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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  تموکح 

باتک تاصخشم 

مالسلا هیلع  نیسحماما  هاگدید  زا  تموکح  ناونع : 
( رگ فیصوت  () (ع یلع نب  نیسح  موس  ماما  ناگدنروآدیدپ : 

( روآدیدپ ) یچردنب اضر  دمحم 
1387 یچردنب ، اضر  دمحم  مق : رشن :  تیعضو 

نتم عون : 
هلاقم سنج : 

یکینورتکلا
یسراف نابز : 

 ( ع نیسح (  ماما  تیالو  رگفیصوت : 
 ( ع نیسح (  ماما  لاعفا 

رکنم زا  یهن  فورعمهب و  رما 

همدقم

ار هللا  راث  بقل  داد و  تیرشب  همه  هب  یگدازا  يدرمدار و  سرد  شاهنادواج  مایق  اب  هک  ادهشلا ، دیس  یلع ، نب  نیسح  ترضح  دیهـش  ماما 
نا زا  هک  تسا  ینانخس  تاملک و  ینارون ، ياهعاعش  نیا  زا  یکی  و  دنکیم . یناشفا  وترپ  دبا  ات  نابات ، دیـشروخ  نانوچ  دومن ، دوخ  هژیو 
زا هدنام  ياج  رب  ثیداحا  زا  یکی  دنریگیم . هرهب  تانایب  نیا  زا  تیرشب  همه  دیاش  ناناملسم و  هکلب  نایعیش ، هدنام و  ياجرب  ّقحرب ، ماما 
هب هدش و  جرد  دشابیم ، (ع ) راهطا همئا  تاملک  زا  سیفن  ياهعومجم  هک  لوقعلافحت ، روهشم  باتکرد  هک  تسا  یثیدح  ع )  ) ترـضح

تابثا یمالسا و  تموکح  رما  رد  اهقف  تیالو  ترورـض  رد  ناروشیدنا  زا  يرایـسب  ینابم  زا  یکی  تسا و  روهـشم  روما » يراجم   » تیاور
رکذ نآ  دروم  رد  ار  دوخ  ياه  تشادرب  نا ، يدنـس  یـسررب  ثیدـح و  نتم  رکذ  اـب  لاـقم ، نیا  رد  اـم  . دـشابیم روهـشم  تیاور  نیا  نا ،

. مییوجیم ددم  راک  نیا  رد  ع )  ) موصعم یلو  نآ  یسدق  حور  زا  مییامنیم .

نآ همجرت  ثیدح و  لماک  نتم 

هب هک  ار  یمالـسا  ياملع  زا  یهورگ  تسا ، هدومرف  داریا  فورعم  هب  رما  هرابرد  هک  هباطخ  کی  زا  یـشخب  رد  ع )  ) ادهـشلا دیـس  ترـضح 
هب دیاب  هک  يروما  ّتلع ، نیدب  دـنیامنیمن و  لمع  شیوخ  ینید  هفیظو  هب  نامز ، همکاح  هاگتـسد  اب  يراک  شزاس  يراگنا و  لهـس  ّتلع 

مالـسا نادنمـشناد  نآ  زا  دـیاب  ًاتدـعاق  هک  ار  تیمکاح  قح  نارگید  هتفرگ و  رارق  رگمتـس  ياهتلود  رایتخا  رد  دریگ ، ماجنا  املع  تسد 
متنک ول  ءاملعلا  لزانم  نم  هیلع  متبلغ  امل  ۀبیصم  ساّنلا  مظعا  متنا  و  :» دنیامرفیم نینچ  هدرک و  شنزرـس  تمالم و  دناهدرک ، بصغ  دشاب ،
متبلس امو  ۀلزنملا  کلت  نوبولسملا  متناف  همارحوهلالح ، یلع  ءانمالا  هللااب » ءاملعلا  يدیا  یلع  ماکحالا  رومالا و  يراجم  ّناب  کلذ  ، نورعشت
روما تناک  هللا  تاذیف  ۀنوؤملا  متلّمحت  يذْالا و  یلع  متربص  ولو  ۀحـضاولا . ۀنّیبلا  دـعب  ۀنّـسلا  یف  مکفالتخاّوقحلا  نع  مکقّرفتب  ّالا  کلذ 

تاهبـشلاب و نوـلمعی  مهیدـیا ، یف  هللا  روـما  متملـساو  مکتلزنمنم  ۀـملظلا  متنّکم  مکّنکلو  عـجرت ، مکیلاو  ردـصت  مکنعو  ّدرت  مـکیلع  هللا 
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نمف مهیدیا  یف  ءافعـضلا  متملـساف  مکتقرافم  یه  یتلا  ءایحلاب  مکباجعاو  توملا  نم  مکرارف  کلذ  یلع  مهطّلـس  ، تاوهـشلا یف  نوریـسی 
املع ماقم  اریز  تسا ، رتشیب  مدرم  همه  زا  املع ]  ] امش یگراچ  یب  تبیـصم و  ؛... بولغم ۀشیعم  یلع  فعـضتسم  نیبو  روهقم ، دبعتـسم  نیب 

یمالـسا و روشک   ] روما نایرج  هک  یلاحرد  دیدومنن ، نآ  هب  یهّجوت  چـیه  امـش  یلو  دـنتفرگ ، ناتتـسد  زا  روز  اب  ار  تموکح ] يربهر و  ]
نیما هک  اهنآ  دشاب ، دننکیم ] هفیظو  ماجنا  ادخ  تاروتـسد  اب  دروم  نیا  رد  هک   ] یهلا ياملع  تسد  هب  دـیاب  نا  ماکحا  و  ناملـسم ] مدرم 

امـش و يرود  ّتلع  هب  رگم  دوبن ، نیا  تسا و  هدـش  بلـس  امـش  زا  تلزنم  ماـقم و  نیا  هنافـساتم ]  ] یلو دنـشابیم . ادـخ  مارح  لـالح و  رب 
نشور و بلطم  نینچ  رد  دوبن  هتسیاش  هتبلا   ] شاینـشور حوضو و  همه  نآ  اب  (ص ) هللا لوسر  ّتنـس  رد  ناتفالتخا  ّقح و  هار  زا  ناتفارحنا 
دوبیم و امـش  تسد  هب  یهلا  روما  مامز  دـیدوب ، هدومن  لّمحت  ربص و  ار  اهتّقـشم  ادـخ  رطاـخ  هب  امـش  رگا  و  دـینک ] فـالتخا  یحـضاو 
ماقم و دیدومن و  زاب  ار  نارگمتـس  هار  ناتدوخ ، امـش  یلو  تشگیم ، زاب  ناتدوخ  هب  زین  شاهجیتن  دـشیم و  رداص  امـش  فرط  زا  ماکحا 
سدح و يور  زا   ] تاهبـش رد  اورپ  نودب  نانیا  هک  اجنآ  ات  دیدرک ، راذگاو  ناشیا  هب  ار  یهلا  ياهراک  دـیدرپس و  اهنآ  هب  ار  نات  تلزنم 
هب ناـت  یگتـسبلد  گرم و  زا  امـش  رارف  زج  يزیچ  ناـنیا  هطلـس  ّتلع  هتبلاو  دـنتفرگ  شیپ  ار  ینارتوهـش  هار  دـننکیم و  لـمع  ناـمگ ]
نا ات  دـیدرپس ، نانآ  تسد  هب  ار  ناگراچیب  نافیعـض و  امـش  تسین . دـش ، دـهاوخ  ادـج  امـش  زا  مه  ًاـمتح  هک  نا  ياهتّذـل  یگدـنز و 

...«. دنداد رارق  یگدنز  يانگنت  رد  دندرک و  فیعض  زین  ار  یخرب  دندروآ و  رد  دوخ  ّتیدوبع  یگدنب و  هب  اریخربهک 

ثیدح يدنس  یسررب 

رد هدش و  جرد  ثیدح 16  یضاق ، تافـص  باوبا  باب 11  زا  لئاسولا  كردتـسم  باتک  موس  دـلج  هحفص 188  رد  فیرـش  تیاور  نیا 
« یناّرح هبعش  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  ، » فیرـش باتک  نیا  ّفلؤم  . تسا هدش  رکذ  زین  لوقعلا  فحت  باتک  هحفص 169 
رد ییالاو  تناکم  زا  يو  دشابیم . م.1381 ق ) « ) قودص خیش   » ردقلا لیلج  ملاع  اب  رـصاعم  يرمق و  مراهچ  نرق  نادنمـشناد  ناگرزب  زا 

یلو هدومن . دای  تمظع  لیلجت و  اب  يو  زا  تسا ، هتـشاگن  ار  وا  لاح  حرـش  هک  سک  ره  هک  يروط  هب  تسا ، رادروخرب  هیماما  ياملع  نیب 
هلسُرم تروص  هب  ار  نانآ  هدرک و  يراددوخ  اهنآ  دانسا  رکذ  زا  لوقعلا  فحت  ثیداحا  نیودت  رد  تسین ، مولعم  هک  یلیالد  هب  هنافـساتم 

اج نا  زا  دومن . ّتقد  ثیداحا  ناـیوار  لاوحا  رد  ناوتب  اـت  هدرکن  لـقن  ار  ع )  ) راـهطاهمئا دوخ و  نیب  ياههطـساو  ینعی  تسا ؛ هدومن  رکذ 
رد ّفلؤم  دوخ  تسا . هتفرگ  رارق  اهقف  زا  یعمج  لوبق  دروم  شباتک  تایاور  تسا ، هعیش  یلمع  یملع و  مهم  ياهتیصخش  زا  ّفلؤمهک 

تسد هب  ناگرزب  زا  عامس  قیرط  زا  ار  اهنآ  رتشیب  مدرک و  فذح  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  ار  ثیداحا  دانسا  نم  : دیوگیم نینچ  شباتک 
نیا رد  عطاق  میمـصت  دومن و  دامتعا  زین  شباـتک  رد  روکذـم  ثیداـحا  هب  تسا  نکمم  یناّرح ، صخـش  هب  داـمتعا  قیرط  زا  اذـل  ... ماهدروا
یلع نینمؤملا  ریما  الوم  هب  ار  ثیدح  نیمه  هحفص 169  رد  هدنـسیون  . دراد ار  هنیمز  نیا  رد  داهتجا  دصق  هک  تسا  طوبرم  یهیقف  هب  هراب ،

. دوب دهاوخ  رتحیحص  ع )  ) ادهشلا دیس  نیسح  ماما  هب  نا  باستنا  ثیدح ، لماک  نتم  رد  رتشیب  تقد  اب  یلو  هدادتبسن ، (ع )

فیرش ثیدح  دافم  یهقف  یسررب 

روما هرادا  رد  هک  ییاملع  ینعی  هللااب » ءاملع   » تسد هب  دـیاب  یمالـسا  روشک  روما  هرادا  هک  دـیایم  تسد  هب  یبوخ  هب  ع )  ) ماـما تاـنایب  زا 
رودـص روشک و  روما  شدرگ  ؛ هللااـب ءاـملعلا  يدـیا  یلع  ماـکحالاو  رومـالا  يراـجم  .» دریگ تروص  ، دـنراد هجوـت  نآ  یهلا  هبنج  هب  مدرم ،
هزرابم هب  دیدرکیم و  ربص  املع )  ) امش رگا  هک : دنکیم  هراشا  دعب  تاملک  رد  ترـضح  سپـس  «. دشاب یهلا  ياملع  تسد  هب  دیاب  ماکحا 

امـش بناج  زا  تموکح  نامرف  رودص  نآ و  هرابرد  يریگمیمـصت  دشیم و  عاجرا  امـش  هب  یمالـسا  ّتلم  هرادا  هنیآ  ره  دـیدادیم ، همادا 
ناناملـسم و رب  تسایر  هک  دـیآیم  تسد  هب  تحارـص  لامک  اب  تانایب ، نیا  زا  ... دـشیم شرازگ  امـش  هب  شاهجیتن  تفرگیم و  تروص 
هک یتـموکح  هک ، نا  هجیتـن  . تسین یلمع  قـیرط ، نیا  زا  زج  ادـخ  تموـکح  اریز  تـسا ، یهلا  ناربـهر  هتـسیاش  اـهنت  یمالـسا  تموـکح 
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زا دشابیم . هیقف » تیالو   » موهفم نامه  نیا ، تسا و  یهلا  ياملع  ِمّلسم  ّقح  دناهدرک ، رارقرب  هبلغ  روز و  اب  ناملسم  ياهّتلم  رب  اهتلود 
توهـش و لهج و  تموکح  نیرئاـج : تموکح  :1 ـ  دشابیم مکاح  ناناملـسم  نایم  رد  تلود  تموکح و  عون  ود  ادهـشلا ، دیـس  هاگدید 

هللا تموکح  هک  افعـض  زا  يریگتـسد  تلادع و  ملع و  تموکح  یهلا : ياملع  تموکح  ؛2 ـ  تّمارب هنابصاغ  هطلس  نافیعض و  ندیشکدنب 
.د) دوب هللا  تموکح  نتـشاد  اـپرب  توغاـط و  تموـکح  ندرک  نوگنرـس  يارب  (ع ) ادهـشلا دیـس  يـالبرک  ناـشخرد  تضهن  ًامّلـسم  . تسا
رد یتح  اهقف  تیالو  هک  دیایم  رب  نینچ  (ع ) ادهشلا دیس  نانخـس  زا  ( هیقف و  ع )  ) ماما تیالو  ینامزمه   ) فیرـش ثیدح  زا  رگید  یتشادرب 

کلذ متبلسام  ۀلزنملا و  کلت  نوبولسملا  متناف  :» دیامرفیم دوخ  رـصع  ياملع  هب  باطخ  ناشیا  هکارچ  تسا ، تباث  زین  موصعم  ماما  نامز 
تـسد زا  ار  نا  فالتخا  يراگنا و  لهـس  اـب  ناـتدوخ  امـش  یلو  دوب ، یم  امـش  تسد  هب  دـیاب  تموکح  ناـیرج  ؛... قحلا نع  مکقّرفتب  ّـالا 

سپ دراد ، تیولوا  اهتیالو  همه  رب  ع )  ) موصعم تیـالو  لاؤس : . تسا هداد  مه  دوخ  ناـمز  ياـملع  هب  ار  قح  نیا  ع )  ) ماـما ینعی  .« دـیداد
نیا عون  ود  ره  دوجو  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  ؟ دـشاب تموکح  قح  بحاص  موصعم  ماـما  اـب  ناـمزمه  دـناوتیم  هللااـب  ملاـع  هیقف و  هنوگچ 

تیالو رگید ، ترابع  هب  نا و  ضرع  رد  هن  تسا ، ع )  ) ماما تیـالو  لوط  رد  هیقف  تیـالو  هک  ارچ  درادـن ، یلقع  یملع و  روذـحم  تیـالو 
ریاس دننامه  زین  یمالـسا  تموکح  بیترتنیدب ، دـنلامعا . لباق  نامز  کی  رد  ود  ره  یهتنم  دـشابیم ، ع )  ) نیموصعم تیالو  عورف  زاهیقف 

ياراد نآ ، رب  هوالع  دوب و  دهاوخ  موصعم  صخـش  اب  ع )  ) ماما روضح  نامز  رد  هک  دـشاب  یتیزکرم  ياراد  مه  دـیاب  یفرع  ياهتموکح 
موصعم دـمتعم  ياهقف  اـملع و  تسد  هب  یعرفياـهتموکح  نیا  تسهزین . دـنايزکرم ، تموکح  هعومجم  ریز  هک  یّلحم  ياـهتموکح 

هدـهع رب  ار  تموکح  ّلک  يربهر  ع ،)  ) نیموصعم تباین  هب  ناـمز ، هب  هاـگا  ملعا و  هیقف  (ع) ماـما تبیغ  ناـمز  رد  اـّما  دـش . دـنهاوخ  هرادا 
تـسا یهیدـب  دوش . رازگرب  یهلا  تموکح  ، عومجم رد  ات  درک  دـنهاوخ  هفیظو  ماجنا  یعرف  بصانم  رد  هتـسیاش  نینمؤم  ریاس  دریگیم و 

رد دـنک . راذـگاو  نمؤم  قوثو و  دروم  دارفا  هب  تلاـکو  اـی  نذا  هقیرط  هب  ار  یتموکحقوقح  فیاـظو و  زا  یـشخب  دـناوتیم  مکاـح  هیقف 
لـصا یهقف  ینابم  زا  یکی  عقاو  ردوتسا  هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ًاتحارـص  یـساسا  نوناق   110 لصا رخا  دـنب  رد  ام ، هعوضوم  قوقح 

. تسا روبزم  فیرش  ثیدح  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  مجنپ 

اضق تیالو  اوتف ، تیالو  يربهر ، تیالو  رب  ثیدح  تلالد 

یّلک و روما  ینعی  يربهر : تیـالو  :1 ـ  دـش لئاق  تیالو  عون  هس  یمالـسا  هعماج  ربهر  يارب  ناوتیم  ینوناق ، یهقف و  ینابم  زا  هدافتـسا  اب 
نایب اوتف : تیـالو  2 ـ  ؛) ناریا یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  و 107  لوصا 110  دافم   ) تسا ربهر  هدـهع  رب  هعماج  نالک  ياـهتسایس 

: اضق تیـالو  ؛3 ـ  تساهعماـج یهلا  ناربهر  فیاـظو  زا  یـشخب  مدرم  یـصوصخ  طـباور  یـصخش و  روما  رد  ینید  تاروتـسد  ماـکحا و 
مهاوقت تلادـع و  طیارـش  دـجاو  هدوب و  یمالـسا  ماـکحا  هب  ملاـع  هک  دریگ  تروص  یناـسک  تسد  هب  دـیاب  تاـموصخ  عفر  یـسرداد و 

هدوب و هعماج  تموکح و  هرادا  يارب  مزال  ياهراک  هلمج  زا  روبزم  روما  هیلک  (. یـساسا نوناق  110 و 157  لصا زارف 6  دنب ب  دافم  ) دنشاب
، يربهر سپ  دـشاب . یهلا  ياملع  تسد  هب  دـیاب  هیراج  روما  ینعی  دومن ؛ ریبعت  هیراج » روما   » هب نا  زا  ناوتیم  هک  هدوب  روما  يراـجم  ءزج 

. تسا هیقف  نوئش  زا  يو ، تبیغ  رد  و  ع )  ) ماما نوئش  زا  هس  ره  یسرداد ، اوتف و 

هتکن

اهراک نتخادنا  نایرج  هبو  تموکح  تیعورـشم  هوحن  یلو  تسا ، نانا  يربهر  اهقف و  یّلک  تارایتخا  تابثا  هب  رداق  اهنت  فیرـش ، ثیدح 
رگید و لیالد  زا  ار  روما  نیا  لیصفت  دیاب  هکلب  دیایمن ، تسد  هب  نا  زا  یسرداد  یگنوگچ  ای  یهقف و  ماکحا  طابنتـسا  هوحن  نینچ  مه  و 

رگید لیالد  اب  دیاب  يوناث ، ای  یلّوا  مکح  ناونعهب  هریغ  لاوما و  رد  فّرـصت  زاوج  مدع  ای  زاوج و  اذل  دومن . طابنتـسا  یعرـش  رّرقم  دعاوق 
زاین دشاب ، هتـشاد  دوجو  دیدرت  نا  تیعورـشم  رد  هک  يروما  هیلک  تسا  یهیدب  تسا و  جراخثیدح  نیا  هدهع  زا  نا  تابثا  دوش و  تباث 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comتموکح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 12زکرم  هحفص 8 
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. دراد تسا ـ  هربخ  نف و  لها  دوخ  هک  هیقف ـ  طابنتسا  هب 

هجیتن

، نا دییقت  قالطا و  هزوح و  هنماد و  یلو  دوب ، دهاوخ  یبهذم  یسایس و  بصنم  ود  ياراد  طیارـشلا  عماج  هیقف  فیرـش ، ثیدح  بجوم  هب 

ُ ْ
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به بررسی دالیل دیگري نیازمند است.
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