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تنس لها  تایبدا  رد  دوعوم  يدهم  ترضح  دالیم 

: هدنسیون

سیونشوخ رفعج 

: یپاچ رشان 

نایبت یگنهرف  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تنس لها  تایبدا  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) دوعوم يدهم  ترضح  7دالیم 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

تنس لها  مظن  تایبدا  رد  يدهم  ترضح  8تدالو 

یفنح 8یفکصح 

یفنح نولوط  نبا  نیدلا  8سمش 

( ماج خیش   ) یماج 9دمحا 

یفنح يروباشین  10راطع 

یبرع نبا  نیدلا  ییحم  10خیش 

یفنح یمور  11يولوم 

یعفاش ناهبزور  نب  11لضف 

يروزرهش يدنبشقن  دلاخ  12انالوم 

( كاکح هب  فورعم   ) يرداق ینابلاط  دومحم  جاح  اتسوم  13ام 

تنس لها  زا  يرعاش  زا  14ياهدیصق 

مداخ هللادبع  ازریم  جاح  اتسوم  14ام 

هدوتس میهاربا  دیس  15داتسا 

یعفاش یجنلبش  17نمؤملادبع 

یعفاش یکم  یمتیه  رجح  17نبا 

یفنح 17يزودنق 

تنس لها  يرثن  تایبدا  رد  يدهم  ترضح  18تدالو 

18هراشا

یعفای 18همالع 
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يزیربت یئالبرک  ینیسح  18ظفاح 

تنس لها  تایبدا  رد  راظتنا  19يهژاو 

19هراشا

البنلا مالعا  ریس  رد  یبهذ  نیدلا  19سمش 

یناگوش 19یضاق 

يراخب یچونق  نسح  قیدص  دمحم  19دیس 

20همتاخ

22یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  23هرابرد 
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تنس لها  تایبدا  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) دوعوم يدهم  ترضح  دالیم 

باتک تاصخشم 

تنس لها  تایبدا  رد  دوعوم  يدهم  ترضح  دالیم  ناونع : 
( رگ فیصوت  () مالسلا هیلع   ) نامز ماما  ناگدنروآدیدپ : 

( روآدیدپ ) سیونشوخ رفعج 
نتم عون : 

هلاقم سنج : 
یکینورتکلا

یسراف نابز : 
نایبت یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  اوتحم :  بحاص 

دلوت رگفیصوت : 
ننست لها 

1387 نایبت ، یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  مق : رشن :  تیعضو 
 : - شیاریو
 : هصالخ
 : بطاخم

هحفـص يور  زا  ناونعبو  یناهج  هکبـش  یـسرتسد : هویش  IE6 یبرع + ؛ نوـتم  یناـبیتشپ  اـب  زودـنیو 98 ؛ + متـسیس : تاموزلم   : , تشاددای
یکینورتکلا ياه  هدادناونع  شیامن 

oai:tebyan.net/7180 هسانش : 
1387/12/15 دروکر :  داجیا  خیرات 
1387/12/15 دروکر :  رییغت  خیرات 

1389/6/28 تبث :  خیرات 
ناگیار لاتیجید :  ءیش  تمیق 

همدقم

هب صاصتخا  تسا  هدـش  دـّلوتم  ترـضح  نآ  هک  نیا  و  فیرـشلا ، هجرف  هللا  لّجع  يدـهم ، ترـضح  هب  داقتعا  يرایـسب ، رّوصت  فالخ  رب 
نوگاـنوگ بهاذـم ، زا  ّتنـس ، لـها  تاـیبدا  رد  یعیـسو  يهنماد  زراـب و  تلزنم  هاـگیاج و  هلئـسم  نیا  هکلب  درادـن ، هیرـشع  اـنثا  يهـعیش 
هعوـمجم هس  زا  ًاتدـمع ، تاـیبدا ، نیا  رهظم  . تسا هدـش  هتفگ  رعـش ، اـی  رثـن  روـط  هب  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  يهمه  تاـیبدا  زا  دارم  . دراد

اهدیجمت و حیادم و  اهفیصوت و  . 2. بقانم لئاضف و  تایاور  ثیدح و  خیرات و  ریـسفت و  بتک  . 1: زا تسا  ترابع  هک  دوشیم  لیکشت 
ثاریم يهعلاـطم  اـب  . تسا رعـش  لکـش  هب  هک  ییاـهتاجانم  تالّـسوت و  حـیادم و  اهفیـصوت و  . 3. تسا رثـن  لکـش  هب  هک  ییاـهفیرعت 
يهمه زا  ناشيارعـش ، اـملع و  زا  ّتنـس ، لـها  زا  يریثک  عمج  هک  دروخیم  مشچ  هب  راکـشآ ، روط  هب  تقیقح  نیا  ّتنـس ، لـها  بوتکم 

رد دوشیم و  هدرمش  ماما  نیمهدزاود  و  مالّسلاهیلع )  ) يرکسع نسح  ماما  دنزرف  جع ،) ) يدهم ترضح  هک  نیا  هب  اهشیارگ ، و  بهاذم ،
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( جع ) يدهم ترـضح  فیـصوت  کی ) : دیآیم تسد  هب  عوضوم  ود  زا  بلطم ، نیا  دنراد و  داقتعا  تسا  هدیدرگ  دلوتم  يرجه  لاس 255 
ملسم يراخب و  حیحـص  رد  هک  تسا  یماما  هدزاود  زا  ماما  نیرخآ  وا ، هک  نیا  تسا و  مالّـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح  دالوا  زا  هک  نیا  هب 

« دمحم ، » شدج مان  دننام  وا ، مان  و  مالّسلاهیلع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دنزرف  اهنت  ترـضح ، نآ  هک  نیا  ود ) . دراد هراشا  نانآ  ددع  هب  [ 1]
. تسا

تنس لها  مظن  تایبدا  رد  يدهم  ترضح  تدالو 

یفنح یفکصح 

، يومح توقای  تسا . هدوب  لاس 551 ه  رد  وا  تافو  هدوب و  يرجه  مشش  نرق  رادمان  ياملع  زا  یفکـصح ، يهمالـس  نب  ییحی  لضفلاوبا 
هب هجرف ، هللا  لّجع  يدهم ، ترضح  زا  هک  تسا  ّتنـس  لها  زا  یناسک  نیتسخن  زا  وا ، دیاش  تسا . هدروآ  ءابدألا  مجعم  رد  ار  وا  يهمجرت 

کی نمـض  رد  وا ، دربیم . ماـن  دراد » داـقتعا  وا  هب  هّیماـما  يهعیـش  هک  يدـهم  نآ   » ناونع هب  و  ماـما » نیمهدزاود   » ناوـنع هب  رعـش ، ناـبز 
یمحلب ٌجوزمم  تاهیهُدحجأ  مأ  هب  ًانالعإ  ِّرُقا  له  تیبلا  لهأ  ّبح  نع  یلئاس  :و  دـیوگیم یبرع ، يابیز  غیلب و  نابز  هب  لّصفم ، يهدیـصق 

ُّیلع ُهوـلتی  یـسوم و  رفعج  نـبا  قداـصلا و  رفعج  ودـمحم  هـُنبا  ٌیلع و  ّمـث  هَدـعب  نانــسحلا  ٌةردـیحُدَشَّرلاو و  يدُـهلاوه  ُمُـهُّبُح و  یمد  و 
نا یتداس و  یتمئا و  مه  ٌموقُدقتعملا  نسحلا  نب  دمحم  هَوِلت  ولتی  یلاتلا و  نسحلاُدّدـسملا  ُهنبا  ٌّیلع و  مث  ٌدـمحم  ُهنبا  مث  اضرلا  ینعاُدیـسلا 

ار نآ  اـی  منک ، رارقا  نآ  هب  راکـشآ  روـط  هب  اـیآ  : » یـسرپیم تـیب  لـها  تـّبحم  يهراـبرد  نـم ، زا  هـک  یـسک  يااودـّنف  ٌرـشعم و  یناـَحل 
، نسح وا ، زا  سپ  و  یلع ، . تسا هدش  هتخیمآ  منوخ  تشوگ و  اب  يده  يهمئا  تبحم  هکلب  منک )! راکنا  ار  تبحم  نیا  هک  ! ) تاهیه « راکنا

مدوصقم راوگرزب -  یلع  شدنزرف  وا ، لابند  هب  .و  یسوم [ ینعی  ] رفعج دنزرف  و  قداص ، رفعج  و  دّمحم ، شدنزرف  و  یلع ، سپـس  نیـسح ،
نـسح دـنزرف  دّـمحم  ینعی ، دـیآیم ، وا  لابند  هب  هک  نآ  نسح و  شدـیؤم  دـنزرف  یلع و  سپـس  دّـمحم  شدـنزرف  سپـس  تسا ،-  اـضر 

دننیـشنب و لادـج  هب  نم  اب  نانآ  يهرابرد  یهورگ ، هچرگ  دـنانم ، نارورـس  ناماما و  یگمه  ناـنیا ، . تسا مداـقتعا  دروم  هک  يرکـسع ) )
یناهفصا دامع  و  ص 183 ) ج 3 ، مظتنملا ،  ) باتک رد  یفنح ، يزوج  نبا  ار  هدیصق  نیا  . دننک لاطبا  نانآ  يهرابرد  ارم  يهدیقع  دنهاوخب 

رعش نیا  تسا ، نولوط  نبا  نیدلا  سمش  فیلات  هک  رشع  انثالا  ۀمئالا  مان  هب  یباتک  ردص  رد  زین  . دناهدروآ رصعلا ) ةدیرخ   ) دوخ باتک  رد 
[2  ] باقلالا ینکلا و  رد  یمق  سابع  خیش  موحرم  و  نیمّدقتم ، زا  خیراتلا ) یف  لماکلا  بحاص   ) ریثا نبا  هچرگ  ار  صخش  نیا  . تسا هدمآ 

یعفاش کی  وا  هک  نیا  مالعا  هناگ و  هس  يافلخ  زا  وا  عافد  و  هدیصق ، نیمه  رد  وا ، نخس  يهمتت  یلو  دناهدرک ، دادملق  هعیش  نیرّخأتم ، زا 
ینإ مکریغ  یضغبب  مکاوهأ  تسل  :و  میناوخب مه  اب  . تسا دوخ  بهذم  هب  دنباپ  ّتنس و  لها  زا  يدرف  يو ، هک  دهدیم  ناشن  تسا  بهذم 

یبهذم ُیعفاشلا  وَدِجأ  امیف  هللا  ِقلخ  ُلضفأ  هَدعب  ُءافلخلا  ُدمحمُدسفم و  ٌیجراخ  وأ  هتقفاو  یّننا  ٌیضفار  نظی  الفدُعـسأال  مکب  یقـشأ  نذإ 
نیا رد  هک  ارچ  مرادیم .. ضوغبم  ار  اـفلخ  تیب ، لـها  امـش  ّتبحم  تّدوـم و  راـنک  رد  نم ، هک  دوـشن  ناـمگدَّیؤم  ِِهلوـق  یف  ّهنـأل  ُهبهذـم 
نامگ دسفم ، یجراخ  ای  هعیش ) ینعی   ) یضفار چیه  سپ  . دنمتداعـس تخبشوخ و  هن  موشیم ، تخبدب  امـش ، يهلیـسو  هب  نم ، تروص ،

، یعفاش بهذـم  ماهتفای و  نم  هک  دـنیادخ  قلخ  نیرتهب  وا ، زا  سپ  يافلخ  دّـمحم و  . ماقفاوم افلخ ، نتـشاد  ضغب  رد  وا ، اب  نم ، هک  دـنکن 
! تسا هدش  دییات  شامالک ، رد  وا ، اریز  تسا ؛ نم  بهذم 

یفنح نولوط  نبا  نیدلا  سمش 

مولع زا  یمالـسا  یلومعم  مولع  رب  هوالع  هک  تسا  ّتنـس  لها  ياـملع  زا  يرجه ) یفوتم 955   ) نولوط نب  یلع  نب  دّـمحم  نیدـلا  سمش 
مهیلع ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  هب  يرفاو  يهقالع  وا  . دوب قشمد  ياملع  دزن  يدنلب  سب  تلزنم  ياراد  يو ، تشاد . يدایز  هرهب  یبدا 
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لها عبانم  زا  طقف ، نآ  رد  تشاگن . رشع  انثالا  ۀمئالا  مان  هب  تیب  لها  يهریـس  ّتیـصخش و  یفّرعم  رد  لقتـسم  یباتک  اذل  تشاد . مالـسلا )
زا یکی  يوس  زا  ًاریخا ، باتک ، نیا  . تسا هدروآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يهناگهدزاود  ناماما  کیاکی  يهرابرد  یعماـج  بلاـطم  ّتنس ،

( یبرع کلامم  رد  اسیلک  شقن  فورعم  باتک  فلؤم   ) دـجنملا نیدـلا  حالـص  رتکد  ياقآ  نانبل ، ّتنـس  لـها  فورعم  قّقحم  نادنمـشناد 
نیا يادتبا  رد  نولوط ، نبا  ياقآ  . دیسر پاچ  هب  يدالیم ، لاس 1958  دودح  رد  توریب ، راد  رداص و  راد  تاراشتنا  يهلیسو  هب  حیحصت و 
دروم ار  ناماما  کی  کی  ّتیصخش  سپس  تسا و  هدروآ  لماک  روط  هب  دشابیم ، تیب  ياراد 48  هک  ار  یفکصح  ياقآ  يهدیصق  باتک ،

هتفریذـپ یفنح ، یفکـصح  هب  ار  هدیـصق  نیا  باـستنا  وا ، مکی -  : تسا هلئـسم  ود  يهناـشن  تقیقح ، رد  بلطم ، نیا  . تسا هداد  رارق  ثحب 
یبلاطم يدهملا  ۀجحلا  ناونع  و  يهرامـش 12 »  » تحت هک  نیا  بلاج  يهتکن  . تسا هتفریذپ  زین  ار  هدیـصق  نیا  ياوتحم  هکنیا  مود -  . تسا

نینچ يدهم ، ترـضح  يهرابرد  ار  شنانخـس  وا  تسا . هدروآ  ّتنـس  لها  عبانم  زا  هجرف ، هللا  لّجع  دوعوم ، يدـهم  ترـضح  يهرابرد  ار 
اـضرلا یلع  نب  داوجلا  دّمحم  نب  يداهلا  یلع  نب  نسحلا  نب  ُدّمحم  مساقلا  وبأ  وه  نسحلا و  نب  ُدّمحم  ُهنبا  مهرـشع  یناث  :و  دنکیم زاغآ 

، سپـس . مهنع هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دّـمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب 
مدقتملا هُدلا  یفوت و  اّمل  و  هنس 255 ، نابعش  فَصتنم  ۀعمجلا ، موی  هنع ، هللا  یضر  ُهتدالو ، تناک  : دسیونیم نینچ  نیا  رطـس ، دنچ  زا  سپ 

نآ دالیم  لاس  دروم  رد  مه  و  فیرشلا ، هجرف  هللا  لّجع  يدهم ، ترضح  بسن  دروم  رد  مه  بلاطم ، نیا  . نینـس َسمخ  هُرمُع  ناک  ُهُرکذ ،
یناث : دـسیونیم ترـضح  بسن  يهلـسلس  رکذ  زا  سپ  شمالک  ِيانثا  رد  نولوط ، نبا  . تسا هعیـش  هّیرظن  قباطم  ًاقیقحت ، ًاقیقد و  راوگرزب ،

مئاـقلا و رَظتنملا و  هـّنأ  ُۀعیـشلا  ُمَـعزت  يذـلا  وـه  :و  دـسیونیم زین  .و  ۀّـجُحلاب فورعملا  هّیماـمإلا ، داـقتعا  یلع  رـشع ، ینثـالا  ۀـمئألا  رـشع 
یگدنز قشمد )  ) نایوما زکرم  رد  يو ، اریز ، تسا ؛ هتـشون  رگید  تاظحالم  ای  هّیقت  باب  زا  ار  بلطم  نیا  وا ، هک  دسریم  رظن  هب  . يدـهملا

ار هناگهدزاود  ناماما  هب  دوخ  تدارا  داقتعا و  قشع و  دیآیم و  رد  ناجیه  هب  ایوگ  شاهدـش ، دای  باتک  يهمتاخ  رد  يو ، . تسا هدرکیم 
تیب لآ  نم  رشع  ینثالا  ِۀمئألاب  َکیلع  : دنکیم اشنا  تسا ، تیب  لها  هب  لابقا  رب  مدرم  قیوشت  نّمضتم  هک  ابیز  یتیب  شش  يرعـش  بلاق  رد 

یسوميرولا نیب  ًارفعج  ُعدا  ُقداصلا  يرد و  ٍملع  مک  رقابلا  دّمحمُنیش  نیدباعلا  نیز  ضغب  ُنیسح و  ٌنسَح  ٍبارت  وبأرشبلا  ِریخ  یفطصملا 
ُّيدهملا دّمحم  رّهطملا  نسحلا  يرکـسعلا  وروثنم  هّرد  ُیقَّتلا  یلع  رُومعم  ُهبلق  ُّیقتلا  دمحمّیلع  ُهُردق  اضرلاب و  ُهبّقل  یلع  هنبا  مظاکلا و  وه 

نیز ونیـسح  نسح و  بارت و  وبادنرـشبلا  ریخ  یفطـصم ، نادـناخ  زا  هک  نانیاینک  هّجوت  هناگ  هدزاود  ناماما  هب  هک  داب  وت  ربرهظی  فوس 
تلصخ نیا  هب  هک  رفعج  ماما  .و  تسنادیم ار  اهشناد  ردق  هچ  هک  رقاب  دّمحمتسا  گنن  تشز و  وا ، هب  تبسن  نتشاد  ضُغب  هک  نیدباعلا 

. ناوخب اضر  شبقل  اب  ار  وا  هک  یلع  شدنزرف  و  دوب ، ضیغ  يهدـنرب  ورف  مظاک و  هک  یـسوم  .و  قداص ینعی ، دوب ، فورعم  مدرم  نایم  رد 
رارقا رعـش ، نیا  . تسا شخپ  شیاهرهوگ  هک  یقن  یلع  وتسا  دابآ  اوقت  هب  شلد  هک  یقت  دّمحم  .و  تسا الاو  دنلب و  شتلزنم  ردق و  هک  وا 

. دش دهاوخ  ّدلوتم  اهدعب  هک  نیا  هن  تساهدش  دلوتم  هجرف ، یلاعت  هللا  لّجع  هللا ، ۀیقب  ترضح  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  میقتسم  ریغ 

( ماج خیش   ) یماج دمحا 

هب یهاگ  هک  « مالسالا خیـش   » هب بّقلم  لاس 536 ،) يافوتم  ) رـصن وبا  يزیـشرت  یماج  یقمان  یلََجب  ریرج  نب  دّمحم  نب  نسحلاوبا  نب  دمحا 
لها صخاش  يابدا  و  فورعم ، ياهّیصخش  زا  رگید  یکی  تسا . هیفوص  ناگرزب  زا  دوشیم  هدیمان  ماج » ریپ   » و ماج » خیش   » »و لیپ هدنژ  »
نیا وا  . دنکیم رارقا  درک ، دهاوخ  روهظ  ناهج  حالصإ  يارب  يزور  هک  نیا  هدش و  ّدلوتم  هک  يدوعوم  يدهم  ترضح  هب  هک  تسا  ّتنس 

ار ام  نسح  ردیح ، یپ  زو  تسا  افـص  دـص  لد  رد  هظحل  ره  مردـیح  رهم  يا ز  : تسا هدورـس  تیب  رد 9  ییابیز ، يهدیـصق  رد  ار  تقیقح 
، رقاب رس و  جات  نیدباعتسا ، ایتوت  ممـشچ  ود  ردنا  نسح  هاگرد  كاخ  نیـسح  هاگ  رد  كاخ  رب  ماهداتفا  بلک  وچمهتسا  امنهر  ماما و 

كاـخ زا  ياهرذ  ونـش  ار  ناـسارخ  ناطلـس  فصو  یلاوم ! ياتساور  یـسوم ، بهذـم  تسا و  قـح  رب  رفعج ، نید  تسا  نشور  مشچ  ود 
ود رون  يرکـسعتساور  بهذم  همه  رد  مراد  تسود  ار  یقنر  یقت و  ناناملـسم ! يا  تسا -  نانمؤم  ياوشیپتساود  ار  نادنمدرد  شربق 
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هدزاود تماما  هب  یّتح  ابیز ، يهدیـصق  نیا  رد  ماـج ، خیـش  ؟ تسا اـجک  نادـیم  رد  رالاسهپـس  کـی  يدـهم  وچمه  دوب  مدآ  ملاـع و  مشچ 
. دنکیم حیرصت  موصعم ،

یفنح يروباشین  راطع 

یفنح ّتنـس و  لها  فورعم  يافرع  زا  لاسافوتم 618)  ) رکب یبا  نب  دّمحم  بلاطوبا -  ای  دـماح -  وبا  يروباشین  راطع  نیدـلا  دـیرف  خـیش 
نینچ تـسا ، هدـمآ  تافــصلا  رهظم  باـتک  رد  تـسا و  هدورــس  هناـگ  هدزاود  يهـمئأ  حدـم  رد  یلـّـصفم  يهدیــصق  ، وا تـسا . بهذــم 

نیا درک  قح ، دنرون ؛ کی  هلمج  ایلوا  ردیح  نادنزرف  هلمجنایع  رد  تیالو  متخ  یـضترم ، ناهج  رد  دش  لُسر  متخ  یفطـصم ، : دـیوگیم
ِناهج ات  رآ  بیغ  زا  میدهم  یهلا  اینیقی  ار  يدهم  دنهاوخ  ادخ  زا  نیمز  يور  ایلوا  نارازه  دص  : دیوگیم نینچ  هدیـصق ، نیا  نایاپ  ردادن 

ياناج ناج  یناهن  ینعم  همه  زو  نامز  نیا  يایلوا  متخ  وت  ياایلوا  ِجوُرب  قلخ  نیرتهب  ایقتا  جات  تسا  يداـه  يدهمراکـشآ  ددرگ  لدـع ،
ناونع هب  هجرف  هللا  لجع  يدهم ، ترـضح  زا  هنوگچ  وا ، هک  دییامرفیم  هظحالمهدمآ  ناوخ  انث  تراطع  هدنب  هدـمآ  ناهنپ  ادـیپ و  مه  وت 
تسا هدش  هتفگ  گرزب ، بیدا  نیا  تالاح  رد  هک  نیا  هّجوت  بلاجمهم  يهتکن  . دنکیم دای  دربیم ، رـس  هب  تبیغ  هدرپ  ارـس  رد  هک  يدرف 

، وا دوخ  دوشیمن . ادیپ  هحیدم  کی  شیاهباتک ، مامت  رد  دوشگن و  دوخ  رصع  يارما  كولم و  زا  یسک  حدم  هب  نابز  هاگ ، چیه  وا ، هک 
يهدورس نینچ  گرزب ، درم  نیا  لاح ، نیا  ابمتفُسن  نم ، ایند ، رهب  زا  يرُد  متفگن  سَک  حدم  شیوخ  رمع  هب  : دیوگ انعم  نیا  هب  تراشا  رد 

بلاج هک  تسا  هدورس  مالّسلاهیلع )  ) نایقتم يالوم  حدم  رد  يرگید  ییابیز  دیاصق  وا ، . تسا هدورس  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هرابرد  ییابیز 
. تسا هّجوت 

یبرع نبا  نیدلا  ییحم  خیش 

تسا ّتنس  لها  ملکتم  فوصتم و  فوسلیف ، یبرع ) نبا  نیدلا  ییحم  هب  فورعم   ) یسلدنا یئاط  یمتاح  رکبوبا  دّمحم  نب  یلع  نب  دّمحم 
دننام يدایز  ياهباتک  وا ، تفاـی . تاـفو  يرجه  لاس 638  رد  درک و  ادـیپ  رارقتـسا  قشمد  رد  دـش و  دـلوتم  سلدـنا  رد  هیـسرم  رد  هک 

هدرب و مان  جـع )  ) يدـهم ترـضح  زا  وا ، . دراد رعـش و ... ناوید  ۀـیهلالا ، تایلجتلا  مکحلا ، صوصف  راربـألا  ةرـضاحم  هّیکملا ، تاـحوتفلا 
مُراصلا وه  دمحا  لآ  نم  يدـهملا  دّیـسلا  وه  [ . 3  ] دـیقف نیملاعلا  مامإ  ُنیع  دیهـش و  ءایلوألا  متخ  ّنإ  ـالأ  : تسا هدرک  حدـم  ار  شترـضح 

ماما مشچ  وا ، . تسا رظان  هدنز و  ایلوأ ، متاخ  هک  الهدوجی ! نیح  یمـسولا  لباولا  وه  ٍۀملظ  مغ و  َلک  ولجی  سمـشلا  وهُدیبی  نیح  ّيدـنهلا 
یماگنه يدنه )  ) ناّرب ریـشمش  تسا  وادـمحا  لآ  زا  يدـهم  ام ، دّیـس  تسا  وا  تسین  مدرم  نایم  رد  هک  تسا  مرکا ) ربمایپ  ینعی   ) نایملاع

هب هک  یماگنه  زییاپ ، زا  دـعب  لّوا و  ناراب  تسا  وا  . دـیادزیم ار  یمغ  یکیراـت و  ره  هک  تسا  یباـتفآ  وا ، ( ار نارفاـک   ) دزاـسیم یناـف  هک 
رطس رد  یبرع ، نبا  هک  تسا  نیا  تسا ، ّربدت  راوازـس  لّمات و  هتـسیاش  رعـش ، نیا  رد  هچ  نآ  . دزاسیم زبس  رـس  ار  نیمز  درابیم ، تواخس 

زا سپ  ار  رعـش  تیب  دـنچ  نیا  ناشیا ، هک  نیا  رتبلاج  . تسا رظان  رـضاح و  جـع ،)  ) هللا ۀـیقب  ترـضح  هک  دـنکیم  رارقا  هدیـصق  نیا  لوا 
تالتما دـق  جرخی و  ۀـفیلخ  نإ هللا  تسا ...(: نینچ  هک  تسا  هدروآ  هجرف ، هللا  لّجع  يدـهم ، ترـضح  يهراـبرد  اـبیز ، اـیوگ و  یتـالمج 

ةرتع نم  ۀـفیلخلا  اذـه  یلی  یّتح  مویلا  کلاذ  هللا  لّوطل  دـحاو  موی  ّالإ  ایندـلا  نم  قبی  ول  و  ًالدـع . و  اطـسق » اهوألمیف  ًالمظ  ًاروج و  ضرألا 
راوازـس هک  تسا  هدورـس  يدهم  ترـضح  يهرابرد  زین  رگید ، تیب  دنچ  ناشیا ، ( هللا لوسر  َمسا  هُمـسا  ءیطاوی  ۀمطاف  دـلُو  نم  هللا  لوسر 

هاگرهامالـسلا يدـنع  نم  هأرقاف  الأ  موَص  بیقع  میطحلاب  جرخی  واماق  ُيدـهملاف  هللا  مسبب  ٍفورُح  یلع  نامزلا  راد  اذإ  : تسا لمات  حرط و 
ِرَد دوسألا و  رجح  نایم  هک   ) میطح رانک  زا  ودرک  دهاوخ  مایق  يدهم  ترضح  ادخ ، مان  هبداد  ماجنا  ار  دوخ  صاخ  مزال و  شدرگ  نامز ،

[4 . ] ناسرب ترضح  نآ  هب  ارم  مالس  اله ! توکس ) افتخا و  كاسمإ و  ای   ) هزور زا  ياهرود  زا  سپ  درک ، دهاوخ  جورخ  تسا ) هبعک  هناخ 
تسا و هدرک  هدافتـسا  جع )  ) نامز ماما  يارب  ّربدت ، لباق  ایوگ و  ظفل  ود  زا  یبرع ، نب  نیدلا  ییحم  تیب ، ود  نیا  رد  هک  نیا  هّجوت  بلاج  .

تنس لها  تایبدا  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) دوعوم يدهم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comدالیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 26زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ربانب .« دـنکیم مایق  دوشیم و  جراخ  : » تسا هتفگ  هکلب  دـلوی ،» : » تسا هتفگن  تیب  ود  نآ  رد  ناـشیا ، تسا . جرخی »  » و ماـق »  » ظـفل ود  نآ 
مایق دوشیم و  جراخ  دوعق ، افتخا و  تلاح  زا  ینامز ، دشابیم و  هدـنز  تسا و  هدـش  دـّلوتم  هجرف ، یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  نیا ،
رتهب تسا ، هدمآ  تجح  ترضح  مان  نآ  رخآ  رد  هک  دراد  ماما  هدزاود  هب  لّسوت  رد  ياهدیصق  مینادب ، هک  یماگنه  تقیقح ، نیا  دنکیم .

. دوشیم راکشآ 

یفنح یمور  يولوم 

ناوید رد  تسا . بهذـم  یفنح  فورعم ، گرزب و  يارعـش  زا  لاس 672 ) يافوتم   ) يولوم هب  فورعم  یمور ، یخلب  دّـمحم  نیدـلا  لالج 
يا : تسا هدورس  دراد ، رب  رد  ار  هناگهدزاود  يهمئا  مان  هک  ار  راعـشا  نیا  تسا ، روهـشم  يزیربت  سمـش  مان  هب  هک  دوخ  روهـشم  گرزب و 

وگ رادنید  اب  نید و  اب  وگ ، رافک  لتاق  ابدننکیم  تمالس  نادرم ، یلع ، نادرم ، ردفـص  يو  دننکیم  تمالـس  نادرم ، یلع ، نادرم ، رورس 
ابدننکیم تمالـس  ناتـسم ، وگب ، ربش  ّربش و  اب  وگب  رتخا  ود  جرب  اب  وگب ، رهوگ  ود  جرد  ابدننکیم  تمالـس  ناتـسم ، وگ ، راّرک  ردـیح  اب 

یقت اب  وگب  ِملاع  یسوط  اب  وگب ، مظاک  یسوم  ابدننکیم  تمالس  ناتسم ، وگب ، قداص  رفعج  اب  وگب  رقاب  نید  رون  اب  وگب ، دباع  نید ، ِنیز 
دننکیم تمالس  ناتسم ، وگب ، يدهم  یلو  نآ  اب  وگب  يدهم  يرکسع  اب  وگب ، يداه  نید  ریم  ابدننکیم  تمالس  ناتسم ، وگب ، مئاق 

یعفاش ناهبزور  نب  لضف 

، يو تسا . الم  هجاوخ  هب  روهشم  وا ، تسا . کلسم  یفوص  یعفاش و  لصالا ، يزاریـش  یجنخ  نیمالا  هللا  لضف  نب  ناهب  زور  نب  هللا  لضف 
هتـشاگن و هَّرـس ، هللا  سّدق  یلح ، هماّلع  زا  ۀـمارکلا  جاهنم  باتک  رب  یلّـصفم  يهیّدر  هک  تسا  یـسک  نامه  وا ، درک . تافو  لاس 927  رد 

ماـن هب  یتیب )  15  ) ییاّرغ يهدیـصق  دـیدش ، يریگعضوم  نیا  مغر  هب  ّتیـصخش ، نیا  دوـخ  یلو  تسا ، هدرب  لاؤـس  ریز  ار  تماـما  لـئاسم 
ترضح هب  مالس  زا  سپ  نآ ، يهمتاخ  رد  تسا و  هداد  مالس  كاپ  ناموصعم  هب  شتایبا ، مامت  زاغآ  رد  هک  تسا  هدورس  موصعم  هدراهچ 

یفطصملا یلع  ٌمالس  : تسا هدروآ  نایم  هب  شفیرـش  رـصع  رد  لدع  راشتنا  ترـضح و  نآ  بات  ناهج  دیـشروخ  عولط  زا  نخـس  هللا ، ۀیقب 
ّیعملالا نسحلا  یلع  هُساـفنأ  کـسملا  نم  ٌمالـساسنلا  ریخ  هللا  اـهراتخا  نَم  همطاـف  انتـس  یلع  ٌمالـسیضترملا  دیـسلا  یلع  ٌمالـس  یبتجملا 

رقابلا یلع  ٌمالسیبتجملا  یکزلا  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دّیس  یلع  ٌمالـسالبرک  همـسج  يوث  دیهـش  نیـسحلا  یعروألا  یلع  ٌمالـساضرلا 
دّیس اضرلا  ِّیلع  نمتؤملا  نماثلا  یلع  ٌمالسیقتلا  ماما  ایاجسلا  یـضر  نحتمملا  مظاکلا  یلع  ٌمالـسيدتقملا  قداصلا  یلع  ٌمالـس  يدتهملا 

رظتنملا مئاقلا  یلع  ٌمالسافصلا  شیج  زهجی  ماما  يرکسعلا  دّیسلا  یلع  ٌمالـسيرولا  يداه  مرکملا  ّیلع  یقنلا  یحیرألا  یلع  ٌمالـسایفصألا 
لهأ روج  تئلم  اـمک  هلدـع  نم  ضرـالا  ـألمی  يرتیـضتنملا  هفیـس  نم  هیحنی  قساـغ  یف  سمـشلاک  علطیـسيدهلا  روـن  رغلا  مساـقلا  یبا 

ترـضح رورـس ، دّیـس و  رب  مالـس  یفطـصم  ترـضح  نایملاع ، يهدـیزگرب  رب  مالـسامسلا  رودـت  ام  ِهِراـصنا  ِِهئاـبآ و  هیلع و  ٌمالـسيدرلا 
دروم هک  تواکذ  اب  نسح  رب  مالـس  . تسا هدـیزگرب  ملاع  نانز  نیرتهب  ناونع  هب  ار  وا  ادـخ ، هک  همطاف ، ملاع ، ود  يوناـب  رب  مالـسیضترم 
هتفرگ نماد  هب  ار  شفیرـش  مـسج  ـالبرک ، كاـخ  هـک  نیـسح  رب  مالـسدوب  کـشم  یکاـپ  هـب  شـسدقم  ساـفنا  هدوـب و  ناـگمه  ياـضر 

هر شتیادـه  روـن  هب  تیرـشب  هک  رقاـب  رب  مالـس  . دوـب هدـیزگرب  رتكاـپ و  هک  نیـسح  نب  یلع  ناگدـننک ، تداـبع  رورـس  رب  مالـس  . تـسا
قالخا ياراد  هک  یقن  ماما  رب  مالـس  دـش . اهالب  جامآ  هک  مظاک  ماما  رب  مالـس  . دوب نایناهج  ياوشیپ  هک  قداص  ماما  رب  مالـس  دنتـسجیم .

مرتحم درم  گرزب  یقنلا  یلع  ماـما  رب  مالـس  . دوب ناـکاپ  رورـس  هک  اـضرلا  یلع  تیادـه ، كاـنبات  رتخا  نیمتـشه  رب  مالـس  . دوب ییوکین 
رب مالس  . تسارآ دهاوخ  ار  افـص  یتسار و  شترا  يزور  هک  یماما  رب  مالـس  يرکـسع ، ماما  ام ، رورـس  رب  مالـسنایناهج  يهدننک  تیاده 

یماگنه . تسا تیاده  كانبات  دیشروخ  نینهآ و  يهدارا  ياراد  هک  مساقلاوبا  نآ  تسا . هتخود  وا  هار  هب  مشچ  ایند ، هک  دّمحم  لآ  مئاق 
تمه دوخ  یگتـسارآ  یکاپ و  رب  هک  ار  یناسک  هتفرگ و  ندیبات  يرگنـشور ، دیـشروخ  دننامه  دریگیم ، ارف  تلاهج  تملظ و  رایند ا  هک 
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دوـخ هک  یماـگنه  ناـمه  تسرد  تسا ، هدـش  زیربـل  داد  لدـع و  زا  ناـهج  ینیبیم  هک  تسا  تـقو  نآ  . داد دـهاوخ  تاـجن  دناهتـشامگ ،
نیا طقف  هن  وا ، . داب وا  ناروای  كاپ و  ناکاین  وا و  رب  مالـس  تسا ، اجرباپ  نامـسآ  ات  . دـناهدرک دوخ  تلاهج  متـس و  زا  رپ  ار  اـیند  ناتـسرپ ،

، يدهم ترـضح  هب  هک  یماگنه  تسا و  هدرک  یـسررب  ار  ناماما  کی  کی  تسا و  هدرک  حرـش  زین  ار  نآ  هکلب  تسا ، هدورـس  ار  هدیـصق 
ةوقلا ۀیوفطـصملا و  ةوفـصلا  ثراو  رـشع ، یناـثلا  ماـمإلا  یلع  مّلـس  ّلـص و  مهللا و  : دراـگنیم نینچ  دـسریم ، فیرـشلا  هجرف  هللا  لـجع 

فراعملا ۀّیمظاکلا و  قالخالا  ۀّیقداصلا و  ۀمامالا  ۀّیرقابلا و  مولعلا  ۀیولعلا و  ةدابعلا  ۀینیـسحلا و  مئازعلا  ۀینـسحلا و  مراکملا  ۀـیوضترملا و 
رهظملا و  دودوملا ، مامإلا  ًالـضف ، ۀـمارک و  ماـنألا  قاـف  يذـلا  ۀَّیرکـسعلا  رکاـسعلا  ۀـّیوقنلا و  تاـماقملا  ۀـّیوقتلا و  تاـمارکلا  ۀـّیوضرلا و 

، دّمحم اندیـس  لآ  دّمحم و  اندّیـس  یلع  ّلص  مهللا  ... روهظلا نامزل  رظتنملا  مئاقلا  ۀجحلا  حلاصلا و  دـبعلا  يدـهملا ، مساقلا  یبأ  دوعوملا ،
نآ : دنکیم فیوصت  نینچ  ار  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  وا  . امیلـست مّلـس  رظتنملا و  يدـهملا  دّـمحم  دوعوملا  مامإلا  امیس 

، قداص ماما  تماما  رقاب ، ماما  مولع  نیدـباعلا ، نیز  ماما  تدابع  ینیـسح ، ياهتمیزع  ینـسح ، مراـکم  يوضترم ، تّوق  ثراو  ترـضح ،
يرکـسع نسح  ماـما  ياهرکـشل  ثراو  یقن ، ماـما  تماـماقم  یقت ، دّـمحم  ماـما  ياـهتمارک  اـضر ، ماـما  فراـعم  مظاـک ، ماـما  قـالخا 

ار وا  اهلد ، هک  یماما  تسا . هدـش  بلاـغ  قئاـف و  لـئاضف  یگرزب و  تمارک و  يور  زا  مدرم ، رب  هک  تسا  یـسک  وا ، تسا . مالّـسلاهیلع ) )
تلادع راونا  هب  ار  ملاع  دش و  دهاوخ  رهاظ  ترـضح  نآ  هک  هدومرف  هدعو  لوسر  ترـضح  هک  تسا  دوعوم  رهظم  وا ، درادیم و  تسود 

. تسا یهلا  قیاقح  رارـسا  هب  هتفای  هار  اریز ، تسا ؛ يدهم »  » ترـضح شبقل ، و  مساقلاوبا » ، » ربمغیپ دننام  وا ، تینُک  تخاس . دـهاوخ  رّونم 
ناـیب زا  سپ  ناـهب ، زور  نبا  . تسا روـهظ  ناـمز  رظتنم  مئاـق و  تّجح  شباـقلا ، هلمج  زا  تـسا . ترـضح  نآ  باـقلا  زا  زین  حـلاص » دـبع  »

نیا تباتک  ماگنه  لامج ، نآ  قوش  زا  ار  ریقف  نیا  :و  دـسیونیم مالّـسلاهیلع )  ) نامز ماما  تسد  هب  یلقره ، لیعامـسا  نتفاـی  افـش  تیاـکح 
میـسن وـچزونه  مـه  ار  رــس  نآ  مـیقم  نـم  تـفر و  رمع  زوـنه  مـه  اـم  نآ  ناریح  یهم ، مدـید  یهر  رد  : دوـمن يور  لزغ  نـیا  تیاـکح ،

ماهدیهاک نم  هچرگ  ارم  رطاخ  رد  زور  ره  وا  رهم  دیازفیمزونه  مهاوخ  اوه  ار  هم  نآ  لصو  میـسن  نم  تشذگ  لد  یب  نم  رب  یهاگحبص 
ملاع زا  هدرک  لفاغ  رادید ، نآ  قوشزونه  مهآ  شتآ  نودرگ  جوا  ات  دوریم  هتخوس  ناج  نمرخ  منیشتآ  هآ  هچرگزونه  مهاکیم  درد  زا 
هتبلا [ . 5  ] زونه مهاش  تعلط  دیما  رد  رمع و  تفر  نیما  يرمع  دشکیم  يدهم  هاش  راظتنازونه  مهاگآ  شیوخ  زا  نم  هک  يرادـنپم  وت  ارم 

انمیهم : دراد ماما  هدزاود  هب  لسوت  رد  ریز ، حرـش  هب  يرگید  هدیـصق  هکلب  تسین ، هناگ  هدزاود  ناماما  دروم  رد  ناشیا  یبدا  راک  اهنت  نیا ،
هبنسحا مظاک  هب  قداص ، رقاب و  قح  هب  دابع  نیز  هاش  هب  كرابم ، طبـس  ود  ره  هبنف  یلاع  یلع  تیالو  هاش  ّقح  هب  یبرع  دّمحم  بیبح  هب 

حور تاجن  هدزاود  نیزک  يدهم  ادخ  تجح  يرکسع ، قح  هبنحم  روبص  یقن ، یقت و  هاش  ّقح  هب  سدق  يهریظح  نکاس  اضر ، هاش  قح 
ندب و 

يروزرهش يدنبشقن  دلاخ  انالوم 

يهتفیـش ناشیا ، . تسا بهذم  یعفاش  وا ، تسا . هیدنبـشقن  يهقیرط  رادـمان  خـیاشم  زا  ّتنـس و  لها  درک  ياملع  مظاعا  رباکا و  زا  ناشیا ،
نفد قشمد  رد  نویـساق  هوک  راـنک  رد  ودرک  تاـفو  لاـس 1197  رد  يو ، . دوب مهیلع  هللا  تاولـص  وا  یمارگ  تیب  لـها  مالـسا و  مرکا  یبن 

نآ تسا و  هدرک  هراشا  فیرـشلا ، هجرف  هللا  لّجع  يدهم ، ترـضح  هب  هدورـس و  رعـش  ماما ، هدزاود  يهرابرد  هک  تسا  یناسک  زا  وا ، . دش
شدبنگ رونزو  تسا ؟ رترب  شرع  زک  تسیک  هاگراب  نیا  : تسا نینچ  تسا ، هدورس  مالّسلاهیلع )  ) اضر ترضح  حدم  رد  ًاساسا  هک  هدیصق 

لگ تروص  ساکعنازوتسا  رد  شش  هب  مه  راهچ  خرچ  درن  هتخت  رد  سمـش  نیتبعک  شرز  ياپ  سمـش  مرـش  زو  ؟ تسا رونم  ملاع  همه 
رهبتسا رّسکم  قاط  یب  لد  هتسکش  يرسَک  شاقن  رَوَخ  ساسا  حرطز  لجخ  نامعنتسا ، ردنمـس  ياپ  شزغل  ياج  گنـس ، رب  وا  نیـشتآ 

ربمیپ مشچ  ود  رون  هاگباوخ  نیا  تسایلوا  رالاس  هلفاق  هاـگراب  نیاتسا  رـصیق  ناـقاخ و  وچ  رازه  شهگرد  رب  نارفاـسم  شفک  یناـبهاگن 
مظاک دنزرف  هک  تساضر  يهضور  نیاتسا  رتسگ  هیاس  ناهج  فاق  هب  ات  فاقزو  برغ  هب  ات  قرش  زا  هک  تسا  یترـضح  هاگراب  نیاتسا 
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خاک هب  درخ  غرمتسا  ردیح  ارهز و  يهقیدح  يهدابون  تسایبنا  ناطلس  نشلگز  یهـس  ورـستسا  رفعج  ناتـسلگز  یلگ  ون  باریـس  تسا 
رـضخا خرچ  نیا  رب  رخف  رازه  ار  وا  تفرگرب  هب  شکاـپ  نت  نیمز  ناـج  وچمه  اـتتسا  رتوبک  روبع  لاـجم  یک  هبعک  رب  درپیمن  شلاـمک 

، يرآ وا  لامج  زا  دـنک  رون  بسک  دیـشروختسا ، رمـضم  شاّفـصم ، ریمـض  يهشوگ  رد  تسا  نطاب  رارـسا  هچ ز  نآ  رهاظ  لها  ربتسا 
بآ تملظ ، ّیط  یبتسا  ربکا  جـح  دـص  وچ  هن  یفقوت  اج  نیاک  ناور  شدهـشم  يوس  هب  ایجاح  درگربتسا  رّرقم  ناسحا ، قفاوم  اهازج 

ینعم هب  لیلد  یلب ، قتـشم ، شتبرتز  ص )  ) دّـمحم يوب  دینـش  ناوتبتسا  ردنکـس  ناور  کـشر  تسا  یتلود  نیاـک  شرد  رب  شون  رـضخ 
هتـسویپ دناهتـسب  هتـسد  دوخ  لکاک  دلخ  ناملغتسا  رپهـشز  شـشرفم  نایـسدق ، لیخ  زک  دیهن  اپ  هتـسهآ  يو  میرح  رب  راوزتسا  ردصم 

وت نوچ  فاصوا  !؟ تسا رترب  لقع  زا  وت  فصو  هک  ناوتیم  یک  نم  نابز  لقع و  هب  وت  شیاتـس  اهاشتسا  رد  نیا  بوراج  همه  ناشراک 
رگیدتسا رسفا  مزعلاولوا ، ناهش  كرات  رب  فرش  زک  كالول »  » دنسم هاش  هب  اناجتسا  رونا  رهم  هنییآ  هب  ندز  لقیص  ادگ  نم  زا  یهشداپ 

لقع تریح  نابز و  لـفق  وا  ماـن  هک  سک  نآ  تمـصع  رون  هب  رگیدتسا  ربیخ  باـب  شرنه  رتفدز  یباـب  راـگزور  قاروا  رب  هک  نآ  قح  هب 
يو زک  البرک  ناطلس  قحان  نوخ  هب  رگیدتسا  رتناهج  مشچ  ود  زونه  شمتام  زک  ياهداد  رهز  نآ  يهنیـس  زوس  هب  هگ  نآتسا  رونخس 
رقاب سدـقا  حور  هب  هگ  نآتسا  رتمک  هرطق  کیز  سارف  وب  ياشنا  شبقانم  رحب  هک ز  نآ  ِّقح  هب  رگیدتسا  رمحا  هباـنوخ  هب  خرچ  راـنک 

ِّقح هب  هگ  نآتسا  رواد  ناـفرع  رد  زا  باـبل  رحب  شاهنیـس  هک  رفعج  نطاـب  روـن  هب  رگیدتسا  رد  ار  رارـسا  رهاوـج  نزخم  رم  وا  بلق  هک 
سمش هدراهچ و  هام  هدنمرش  شاهعشا  زک  وت  تعلط  صرق  هب  رگیدتسا  رورـس  فارـشا ، مظاعا و  يهرمز  رب  وا  زا  دعب  هک  مظاک  یـسوم 

، هرب اب  شتسایس  زک  یهـشداپ  دهع  هب  رگیدتسا  رهوج  مسج  همه  هک  يرکـسع  هب  هگ  نآ  یقن و  یکاپ  یقت و  یکین  هب  رگیدتسا  رواخ 
نیا يرگداد  هاشداپ  وتتسا  رـشحم  زور  همزمز  میبز  نازرل  دـیب  وچمه  هتـسویپ  هک  محر  رآ  دـلاخ »  » ربتسا ردامز  ِهب  یـسب  هزرـش ، هریش 
روخ رد  هچ  ُهو  دوش ، صالخ  رگا  روج  زا  ياهدنب  هدیدمتس  هاش  وت  نوچ  فطل  زاتسا  رگمتس  سفن  شکرـس و  وید  بولغم  راز ، يادگ 

ناماما هب  هراشا  يرگید ، هاتوک  يهدیـصق  رد  ناشیاتسا ، ربارب  ناـمیرک ، شیپ  لـها ، لـها و  اـن  یلو  مَِین ، شزاون  يازـس  ملها و  اـن  ! تسا
نینچ نادیم  ناشمسا  بیترت  هب  تسا  نید  بیز  ناشیا  زک  یناماما  : دربیم مان  زین  جع )  ) مظعالا هللا  ۀـیقب  ترـضح  زا  و  دراد ، هناگهدزاود 

ناز میدهم » دّمحم   » ناد يرکسع »  » و یلع » « » رقاب  » زا سپتسا  نیدباعلانیز »  » زاب یسوم »  » ود دّمحم   » اب رفعج »  » و نیطبـس » « » یلع » تسا
تسا نیقی  سپ 

( كاکح هب  فورعم   ) يرداق ینابلاط  دومحم  جاح  اتسوم  ام 

مهیلع همئا  يهرابرد  ییابیز  يهدیـصق  یـسراف ، هب  هک  تسا  یعفاـش  يو ، دوریم . رامـش  هب  ّتنـس  لـها  يالـضف  زا  تسا و  درُک  ناـشیا ،
ریما قح و  يهدنبناج  سنا و  يایلوا  ِهاشداپ  ناهج  ناریقف  يالوم  قح  : دراد هراشا  زین  جع )  ) مظعالا هللا  ۀیقب  ترضح  هب  هدورـس و  مالـسلا 
شون اراخ  ز  رهز ، یکی ، نآقش  هدرک  قح  ردـصم  زا  ناـشلعف  قح  شرع  هراوشوگ  ود  نآ  قحنید  بوسعی »  » اـغد نادـیم  ریـش  نینمؤم 
البرک تشد  رامیب  نآ  قح  « نیـسُح  » رگید نسح ،»  » ناـمیا يهدـید  نیتّنج  ِناـنکاس  ِنارتهمدرک  شوماـخ  بل  شوج  نوخ  رگد ، ناو  درک 
ابمرک ملع و  عبنم  نآ  تمرح  مدق  رارـسا  ياناد  نآ  قح  « نیدباعلا نیز   » تاداّسلا دّیـس  نید  ناتـسب  رمثم  لاهن  ونالولل  ءالبلا  شجات  هتـشگ 

يهدود راگداینابـساپ  شناهـش  هداتفا  هک  نآ  ناـهج  شیر  لد  شیورد  نآ  قحنیخـساّرلا  سأر  راـصبألا  ةّرق  نیبم  ار  نآرق  رارـسا  نآرق 
انف نادیم  هب  مظاک » یسوم  » یفطصم راگدای  یمیلح  رد  افـص  قدص و  يهقلح  رـس  نآ  قح  « يرفعج  » درک لُگ  وچ  ار  نافرع  غاب  يربمغیپ 
مان ماقم و  دش  اضترا  رد  یضترم  نیشناجتسسُگ  رگید  زو  هتسویپ  ادخ  اب  تسد  هدناشفا  اوسام  زا  نآ  قحامن  ناهرب  تفص  یـسوم  هدمآ 

قحیقترم ار  انف  جارعم  هک  نآ  یقت »  » یّفـصم و مئاق  مئاصدوجو و  هدرک  دوخز  هتفر  لزا  زک  دوهـش  رحب  رد  اتکی  نآ  قح  « اضر  » وا كاپ 
شک رکـشل  نآ  قح  ؟ یقـش زج  ددنـسپ  یک  ار  وا  ضُغب  یقن »  » یّکزم و دجاس  دـباعنیدتهم و  ياوشیپ  ماما و  ناد  نید  غاب  لاهن  ابیز  نآ 
رهظم قح  تاذ  بانم  بیان  نآ  قح  « يرکسع  » نامیا لها  هاشداپ  يرط  گربلگ  هتـشِگ  ار  نید  غابدابع  يالوم  داسفا و  حلـصم  داهج  ربکا 
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[ . 6  ] مامإلا متخ  نامز  رخآ  يدهم »  » مانا بوبحم  زاجعا  عماجقبّسلا  نیح  يده  رون 

تنس لها  زا  يرعاش  زا  ياهدیصق 

دعب رعاش ، تسا . مالّسلامهیلع )  ) نامز ماما  يده و  يهمئا  يهرابرد  تسا  يرجه  مهدزاود  نرق  زا  ًالامتحا ، نآ  هدنیارـس  هک  هدیـصق  نیا 
وا ِتَْینُک  یبـن  درک  باـستنا  كاـخ  هب  تشاد  یلع  هک  نوـچ  . تسا هتخادرپ  مالّـسلامهیلع )  ) موـصعم ناـماما  نآ  هب  هثـالث  ياـفلخ  رکذ  زا 

يور دمآ و  نسح  يوم  ْنیَز  بیز و  نمچ  هب  ار  لگ  لبنـسدیزو و  ملاع  هب  دیواج  تهکن  دیمد  اهلگ  هچ  كاخ ، نآ  زا  هک  َْهو  « بارتوب »
، ود َهد و  نآدسریم  يرتهزات  زا  رتهزات  دسریم  يرب  غاب  نیا  زا  مد  رهنیمسای  زا  لگ و  زا  دنروراب  نید  زور  ات  هک  دنالاهن  ود  نآنیسح 
، نیز هتفای  نید  نشلگنمـس  نوچ  ارت  هزات  یلگ  هتـسر  نفک  نینوخ  هچنغ  نآ  زا  زابکمـس  ات  امـس  هداد  ناهج  مظن  کلف  جورب  نوچمه 

هداد بجع  لاهن ، زاب  ناز  هدز  رـستشز  دـنیامن  هضور  نآ  رب  رد  تشهب  ضایر  نودرگ و  نشلگنیَـسُح  یلع  دـیحوت  نبلگ  ْنیَز  بیز و 
یـسیع مد  زا  تسرفاو  نیمز  يور  رد  هک  ملعشرد  دـش  یلع  هک  يرهـش  تحاس  شرف  یلاـع  رهوگ  فدـص  دـشبدا  مولع و  ياـههرمث 

وا هـمه و  نآ  دــندش  هـچنغ  تـفگ  زار  نارگد ، ناـهد  تـسبوا  غاز  اـم  يهدــید  ـالج  هداد  وا  غاـب  زا  یلگ  هتفکــش  زاـبتسا  رقاـب  سفن 
تیالو ماکراب  هب  دمآ  هک  دوب  بطر  هچ  هو  رابت  یلاع  نبلگ  نآ  زابافص  قدص و  هب  روظنم  رظان و  افـص  قدص و  هب  قیدص  قداصتفکش 

یلگ وا  نمچ  زا  دـیمد  زاـبمیرک  قلخ  هب  تسا  ضیغ  مظاـک  میب  راـیغا  لد  زا  دربـب  هک  نآوزا  نید  بجع  نیکمت  هتفاـی  وزا  نیریـش  هدـش 
ربمیپ هداد  شدح  یب  تفص  زا  مَنز  هچ  مَدوجتـسج  رد  هدش  وب  نآ  هب  قلَخ  وب  کشم  وز  هدش  ناسارخ  كاخیلبلب  شیـسدق  حور  هدماک 

زا یلُگ  درک  يرگ  هولج  تشرـس  ربنع  تنیط  نآ  زا  زاباضرلا  یلع  تخاس  ناـیع  ود  ره  یـضترم  ِمَرَک  دّـمحم ، ِقلُخ  [ . 7  ] شدقرم زا  ربخ 
گنزيردفص ناهج  ناریـش  فص  رد  يرظنَم  یلع  غاب  نآز  هدز  رـسیقت  ملاع  هب  تفای  نآ  زا  ترهـش  یقبام  زا  ورِگ  يوقت  هب  دُربتشهب 

يربمغیپ يهدـبز  نآ  زا  هدازياهنیجنگ  هب  سکع  دـنکف  اـت  ياهنییآ  هدـش  تواـقن  هب  وایقن  ور  نآ  زا  تشگ  وا  تینک  یقّتم  ره  لد  يادز 
دمآ ینشلگ  لگ ، هچ  هآ  دیمد  وز  یلگ  وچ  میوگ  هچ  زابمرا  غاب  یبوط  ِهد  هیاس  مرک  افو و  ِناک  اخس ، رحبيرکسع  نسح  نسحا ، نسحم 
لّوا يهطقندش  هتسویپ  هلسلس  نآ  هب  زاب  دش  هتسب  یبن  هب  قح  زا  هک  هتـشرنامز  رخآ  نماد  زا و  دش  رپ  نامگ  اهلد  هدرب ز  وا  تهکندیدپ 

ملظ و یپ  زک  : » یبن تفگناما  يو  زا  هتفای  ناهج  ِقلَخ  نامز  رخآ  يدـهم  نید ، يداهدیـشک  تیاهن  هب  تیادـب  راـک  دیـسر  رخآ  هب  نوچ 
هب هداد  زورف  یتیگ  رهوگ  نآ  زا  کی  رهنیرق  وا  ِسَفَن  یـسیع  ِمَد  اب  نیک  ریـشمش  هب  لاجد  لتاق  « داد لدـع و  زا  دـنکرپ  نیمز  يور  داـسف 

متـس زا  دـش  هتـسویپ  هلـسلس  نآ  هب  هک  رهبهو  نم  يهلـسلس  ناش  هلـسلس  بجع  نم  بجع و  ناشیا ، زا  کـی  رهزور  مین  ینـشور  بش ،
شـسخ راخ و  ارم  سب  نفک  رطع  نآ  تهکنمشوخ  يوب  هب  رازلگ  لـگ و  نآز  مشک  تضاـیر  هضور  نآ  رد  هک  نمدـش  هتـسراو  هثداـح 

ارم سب  نمس  ورس 

مداخ هللادبع  ازریم  جاح  اتسوم  ام 

رد دـمآ . ایند  هب  هینامیلـس  ناتـسا  زا  هیوک )  ) رهـش رد  يدالیم  لاس 1895  رد  هک  تسا  ّتنـس  لـها  درُک  رادـمان  لـضاف و  ياـملع  زا  يو ،
يهدیـصق زا  یـشخب  رد  تسا . هدـناجنگ  اهعارـصم ، نیرتهاتوک  رد  ار  نیماـضم  نیرتعیدـب  تسا . هتـشاد  ییاـناوت  تسد  هدیـصق  ندورس 

هّللادبع ازریم  جاح  . دنک ادا  ار  بلطم  ّقح  تسا  هتـسناوت  هنوگهچ  هک  دییامرفیم  هدـهاشم  دوشیم ، میدـقت  اج  نیا  هک  يو  ناوید  تسخن 
هب نآ  نایاپ  رد  هک  يو  هدیـصق  يدرک  نتم  . تفگ عادو  ار  یناف  راد  هینامیلـس ، رد  فداصت ، رثا  رب  يرمق ، يرجه  خیرات 1362  رد  مداخ ،
هب یـسوون  نیزهت  یلهع  یفـسهو  هل  هماخ  یکوون  هب  ناوید  : تسا رارق  نیا  زا  هدرک  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  سدـقم  مان 

يارایامهس يوور  يروهه  يوهئ  ياـخهس  يهدـنهمرهش  هرهدـیهح  يدوج  یفهک  يزیهف  هل  یفهک  اـیرهدایلوهئ  یناـتلوس  یتهرزهح  يواـن 
نوقسی  » دیموئ يهداب  یحهدهق  مهکب  ات  يزیرب  هل  « یتأ له  » هیوومرهف هکووب  وئ  یحدهم  هل  نادزهی  هیین  نم  ینیسوون  هلو  هماخ  هل  یفسهو 
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هکاخ مهئ  « ءاسنلا ةدـبز   » هلدو نید  یلامهج  يروون  (س ) همتاـف هل  تهمـسیع  يرههوهج  هب  ارد  قهنوهر  ( یتفـال  ) یهاـش مهئ  هل  قیحر » نم 
هووتـسهب یـشقهن  (ع ) نیهسح یغاد  هل  ملد  یغاديدـهلا  نسحأ  ینهسهح  ع )  ) نهسهح یمهتاـم  وـب  نم  يواـچوود  ینیوـخ  هـل  هراز  هلـال 

زوتاعود یفهکایلوع  یههگرهد  هب  مبهئ  یتخهو  نم  یهانوگ  مروج و  یعفاش  (ع ) هدابعلانیزالهبرهک یکاخ  رهس  هلهنیوخ  یلاسیم  یگنهر 
مهب (ع ) هرهفعهج یکیهاگین  هل  يرهفعهچ  يرهز  هکاـخ  مهئاـیتووت  هب  مهکیهئ  همراـهنیز  يواـچوب  هتهیاـفک  (ع ) رقاـب يهزوهر  يراـبوغ  و 

یملیح ییایرهدادیتهیئ  یحبوس  یقهفهش  (ع ) هقیداس يراسخور  ناوهراک  هواویش  هبزاکیحبوس  ییارحهسالهت  هووب  مبلهق  یـسم  هوهیایمیک 
یبب هک  یبهئ  نیچلوگ  یمهد  ملد  هیازهر  يزایر  يهزوهر  مهلافهو  يوهترپ  یخور  يروون  هلاـفهس  يرگهئ  ادهئ  جوهم  هک  (ع ) مزاـکاسووم

هل ملد  ووبهن  یلاـخاوهه  رهه  هل  یلاـخ  هرپ  وهئ  یقـشهع  هب  مزغهم  یـسهک  رهه  ياوقهت  (ع ) یقهن هوب و  (ع ) یقهت يرکیف  (ع) ازهر ناوهغاـب 
یقـشع يریـشوب  مبلاـق  جـع ) ) يدـههم واـن  هـلهحور  يزیزهـع  یلفیتانـشائ  یبوهـئ  یتهـفیرعهم  يرووـن  هـب  وکاـت  يرهکـسهع  یتـالایهخ 

يهمجرت کنیااوهر ، متهجاح  یبب  هویئ  یفتول  هب  رهگ  هدیموئ  یمهد  وومهه  مهویئ  یتهمعین  یـسیلهساک  نمازهغوب  ینایرگ  جـع ) ) هیدـههم
، دیـسر (ع ) یلع فصو  هب  ات  ماهماـخ ، كون  هب  نم ، رعـش  ِناوید  - 1. ددرگیم میدـقت  یـسراف  نابز  هب  يدرک  يهدیـصق  نیا  تیب  هب  تیب 

ردیح دوجو  تواخس  فک  دننام  هب  شفک  ایرد  یک ، ؛2 - ایلوا ِناطلس  ترـضح  مان  هب  تشون  و  دسیونب ؟ هچ  هک  . دنام تام  هدز و  تریح 
دنوادـخ تسین ، نم  ملق  تردـق  رد  وا ، فصو  ییاـناوت  اراـی و  - 3. نامـسآ رد  ربا  هتـشگ  يو  تواخـس  راسمرـش  زین  هنوگ ، نامه  تسا ؟

مشونب یتف » ال   » هاش تسد  زا  ار  میاهوزرآ  دیما و  يهداب  حدق  منک  زیربل  هک  نآ  دیما  هب  - 4. تسا هدومرف  ار  یتأ » له   » وا حدم  رد  لاعتم ،
نآوا ترطف  هرهوـج و  رد  ادـخ  زا  دوـب  ياهیدـه  تمـصع ، قـنور  بیز و  (س ،) همطاـف میوـگب ، زین  ار  نـیا  و  - 5 قیحر نم  نوقـسی  رگم 

متاـم و رد  نم ، مشچ  ود  نوـخ  زا  تسا  يراز  هلـال  زین  كاـخ  نـیا  - 6. مه ءاسنلا  ةدـبز  تسا و  نید  لاـمج  ییاـبیز و  رون  هک  ياهمطاـف 
تسا نوخ  دننام  هب  مه  شگنر  و  تسا ، هتـسب  شقن  (ع ) نیـسح غاد  زا  ملد  رب  و  - 7. دوب يدهلا  نسحأ  هک  ینـسح  نآ  (ع ،) نسح ِگوس 

درگ و - 9. مرادیم رب  ار  اعد  تسد  یهلا  يالعا  هاگرد  هب  ور  هک  یماگنه  . نم ِهانگ  مرُج و  ِعفاش  تسا  دابعلا  نیز  - 8. البرک ِكاخ  رس  رب 
نیا - 10. تسا هدش  منامـشچ  يایتوت  هک  تسا ، نم  يوج  ْناما  ناگدـید  يارب  زین  تسا و  یفاک  نم  يارب  (ع ) رقاب هاگمارآ  يهضور  رابغ 

نایرجرد - 11. تسا هدش  الط  نم  بلق  ِسِم  هدـمآ ، تسد  هب  يایمیک  نیا  هب  . تسا قداص  (ع ) رفعج هاگن  وترپ  کی  زا  يرفعج  رز  ِكاخ 
تیاده حبُص  نشور  ِقفش  (ع )) قداص  ) راسخر ندیمد  اّما  . دنکیم هتفشآ  ار  اهناوراک  هار ، بذاک  حبُص  ِبارس  ارحـص و  ناسنا ، یگدنز 

هب يافو  وترپ  زا  ار  افـص  نیا  .و  دنزیم جوم  هنوگ  هچ  (ع ) مظاک ياسوم  ربص  ملح و  يایرد  هک  نک  هاگن  و  - 12 [ . 8 . ] دوب دهاوخ  شخب 
، ملد هک  تسا  (ع ) اـضر دـیپس  ضاـیر و  رطاـخ  هب  هـضور ، نـیا  رد  و  - 13 دریگیم شیوخ  دـهع  نامیپ و  ياـبیز  يهراـسخر  زا  دـهع و 
ره ياوقت  يهناـشن  یقن ، تسا و  هدوـب  یقت  رکف  و  - 14. دشاب (ع ) اضر ترـضح  نابغاب ، هک  یطرـش  هب  دش ، دهاوخ  قشع  ِنیچلگمدکی 

یلاخ يرکسع )  ) لایخ زا  نم ، ِلد  هظحل ، کی  و  - 15 یـسوه اوه و  ره  یلاخ ز  تسا و  هدش  وا  قشع  زا  ُرپ  نم ، زغم  وینیبیم  هک  یـسک 
زیزع ِلفط  نم ، نت  یکاـخ  ِبلاـق  يهراوهگ  دـهم و  رد  و  - 16 ددرگ انـشآ  يو  تفرعم  رون  اـب  هشیمه ، هک  نیا  يارب  ارچ ...؟ ، تسا هدوـبن 

تمعن راوـخهزیر  نم ، - 17( شباـکر رد   ) گـنج يارب  دراد  ياهیرگ  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  قـشع  ریـش  ِندـیکم  ياربدراد  رارق  محور 
. ددرگ اور  متجاح  امش ، ِفطل  هب  هک  مراد  نآ  دیما  زین  ومد  همه  هظحل و  ره  میامش ،

هدوتس میهاربا  دیس  داتسا 

یعفاش نابز  درک  وا  . دوشگ اـیند  هب  مشچ  جدننـس  رهـش  رد  یـسمش  لاـس 1309  رد  هک  تسا  بوچنیاـب  بسنلا  حیحـص  تاداـس  زا  يو ،
دـئاصق و رد  یـسراف  راعـشا  نیرتهب  لماش  اهنیا ، یگمه  تسا . نافوط  ردـنت ، گنابلگ ، راـهبون ، دـننام  يراـثآ  بحاـص  وا ، . دوب بهذـم 
زا يو ، . تسا هتشاد  رارق  رـصاعم  ناگدنیارـس  نیرتمهم  فیدر  رد  وا ، . دناهدورـس هک  تسا  يزیگنالد  ابیز و  تاعطق  تاّیعابر و  تاّیلزغ ،
راد هدـهع  دوخ  تایح  نایاپ  اـت  ار  داـشرا  ترازو  بدا  رعـش و  نمجنا  تیلوؤسم  دوب و  یمالـسا  يروهمج  سّدـقم  ماـظن  هب  نادـنمهقالع 
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بیدا يهطخ  گرزب  تاراختفا  زا  وا ، یتسارب  میروآیم . دورـس ، شنیرهاط  دادجا  حدـم  رد  هک  ار  شراعـشا  زا  یکی  اج ، نیا  رد  ام ، . دوب
ناریا هقطنم و  يابدا  نادنمهقالع و  يهمه  قشمرس  وگلا و  دیاب  يو ، هدیدنسپ  كولس  هریس و  تسا . یمالسا  ناریا  هکلب  ناتـسدرک ، رورپ 

رد يو ، كاپ  رکیپ  تسویپ و  يدزیا  تمحر  هب  ینالوط ، ًاتبـسن  يرامیب  کی  یپ  رد  لاس 1379  هام  نیدرورف  رد  يو ، . دریگ رارق  یمالسا 
هدرپس كاخ  هب  يو ، كاپ  دادجا  زا  و  (ع ) اضر ترضح  ناگداون  زا  بوچنیاب ، دمحا  خیـش  اباب  رهطم  دقرم  راوجر  د  بوچنیاب ، ياتـسور 
لاهین نیمهتـشهه  . 2 یفطـصم ياـمهنالاب  يهنهیاـئ  اـف  هس  ناـفریع و  رون  يـالهج  یهولیج  . 1: يدرک نابزهب  يو  هدیـصق  نتم  کـنیا  . دـش

عرهو و گـنهروهئ  يازفهـئ  بـیز  تهعاـنهق  دـهوز و  مـیلقیئ  ناـتلوس  . 3 تشهههب یب  تشهه  هب  وـت  فیرـشهت  يهـپ  تـشهههب  يراـبوج 
اوقهت و يوباب  تهقات  هلهسوهح و  ملیح  ملیع و  يهلور  . 5 ازهق هب  يزار  ضحم  ياضهر  يانام  ازهر  میلسهت و  باتیک  يهچابید  . 4 تهعانهم

لوگ يوب  هج  والوگ  يهنیو  تتهبروت  . 7 يرداق یشقهن و  ریم  ریپ و  يهلبیق  يریهاز  يرریس و  موولوع  هجاگائ  تهقادهس 6 . یکاپ و  نید 
يار یهاـگائ و  يوور  هج  . 9 روون رپ  وب  يراـب  تهمحهر  هج  شوکلگ  روز  هراـش  دروک  دـیلاخ  اـنالوهم  . 8 لد خامد  هنودهم  دـمحا  يوب 

.11« رهــبک هــئ  جــح  هــج  نــهر  هتــالاب  یئ  رهبفیرــشهتازهریهزوهريهپیجاح  . » 10: يرهد ياـشنیئهب  ناواــمرهفشهسای  يرهبهخاــب 
ایبنا ياش  هب  . 13« نیَملاعلا َّبر   » مالهک يانام  هب  نیّیلِعیل » َعا » يهکیئالهمهب ناحبوس 12 . یتاذ  هب  ودهم  تمهسهق  ناسارهوخهاشاضرمامیئای 

یکاپ هب  . 15( یتآ لَه   ) يهروس لوزن  يهتـسیاش  یتَفال )  ) هاـش ياوقهت  ملیع و  هب  . 14 نیسواه فاک ، فیرشهت  بیحاس  نیلَس » رُملاُم تَخ »
هب . 17 نهکـش توب  ریـش  يهدـیدود  روون  نسح ) یبتجم   ) يافهس اـخهس و  هب  . 16( لوسروهقیّدِص ) ساخسیوهشهو لُوتَبلا  هَع  ِضب ارهز 

اتتههح وواـتهمن  سهک  قهح  هب  شفیـسوهت  داـبِعلا  نیز  هـب  ن»18 . يرٍّیَنلا ُن  َیب  » ياشخهر يهراسهه  نیـسح  نادـیههش  ياش  يزاـب  ناـیگ 
ردیح قداص  رفعج  یناببهر  ملیع  ياناد  ياتسوئ  هب  . 20 ملیح يایرهد  ررود  رقاب  مامیئ  ملیع  سمهش  يررهز  يهدنهفاکـش  هب  . 19 قهدزرهف

هم رووت  نوچ  وـشخهردهم  ترووـن  هک  تیو  هب  . 22 ماقهم الاو  ياش  رفعج  نبیـسوم  ماـع  هن  نهرووهـشهم  شملیح  سهکوهئ  هب  . 21 یناس
نسح يرکسع  ياش  هب  . 24 یلهو یقهتتوم و  دشروم  داروم و  (ع ) یلع یکاپ  هب  یقت و  ياوقهت  هب  . 23 روون وهئ  نانیو  هن  شاففهخ  رووک و 

یب يهدوتس  اگاگ  . 26( دوع سَملا َُهد  هَع ُهّللا  لَجَع   ) دووعوهم ماـمیئ  يدـهم  لدهع  هب  . 25( نَنِملاوذ تاذ  ) راونهئ يهنهیائ  نهـسح  هئ  لهب 
هب شلد  . 28 شیپ ویهن  ناراـی  یهایـس  وور  اـب  شیلرهک  هم  غیرد  تفتول  ياـیمیک  . 27 رهک داش  نازیزاـئ  قشیع  هو  شرتاـخ  رهک  داـی  اوهن 
يا . 1: تیب هب  تیب  یسراف  نابز  هب  ابیز ، يهدیصق  نیا  يهمجرت  کنیا  ووب  نهـشلوگ  لوگ و  شعبهت  ریاب  وبنهـشوهر  ترهیم  دیـشرهوخ 

.3 تشهب رابیوج  رد  هتسر  يهرجش  نیمتشه  (ص)2 . یفطصم ياههصیصخ  فاصوا و  يامن  مامت  يهنیآ  لد  يافص  نافرع و  رون  يهولج 
(ي اضر میلـست و  باتک  يهچاـبید  يا  . 4 یعبط تعانم  عرو و  يهکیرا  گـنروا و  شخبتنیزیتسه  اـنف  دـهز و  تکلمم  ناطلـس  هک  يا 

رهظم يا  ( ییابیکـش و   ) ملح ملع و  دنزرف  يا  . 5 یهلا ياضق  هب  اضر  يا  یهلا ) ردـق  اضف و  ربارب  رد  ) ضحم ياضر  ریـسفت  انعم و  يا  ( قح
؛ ناـفرع فّوصت   ) هقیرط ود  ناوریپ  ناربـهر و  يهلبق  ياینطاـب  يرهاـظ و  مولع  رارـسا )  ) هب هاـگآ  يا  . 6 تقادـص یکاـپ و  نید و  اوقت و 

دلاخ انالوم  . 8 دـسریم لد  ماـشم  هب  نآ  زا  (ص ) ادـخ لوسر  رطع  يوب  دـهدیم و  بـالگ  يوب  وـت ، رهطم  تبرت  . 7( هّیرداق و  هّیدنبشقن 
( تریصب  ) يور زا  . 9  - داب یهلا  تمحر  رون  زا  رپ  شهاگراب  هک  ( - هیدنبـشقن يهقیرط  ناربهر  زا  درُک  رادمان  رعاش  فراع و   ) يروزرهش

ترضح يهضور  یجاح ! يا  . » 10: دندومرف یسراف  نابز  هب  رعـش  ياشنا  رد  ( وت يونعم  یهلا و  تلزنم  هاگیاج و  زا   ) يربخ اب  یهاگآ و  و 
ماما يا  . 11 «. ناور شدهـشم  يوس  هب  ایجاح ! ددرگرب  تسا . رتالاب  ربکا  جـح  دـص  زا  وا ، هاگراب  هب  فّرـشت  و  ترایز ) ) ربب فیرـشت  اضر 

هاش هب  . 13 نیملاعلا بر  مالک  يانعم  هب  نییلع  یلعا  رد ) هتفرگ  ماـقم   ) کـئالم هب  . 12 ناحبس تاذ  هب  مهدیم  تَمَسَق  ! ناسارخ هاش  اضر 
يهتـسیاش هک ) یـسک  «) ع  ) یلع  ) یتف هاـش ال  ياوقت  ملع و  هب  . 14 تسا نیـس  اه و  ، فاک فرـش ، ماقم و  بحاص  هکنیلـسرملا  متخ  ایبنا ،

نـسح ماما  يافـص  تواخـس و  هب  . 16 لوسر يهقیدـص  ّصاـخ ، زیزعلوـتبلا  هعـضب  (س ) ارهز یکاـپ  هب  . 15( دوب  ) یتا لـه  هروـس  لوزن 
-18 (( (ع همطاف و  (ع ) یلع ناشخرد  هراتس  ود  نیب   ) نیرینلا نیب  ناشخرد  يهراتس  (ع) نیسح ماما  نادیهـش  هاش  يزابناج  هب  (ع)17 . یبتجم
رد شدنلب  رعـش  هک  (. برع دنمناوت  فورعم و  رعاش   ) قدزرف یّتح  دـیاین  رب  قح ، هب  شفیـصوت ، يهدـهع  زا  یـسک  هک  نیدـباعلا  نیز  هب 
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ياناد داتـسا  هب  - 20( ییابیکـش  ) ملح يایرد  ّرد  رقاب  ماـماملع  دیـشروخ  تارذ  يهدنفاکـش  هب  - 19 (. تسا فورعم  ترـضح ، نآ  فصو 
هک تدوخ  هب  - 22 ماقمالاو هاش  رفعج  نب  یـسومتسا  ماـع  روهـشم  شملح  هک  یـسک  نآ  هب  - 21 یناث ردـیح  قداص ، رفعجینابر  مولع 
هاـش هب  (ع)24 - یقنلا یلع  یکاـپ  هـب  یقت و  ياوـقت  هـب  - 23 رون نآ  دـننیبن  ناـشافخ  ناروک و  رگمروط  هوـک  نوـچ  دـشخردیم  تروـن 
مان  ) هدوتـس یهاگ ، هاگ  - 26 دوعـسَملا ُهدَهَع  هّللا  ُلَجَعدوعوم  ماما  يدـهم  تلادـع  هب  - 25 ننملاوذ تاذ  راوـنا  يهنییآ  ، نسح يرکـسع ،

ناراـی هدنمرـش )  ) هایـس و ور  اـتنکم  غـیرد  يو  زا  ار  تفطل  ياـیمیک  - 27 نک داـش  نازیزع ، قشع  هب  شرطاـخنک  داـی  ار  اوـنیب  رعاـش )
نک نشلُگ  لُگ و  ار  شعبط  ریاب  نیمز )  ) ونک نشور  تر  هِم دیشروخ  هب  ار  شلد  - 28 دوشن

یعفاش یجنلبش  نمؤملادبع 

رون  » مان هب  یباـتک  وا ، تسا . هتـسیزیم  يرجه  مهدراـهچ  نرق  لـیاوا  رد  رـصم ، فورعم  ياـملع  زا  یعفاـش ، یجنلبـش  نمؤملادـبع  دـّیس 
، هناگ هدزاود  ناماما  رکذ  قایس  رد  هک  تسا  یتّنس  لها  نادنمشناد  هلمج  زا  يو ، تسا . هتشون  راتخملا » یبنلا  تیب  لآ  بقانم  یف  راصبالا 

دّمحم نب  يداهلا  یلع  نب  صلاخلا  نسحلا  نبدّمحم  بقانم  رکذ  یف  لصف  :» دراد فیرـشلا ،) هجرف  هللا  لجع  ، ) يدـهم ترـضح  هب  هراشا 
، بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  نیدـباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دّـمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اـضرلا  یلع  نب  داوجلا 
« يدهملا  » و هّجحلاب »  » هیمامالا ُهبََّقل  و  مساقلاوبا . هتینک ، و  نسوس :» : » لیق و  لیقص » : » لیق و  سجرن » : » اهل لاقی  دلو  مُا  هُّما  . مهنع هللا  یـضر 

ترـضح هک  دـنکیم  تابثا  یجنلبـش  قیرط ، نیا  اب  «. يدـهملا  » اهرهـشا و  نامزلا ،» بحاص   » و رظتنملا »  » و مئاـقلا »  » و حـلاصلا » فلخلا   » و
دنچ نیا  زا  سپ  هک  ینخس  اب  ًاصوصخم  بلطم ، نیا  رب  . رگید یسک  هن  تسا ، يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  اریز ، تسا ؛ هدش  ّدلوتم  يدهم ،

، فنالا ینقا  هیبکنم ، یلع  هرعش  لیسی  رعشلا ، هجولا و  ُنسح  هماقلا  ُعوبرم  ٌباش  هنع : هللا  یضر  هتفص ، :» دوشیم دیکأت  تسا ، هتـشون  رطس 
هیلا بهذ  اـم  یلع  رـشع  اـنثالا  همئـالا  رخآ  وـه  و  همهملا . لوـصفلا  یف  اذـک  دـمتعملا . هرـصاعم  ناـمثع ، نب  دّـمحم  ُهباّوـب  هـهبجلا ، یلجا 

نیسمخ سمخ و  هنس  صلاخلا  نسحلا  نبدمحم  دلُو  :» يدرولا نبا  خیرات  یف  و  هیلع ....»... سرحلا  بادرسلا و  یف  باغ  هنا  : » لیق . هیمامالا
هنوک یلع  هلدالا  نم  : » نامزلا بحاص  رابخا  یف  نایبلا  هباتک  یف  یجنکلا  دّمحم  نب  فسوی  نبدّمحم  هللادبعوبا  خیـشلا  لاق  و  نیتئام .»... و 

لاجدلا روعالا  ءاقب  یلاعت و  هللا  ءایلوا  نم  سایلًا  رـضخلا و  میرم و  نب  یـسیع  ءاقب  هئاقب ، یف  عانتما  ّهنا ال  و  نالا ، یلا  هتبیغ و  دعب  ًایقاب  ًاّیح 
نم نا  و   ) یلاعت هلوق  هئاقب ، یلع  لیلدلاف  میرم ، نب  یسیع  هنسلا و  باتکلاب و  مهِواقب  تبث  دق  ءالؤه  و  یلاعت ، هللا  ءادعا  نم  ینعی  سیلبا  و 

[ . 9 «. ] نامزلا رخآ  یف  نوکی  نا  دبالف  دحا  اذه  انموی  یلا  هیالا  هذه  لوزن  ذنم  هب  نمؤی  مل  و  هتوم ) لبق  هب  ننمؤیل  ّالا  باتکلا  لها 

یعفاش یکم  یمتیه  رجح  نبا 

تسا و ثیداحا  تایاور و  رد  رّحبتم  يدرف  يو ، تسا . ّتنس  لها  گرزب  ياملع  زا  یعفاش ، يراصنا  يدعس  یّکم  یمتیه  رجح  نب  دمحا 
ّدر رد  هقرحملا » قعاوصلا   » مان هب  یباتک  هک  نیا  اـب  دنمـشناد ، نیا  تسا . دـئاوزلا  عمجم  دـننام  یثیدـح  عباـنم  كرادـم و  ناگدنـسیون  زا 

هناگ هدزاود  ناماما  یناگدـنز  ّتیـصخش و  يهرابرد  لیـصفت ، هب  باـتک ، نیمه  رد  یلو  تسا ، هتـشون  هناـگ  هس  ياـفلخ  دروم  رد  هعیش ،
اهیف هللا  هاتآ  نکل  نینس ، سمخ  هیبا  هافو  هدنع  ُهُرمع  و  هجحلا ، دّمحم  مساقلاوبا  : تسا هتشون  ناماما  رکذ  يهمتاخ  رد  . تسا هتشون  یبلاطم 

[ . 10 . ] رظتنملا مئاقلا  یمسی  همکحلا و 

یفنح يزودنق 

ثیدـح ًالبق  هتبلا  . دـنکیم لوبق  ار  نآ  دروآیم و  مالـسلا  مهیلع  همئا  يهرابرد  ار  ياهدیـصق  هدوملا ،» عیبانی   » شـسیفن باـتک  رد  ناـشیا ،
ار روکذم  هدیـصق  سپـس  میروآیم و  ادتبا  رد  ار  نآ  هک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  موصعم  ناماما  هنیمز  رد  یمهم  لصفم و 
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کلأسا دّمحم  ای  : » لاقف لثعن  هل  لاقی  يدوهی  مدقا  لاق : سابع  نبا  نع  دـهاجم  نع  هدـئارف  یف  ًاضیا  ینیومحلا  جرخا  :و  میوشیم روآدای 
: لاقف هرامع ...» ابا  ای  لس  (: » مّلس هلآ و  هیلع و  ُهّللا  یّلص   ) لاق کیدی ». یلع  ُتملسا  اهنع  ینتبجا  ناف  نیح ، ذنم  يردص  یف  جلجلت  ءایـشا 

یلع ییصو  ّنًا  : » لاقف .« نون نب  عشوی  یلا  یصوا  نارمع  نب  یسوم  انیبن  نا  و  یـصو ، هل  ّالا و  یبن  نم  امف  وه ؟ نم  کّیـصو  نع  ینربخأف  »
نیسحلا یضم  اذا  لاق : یل .» مهمسف  دّمحم  ای  : » لاق «. نیسحلا بلص  نم  همئا  هعست  هولتت  نیـسحلا  نسحلا و  ياطبـس  هدعب  و  بلاط ، یبا  نب 

اذاف یلع ، هنباف  یـسوم  یـضم  اذاف  یـسوم ، هنباف  رفعج  یـضم  اذاف  رفعج ، هنباف  دّمحم  یـضم  اذاف  دّمحم ، هنباف  یلع  یـضم  اذاف  یلع ، هنباف 
ءالؤهف يدهملا ، دّمحم  هجحلا  هنباف  نسحلا  یضم  اذاف  نسحلا ، هنباف  یلع  یضم  اذاف  یلع ، هنباف  دمحم  یضم  اذاف  دّمحم ، هنباف  یلع  یضم 

. مسلاب لتقی  نسحلا  و  هنرق . یلع  هبرضب  یلع  لتقی  (: » مالّسلاهیلع  ) لاق »؟ نیسحلا نسحلا و  یلع و  ِتوم  هیفیک  نع  ینربخا  : » لاق «. رشع انثا 
دهشا هللا و  لوسر  ّکنا  و  هللا ، ّالًا  هلًا  نا ال  دهشا  : » لاق .«. یتجرد یف  هنجلا  یف  (: » مالّسلاهیلع  ) لاق .»؟ مهناکم نیأف  : » لاق حبذی ». نیسحلا  و 
نامزلا رخآ  ناک  اذا  ّهنًا  مالّسلاهیلع :)  ) نارمع نب  یـسوم  انیلًا  دهع  امیف  همدقتملا و  ءایبنالا  بتک  یف  تدجو  دقل  و  كدعب . أیـصوالا  مهنا 

، ثلاثلا یناثلا و  و  هنتخ ، ِهمع و  ُنبا  مهلوا ، رشع . انثا  دعب  هِوایصوا  نوکیف  دعب . یبن  ءایبنالا  متاخ  وه  و  دّمحم ، دمحا و  هل  لاقی  یبن  جرخی 
عـضوم یف  شطعلاب  فیـسلاب و  هتیب  لها  نم  هعامج  عم  ثلاثلا  مسلاب و  یناثلا  فیـسلاب و  لّوالا  یبنلا  هما  لـتقت  و  هدـلو ، نم  نیوخا  اـناک 

هعـست رانلا و  نم  هعابتا  هیبحم و  جارخًال  و  هتیرذ . هتیب و  لها  تاجرد  هتاـجرد و  عفرل  لـتقلا ، یلع  ربصی  حـبذی و  منغلا  دـلوک  وهف  هبرغلا .
مّهنًا معن . : » لاق طابسالا .»؟ فرعتا  (، » مّلس هلآ و  هیلع و  ُهّللا  یّلص   ) لاق «. طابـسالا ددع  رـشع  انثالا  ءالؤهف  ثلاثلا . دالوا  نم  مهنم  ءایـصوا 

ایطسرق لتاق  اهساردنا و  دعب  هتعیرش  هب  هّللا  رهظاف  داع ، مث  هبیغ  لیئارـسا  ینب  نع  باغ  يذلا  وه  و  ایخرب ، نب  يوال  مهلّوا  رـشع : انثا  اوناک 
رـشع یناثلا  ّنًا  و  هّذقلاب . هّذقلا  لعنلاب و  لعنلا  وذح  لیئارـسا  ینب  یف  ناک  ام  یتُما  یف  نئاک  ( » مّلـس هلآ و  هیلع و  ُهّللا  یّلـص   ) لاق «. کلملا

هّللا نذأی  ٍذـئنیحف  همـسر ، ّالًا  نآرقلا  نم  یقبیال  و  ُهُمـسا ، ّالًا  مالـسًالا  نم  یقبیـال  نمن  یّتُما  یلع  یتأـی  و  يریـال ، یتح  بیغی  يدـلو  نم 
نمل یبوط  و  مهفلاخ ! مهـضغبا و  نمل  لیولا  و  مهعبت ، مهّبحا و  نمل  یبوط  هدّدـجی . هب و  مالـسِالا  هّللا  رهظیف  جورخلاب  هل  یلاعت  كرابت و 

اّنبر و اناده  مکبرختفملا  یمـشاهلا  یفطـصملا و  یبنلا  تنا  رـشبلا  ریخ  ای  کیلع  یلعلا  وذ  هلًالا  یّلـص  : ًارعـش لثعن  أشنأف  !«. مهادهب کّسمت 
رخآرهزلا يداع  نم  باخو  مُه  الاو  نم  زاف  دق  ردک  نم  مهافطصا  مث  یلعلا  ّبر  مُهابحرشع  انثا  همئا  مهتیمس  رشعم  رما و  ام  اوجرن  کیف 

لباق يهتکن  [ . 11  ] رقـس هالـصت  فوسف  ًاضرعم  مهنع  ناک  نمرما  ام  نیعباتلا  یل و  رایخالا  کترتع  رظتنملا  مامًالا  وه  اـمظلا و  یقـسی  مه 
مه ناـشیا  هک  دـهدیم  ناـشن  ینـشور  هب  نیا ، دـلوی و  هن  تسا  هتفر  راـک  هب  رهظی  ظـفل : جـع ) ) يدـهم ترـضح  يهراـبرد  هک  نیا  لـّمات 

. تسا بیاغ  نالا  هدروآ و  ایند  هب  ترضح  دندقتعم ،

تنس لها  يرثن  تایبدا  رد  يدهم  ترضح  تدالو 

هراشا

، هنیمز نیا  رد  نانآ  ياههتفگ  زا  ياهراپ  هب  بلطم ، لیمکت  يارب  یلو  تسا ، ّتنس  لها  يرعـش  تایبدا  هب  ام  هّجوت  راتـشون ، نیا  رد  هچرگ 
: مینکیم هراشا 

یعفای همالع 

و رظتنملا »  » و يدهملا »  » و مئاقلا »  » و هجحلاب »  » هّیمامًالا هبّقلی  يذـلا  مساقلاوبا  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دّـمحم  : تسا هدـمآ  یعفای  خـیرات  رد 
. تسا بیاغ  هدش و  دلوتم  جع )  ) يدهم ترضح  هک  تسا  دقتعم  مه  ناشیا  ... ًامامًا رشع  متاخ  مهدنع  وه  و  نامزلا .» بحاص  »

يزیربت یئالبرک  ینیسح  ظفاح 
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ردـب و  مالظلا ، سمـش  ماصمـصلا ، بحاص  مامهلا  مامًالا  رکذ  : دـسیونیم نینچ  وا ، تسا . ّتنـس  لها  زا  ناشیا  ( يرمق يرجه   994  ) افوتم
(، مظاکلا  ) یـسوم نب  دّمحم  نب  يداهلا )  ) یلع نب  نسحلا  نب  دّـمحم  ییـضملا ، فیـسلا  ماهلا ، قاّلف  مانالا و  هرظن  و  مایالا ، عیبر  و  مامتلا ،

و مئاق »  » و هللا » هجح   » شبقل تسا . مساقلاوبا  وا ، تینک  تسا . رـشع  ینثا  همئا  زا  مهدزاود  ماما  يو ، : دسیونیم سپـس  .و  يداهلا ّيدـهملا 
يهرابرد هک  تسا  نیا  نخـس ، نیا  رد  بولطم  يهتکن  . تسا رمالا » بحاص   » و ناـمزلا » بحاـص   » و حـلاص » فلخ   » و رظتنم »  » و يدـهم » »

. دنیوا رظتنم  مدرم  هک  یتّیصخش  ینعی ، مانالا ؛» هرظن  و  : » تشاگن نینچ  يدهم ، ترضح 

تنس لها  تایبدا  رد  راظتنا  يهژاو 

هراشا

هدـش حرطم  زین ، ّتنـس  لها  تایبدا  گنهرف و  رد  تسا ، مهم  یـساسا و  يهژاو  کی  یعیـش ، گنهرف  رد  هک  روط  نامه  راظتنا ،»  » يهژاو
. دوشیم هراشا  يدراوم  هب  ریز ، رد  تسا .

البنلا مالعا  ریس  رد  یبهذ  نیدلا  سمش 

نازیم (، » دلج دودح 200  رد  « ) یمالسا خیرات  (، » دلج  24 «) البنلا مالعا  ریس   » دننام يرایسب  تافیلات  ياراد  ّتنس و  لها  ياملع  زا  ناشیا ،
مان تحت  البنلا ، مالعاا  ریـس  رد  لاح  نیا  اب  دراد ، یفنـص  يریگعضوم  ّتیـساسح و  لئاضف ، هب  تبـسن  وا ، . تسا و ... دـلج )  4 « ) لادتعالا

یسوم نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دّمحم  نب  يداهلا  یلع  نب  يرکسعلا  نسحلا  نب  دّمحم  مساقلاوبا ، فیرـشلا ، : دسیونیم نینچ  رظتنملا ،» »
بسن رکذ  زاینیـسحلا  يولعلا  بلاط  یبا  نب  یلع  مامًالا  نب  دیهـشلا  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  نب  رقابلا  دّمحم  نب  رفعج  نب  مظاکلا 

لها زا  فورعم  دنمشناد  نیا  نخس  رد  رگید  يهتکن  ود  . تسا هللا  هیقب  ترضح  تدالو  هب  دقتعم  زین  ناشیا  هک  میوشیم  هجوتم  ترـضح ،
.2. تسا هتسناد  مساقلاوبا » «، » یتینک هتینک  و  : » دومرف هک  (ص ) مرکا لوسر  ثیدح  قبط  ار  ترضح  يهینک  ناشیا ، . 1: تسا نایامن  ّتنس ،

ینـسح  » ای یـسابع »  » ار وا  ّتنـس ، لها  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  فیـصوت  ینیـسح » يولع   » ار ترـضح  نآ  شنخـس ، رخآ  رد 
. دننادیم

یناگوش یضاق 

لاجرلا و رظتنملا و  يدهملا  یف  أج  ام  رتاوت  یف  حیـضوتلا   » مان هب  یباتک  يو ، تسا . راطوا » لین   » و ریدقلا » حتف   » فورعم باتک  ّفلؤم  وا ،
. تسا هتشون  حیسملا »

يراخب یچونق  نسح  قیدص  دمحم  دیس 

زا  425 يهحفـص 390 -  هعاسلا  يدـی  نیب  نوکی  ام  ناک و  امل  هعاذًالا  مان  هب  شباتک  رد  وا ، تسا . ّتنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  ناـشیا ،
بابلا و یف  رابخالا  نم  رتاوت  امل  ٍماع  رهـش و  نییعت  ریغ  نم  نامزلا  رخآ  یف  جرخی  يدـهملا  ّنا  یف  کشال  : دـسیونیم نینچ  رـصم ، پاچ 
ای هام  نیعت  نودب  نامزلا ، رخآ  رد  رتاوتم ، تایاور  قبط  يدهم ، دیدرت ، یب  . هفالخب دـتعیال  نم  ّالا  ٍفلخ  نع  ًافلـس  هّمالا  روهمج  هیلع  قّفتا 
یف بیرلل  ینعم  الف  : دیازفایم سپس  يو ، . تسا فلس  فلخ و  زا  یمالـسا ، تما  يهمه  قفاوت  دروم  عوضوم ، نیا  و  دنکیم ؛ روهظ  لاس ،

هغلابلا روهشملا . هضیفتـسملا  صوصنلا  هلباقم  یف  همیظع  هارج  کلاذ  راکنًا  لب  هلدالاب  هیلع  لولدملا  رظتنملا  دوعوملا  یمطافلا  کلاذ  رما 
یخاتـسگ نآ ، راکنا  هکلب  تسا ، انعم  یب  تسا ، دایز  شروهظ ، رب  لـئالد  هک  رظتنم  دوعوم و  یمطاـف  يهراـبرد  دـیدرت  ... رتاوتلا ّدـح  یلًا 
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[ . 12 . ] تسا هدیسر  رتاوت  دح  ات  هک  یناوارف  روهشم و  صوصن  ربارب  رد  تسا  گرزب 

همتاخ

هللا هیقب  ترضح  يهرابرد  ّتنس ، لها  رـصاعم  ياملع  نادنمـشیدنا و  زا  یکی  زا  عماج  یمالک  هب  ار  یمارگ  ناگدنناوخ  هجوت  همتاخ ، رد 
خـساپ تالاؤس ، زا  يرایـسب  هب  درادرب و  رد  هنیمز ، نیا  رد  ار  مهم  تاـکن  زا  يرایـسب  وا ، نخـس  . منکیم بلج  فیرـشلا ، هجرف  هللا  لـجع 

ناناملـسم رـصاعم  لئاسم  يهرابرد  يدـنمشزرا  باتک  هک  تسا  یعفار  یفطـصم  رتکد  ياقا  گرزب ، ملاع  نیا  . دـهدیم یبوخ  مکحم و 
ار وا  نانخس  نتم  ام ، . تسا هتـشون  هراب  نیا  رد  یمهم  بلاطم  و  هدرک ، هراشا  زین  هللا  هیقب  ترـضح  مهم  يهلئـسم  هب  وا ، . تسا هدرک  فیلأت 

هلیل یف  و  هـعمجلا -  موـی  ناـک  و  255 ه - )-  ) ماع ارماـس  یف  يدـهملا  ماـمًالا  دـلو  : میزادرپیم نآ  يهمجرت  هب  نآ ، زا  سپ  میروآیم و 
هیلع أضقلا  یلع  ًاصیرح  و  يرکـسعلا ، مامًالا  یلع  هوسقلا  دیدش  ناک  ّهنأب  فورعملا  یـسابعلا  زتعملا  دهع  رثا  کلاذ  نابعـش و  نم  فصنلا 

هفالخلاب عیابی  یساّبعلا و  زتعملاب  حاطی  ّنا  ردقلا  أشی  و  رظتنملا . يدهملا  مالسًالا  یبن  أیـصوا  متاخ  مالـسًالا و  هّما  هداق  رخآ  بجنی  نا  لبق 
هیف لّمؤی  امل  و  رظتنملا ، مئاقلا  هدیلوب  يرکـسعلا  مامِالا  جاهتبا  یلع  لدا  سیل  .و  يداه لکـشب  دئاقلا  مامِالا  هدالو  متت  يدتهملا و  دـمحمل 

و محللا ، نم  اهلثم  زبخلا و  نم  لطر  فالآ  هرشعب  معنا -  ام  یلع  هّلل  ًارکش  قدصتی -  نا  رما  ّهنا  نم  نیملـسملا ، مالـسِالل و  میمع  ریخ  نم 
ّنا یلًا  ریـشا  نا  ّدوا  همکحلا ، لـقعلا و  هّنـسلا و  باـتکلا و  وض  یف  يدـهملا  هرکفل  ضرعا  نا  لـبق  .و  منغلا نم  سار  هئمثـالث  هنع  قعی  نا 

مهداقتعا یف  مهوقفاو  هّنسلا  أملع  نم  ًاریثک  ّنًا  لب  مهدحو ، هیمامًالا  هعیـشلا  اوسیل  هایحلا -  دیق  یلع  نالا  ّهنا  و  يدتهملا -  روهظب  نیلئاقلا 
هک یسابع  زتعم  نارود  دهع و  رد  نابعش  همین  بش  رد  هعمج ، زور  يرمق ، لاس 255  هب  ارماس ، رد  مالّسلاهیلع )  ) يدهم ماما  [ . 13 ... ] اذه

دوشب و وا  دـنزرف  هک  نیا  زا  لـبق  ار  ترـضح  نآ  هک  تشاد  رارـصا  رایـسب  دوب و  يرکـسع  نسح  ماـما  رب  دـیدش  يریگتخـس  هب  فورعم 
دلوتم دریگب ، ار  وا  ياج  دیآ ، ایند  هب  رظتنم ، يدهم  ینعی  مالـسا ، ّیبن  أیـصوا  متاخ  یمالـسا و  تّما  همئا  ناربهر و  زا  ربهر  ماما و  نیرخآ 

ماما و نآ  تدالو  دوش و  تعیب  یـسابع  يدـتهم  دّـمحم  اب  دورب و  نیب  زا  اتدوک ، کی  رثا  رب  زتعم ، هک  تساوخ  نینچ  ادـخ ، ّتیـشم  دـش .
ریخ رطاخ  هب  شدنزرف ، تدالو  تبسانم  هب  يرکسع  نسح  ماما  یلاحشوخ  يدونـشخ و  رب  یلیلد  چیه  . دریگ تروص  مارآ  روط  هب  ربهر ،

زا داد  روتـسد  ترـضح ، هک  تسین  نیا  زا  رتنشور  رتيوق و  دوریم ، راظتنا  هثداح  نیا  زا  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  هک  یناوارف  تکرب  و 
يدهم ترضح  يهلئسم  هک  نیا  زا  لبق  . دنهدب هقدص  تشوگ ، هزادنا  نامه  نان و  لطر  رازه  هد  راگدرورپ ، زا  رکشت  يرازگساپس و  باب 
يدهم ترضح  روهظ  هب  هک  یناسک  هک  منک  هراشا  تقیقح  نیا  هب  مراد  تسود  منک ، حرطم  تمکح  لقع و  ّتنـس و  نآرق و  وترپ  رد  ار 

یناوخمه نانآ  اب  هدیقع ، نیا  رب  ّتنس ، لها  ياملع  زا  يرایسب  هکلب  دنتـسین ، هّیماما  يهعیـش  اهنت ، دندقتعم ، تساتایح ، دیق  رد  هک  نیا  و 
مان دـنراد ، يدـهم ، ترـضح  تدالو  هب  رارقا  هک  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  رفن  تفه  ماـن  هک  نیا  زا  سپ  یعفار ، رتکد  ياـقآ  سپـس  . دـنراد
نب نّمم  مه  ریغ  ریثک  الؤه و  . ریدقت باجعًا و  ّلکب  نورکذی  مهتیص و  عاذ  نیّذلا  الجالا  هنسلا  أملع  نم  مهُریغ  ٌریثک  و  :» دیوگیم دربیم ،

هقراخلا رومالا  نم  يدـهملا  هایح  تربتعا  اذًا  هصاخب  و  لقعلا ، ضهاـنی  اـم  هذـه  مهتلوقم  یف  نودـجیال  و  یح ... ّهنا  يرکـسعلا و  نسحلا 
نم لاجّدلا  سیلبًا و  أیقتالا و  نم  رضخلا  حیـسملا و  هایحک  کلاذ  و  هئایلوا ، ضعبل  همارک  وا  هئایبنا  ضعبل  هزجعم  هللا  اهارجا  یّتلاک  هداعلل 

يرایسب نانیا و  . دوشیم هدربمان  نانآ  زا  تمظع ، یکین و  اب  دنفورعم و  هک  ّتنـس  لها  لیلج  ياملع  زا  رگید  يرایـسب  و  [ .... 14 . ] أیقشالا
ماما ینعی ، دـنیوگیم ؛ هّیماما  هک  دـنیوگیم  ار  نامه  میروایب ، ار  نانآ  يهمه  مان  دـهدیمن  هزاـجا  دودـحم ، لاـجم  هک  یناـسک  زا  رگید 

ًاـصوصخم دننیبیمن ، لقع  اب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  نخـس ، نیا  رد  نانآ ، . دشابیم هدنز  تسا و  يرکـسع  نسحلا  نب  دّمحم  نامه  يدهم ،
هب شناربمایپ و  زا  یـضعب  دروم  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  مینادـب  یتداع  قراخ  روما  زا  ار  يدـهم  ترـضح  رمع ) لوط  و   ) یگدـنز رگا  هک 

يراج ایقـشا ، زا  لاـجد  سیلبا و  يارب  یّتح ) و   ) اـیقتا زا  رـضخ ، حیـسم و  دـننام  شیاـیلوا  زا  یـضعب  تمارک  نداد  ناـشن  میرکت و  ساـپ 
لها هّمئا  رابخا  بسح  يدهملل  اذه و  :» دسیونیم نینچ  يدهم  ترضح  ياربک  ارغـص و  تبیغ  هرابرد  یعفار ، رتکد  ياقآ  هاگ  نآ  . تخاس

تنس لها  تایبدا  رد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) دوعوم يدهم  ترضح  www.Ghaemiyeh.comدالیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 26زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


و هتعیش ، نیب  هنیب و  هرافسلا  عاطقنا  نیح  یِلا  هتدالو  خیرات  نم  دتمت  هنس ، نوعبس  عبرا و  اهتّدم  يرغصلاف  يربک . يرغص و  ناتبیغ : تیبلا ،
نب نامثع  مه : ریغیال . هعبرا  يرغصلا  هبیغلا  نمز  یف  ارفسلا  الؤه  ددع  .و  هبوجالا هلئـسالا و  هیلًا  هنم و  نولقنی  هنوری و  وناک  ارفـسلا  الؤه  ّنا 

، يرمـسلا دّـمحم  نب  یلع  و  یتخبونلا ، رحب  یبا  نب  حور  نب  نیـسحلا  و  يرمعلا ، دیعـس  نب  نامثع  نب  دّـمحم  و  يرمعلا ، ورمع  نب  دـیعس 
لها رابخا  بسح  يدهم ، ترضح  نیا  ؛و  فیـسلاب موقی  اهرخآ  یف  یلوالا و  دعب  لصحت  یّتلا  یهف  يربکلا  هبیغلا  اّما  .و  مهیلع هللا  ناوضر 
نامز ات  دوشیم ، عورـش  وا  تدالو  خـیرات  زا  هک  دوب  لاـس  راـهچ  داـتفه و  شتّدـم  ارغـص ، تبیغ  اربک . ارغـص و  دراد : تبیغ  ود  (ع ) تیب
تبیغ نامز  رد  ناشیا ، يارفس  ددع  . دندادیم لاقتنا  ار  اهخساپ  اهشسرپ و  دندیدیم و  ار  وا  ارفس ، شنایعیش . وا و  نایم  ترافـس  عاطقنا 

نب نیسح  يرمع و  دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  يرمع و  ورمع  نب  دیعس  نب  نامثع  تسا : نینچ  نانآ  مان  رتشیب . هن  دوب ، رفن  راهچ  ارغص ،
عقاو ارغـص  تبیغ  نامز  ياهتنا  زا  اربک  تبیغ  اّما  . مهیلع یلاعت  هللا  ناوضر  يرمـسلا ، دّمحم  نب  یلع  یتخبون و  رحب  یبا  نب  حور  نب  دیعس 
تبیغ اریز ، تسا ؛ هدرک  هابتشا  تبیغ  زاغآ  رکذ  رد  ناشیا ، هتبلا ، . دنکیم ادیپ  همادا  دنک ، مایق  ریـشمش  اب  هک  ینامز  ات  زورما و  هب  ات  دش و 

نینچ سپـس  وا ، . داتفا قاّفتا  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  شراوگرزب ، ردـپ  تافو  زور  ًاقیقد  ترـضح و  نآ  تدالو  زا  دـعب  لاس  جـنپ  ارغص ،
ًامالـس ًادرب و  هللا  اهلعج  یّتلا  رانلاک  هداعلل ، هقراخلا  رومالا  دحا  اهرابتعاب  يدهملا  هرکف  هّحـص  حـجرالا  نوکی  اذـهب  و  : » لاق :و  دـسیونیم

یلا ًاّیح  يدهملا  دوجو  دقتعی  نا  هنیدل  طوحالا  ملـسم و  ّلکب  یلوالا  نوکی  انه  نم  و  ... یـسومل ًانابعث  اهریـص  یّتلا  اصعلا  و  میهاربِا ، یلع 
نم هریغل  يرج  اذه  رمعلا  لوط  ّنال  هنس ، فلا  یلع  فینی  ام  ًاّیح  هؤلقب  لیحتـسملا  نم  يدهملا  ّنأب  ضارتعالا  ّحصیال  .و  هیناث هروهظ  نیح 
ًافلا شاع  ًاحون  ّنًا  : » هلوق یبنلا  نع  کلام  نب  سنا  يور  . ًاماع نیسمخ  ّالًا  هنس  فلا  هموق  یف  ثبل  يذلا  مالّـسلاهیلع )  ) حون هّللا  یبنک  هلبق ،

کلاذـک و  .« هنـس هرـشع  یتنثا  هئامعـست و  شاع  ثیـش  هللا  یبن  ّنًا  و  هنـس ، نیثالث  هئامعـست و  شاـع  مدآ  ّنًا  و  هنـس ، نیـسمخ  هئمعبرا و  و 
هکئالملاف و هتیِور . یـضتقی  هللا  هردقب  دوجوم  ّلک  سیل  ذِا  هیناثلا ، هتبیغ  دعب  دحا  هدهاشی  مل  هنأب  يدـهملا  دوجو  یلع  ضارتعالا  ّحـصیال 

نم هتیِور  مدع  لهف  راصبالا . هکردتال  هنکل  انک و  امنیا  انعم  وه  دوجوم و  هناحبـس  هّللا  لب  اهارن ، نا  نود  اننیب  هدوجوملا  ملاوعلا  نم  نجلا 
و رضخلا ، یـسیع و  هایح  راکنًا  همزلی  ًاّیح  هأقب  رکنی  نَم  و  يدهملا . دوجو  یف  هبارغ  هّیا  كانه  سیل  معن ، «.؟ هدوجو مدع  یلع  لیلد  انبناج 

مدـع یلع  ًالیلد  سیل  یـسیع  رـضخلا و  بایغ  نا  اـمک  هدوجو ، مدـع  یلع  ًـالیلد ؛ تسیل  ماـمًالا  هبیغف  . نینـسلا فـالاب  يدـهملا  لـبق  اـمه 
یـسومل رهظت  مل  همکحلا  ّنا  اـمک  هروهظ ، دـعب  ّـالًا  کـلاذ  نم  همکحلا  رهظتـال  هللا و  یِلا  هرما  اذـهف  ماـمًالا ؟ باـغ  اذاـمل  اـّما  . مهدوـجو

ّنا یه  همهم و  هقیقح  یلًا  تافتلالا  یغبنی  نکلو  دـعب ، امیف  ّالًا  رادـجلا  همدـه  و  هنیفـسلل ... هقرخ  یبصلل و  رـضخلا  لتق  نم  مالّـسلاهیلع ) )
ناک نًا  و  راغلا -  یف  یفتخا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  ُهّللا  یّلـص   ) هللا لوسر  اذـه  . اّنم هتبیغ  لب  هسفن ، ماـمًالا  نمـال  هللا و  نم  تسیل  ماـمًالا  هبیغ 

هوقحال ذًا  هبایغ  یف  ببسلا  مه  سانلا  ّنا  وا  هکرابملا ؟ هتیِور  نم  سانلا  مرح  هللا  ّنا  وا  هسفن  نم  سانلا  نع  هبایغ  ناک  لهف  هریـصق -  هرتفل 
طیحم ناک  يذـّلا  يدـهملا  عم  لاحلا  اذـک  و  سانلا . ببـسب  کـلذ  قلخلا و  نیعا  نع  اوراوت  فهکلا  باحـصا  ـالؤه  و  !؟ هتوعد اوضفر  و 

یف اهتیمرف  اهفرـصا » : » کل لاق  هفـص و  بیبطلا و  كاطعا  ول  لاقف ، هروصلا  بیرقتل  ًالثم  أملعلا  دـحا  برـض  دـق  .و  یـسابعلا مکحلا  راظنا 
هفـصولا تضفر  اذًا  اهبنذ  بنذـلاف  هّمُالا  عم  لاحلا  اذـکه  و  کبنذ . بنذـلا  اـّمنًا  کـضرم و  فعاـضت  اذًا  بنذ  بیبطلا  یلع  سیلف  رحبلا ،

هب یلوالا  لب  لایخلا ، جسن  نم  هفارخ  رظتنملا  يدهملا  هرکف  ّنأب  دـقتعی  نا  ملـسملا  غوسیال  ّهنًا  لوقلا  هصالخ  .و  تیبلا لآ  عابتا  یف  هیهلًالا 
رارق نیا  زا  مهم  نخـس  نیا  هـمجرت  [ . 15 . ] هیوامـسلا بتکلا  عیمج  اهب  تفرتعا  دـق  تماد  ام  هقیقح  اهداقتعا  هنیدـل  طوحـالا  ردـجالاو و 

هک شتآ  دننام  هداعلا ، قراخ  رما  کی  باب  زا  ار ، نآ  مینادب و  حیحـص  ار  ّتیودـهم  يهدـیقع  هک  تسا  نیا  حـجرا  لیلد ، نیا  هب  :و  تسا
، اجنیا زا  . میرامـشب درک ، لیدـبت  یگرزب  ياهدژا  هب  یـسوم  يارب  ار  نآ  ادـخ  هک  اـصع  داد و  رارق  نما  درـس و  میهاربا  يارب  ار  نآ  ادـخ 

دقتعم شاهرابود ، روهظ  نامز  ات  يدـهم  ترـضح  ندوب  هدـنز  هب  هک  تسا  نیا  شنید ، ظفح  يارب  یناملـسم  ره  يارب  یل  َوا هکلب  راوازس 
يارب هک  تسا  يزیچ  رمع ، لوط  اریز ، تسین ؛ حیحـص  دـشاب ». هدـنز  لاس  رازه  زا  شیب  ترـضح  نآ  تسا  لاـحم   » هک لاکـشا  نیا  . دوش
ربمایپ زا  کلام  نب  سنا  . درک یگدـنز  لاس  هاجنپ  دـصهن و  نآرق ، حیرـصت  هب  دوخ ، موق  نایم  مالّـسلاهیلع ،)  ) حون دـش . عقاو  زین  ناربمایپ 
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یگدنز لاس  هدزاود  دصهن و  تسـش ، لاس و  یـس  دصهن و  مدآ ، و  لاس ، هاجنپ  دص و  راهچ  رازه و  حون ،  » هک تسا  هدرک  تیاور  مرکا ،
روط نیا  اریز ، درادن ؛». دوجو  ترضح  نآ  سپ  مینیبیمن ، ار  يدهم  ترـضح  نوچ  : » مییوگب هک  تسین  حیحـص  لاکـشا  نیا  زین  و  .« درک

هناحبـس راگدرورپ ، دوخ  مینیبیمن . ار  نآ  اّما  دندوجوم ، نج ، ناگتـشرف و  هن  رگم  دوش . هدید  دیاب  ًامتح  دشاب ، دوجوم  هچ  ره  هک  تسین 
يارب ییاج  چیه  ؟ تسا وا  ندوبن  رب  لیلد  ام ، ندیدن  ایآ  دـنیبیمن . ار  وا  اهمشچ  یلو  تسه ، اج  همه  رد  ام  اب  وا  تسا و  دوجوم  یلاعت ، و 
رضخ یسیع و  ترضح  ندنام  هدنز  دنک ، راکنا  زورما  هب  ات  ار  وا  ندوب  هدنز  سک  ره  تسین و  يدهم  دوجو  يهلئـسم  رد  کش  بّجعت و 

اهرظن زا  هک  لیلد  نیاب  ار  جع ) ) يدهم ترضح  ياقب  دوجو و  سک  ره  . تسا هدرک  راکنا  دندوب ، يدهم  ترـضح  زا  لبق  لاس  نارازه  هک 
ترـضح تبیغ  . دـنک راکنا  دـنا ، بیاغ  ام  ناگدـید  زا  وا  هک  نیا  لـیلد  هب  ار  هتـشرف  نج و  سیلبا  دوجو  سپ  دـنک ، راـکنا  تسا ، بیاـغ 

ندوبن رب  لیلد  لاجد ، سیلبا و  یسیع و  ترضح  رضخ و  ترضح  بایغ  هک  روط  نامه  تسین ، ترـضح  نآ  دوجو  مدع  رب  لیلد  يدهم ،
زا سپ  رگم  دوشیمن  مولعم  تبیغ ، تمکح  دـنادیم و  ادـخ  ار  شایعقاو  لیلد  تسا ، بیاـغ  يدـهم  ترـضح  ارچ  هک  نیا  . تسین ناـنآ 

یـسوم ترـضح  رب  راوید ، نتخاس  مدـهنم  یتشک و  ندرک  خاروس  رـضخ و  تسد  هب  ناوجون  لـتق  هک  تمکح  هک  روط  ناـمه  هب  روهظ ،
زا هن  تسا و  ادخ  يهیحان  زا  هن  يدـهم ، ترـضح  تبیغ  تشاد . هّجوت  مهم ، تقیقح  کی  هب  دـیاب  اج  نیا  رد  . اهدـعب رگم  تشگن ، مولعم 
نآ دوخ  شببـس  ایآ  دـش ، ناهنپ  راغ  رد  هاتوک  یتّدـم  یمارگ ، ربماـیپ  هک  نیا  . تسا اـم  هیحاـن  زا  هکلب  تسا ، ترـضح  نآ  دوخ  يهیحاـن 

دندـش ببـس  دـندرک و  در  ار  وا  توعد  هک  دـندوب  مدرم  نیا  ًانیقی ، ؟ تخاس مورحم  شندـید  زا  ار  مدرم  لاـعتم ، يادـخ  اـی  دوب  ترـضح 
ببس دندوب . مدرم  دوخ  شببس ، دندش ، یفخم  مدرم  مشچ  زا  اهلاس  هک  فهک  باحصا  . دوش ناهنپ  دریگ و  رارق  بیقعت  تحت  ترـضح ،

هب بلطم  نیا  ندش  کیدزن  يارب  املع ، زا  یکی  . دوب نایـسابع  بیقعت  تحت  ترـضح ، هک  دوب  نیا  شببـس  جـع )  ) يدـهم ترـضح  تبیغ 
ایرد هب  ار  نآ  وت ، یلو  نک ،» لـمع  نآ  قبط  : » دـیوگب وـت  هب  دـهدب و  وـت  هب  ياهخـسن  بیبـط ، رگا  دـیوگیم ، وا  . تسا هدز  یلاـثم  لـقع ،

، يدهم ترـضح  تبیغ  يهنیمز  رد  . تسا وت  دوخ  هانگ  هانگ ، هکلب  درادن ، یهانگ  چیه  بیبط  يرامیب ، نتفای  تّدش  تروص  رد  يزادـنیب ،
تـسین زیاج  هک  نیا  هصالخ  . دـندومن تشپ  نآ  هب  دـندرک و  در  ار  تیب  لها  زا  يوریپ  ینعی  یهلا ، هخـسن  نیا  هک  تسا  تّما  هاـنگ  هاـنگ ،

هک تسا  نیا  طایتحا ، هب  رتکیدزن  راوازس و  یلوا و  هکلب  دنادب ، یلیخت  یفارخ و  ياهدیقع  ار  رظتنم  يدهم  ترضح  هب  داقتعا  ناناملسم ،
مولعم تشذگ ، هچ  نآ  زا  . تسا هدرک  رارقا  نآ  هب  ینامـسآ ، بتک  مامت  هک  تسا  یتقیقح  نیا  اریز ، دشاب ؛ هتـشاد  داقتعا  تقیقح ، نیا  هب 

، وا يهینک  مان و  . 2. تسا يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  (ع ،) يدهم ترضح  . 1: دشابیم ّتنس  لها  زا  يرایسب  دییات  دروم  ریز  دراوم  دیدرگ 
اهر ار  (ع ) تیب لها  زا  يوریپ  هک  دنشابیم  مدرم  وا ، تبیغ  ببس  . 4. تسا بیاغ  کنیا  هدمآ و  ایند  هب  وا ، . 3. تسا ربمایپ  هینکو  مان  دننام 

رد رمع ، لوط  تسین . دیعب  يرما  وا ، رمع  لوط  . 6. درک دهاوخ  مکاح  ناهج  رب  ار  داد  لدع و  درک و  دـهاوخ  مایق  يزور  وا ، . 5. دناهدرک
. دوشیم هدید  زین  ّتنس  لها  تاملک  زا  يرایسب  رد  راظتنا  هژاو  . 7. تسا هدوب  مه  هتشذگ  يایبنا  دروم 
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ص 503. یماهلا ، دواد  موحرم  ّتنس ، لها  راتفگ  رد  تیب  لها  ناماما  [ 12]
.188 ص 187 -  انمالسًا ، [ 13]
.190 ص 189 -  انمالسًا ، [ 14]

روتکدلا عم  باتک  رد  یمالسا  یلع  خیش  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترـضح  مرتحم  دنمـشناد  زا  لقن  هب   ) 201 ص 192 -  انمالسًا ، [ 15]
(. يرافقلا
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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 
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 
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 : 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

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 
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.»؟ 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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