس  دـنتفگ . کیربت 

يدرمریپ دوب و  هدز  هیکت  یشلاب  هب  نآ  يور  رد  هلاس  یس  دودح  رد  یناوج  دوب و  هدش  هتخادنا  نآ  يور  ییابیز  شرف  هک  مدید  ار  یتخت 
دنتشاد نت  هب  دیفس  سابل  رگید  یضعب  زبس و  سابل  اهنآ  زا  یضعب  هک  درم  تصـش  زا  شیب  دناوخ و  یم  وا  يارب  باتک  يور  زا  ار  یبلطم 

. داد ياج  دوخ  رانک  رد  ارم  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) رـضخ ترـضح  هک  درمریپ  نآ  دـندوب . زامن  ندـناوخ  لوغـشم  لحم  نآ  رانک  هشوگ و  رد 
هدز ادص  مدوخ  مسا  هب  ارم  یسرپلاوحا  دقفت و  زا  دعب  دنتسه  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  دش  مولعم  دعب  هک  ینارون  ناوج  نامه  هاگنآ 

ار نآ  ام  یلو  ینک  یم  تشک  هتخاـس  هداـمآ  ار  نیمز  نیا  وت  هک  تسا  لاـس  جـنپ  تدـم  وگب  وا  هب  ورب و  ملـسم  نب  نسح  دزن  : » دـندومرف
ار تشک  لاس  دنچ  نیا  دوس  دیاب  يرادن  يا  هزاجا  نینچ  وت  هک  یلاح  رد  ییامن  تعارز  نآ  رد  يراد  دصق  مه  لاسما  مینک و  یم  بارخ 

ریاس نیب  زا  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یفیرش  نیمز  اجنیا  وگب : ملسم  هب  نسح  هب  : » دندومرف سپس  دوش .» انب  يدجـسم  اجنیا  رد  ات  ینک  در 
وت تسد  زا  ار  وت  ناوج  رـسپ  ود  فالخ  راک  نیا  رطاـخ  هب  دـنوادخ  يدرک و  قحـال  دوخ  نیمز  هب  ار  نآ  وت  یلو  تسا  هدـیزگرب  اـهنیمز 
وت رب  ینک  روصت  ار  نآ  یناوـت  یمن  هک  يرگید  یهلا  رفیک  یهدـب  همادا  راـک  نیا  هب  یهاوـخب  مه  زاـب  رگا  يدـشن  هّبنتم  زاـب  یلو  تفرگ 

ناشن و دنریذپب ، ارم  نخـس  مدرم  هک  نیا  يارب  نم  يالوم  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  : » دیوگ یم  هلثم  نب  نسح  دش ». دـهاوخ  هجوتم 
نخـس ات  میهد  یم  رارق  ار  يا  هناشن  اجنیا  رد  ام  : » دـندومرف خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـیئامرفب .» نییعت  نم  يارب  هراب  نیا  رد  یتمـالع 
رضاح ار  ملسم  نب  نسح  دیایب و  وگب  وا  هب  ورب و  نسحلاوبا » دیس   » دزن هب  هدب  ماجنا  دش  نایب  هک  ار  هچنآ  وت  دنیامن . قیدصت  مدرم  ار  امش 
عفانم زا  ار  نآ  جراخم  هیقب  دـننک و  عورـش  ار  دجـسم  يانب  نآ  اب  ات  دـهدب  مدرم  هب  ار  نآ  دریگب و  وا  زا  ار  نیمز  هلاس  دـنچ  دوس  دـنک و 

هلاس همه  ات  میا  هدومن  دجـسم  نیا  فقو  ار  قهر  دـمآرد  فصن  ام  دـنناسرب  مامتا  هب  تسا  لاـهدرا »  » هیحاـن رد  اـم  کـلم  هک  قهر » « هیرق
ات وگب  مدرم  هب  : » دندوزفا ترضح  سپس  دنیامنب .» دجسم  نیا  جراخم  ریاس  ینادابآ و  ترامع و  فرـص  اجنیا و  هب  دنروایب  ار  نآ  دمآرد 

زامن تین  هب  ار  لوا  تعکر  ود  دـنروآ ؛ ياـج  هب  زاـمن  تعکر  راـهچ  نآ  رد  دـنراد و  یمارگ  زیزع و  ار  نآ  دـنروآ و  يور  ناـکم  نیا  هب 
زا کی  ره  همادا  رد  راب و  تفه  ار  دـحا » هَّللاوه  لـق   » هروس دـعب  راـب و  کـی  ار  دـمح  هروس  لوا  تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب   ) ّتیحت
هللا لجع  ) نامز ماما  زامن  ّتین  هب  مه  ار  دعب  تعکر  ود  و  دنربب ) نایاپ  هب  ار  زامن  دننک و  رارکت  راب  تفه  مه  ار  دوجـس  عوکر و  ياهرکذ 

دبعن كایا   » هب دندرک  عورش  ار  دمح  هروس  یتقو  تین  زا  دعب  تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب   ) دنروآ یم  ياج  هب  فیرشلا ) هجرف  یلاعت 
ار دیحوت  هروس  هاگنآ  دنناوخ و  یم  ار  دمح  هروس  همادا  رد  دعب  دنیامن و  یم  رارکت  راب  دص  ار  شخب  نآ  دندیـسر  هک  نیعتـسن » كایا  و 

یم هَّللا  ّالا  هلاال  راب  کی  سپـس  دننک . یم  مامت  ار  زامن  دعب  دننک و  یم  رارکت  راب  تفه  ار  دوجـس  عوکر و  ياهرکذ  زا  کی  ره  رابکی و 
هبترم هس  یـس و  و  ربـکا » هَّللا   » هبترم راـهچ  یـس و  زا  تراـبع  هک  ار  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  تاـحیبست  مه  هـمادا  رد  دـنیوگ و 

و ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ رب  راب  دص  هتفر  هدجس  هب  هاگنآ  دنیامن و  یم  رکذ  تسا  هَّللا » ناحبس   » هبترم هس  یس و  و  هَّللدمحلا » »
تسا نآ  دننام  دناوخب  ار  زامن  نیا  سک  ره  : » دندرک هفاضا  ترضح  همادا  رد  [ 2 «.] دنتسرف یم  تاولص  دورد و  مالسلا ) مهیلع  ) ربمایپ لآ 

رظن دروم  ناـکم  نآ  ییوگ  متفگ : دوـخ  اـب  مدینـش  ار  نانخـس  نیا  یتـقو  : » دـیوگ یم  هلثم  نب  نسح  دـشاب ». هدـناوخ  زاـمن  هبعک  رد  هک 
يرادقم مداتفا و  هار  هب  نوچ  ورب ». : » هک دندومرف  هراشا  نم  هب  ترـضح  دـعب  دـش .» دـهاوخ  (ع ) نامز ماما  هوکـشاب  دجـسم  هک  تساجنیا 

نآ لوپ  مدرم  رگا  هک  تسه  يزب  دوب ) ناپوچ  رفن  کی  هک   ) یناشاک رفعج  هلگ  رد  : » دندومرف دندز و  ادص  ارم  ترضح  نآ  هرابود  متفر 
ربارب هک  هبنـشراهچ  زور  رد  نک و  حبذ  روایب و  اجنیا  هب  ار  نآ  نک و  يرادیرخ  ار  نآ  تدوخ  لوپ  اب  دندادن  رگا  اهنآ و  لوپ  اب  دـنداد  ار 

دنوادـخ نک  قافنا  دـنراد  يراتفرگ  هک  یناـسک  ناراـمیب و  يارب  هدـنیآ  بش  رد  ار  نآ  تشوگ  تسا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدـجه  اـب 
تفه نمـض  رد  دراد و  رایـسب  يوم  تسا و  قلبا  هک  تسا  نیا  رب  نآ  تمـالع  یناـشن و  دـهد . یم  افـش  ار  اـهنآ  همه  یلاـعت ] كراـبت و  ]

زا کی  ره  هک  تسا  نآ  رگید  فرط  رد  ات  راهچ  ندـب و  فرط  کی  رد  اهنآ  زا  يات  هس  هک  تسه  زب  نآ  ندـب  رد  هایـس  دیفـس و  تمالع 
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زور داتفه  ای  تفه  اجنیا  : » دـندومرف هدز  ادـص  ارم  راب  نیموس  يارب  مداتفا  هار  هب  ًاددـجم  یتقو  دـعب  دنتـسه .» مهرد  کـی  هزادـنا  هب  اـهنآ 
ینامب زور  داتفه  رگا  دوب و  دـهاوخ  ناضمر  موس  تسیب و  ینعی  ردـق ؛ بش  اب  فداصم  نآ  ینک  تماـقا  زور  تفه  رگا  ینک  یم  تماـقا 

هب هتشگرب و  سپس  : » دیوگ یم  هلثم  نب  نسح  دنتسه .» يردق  نارگ  رایسب  بش  ود  ره  هک  تسا  هدعقیذ  مجنپ  تسیب و  بش  اب  قباطم  نآ 
« رذنم نب  یلع   » دزن دعب  مدروآ و  ياج  هب  ار  زامن  دش  حبـص  یتقو  مدرب  رـس  هب  دوب  هدش  عقاو  هچنآ  هشیدنا  رد  ار  بش  مامت  مدمآ و  هناخ 

یم همادا  نینچ  هلثم  نب  نسح  میتفر .» دندوب  هدرب  اجنآ  هب  ارم  بشید  هک  یلحم  هب  وا  هارمه  هب  دـعب  مدرک  وگزاب  يو  هب  ار  ارجام  هدـمآ و 
دجـسم دودح  اهنآ  اب  هک  دوب  ییاهریجنز  اه و  خیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندوب  هدومرف  ترـضح  هک  ار  ییاه  تمالع  ادخ  هب  دنگوس  : » دـهد

هار اـضرلا  نسحلاوبا  راوگرزب  دیـس  لزنم  فرط  هب  رذـنم  نب  یلع  هارمه  هب  سپـس  میدرک . هدـهاشم  اـجنآ  رد  دـندوب  هدوـمن  صخـشم  ار 
ایآ دنتفگ : ام  هب  دندید  ار  ام  یتقو  دنتـسه  ام  رظتنم  هناخ  رد  رانک  رد  هک  میدـید  ار  وا  ناراکتمدـخ  میدیـسر  وا  لزنم  رد  هب  یتقو  میداتفا 

راهظا نمض  هدش  هناخ  دراو  سپس  تسامش . راظتنا  رد  حبص  لوا  زا  نسحلاوبادیـس  دنتفگ : يرآ . میتفگ : دیتسه . نارکمج  یلاها  زا  امش 
زا شیپ  داد و  ياج  دوخ  رانک  رد  ارم  هداد و  ار  مالـس  باوج  لماک  مارتحا  اب  یمرگ و  هب  وا  مدرک و  مالـس  ضرع  دیـس  تمدـخ  عضاوت ،
زا يدرم  دوز  حبص  تفگ : نم  هب  یصخش  باوخ  رد  مدوب  هدیباوخ  نم  هلثم  نب  نسح  يا  تفگ : نم  هب  باطخ  میوگب  ینخس  نم  هک  نآ 
وا نخـس  هک  ارچ  نک ؛ قیدـصت  ار  نآ  تفگ  وت  هب  وا  هک  هچنآ  دـمآ . دـهاوخ  وـت  دزن  دـنمان  یم  هلثم  نب  نسح  ار  وا  هک  نارکمج  یلاـها 

همادا رد  مدوب . وت  ندـمآ  رظتنم  نونک  ات  تقو  نآ  زا  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  لاح  نیا  رد  ینک  ّدر  ار  وا  ياـه  هتفگ  اداـبم  تساـم  نخس 
راوس دعب  دنزاس  هدامآ  ار  اهبـسا  ات  دهد  یم  روتـسد  نسحلاوبا  دیـس  دـنک . یم  نایب  لصفم  روط  هب  ار  هتـشذگ  بش  نایرج  هلثم  نب  نسح 

نب نسح  دننک ؛ یم  دروخرب  یناشاک  رفعج  هّلگ  هب  نارکمج  ياتـسور  ياه  یکیدزن  رد  دننک  یم  تکرح  لحم  نآ  فرط  هب  دنوش و  یم 
هجوتم زب  یتـقو  تسا . هلگ  بقع  رد  زب  نآ  دـنیب  یم  دوش و  یم  هلگ  دراو  دـندوب  هدومرف  ترـضح  هک  قـلبا  زب  نآ  ندرک  ادـیپ  يارب  هلثم 

. درخب وا  زا  ار  نآ  ات  دروآ  یم  یناشاک  رفعج  دزن  دریگ و  یم  ار  نآ  نسح  دـناسر و  یم  وا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  دوش  یم  هلثم  نب  نسح 
هک متـساوخ  مدید  زورما  هلگ  بقع  رد  ار  نآ  یتقو  یلو  ما  هدیدن  هلگ  لخاد  ار  زب  نیا  زگره  نم  هک  دنک  یم  دای  دنگوس  یناشاک  رفعج 

دعب تسا . يزیگنا  تفگش  رایـسب  رما  نیا  دمآ و  امـش  دزن  هب  دید  ار  امـش  نوچ  الاح  اما  متـسناوتن  مدرک  شالت  هچ  ره  یلو  مریگب  ار  نآ 
نیب ار  نآ  تشوگ  دوـب  هداد  روتـسد  ترـضح  هک  روطناـمه  دـننک و  یم  شحبذ  اـجنآ  رد  دـنروآ و  یم  دجـسم  لـحم  هب  ار  زب  نآ  اـهنآ 
دوس دریگ و  یم  وا  زا  ار  نیمز  هلاس  دنچ  دوس  دـنک و  یم  راضحا  ار  ملـسم  نب  نسح  نسحلاوبا  دیـس  سپـس  دـننک . یم  میـسقت  اهـضیرم 
دیس نمض  رد  دنناشوپ  یم  بوچ  اب  ار  نآ  فقس  دننک و  یم  انب  ار  نارکمج  دجسم  دنروآ و  یم  مه  ار  قهر  ياتسور  كالما  زا  لصاح 

نآ هب  تفر  یم  اـجنآ  هب  دـش  یم  راـمیب  سک  ره  دـعب  هب  نآ  زا  درب و  یم  مـق  رد  دوـخ  لزنم  هـب  ار  اـهخیم  اـهریجنز و  اـضرلا  نسحلاوـبا 
ردیح نب  دمحم  نسحلاوبا  داد . یم  افـش  ار  ناشیا  اهنآ  هطـساو  هب  هدومرف  یلـضفت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسج و  یم  كربت  اهریجنز 
یتقو اهدعب  دندرک  نفد  دوش  یم  هدیمان  نایوسوم »  » هک يا  هلحم  رد  ار  وا  تفای  تافو  یتقو  اضرلا  نسحلاوبا  دیس  هک  مدینـش  دیوگ : یم 

رد هک  یماگنه  یلو  دور  یم  دـش  یم  يرادـهگن  نآ  رد  اهخیم  اـهریجنز و  هک  یقودنـص  غارـس  هب  دوش  یم  ضیرم  وا  نادـنزرف  زا  یکی 
[3 .] دنیب یمن  نآ  رد  اهخیم  اهریجنز و  زا  يرثا  دنک  یم  زاب  ار  قودنص 

نارکمج دجسم  بادآ  تلیضف و 

مسق ود  هب  نارکمج  سدقم  دجسم  هرابرد  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم تارضح  هب  بوسنم  تاشرافس  نانخـس و  هعومجم  رد  یلک  روط  هب 
هدمآ هنوگ  نیا  دنا  هدومرف  ینامی  رـسپ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  ینانخـس  رد  ینیوکت : تیمها  . 1 تسا . هدـش  هراشا  لئاضف  زا 

زا دوش و  عطاس  قح  رون  رثا  نیمز  نیا  رب  تساه ... . یگدولآ  همه  زا  كاپ  سدـقم و  ینیمز  نارکمج )  ) اـجنیا یناـمی  رـسپ  يا  تسا ... :
نمـض رد  نیا  رب  هوالع  ددرگ . اهبنارگ  یلاع و  اجنیا  ياهنیمز  عضاوم و  لزانم و  دـننک ... مامـشتسا  کـشم  يوب  هحیار و  مدرم  نیمز  نیا 
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يادخ تسا  فیرش  ینیمز  اجنیا  : » وگب ملـسم  نسح  هب  دوب  هدمآ  هلثم  نب  نسح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسحلا نب  ۀجح  ترـضح  ياه  هدومرف 
نیمز هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریباعت  لیبق  نیا  زا  تسا .» هداد  يرترب  تلیـضف و  نآ  هب  تسا و  هدیزگرب  رگید  ياهنیمز  زا  ار  نیمز  نیا  یلاعت 

رد دش  نایب  نارکمج  دجسم  يانب  تیاکح  رد  هک  روطنامه  . 2 تسا . یصاخ  ینیوکت  شزرا  ياراد  هنیدم  هکم و  ياهنیمز  ریظن  نارکمج 
رایـسب فیرـش  ناکم  نیا  رد  زامن  هماقا  ریظن  يدابع  لامعا  باوث  هک  دوب  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  ترـضح  ياه  هدومرف  زا  یـشخب 

لثم دروآ  ياج  هب  فیرش  ناکم  نیا  رد  شصاخ ) طیارـش  اب   ) ار زامن  تعکر  ود  نآ  سک  ره  :« هک دوب  نیا  ترـضح  نآ  ریبعت  تسا  دایز 
رادروخرب يا  هژیو  هاـگیاج  زا  دجـسم  نیا  يونعم  رظن  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  رما  نیا  تسا .» هدـناوخ  ار  زاـمن  نیا  هبعک  رد  هک  تسا  نآ 

هک تسا  یطیارش  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  زامن  تعکر  ود  سپـس  تیحت و  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  ادتبا  زین  دجـسم  نیا  بادآ  تسا .
، روما نیا  رب  هوالع  دـننک . تئارق  رخآ  ات  ار  ءالبلا » مظع  یهلا   » ياعد زامن  نیا  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  زین  لاوقا  زا  یـضعب  رد  دـش . هتفگ 
رد هدـش ، شرافـس  يربک  تبیغ  هرود  رد  اهنآ  ندـناوخ  هک  ییاهاعد  رگید  و  هبدـن »  » ياعد ریظن  نامز  ماما  صوصخم  ياهاعد  ندـناوخ 

. تسا بسانم  ناکم  نیا 

یقرواپ

ار هصق  نیا  خیرات  یهاشنامرک  یلع  دمحم  اقآ  لیلج  ملاع  : » دنـسیون یم  نارکمج  دجـسم  يانب  تیاکح  لقن  زا  دـعب  يرون  ثدـحم  [. 1]
زا لبق  قودص  خیش  تافو  اریز  تسا ؛ هدوب  لاس 373 ق . لصا  رد  هدش و  هابتشا  نتـشون  رد  ًارهاظ  یلو  تسا  هدرک  لقن  لاس 393 ق . رد 

موحرم . 1 هلمج : زا  تسا  هدـش  رکذ  فورعم  ياـهباتک  رد  مه  يرگید  ياـهتروص  هب  زاـمن  تعکر  ود  نیا  [. 2 . ] دـشاب یم  لاس 390 ق .
راب ال دص   ) لیلهت زا  یلو  دنک  یم  لقن  زامن  زا  دعب  يارب  ار  یئاعد  زامن  لصا  رکذ  زا  دعب  حاجنلا  زونک  رد  ریسفت ) بحاص   ) یسربط خیش 

تاوعد باتک  رد  يدنوار  هَّللا  لضف  دیـس  موحرم  . 2 دروآ ؛ یمن  نایم  هب  يرکذ  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  تاحیبست  و  هَّللا ) الا  هلا 
هبترم و کی  دمح  یتعکر  ره  رد  تسا  تعکر  ود  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  زامن  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) نیموصعم ياهزامن  نمض  رد 

دیس موحرم  . 3 وا ؛ لآ  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ رب  تاولـص  هبترم  دص  زامن  زا  دعب  نیعتـسن » كایا  دبعن و  كایا   » هبترم دص 
ءافخلا حرب  ءالبلا و  مظع  یهلا   » ياعد هک  تسا  هدومرف  یلو  دـنک  یمن  رکذ  ار  تاولـص  هبترم  دـص  رکذ  عوبـسال  لامج ا  رد  سوواط  نب 

رد هک  يرون  نیـسح  ازریم  يوأملاۀـنج  باتک  متـشه  تیاکح  زا  سابتقا  [. 3 ... ] دوش و هدـناوخ  زامن  زا  دـعب  رخآ  ات  ءاـطغلا »... فشکناو 

ُ ْ
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