
http://www.ghaemiyeh.com






تیودهم همانسرد 

: هدنسیون

نایمیلس دارمادخ 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 2 تیودهم  17همانسرد 

باتک 17تاصخشم 

18هراشا

بلاطم 22تسرهف 

37راتفگشیپ

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تماما  زاغآ  لوا : 40سرد 

40هراشا

دمآرد 41شیپ 

موصعم ماما  نیرخآ  ییاوشیپ  رب  42دیکأت 

42هراشا

جارعم ثیدح  . 142

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حول  ثیدح  . 243

ریدغ ثیدح  . 343

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ثیدح  . 443

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ثیدح  . 544

تماما زاغآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مادقا  47نیتسخن 

47هراشا

یلاسدرخ رد  ییاوشیپ  47زاغآ 

تدالو ماگنه  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  49يربمایپ 

یکدوک رد  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  49يربمایپ 

یلاسدرخ رد  تماما  51هنیشیپ 

لاسدرخ ماما  52نیتسخن 

ییانثتسا ییاه  ناسنا  هغبان ، 54ناکدوک 
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55ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  55عبانم 

( تاّیلک  ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  مود : 57سرد 

57هراشا

دمآرد 58شیپ 

تبیغ 59موهفم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  59ییوگشیپ 

تبیغ ندوب  یمتح  رب  61دیکأت 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  63یگنوگچ 

63هراشا

مسج ندوب  ناهنپ  . 163

ناونع ندوب  ناهنپ  . 267

طیارش بسانت  هب  ناونع ، ندوب  ناهنپ  مسج و  ندوب  ناهنپ  . 368

تبیغ 69عاونا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تبیغ  ندوب  70ینالوط 

72ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  72عبانم 

تبیغ للع  هفسلف و  موس : 73سرد 

73هراشا

دمآرد 74شیپ 

دنوادخ ياهزار  زا  يزار  فیرشلا ؛  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  75تبیغ 

75هراشا

ترضح نآ  ناج  ظفح  يارب  . 176

اه ناسنا  شیامزآ  ناحتما و  يارب  . 278

نارگید تعیب  زا  یگدازآ  يارب  . 380

اه ناسنا  بیدأت  يارب  . 481
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روهظ زا  سپ  تبیغ  یساسا  ياه  هفسلف  ندش  82راکشآ 

84ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  84عبانم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ  مامادیاوف  مراهچ : 85سرد 

85هراشا

دمآرد 86شیپ 

ینطاب ياه  تیاده  اب  دنوادخ  نییآ  زا  ینابهگن  . 190

یگدروخرس يدیماان و  زا  هعماج  تشادهگن  . 291

اهالب زا  شخب  ینمیا  . 392

هعماج رد  هدنز  ماما  دوجو  رواب  وترپ  رد  یهلا  ياورپ  داجیا  . 493

نادنمزاین یخرب  يرای  . 594

نانمؤم قح  رد  ترضح  نآ  ریخ  ياعد  . 695

ردق ياه  بش  رد  لاس  روما  بیوصت  . 795

ربا تشپ  دیشروخ  ناسب  بیاغ ، 95ماما 

99ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  99عبانم 

صاخ تباین  ارغص و  تبیغ  مجنپ : 100سرد 

100هراشا

دمآرد 101شیپ 

ارغص تبیغ  ياه  102یگژیو 

102هراشا

نّیعم نامز  هب  ندوب  دودحم  . 1102

ناگمه زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندوبن  ناهنپ  . 2102

صخشم دارفا  هلیسو  هب  مدرم  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  طابترا  . 3103

صاخ 103تباین 

( صاخ  ) هناگراهچ 105ناریفس 
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105هراشا

يرمع دیعس  نب  نامثع  . 1105

105هراشا

لوا بیان  107تافو 

يرمع دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  . 2108

108هراشا

مود بیان  ياه  یگژیو  110یخرب 

یتخبون حور  نب  نیسح  . 3110

110هراشا

تباین 112تدم 

يرمَس دمحم  نب  یلع  . 4112

هناگراهچ باون  اب  نایعیش  طابترا  113یگنوگچ 

صاخ نابیان  113فیاظو 

113هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  نایعیش  دیدرت  ندرک  فرط  رب  . 1114

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناکم  نتشاد  هگن  ناهنپ  . 2114

یتدیقع یملع و  تالکشم  یهقف و  ياه  شسرپ  هب  ییوگخساپ  . 3114

ترضح ياه  لیکو  یهدنامزاس  . 4115

اربک تبیغ  يارب  نایعیش  ندرک  هدامآ  . 5118

نایعیش یعامتجا  حلاصم  ظفح  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  نارادفرط  نارادتسود و  يربهر  . 6118

نایعیش ندش  هورگ  هورگ  ییارگ و  هقرف  زا  يریگولج  . 7118

تباین نیغورد  نایعدم  اب  هزرابم  . 8119

مزال دراوم  رد  نآ  فرصم  ماما و  هب  قلعتم  لاوما  نتفرگ  . 9119

120ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  120عبانم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  شیامرف  مشش : 121سرد 
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121هراشا

دمآرد 122شیپ 

تماما زاغآ  ات  تدالو  زا  تسخن : 123هعومجم 

تبیغ نارود  نانخس  مود : 124هعومجم 

124هراشا

124تاعیقوت

124هراشا

تاعیقوت رودص  125یگنوگچ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  طخ  هب  تاعیقوت  126رتشیب 

130اهاعد

130هراشا

حاتتفا ياعد  . 1130

تامس ياعد  . 2130

« ...هعاطلا قیفوت  انقزرا  مهللا   » ياعد . 3130

« ءالبلا مظع  مهللا   » جرف ياعد  . 4131

بجر هام  ياهزور  ياعد  . 5131

« ...روجسملا رحبلا  بر  عیفرلا و  یسرکلا  بر  میظعلا و  رونلا  بر  مهللا   » ياعد . 6131

بارض نسحلاوبا  ياعد  . 7131

اه همان  132ترایز 

132هراشا

سی لآ  ترایز  . 1132

هسدقم هیحان  ترایز  . 2133

هیبجر ترایز  . 3133

روهظ نارود  نانخس  موس : 134هعومجم 

135ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  135عبانم 
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تبیغ رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  طابترا  متفه : 137سرد 

137هراشا

دمآرد 138شیپ 

قلطم روط  هب  تاقالم  ناکما  مدع  . 1141

تخانش نودب  تاقالم  ناکما  . 2146

اعدا شریذپ  مدع  تخانش و  اب  هارمه  تاقالم  عوقو  . 3147

اعدا شریذپ  تاقالم و  ناکما  . 4153

155ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  155عبانم 

( نادنزرف ورسمه   ) تبیغ رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز  متشه : 157سرد 

157هراشا

دمآرد 158شیپ 

دنزرف رسمه و  تابثا  تسخن : 159لامتحا 

159هراشا

جاودزا بابحتسا  تسخن : 159لیلد 

هیعدا تایاور و  یخرب  مود : 163لیلد 

دنزرف رسمه و  راکنا  مود : 168لامتحا 

168هراشا

تسخن 168لیلد 

مود 169لیلد 

173ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  173عبانم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز  لحم  مهن : 174سرد 

174هراشا

دمآرد 175شیپ 

255260ق)  ) مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  اب  یگدنز  نارود  . 1176
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260329ق)  ) ارغص تبیغ  نارود  . 2180

اربک تبیغ  نارود  . 3181

181هراشا

هرونم هنیدم  181.فلا 

يوط يذ  هیحان  182.ب 

اه نابایب  اه و  تشد  182.ج 

روهظ نارود  . 4184

ارضخ هریزج  ناتساد  186یسررب 

186هراشا

ناتساد 190یسررب 

دنس رظن  زا  190.فلا 

اوتحم رظن  زا  191.ب 

198ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  198عبانم 

(1  ) تّیودهم زا  فارحنا  مهد : 200سرد 

200هراشا

دمآرد 201شیپ 

گرزب ياه  فارحنا  زاغآ  تباین ، نیغورد  201ياعدا 

201هراشا

نامیا یتسس  . 1202

ماما لاوما  رد  عمط  . 2203

ترهش هب  ندیسر  . 3203

یسایس ياه  هزیگنا  . 4203

نیغورد نایعدم  يریگ  لکش  204زاغآ 

204هراشا

تسخن بیان  هژیو  هاگیاج  . 1204

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


یعامتجا یسایس و  طیارش  . 2204

مدرم تداع  مدع  . 3204

نیغورد نایعدم  نیرت  فورعم  زا  206یخرب 

206هراشا

یعیرش نسح  دمحموبا  . 1206

يریمن ریصن  نب  دمحم  . 2208

لاله نب  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا  . 3209

جالح روصنم  نب  نیسح  . 4209

یناغملش یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  . 5211

یخرک لاله  نب  دمحا  . 6213

215ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  215عبانم 

(2  ) تّیودهم زا  فارحنا  مهدزای : 216سرد 

216هراشا

دمآرد 217شیپ 

گرزب فارحنا  کی  شیادیپ  رتسب  217هیخیش ،

گرزب فارحنا  کی  222هیباب ،

222هراشا

باب دیاقع  225ارآ و 

فارحنا رارمتسا  226تیئاهب ،

« هیئاهب  » هقرف 226شیادیپ 

226هراشا

ءاهب ازریم  توعد  227ماجنارس 

نایئاهب ياهرواب  اه و  228نییآ 

تیئاهب اب  زرابم  ياه  هورگ  زا  یکی  هیتجح ، 230نمجنا 

232ییامزآدوخ
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شهوژپ يارب  232عبانم 

هعیش گنهرف  رد  راظتنا  مهدزاود : 234سرد 

234هراشا

دمآرد 235شیپ 

« جرف راظتنا   » یحالطصا يوغل و  235يانعم 

هعیش گنهرف  رد  راظتنا  237هاگیاج 

237هراشا

ّماع يانعم  هب  جرف  راظتنا  . 1237

237هراشا

یگدنب تدابع و  . 11237

تدابع نیرترب  . 12237

اهراک نیرترب  . 13239

جرف دوخ  ندوب  جرف  . 14239

داهج نیرترب  . 15239

صاخ يانعم  هب  جرف  راظتنا  . 2241

راظتنا 243عاونا 

243هراشا

هدنزاس حیحص و  راظتنا  . 1243

رگناریو طلغ و  راظتنا  . 2244

راظتنا هدیدپ  یساسا  ياه  246ناینب 

246هراشا

دوجوم عضو  زا  ندوبن  ندوبن  عناق  246.فلا 

بولطم عضو  هب  یبایتسد  عقوت  دیما و  246.ب 

بولطم عضو  رد  نتفرگ  رارق  دوجوم و  عضو  زا  رذگ  يارب  شالت  تکرح و  246.ج 

246هراشا

ماما يرهاظ  روضح  مدع  هب  یهاگآ  . 1247
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رضاح ماما  دوجو  هب  زاین  ساسحا  . 2247

بیاغ ماما  روهظ  هب  نیقی  . 3247

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  نتشاد  تسود  . 4248

روهظ نتسناد  کیدزن  . 5248

راظتنا یتیبرت  یعامتجا  يدرف و  249راثآ 

249هراشا

یعقاو ياهدیما  شرتسگ  . 1249

فده هب  ندیسر  تهج  رد  ییایوپ  . 2250

ییارگمه تدحو و  داجیا  . 3250

روضح ساسحا  . 4250

252ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  252عبانم 

اه هفیظو  اه ، تلیضف  رظتنم ، مهدزیس : 253سرد 

253هراشا

دمآرد 254شیپ 

ناراگزور همه  مدرم  نیرترب  نیتسار ، نارظتنم  . 1254

روهظ ماگنه  ترضح  نآ  همیخ  رد  نارضاح  ناسب  . 2255

راد هزور  رازگزامن و  شاداپ  دننام  ناشیا  باوث  . 3255

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قیفر  تما و  نیرت  یمارگ  . 4256

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  باکر  رد  ادخ  هار  رد  نادهاجم  ناسب  . 5256

مالسا ردص  نادیهش  زا  دیهش  رازه  ربارب  اه  نآ  زا  کی  ره  شاداپ  . 6256

256هراشا

مالسلا هیلع  موصعم  ماما  اب  هعیش  لاصتا  هقلح  راظتنا ، . 1257

اه ناسنا  شزرا  رایعم  راظتنا ، . 2257

هعماج درف و  یگدنزاس  ییایوپ و  لماع  راظتنا  . 3258

راظتنا رصع  ياه  258هتسیاب 
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258هراشا

ماع فیاظو  258.فلا 

258هراشا

نامز ره  ماما  تخانش  . 1258

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تبحم  رد  يرادیاپ  . 2262

یهلا ياوقت  تیاعر  يراگزیهرپ و  . 3264

مالسلا مهیلع  ناماما  ياه  روتسد  زا  يوریپ  . 4264

ناریقف افعض و  زا  يریگ  تسد  . 5265

صاخ فیاظو  265.ب 

265هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نانمشد  اب  ینمشد  ناتسود و  اب  یتسود  . 1266

تبیغ نارود  ياه  یتخس  رب  ربص  . 2266

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  جرف  يارب  اعد  . 3267

یمئاد شاب  هدامآ  . 4268

ترضح نآ  دای  مان و  تشادگرزب  . 5269

تیالو ماقم  اب  دنویپ  ظفح  . 6270

271ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  271عبانم 

ماع تباین  اربک و  تبیغ  مهدراهچ : 272سرد 

272هراشا

دمآرد 273شیپ 

ماع 275تباین 

هیقف 278تیالو 

278هراشا

هعیش ياهرواب  رد  هیقف  تیالو  278هاگیاج 

هیقف تیالو  279هلدا 
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هیقف 280یلو 

یمالسا ياه  هزومآ  هاگن  زا  282تموکح 

282هراشا

هعیش یسایس  284هشیدنا 

مالسلا هیلع  موصعم  ماما  روضح  284عطقم 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  285نارود 

286ییامزآدوخ

شهوژپ يارب  286عبانم 

تّیودهم یسانش  باتک  مهدزناپ : 288سرد 

288هراشا

دمآرد 289شیپ 

تّیودهم 290تماما و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  292يدهملا 

اربک تبیغ  294خیرات 

مئاقلل ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  295لایکم 

( راونالاراحب مهدزیس  دلج  همجرت   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  296يدهم 

تبیغ رصع  297خیرات 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  299خیرات 

( صالخلا موی  باتک  همجرت  ییاهر (  300راگزور 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  301یشهوژپ 

دقن يوزارت  رد  ارضخ  302هریزج 

ذخآم 304عبانم و 

زکرم 313هرابرد 
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دلج 2 تیودهم  همانسرد 

باتک تاصخشم 

 - 1346 دارمادخ ، نایمیلس ، هسانشرس : 

.نایمیلس دارمادخ  تیودهم /  همانسرد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

-1386 تیودهم ، تماما و  یصصخت  زکرم  مالسلا ، هیلع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.ج 4 يرهاظ :  تاصخشم 

موس 978- پاچ  ، 1 .ج لایر :   25500 964-74-28-32-4 ؛   : 1 .ج لایر :   25000 هرود 978-964-7428-41-5 ؛ :  کـباش : 
،2 .ج  ) لایر  30000 لوا ؛ ) پاـچ  ، 2 .ج  ) لایر 25000 2 978-964-7428-42-2 ؛ :  .ج لاـیر :   35000 964-742-832-3 ؛ : 

 : 8-91-6262-600-978 4 .ج لایر :  70000 مشش ؛ ) پاچ  ، 2 .ج  ) لایر  35000 مجنپ ؛ )  پاچ 

(. 1388 مجنپ :  پاچ   ) 1 .ج تشاددای : 

(. ناتسمز 1386 موس : پاچ  )1 .ج تشاددای : 

(. ناتسبات 1386 لوا : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

(. ناتسمز 1387 مجنپ : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

(. 1388 مشش : پاچ   ) 2 .ج تشاددای : 

( . 1392 لوا : پاچ   ) 4 .ج تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

يدهم ترضح  . 4 .ج .تبیغ - نارود  و  جع )  ) يدهم ترضح  ج2 . .تماما - ات  تدالو  زا  جع )  ) يدهم ترضح  . 1 .ج تاجردنم : 
یناهج تموکح  و  جع ) )

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 

BP224/س873د4 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

1146249 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

(2 دلج  ) ّتیودهم همانسرد 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

و

تبیغ نارود 

 

نایمیلس دارمادخ 
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2 ص :

(2  ) ّتیودهم همانسرد 

نایمیلس دارمادخ  فلؤم :  

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

ناتسمز 91 مهدزاود  پاچ : تبون   

2-42-7428-964-978 کباش :  

( هخسن رازه  شش  یس و  نونکات   ) هخسن رازه  ود  ناگرامش :  

ناموت  7000 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

/ ادهـش نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : * 
7737160: سکاف / 7737801 نفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : نایلع / دیهش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک 

/88981389 سکاـف : / 88959049 نـفلت : فیرــشلا / هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدــهم  ترــضح  یگنهرف  داــینب  نارهت : * 
15655-355: پ.ص

m www.imammahdi-s.com m info@imammahdi-s.com

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا  رکشت  ینادردق و  اب 

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
و ارآ ) هحفـص   ) يدیرف اضر  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یـضترم  شورف ،) ریدم   ) یفیرـش ...ادبع  یلخاد ،) ریدم   ) نایدوعـسم دمحا 

.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک  هیلک 

يدمحا نیسح  فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

09036-5
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3 ص :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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4 ص :
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5 ص :

بلاطم تسرهف 

.راتفگشیپ 12

لوا سرد 

...فیرشلا 15 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تماما  زاغآ 

..دمآرد 16 شیپ 

.موصعم 17 ماما  نیرخآ  ییاوشیپ  رب  دیکأت 

..جارعم 17 ثیدح  . 1

مالسلا 18 اهیلع  ارهز  ترضح  حول  ثیدح  . 2

.ریدغ 18 ثیدح  . 3

..ملس 18 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ثیدح  . 4

مالسلا 19 هیلع  یلع  ماما  ثیدح  . 5

...تماما 22 زاغآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مادقا  نیتسخن 

..یلاسدرخ 22 رد  ییاوشیپ  زاغآ 

...تدالو 24 ماگنه  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يربمایپ 

..یکدوک 24 رد  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  يربمایپ 

..یلاسدرخ 25 رد  تماما  هنیشیپ 

..لاسدرخ 26 ماما  نیتسخن 

..ییانثتسا 28 ییاه  ناسنا  هغبان ، ناکدوک 

..ییامزآدوخ 29
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....شهوژپ 29 يارب  عبانم 

مود سرد 

31 تاّیلک )  ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ 

..دمآرد 32 شیپ 

...تبیغ 33 موهفم 

....فیرشلا 33 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  ییوگشیپ 

...تبیغ 35 ندوب  یمتح  رب  دیکأت 

....فیرشلا 36 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  یگنوگچ 

..مسج 36 ندوب  ناهنپ  . 1

..ناونع 39 ندوب  ناهنپ  . 2

...طیارش 40 بسانت  هب  ناونع ، ندوب  ناهنپ  مسج و  ندوب  ناهنپ  . 3

...تبیغ 41 عاونا 

....فیرشلا 42 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تبیغ  ندوب  ینالوط 

..ییامزآدوخ 44
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6 ص :

....شهوژپ 44 يارب  عبانم 

موس سرد 

...تبیغ 45 للع  هفسلف و 

..دمآرد 46 شیپ 

..دنوادخ 47 ياهزار  زا  يزار  فیرشلا ؛  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ 

...ترضح 48 نآ  ناج  ظفح  يارب  . 1

اه 50 ناسنا  شیامزآ  ناحتما و  يارب  . 2

..نارگید 52 تعیب  زا  یگدازآ  يارب  . 3

اه 53 ناسنا  بیدأت  يارب  . 4

..ییامزآدوخ 56

....شهوژپ 56 يارب  عبانم 

مراهچ سرد 

...فیرشلا 57 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ  مامادیاوف 

..دمآرد 58 شیپ 

..ینطاب 61 ياه  تیاده  اب  دنوادخ  نییآ  زا  ینابهگن  . 1

..یگدروخرس 62 يدیماان و  زا  هعماج  تشادهگن  . 2

اهالب 63 زا  شخب  ینمیا  . 3

.هعماج 64 رد  هدنز  ماما  دوجو  رواب  وترپ  رد  یهلا  ياورپ  داجیا  . 4

..نادنمزاین 65 یخرب  يرای  . 5
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..نانمؤم 66 قح  رد  ترضح  نآ  ریخ  ياعد  . 6

.ردق 66 ياه  بش  رد  لاس  روما  بیوصت  . 7

.ربا 66 تشپ  دیشروخ  ناسب  بیاغ ، ماما 

..ییامزآدوخ 70

....شهوژپ 70 يارب  عبانم 

مجنپ سرد 

....صاخ 71 تباین  ارغص و  تبیغ 

..دمآرد 72 شیپ 

ارغص 73 تبیغ  ياه  یگژیو 

..نّیعم 73 نامز  هب  ندوب  دودحم  . 1

..ناگمه 73 زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندوبن  ناهنپ  . 2

.....صخشم 74 دارفا  هلیسو  هب  مدرم  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  طابترا  . 3

....صاخ 74 تباین 

76 صاخ .)  ) هناگراهچ ناریفس 

..يرمع 76 دیعس  نب  نامثع  . 1

..يرمع 79 دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  . 2

..یتخبون 81 حور  نب  نیسح  . 3
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7 ص :

..يرمَس 83 دمحم  نب  یلع  . 4

.هناگراهچ 84 باون  اب  نایعیش  طابترا  یگنوگچ 

....صاخ 84 نابیان  فیاظو 

....فیرشلا 85 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  نایعیش  دیدرت  ندرک  فرط  رب  . 1

....فیرشلا 85 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناکم  نتشاد  هگن  ناهنپ  . 2

..یتدیقع 85 یملع و  تالکشم  یهقف و  ياه  شسرپ  هب  ییوگخساپ  . 3

...ترضح 86 ياه  لیکو  یهدنامزاس  . 4

اربک 88 تبیغ  يارب  نایعیش  ندرک  هدامآ  . 5

..نایعیش 88 یعامتجا  حلاصم  ظفح  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  نارادفرط  نارادتسود و  يربهر  . 6

..نایعیش 88 ندش  هورگ  هورگ  ییارگ و  هقرف  زا  يریگولج  . 7

...تباین 89 نیغورد  نایعدم  اب  هزرابم  . 8

.مزال 89 دراوم  رد  نآ  فرصم  ماما و  هب  قلعتم  لاوما  نتفرگ  . 9

..ییامزآدوخ 90

....شهوژپ 90 يارب  عبانم 

مشش سرد 

...فیرشلا 91 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  شیامرف 

..دمآرد 92 شیپ 

...تماما 93 زاغآ  ات  تدالو  زا  تسخن : هعومجم 

...تبیغ 94 نارود  نانخس  مود : هعومجم 
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...تاعیقوت 94

...تاعیقوت 95 رودص  یگنوگچ 

....فیرشلا 96 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  طخ  هب  تاعیقوت  رتشیب 

اهاعد 100

..حاتتفا 100 ياعد  . 1

...تامس 100 ياعد  . 2

100 ...هعاطلا » قیفوت  انقزرا  مهللا   » ياعد . 3

101 ءالبلا » مظع  مهللا   » جرف ياعد  . 4

...بجر 101 هام  ياهزور  ياعد  . 5

101 ...روجسملا » رحبلا  بر  عیفرلا و  یسرکلا  بر  میظعلا و  رونلا  بر  مهللا   » ياعد . 6

...بارض 101 نسحلاوبا  ياعد  . 7

اه 102 همان  ترایز 

....سی 102 لآ  ترایز  . 1

.هسدقم 103 هیحان  ترایز  . 2

.هیبجر 103 ترایز  . 3

.روهظ 104 نارود  نانخس  موس : هعومجم 

..ییامزآدوخ 105

....شهوژپ 105 يارب  عبانم 
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8 ص :

متفه سرد 

...تبیغ 107 رصع  رد  فیرشلا   هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  طابترا 

..دمآرد 108 شیپ 

..قلطم 111 روط  هب  تاقالم  ناکما  مدع  . 1

...تخانش 114 نودب  تاقالم  ناکما  . 2

اعدا 115 شریذپ  مدع  تخانش و  اب  هارمه  تاقالم  عوقو  . 3

اعدا 121 شریذپ  تاقالم و  ناکما  . 4

..ییامزآدوخ 123

....شهوژپ 123 يارب  عبانم 

متشه سرد 

125 نادنزرف ) ورسمه    ) تبیغ رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز 

..دمآرد 126 شیپ 

..دنزرف 127 رسمه و  تابثا  تسخن : لامتحا 

..دنزرف 135 رسمه و  راکنا  مود : لامتحا 

..ییامزآدوخ 140

....شهوژپ 140 يارب  عبانم 

مهن سرد 

...فیرشلا 141 هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز  لحم 

..دمآرد 142 شیپ 
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143 255260ق .)  ) مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  اب  یگدنز  نارود  . 1

147 260329ق .)  ) ارغص تبیغ  نارود  . 2
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9 ص :

اربک 148 تبیغ  نارود  . 3

.روهظ 151 نارود  . 4

ارضخ 153 هریزج  ناتساد  یسررب 

..ناتساد 157 یسررب 

..دنس 157 رظن  زا  .فلا 

اوتحم 158 رظن  زا  .ب 

..ییامزآدوخ 165

....شهوژپ 165 يارب  عبانم 

مهد سرد 

167 ( 1  ) ّتیودهم زا  فارحنا 

..دمآرد 168 شیپ 

....گرزب 168 ياه  فارحنا  زاغآ  تباین ، نیغورد  ياعدا 

..نیغورد 171 نایعدم  يریگ  لکش  زاغآ 

...تسخن 171 بیان  هژیو  هاگیاج  . 1

..یعامتجا 171 یسایس و  طیارش  . 2

.مدرم 171 تداع  مدع  . 3

..نیغورد 173 نایعدم  نیرت  فورعم  زا  یخرب 

..یعیرش 173 نسح  دمحموبا  . 1

..يریمن 175 ریصن  نب  دمحم  . 2
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..لاله 176 نب  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا  . 3

..جالح 176 روصنم  نب  نیسح  . 4

..یناغملش 178 یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  . 5

..یخرک 180 لاله  نب  دمحا  . 6

..ییامزآدوخ 182

....شهوژپ 182 يارب  عبانم 

مهدزای سرد 

183 ( 2  ) ّتیودهم زا  فارحنا 

..دمآرد 184 شیپ 

....گرزب 184 فارحنا  کی  شیادیپ  رتسب  هیخیش ،

....گرزب 189 فارحنا  کی  هیباب ،

...باب 192 دیاقع  ارآ و 

...فارحنا 193 رارمتسا  تیئاهب  ،

193 هیئاهب »  » هقرف شیادیپ 

.ءاهب 194 ازریم  توعد  ماجنارس 

..نایئاهب 195 ياهرواب  اه و  نییآ 

...تیئاهب 197 اب  زرابم  ياه  هورگ  زا  یکی  هیتجح ، نمجنا 

..ییامزآدوخ 199

....شهوژپ 199 يارب  عبانم 

مهدزاود سرد 
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راتفگشیپ

زا هک  تسا  ترـضح  نآ  یگدـنز  مهم  ياهزارف  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  موصعم  ياوشیپ  نیرخآ  یتسیز  ناـهنپ  نارود 
.تسا هدش  دای  راگدرورپ ، ياه  بیغ  زا  یبیغ  دنوادخ و  ياهزار  زا  يزار  ناونع  اب  نآ ،

.تسا یناوارف  ّتیمها  ياراد  زین  هدرک  رفس  رای  نآ  ناوریپ  يارب  هک  نیشن  هدرپ  نآ  يارب  طقف  هن  زار ، زمر و  رپ  نارود  نیا 

ات فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  ياـه  ببـس  ییارچ و  زا  تسا  هدـش  ببـس  تـیمها ، يدـنمجرا و  نـیا 
حرطم ینـشور  هب  رون  نایاوشیپ  مـالک  رد  همه ، همه و  نآ  لـلع  هفـسلف و  اـت  یتسیز  ناـهنپ  عاونا  زا  یتسیز و  ناـهنپ  نآ  یگنوگچ 

.میا هدوب  نآ  مهف  هتسیاش  ام  هک  هزادنا  نآ  هتبلا  دوش ؛

مهیلع موصعم  نایاوشیپ  دنمشزرا  نانخس  تسا ، هداد  رارق  يا  هلاه  رد  ار  نآ  ياه  تقیقح  زا  يرایسب  نارود ، نیا  ندوب  رس  هچ  رگا 
.تسا هداد  رارق  ناگدنهوژپ  ناقاتشم و  ناگدید  ربارب  ار  ینیون  ياه  قفا  هراومه  مالسلا ، 

يدهم ترضح  هب  طوبرم  میهافم  رتشیب  هچ  ره  مهف  رد  دناوت  یم  نآ ، دننام  هدشدای و  تاعوضوم  رد  فرژ  ياه  یـسررب  نیاربانب ،  
.دشاب دیفم  ترضح  نآ  تبیغ  نارود  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ینتم ثحب ، نیا  ياـه  یتساـک  زا  یکی  تسا ، هدروآ  راـب  هب  يدـنمجرا  ياـه  هوـیم  هصرع ، نـیا  رد  هتـسیاش  ياـه  شـالت  هـچ  رگا   
.تسا یلاخ  یسب  نآ  ياج  هک  تسا  ثحابم  نیا  یعوضوم  ياه  یسررب  هب  یشخب  ماجسنا  يارب  یشزومآ 
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كدنا يا  هیام  تسد  اب  هتخیهرف  ناتسود  یمرگلد  ناکما و  ملاع  بلق  تایانع  قح و  ترـضح  نایاپ  یب  فطل  هب  اکتا  اب  ناس  نیدب 
نآ ياهدوبمک  نایشهوژپ  رگید  هدنزرا  راثآ  اب  دشاب  .ما  هتشادرب  هار  نیا  رد  هاتوک  هچرگ  یمدق ، هدز ، تسد  گرزب  سب  یمادقا  هب 

.دوش هتسارآ  لماکت  رویز  هب 

ناوـنع اـب  ّتیودـهم  همانـسرد  يدـلج  راـهچ  هعوـمجم  زا  شخب  نیمود  دراد ، رارق  یمارگ  هدـنناوخ  امـش  يور  شیپ  هچنآ  کـنیا   
مامه ماما  نآ  یتسیز  ناهنپ  هب  طوبرم  ثحابم  باتک ، نیا  رد  .تسا  تبیغ  نارود  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 

.دوش یم  یسررب  ثحب و 

یـسررب ثحب و  هب  تماما  ات  تدـالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ناونع  اـب  تسخن ، دـلج  رد  نیا  زا  شیپ 
يرای هب  .متخادرپ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تماـما  زاـغآ  اـت  يریگ ، لکـش  يادـتبا  زا  ّتیودـهم  عوضوم 

یسررب هب  یناهج  تموکح  ات  روهظ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ناونع  اب  موس  دلج  رد  نیا  زا  سپ  دنوادخ ،
، ینایاپ دلج  رد  ماجنارـس  مزادرپ و  یم  دـیامن ، یم  خر  ترـضح  نآ  یناهج  تموکح  ات  هک  یلیاسم  روهظ و  هب  طوبرم  تاعوضوم 

.منک یم  یسررب  ار  یناهج  تموکح  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناونع  اب  راوگرزب  نآ  یناهج  تموکح 

همه زا  هدرک ، مالعا  دـندومرف ، يرای  ار  نیرتمک  نیا  دوخ ، ياـه  ییاـمنهار  اـب  هک  يراوگرزب  دـیتاسا  همه  زا  ار  دوخ  يرازگـساپس 
ترضح هژیو  هب  ّتیودهم  یصصخت  زکرم  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  رد  ناگدنـشوک 

یلاعتم و یگنهرف  ثاریم  زا  يدنمجرا  هعومجم  رانک  رد  ار  باتک  نیا  هک  میامن  یم  ینادردق  یسابلک  نیملسملا  مالـسالا و  تجح 
، دراـمگ یم  تّمه  شرـشن  پاـچ و  هب  دـنمجرا  داـینب  نآ  هک  مرتـحم  ناروشناد  مالـسلا و  مهیلع  نید  ناـیاوشیپ  شواـیرد  فراـعم 

.دندرک رشتنم  پاچ و  ار  نآ  یگتسیاش  هب  هتفریذپ و 

گنهرف و نتخانش  تهج  رد  هتفرگ ، رارق  ناهنپ  ياوشیپ  نآ  تیاضر  هناگی و  دنوادخ  شریذپ  دروم  كدنا ، شالت  نیا  هک  نآ  دیما 
.دتفا دیفم  ّتیودهم  فراعم 

.تسا دنوادخ  زا  قیفوت  و 

نایمیلس دارمادخ 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تماما  زاغآ  لوا : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

موصعم ماما  نیرخآ  ییاوشیپ  رب  دیکأت 

تماما زاغآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مادقا  نیتسخن 

یلاسدرخ رد  ییاوشیپ  زاغآ 

تدالو ماگنه  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يربمایپ 

یکدوک رد  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  يربمایپ 

یلاسدرخ رد  تماما  هنیشیپ 

ییانثتسا ییاه  ناسنا  هغبان ، ناکدوک 
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دمآرد شیپ 

ره رد  هک  تسا  رواب  نیا  رب  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نوگ  باتفآ  ياه  هزومآ  یلقع و  ياه  ناهرب  زا  يدـنم  هرهب  اـب  هعیش 
(2) .دوش بصن  دنوادخ  فرط  زا   (1) یتّجح دیاب  ریزگان  اه ، ناسنا  يارب  نامز ،

اب هک  دنرصحنم ، اوشیپ  هدزاود  رد  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  اه ، تّجح  نیا  دامتعا ، لباق  تایاور  ساسا  رب   
نـسح ماما  ناشیا  نیمهدزای  هک  نانآ  مه  .دـنتفرگ  هدـهع  رب  ار  مدرم  تماـما  یهلا ، ریفـس  نیرخآ  نآ  شرازگ  دـنوادخ و  شنیزگ 

یهاگیاج نینچ  یگتسیاش  يرگید  تسا و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اه ، نآ  نیرخآ  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع 
.دیدرت نودب  درادن ؛ ار 

نیا هچ  رگا  .تسا  یلاسدرخ  ّنس  رد  دـنوادخ ، تّجح  نیرخآ  ندیـسر  تماما  هب  تسا ، رظن  ثحب و  لحم  رتشیب  اـج  نیا  هچنآ  اـّما   
، نافلاخم فرط  زا  هراومه  دوب ، هدومن  خر  نآ ، زا  شیپ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  یخرب  رد  ناربمایپ  یخرب  رب  نوزفا  هلأـسم ،

.تسا هدش  حرطم  ّتیودهم  ثحابم  رد  یشلاچ  تروص  هب 

(. هجح نم  ولختال  ضرالا  نا  باب   ) ص178 ج1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
.124 (: 2  ) هرقب - 2
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، دسر ارف  260ق  لاس لوالا  عیبر  مهن  هک  نآ  زا  شیپ  اه  لاس  دـیآ ، یم  تسد  هب  ینـشور  هب  یخیرات  ياه  تیاکح  اـه و  تیاور  زا 
تّجح نیرخآ  تماما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  دنوادخ ، هداتسرف  نیـسپاو  هژیو  هب  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

.دندوب هداد  دیون  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یهلا ،

هراشا گرزب  تقیقح  نیا  هب  دـنچ  یتایاور  رد  ّتنـس ، لـها  ناروشناد  زا  یخرب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  ناوریپ  طـقف  هن 
(1) .دنا هدرک 

موصعم ماما  نیرخآ  ییاوشیپ  رب  دیکأت 

هراشا

تماما یـشخب  یهاگآ  رب  یناوارف  ياه  يراشفاپ  دوب ، نوگ  رگید  نیـشیپ  ناـیاوشیپ  اـب  ماـما ، نیرخآ  تماـما  طیارـش  هک  اـج  نآ  زا 
.تسا هدش  ناشیا 

: تسا رارق  نیدب  تشاد ، رارصا  رما  نیا  رب  هک  اه  تیاور  یخرب 

جارعم ثیدح  . 1

مهیلع موصعم  نایاوشیپ  رون  ندـید  ناـیب  زا  سپ  دوب ، هدـید  جارعم  بش  رد  هچنآ  هراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دیامرف یم  اه ، نآ  نایم  دوخ  نیشناج  نیرخآ  مالسلا و 

ُْهِببْحَأ ُدَّمَُحم ! اَی  .ِیئاَدـْعَأ  ْنِم  ُمِقَْتنَی  یِماَرَح َو  ُمِّرَُحی  ِیلاَلَح َو  ُّلُِحی  ُِمئاَْقلا  اَذَـه  ُهَِّمئَْألا َو  ِءاـَلُؤَه  : » َلاَـقَف ِءاـَلُؤَه ؟ ْنَم  ِّبَر  اَـی  : » ُْتلُقَف ...
(2) ؛» ...هُّبُِحی ْنَم  ُّبِحُأ  ُهُّبِحُأ َو  یِّنِإَف 

یم لالح  ارم  لالح  هک  ومه  تسا ؛ مئاق  نیا  دـننایاوشیپ و  ناشیا  دومرف : دنتـسه »؟ یناسک  هچ  ناـنیا  اراـگدرورپ ! : » مدرک ضرع  ...
یم تسود  ار  وا  نم  انامه  سپ  .رادب  تسود  ار  وا  دمحم ! يا  .دریگ  یم  ماقتنا  نم  نانمشد  زا  دزاس و  یم  مارح  ار  ارم  مارح  دنک و 

«. ...مراد یم  تسود  زین  درادب ، تسود  ار  وا  هک  سک  ره  مراد و 

(. ...رشع انثا  همئالا  ّنا  یلع  لّدی  امیف  لّوالا  لصفلا  ، ) رثالا بختنم  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  ك.ر : - 1
ص252. ج1 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  ص93 ؛ هبیغلا ؛ ینامعن , - 2
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حول  ثیدح  . 2

رکذ ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  همه  یماسا  .تسا  راوگرزب  يوناب  نآ  هب  دنوادخ  هیده  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حول 
: میناوخ یم  نینچ  مالسلا ،  هیلع  يرکسع  ماما  تماما  زا  دای  زا  سپ  حول  نیا  نایاپ  رد  .تسا  هدرک 

(1) ؛  ...َنیَِملاَْعِلل ًهَمْحَر  دمحم  ِِهْنبِاب  َِکلَذ  ُلِمْکُأ  ...

.درک مهاوخ  لماک  تسا ، نایناهج  يارب  تمحر  هک  دمحم  شدنزرف ، اب  ار  ] تماما رما  ...[

ریدغ ثیدح  . 3

هرابرد ناناملسم ، ياوشیپ  نیتسخن  تماما  رب  يراشفاپ  نمض  دوخ  رمع  ياه  هام  نیسپاو  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
: دومرف نینچ  اوشیپ  نیرخآ 

َنِم ُمِقَْتنُْملا  ُهَّنِإ  اـَلَأ  .ِنیِّدـلا  یَلَع  ُرِهاَّظلا  ُهَّنِإ  اـَلَأ  .ُّيِدـْهَْملا  ُِمئاَْـقلا  اَّنِم  ِهَِّمئَأـْلا  َمَتاَـخ  َّنِإ  اـَلَأ  .یِّیِـصَو  ٌِّیلَع  ٌِّیبـَن َو  یِّنِإ  ِساَّنلا ! َرِـشاَعَم  ...
؛(2) َنیِِملاَّظلا

مئاق وا  .تسا  ام  زا  نایاوشیپ  هدـننک  متخ  دیـشاب ! هاـگآ  .تسا  نم  نیـشناج  یلع  مربماـیپ و  نم  هک  یتسرد  هب  اـنامه  ناـمدرم ! يا  ...
.تسا نارگمتس  زا  هدنریگ  ماقتنا  دیشخب و  دهاوخ  يرترب  ار  نید  هک  تسا  ومه  دیشاب ! هاگآ  .تسا  يدهم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ثیدح  . 4

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ینارون  نایب  هدش ، هراشا  موصعم  نایاوشیپ  رامش  هب  ینشور  هب  نآ  رد  هک  ینانخـس  رگید  زا 
: دومرف هک  تسا 

يِدَْعب ِیتَّمُأ  یَلَع  ِهَّللا  ُجَـجُحَو  ِیئاَِیلْوَأ  ِیئاَیِـصْوَأ َو  ِیئاَفَلُخ َو  ْمُهَف  ُِمئاَْقلا  ُمُهُرِخآ  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ْمُُهلَّوَأ  َرَـشَع  اَْنثا  يِدـَْعب  ُهَِّمئَْألا 
؛(3) ٌِرفاَک ْمَُهل  ُرِْکنُْملا  ٌنِمُْؤم َو  ْمِِهب  ُّرِقُْملا 

و بلاط ، یبا  نب  یلع  ناشیا ، نیتسخن  .دنرفن  هدزاود  نم ، زا  سپ  نایاوشیپ 

ص527. ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 1
ص213. ج37 , راونالا , راحب  یسلجم , همالع  - 2

.179 ج 4 , هیقفلا , هرضحیال  نم  قودص , خیش  - 3
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رارقا .دنتـسه  نم  تما  رب  نم ، زا  سپ  دـنوادخ  ياه  تجح  نم و  يایلوا  يایـصوا و  نانیـشناج و  اه  نآ  .تسا  مئاق  اـه  نآ  نیرخآ 
.تسا رفاک  ناشیا  هدننک  راکنا  نمؤم و  اه  نآ  هب  هدننک 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ثیدح  . 5

ناـماما هریجنز  هب  هراوـمه  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  زا  يوریپ  هـب  زین  مالـسلا  مـهیلع  موـصعم  ناـیاوشیپ 
رذحرب نایعدـم ، فارحنا و  ماد  رد  نداتفا  زا  ار  نایعیـش  هدومن ، دای  ناشیا  نیمهدزاود  زا  ینـشور  هب  دـنا ؛ هدرک  هراشا  هناگهدزاود 

.دنا هتشاد 

ٌفِّلَُخم یِّنِإ  : » دوب هدومرف  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیاور  يانعم  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هک  هاگ  نآ 
: دومرف دنتسه ؟ یناسک  هچ  ترتع »  » دش هدیسرپ  ِیتَْرتِع » ِهَّللا َو  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف 

اوُدِرَی یَّتَح  ْمُُهقِراَُفی  َال  ِهَّللا َو  َباَتِک  َنُوقِراَُفی  َال  ْمُهُِمئاَق  ْمُهُّیِدْهَم َو  ْمُهُعِساَت  ِْنیَـسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  ُهَعْـسِّتلا  ُهَِّمئَْألا  ُْنیَـسُْحلا َو  ُنَسَْحلا َو  اَنَأ َو 
؛(1) ُهَضْوَح ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع 

دنوش یمن  ادج  ادخ  باتک  زا  زگره  .تسا  اه  نآ  يدهم  اه  نآ  نیمهن  .نیسح  نادنزرف  زا  هناگهن  نایاوشیپ  نیسح و  نسح و  نم و 
.دندرگزاب وا  رب  ربمایپ ، ضوح  رانک  هک  نآ  ات  .دوش  یمن  ادج  اه  نآ  زا  زین  ادخ  باتک  و 

رگید تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تماما  رب  اه  لیلد  نیرت  مهم  زا  هک  هدـش  داـی  ياـه  تیاور  رب  نوزفا   
: تسا رارق  نیدب  یخرب  هک  .دنا  هدومرف  هراب  نیا  رد  يدنمشزرا  نانخس  زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

ردارب دـنزرف  نیمهن  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  نایعیـش ، ياوشیپ  نیمود   
(2) .تسا هتسناد  نازینک  رورس  رسپ  نیسح و  دوخ 

ص240. ج1 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
ص 315. ج1 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 2

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 44 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :

(1) .تسا هدرک  دای  قح » هب  مئاق   » اب يو  زا  دوخ ، لسن  زا  رگتیاده  ياوشیپ  نیمهن  تماما  هب  هراشا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   

ترضح نآ  هدرک ، هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تماما  هب  دنمشزرا  ینخس  رد  زین  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما   
.تسا (2) هتسناد  وا  زا  سپ  نایاوشیپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیشناج  نیمهدزاود  ار 

مئاق مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  سپ  ياوشیپ  نیمهن  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   
(3) .تسا هدناوخ  اه  نآ 

زا سپ  تیاده  نایاوشیپ  زا  نیمهدزاود  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ینـشور  هب  نایعیـش ، ياوشیپ  نیمـشش   
(4) .تسا هدرک  رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

: دومرف هتسناد ، دوخ  نادنزرف  زا  نیمجنپ  ار  ترضح  نآ  زین  موصعم  ماما  نیمتفه   

(5) .دش دهاوخ  ینالوط  شتدم  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب 

رکذ ناشیا  ياوشیپ  ندوب  ناهنپ  ار  اه  یتخـس  نآ  ببـس  نآ ، ياه  یتخـس  تبیغ و  نارود  هب  هراشا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما   
.تسا (6) هدرک 

(7) .تسا هتسناد  دوخ  نادنزرف  زا  نیموس  ار  يو  ترضح ، نآ  هرابرد  زین  مالسلا  هیلع  داوج  ماما   

مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  دوخ  دـنزرف  زا  سپ  ترـضح  نآ  ییاوشیپ  هب  زین  ترـضح  نآ  راوگرزب  ّدـج  مالـسلا ،  هیلع  يداه  ماـما   
(8) .تسا هدرک  دیکأت 

یهلا هریخذ  نیرخآ  نآ ، رد  هک  دیسر  دوخ  جوا  هب  مالسلا  هیلع  موصعم  ياوشیپ  نیمهدزای  تسد  هب  هتسویپ ، شالت  نیا  ماجنارـس  و 
.تسا هدش  یفرعم  نکمم ، تروص  نیرتوکین  هب 

ص317. ج1 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1

ص319. ج1 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 2
ح15. ص 533 ,  ج1 , یفاک ، ینیلک , خیش  - 3

ص342. ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 4

ص361. ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 5
ص273. ج1 , مالسلا ,  هیلع  اضرلا   رابخا  نویع  قودص , خیش  - 6

ص377. ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 7

ص383. ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 8
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: هک دندیسرپ  تسا ، هدیسر  شراوگرزب  ناردپ  زا  لقن  هب  هک  ربخ  نیا  یگنوگچ  ای  یتسرد  هرابرد  ترضح  نآ  زا  هک  اج  نآ 

؛ هَِّیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ِِهناَمَز  َماَمِإ  ْفِْرعَی  َْمل  َتاَم َو  ْنَم  َّنَأ  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  ِهَّجُح  ْنِم  ُولَْخت  َال  َضْرَْألا  َّنَأ 

.تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  .تسین  یلاخ  شقلخ  رب  ادخ  تجح  زا  هاگ  چیه  نیمز ،

: دومرف ترضح  نآ 

؛ ٌّقَح َراَهَّنلا  َّنَأ  اَمَک  ٌّقَح  اَذَه  َّنِإ 

.تسا قح  زور ، هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ قح  بلطم  نیا 

»؟ تسیک امش  زا  سپ  ماما  تجح و  ربمایپ ! رسپ  يا  : » دش لاؤس  ترضح  نآ  زا  سپس 

: دومرف

؛(1) هَِّیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ُْهفِْرعَی  َْمل  َتاَم َو  ْنَم  يِدَْعب  ُهَّجُْحلا  ُماَمِْإلا َو  َوُه  دمحم َو  ِیْنبا 

.تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  وا  دریمب و  سک  ره  .تسا  نم  زا  سپ  تّجح  ماما و  وا  .دّمحم  مدنزرف 

رمع زا   (3) راهب جنپ  زا  شیب  هک  یلاح  رد  لاس 260 ق(2) ، لوالا  عیبر  متشه  رد  نایعیـش  ياوشیپ  نیمهدزای  تداهـش  اب  هک  نیا  ات   
رایـسب ینارود  نآ ، یپ  رد  دیـسر و  نایاپ  هب  رهاظ  ماما  زا  اه  ناسنا  میقتـسم  يدنم  هرهب  لصف  دوب ، هدشن  يرپس  یهلا  هریخذ  نیرخآ 

: دش زاغآ  مهم  دادخر  ود  اب  نامزمه  نارود ، نیا  .دمآ  شیپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  یگدنز  رد  مّهم 

؛ تماما ماقم  هب  یهلا  تّجح  نیرخآ  ندیسر  تسخن :  

.یتسیز ناهنپ  هدرپ  رد  ترضح  نآ  نتفرگ  رارق  رگید :  

ح9. باب 38 , ص409 , ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
ص503. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 2

ص339. ج2 , داشرالا , دیفم , خیش  - 3
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مومع يارب  تبیغ ،) تماما و   ) دادـخر ود  ره  تسیاب  یم  دنتـشاد ، لماک  یگدامآ  هلحرم  نیا  يارب  هعیـش  زا  یناگدـیزگرب  هچ  رگا   
زج هک  درک  زاغآ  یلاح  رد  ار  تماما  زور  نیتسخن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  ارچ  دسرب ؛ تابثا  هب  نایعیش 

.دوب هدیدن  ار  وا  یسک  ، (1) دندوب هدید  ار  ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هرود  رد  نآ ، زا  شیپ  هک  كدنا  يدارفا 

تماما زاغآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مادقا  نیتسخن 

هراشا

نآو دیـسر  ارف  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تماما  زور  نیتسخن  مهدزاـی و  ماـما  ِتشذـگ  رد  ِزور  نیارباـنب ،  
.درازگ زامن  ردپ  رکیپ  رب  هدمآ ، مدرم  نایم  ریزگان  ترضح ،

نایدالاوبا نابز  زا  لصفم  تروص  هب  ار  نآ  قودـص ، خیـش  تیاور ، کی  رد  .تسا  هدـش  تیاور  دـنچ  ییاه  هنوگ  هب  دادـخر ، نیا   
(2) .تسا هدرک  شرازگ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ياه  همان  روما  يدصتم  هناخ و  ناراکتمدخ  زا  یکی 

رد روضح  اب  تبیغ  ياه  تعاس  نیتسخن  رد  ردپ ، تداهش  زا  سپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  دسر  یم  رظن  هب   
دوخ تماما  ثحب  اب  طابترا  رد  یعون  هب  یگمه  هک  داد  رارق  هجوت  دروم  ار  یلیاسم  ترـضح ، نآ  رب  زامن  هماـقا  ردـپ و  ندـب  راـنک 

: دوب

؛ ماما رب  ماما  زامن  هماقا  رد  یهلا  ّتنس  يارجا  . 1 

؛ تماما متخ  مالعا  زا  يریگشیپ  . 2 

؛ تماما هیضق  رد  یلخاد  فارحنا  زا  يریگشیپ  . 3 

(3) .هدنز ماما  رد  تماما  رارمتسا  مالعا  قح و  رب  ِتماما  نایرج  همادا  تیبثت  . 4 

یلاسدرخ رد  ییاوشیپ  زاغآ 

تفگ یم  هک  دـندوب  ور  هبور  هلاـس  جـنپ  یکدوـک  اـب  هک  دوـب  نیا  دوـب ، رتروآ  تفگـش  همه  زا  مدرم ، يارب  هچنآ  دادـخر  نیا  رد   
.تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نیشناج 

ص 384 و 457. ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ك.ر : - 1
راونـالا بـختنم  یفجن , یلین  ك.ر : نـینچمه  ح 25 . باـب 43 ، ص 475 ، ج 2 ، همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص ، خیـش  - 2

ص1101. ج 3 ، حئارجلاو ، جئارخلا  نیدلا ، بطق  يدنوار ، ص 157 ؛ هئیضملا ،
ص24 25. برغم ، دیشروخ  اضر , دمحم  یمیکح ، ك.ر : - 3
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هدرک ادیپ  رواب  هتکن  نیا  هب  هعیـش  مالـسلا  مهیلع  رون  ناماما  ربمایپ و  هتـسویپ  ياه  تیاده  اب  نآ ، زا  شیپ  دـش ، دای  هک  هنوگ  نامه   
اطع صاخ  يدارفا  هب  یتاذ  ياه  تیلباق  ببـس  هب  ار  تیـالو  تماـما و  ماـقم  دوخ ، ربماـیپ  نیرخآ  قیرط  زا  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  دوب 
نـس يدایز  ای  یمک  هب  یطابترا  چیه  تیلباق ، نیا  هک  نیا  زین  .دوش  یم  بصن  ماما  هعماج  يارب  هک  تسا  وا  فرط  زا  طقف  هدومرف و 

.درادن

هقباس ياراد  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  هریجنز  رد  مه  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  نیب  مه  نآ ، زا  شیپ  ییاوشیپ ، هنوگ  نیا  هک  نیا  بلاج   
.دوب

: تسا هدرک  لالدتسا  نینچ  هتسناد ، یعقاو  يا  هدیدپ  ار  مک  نینس  رد  تماما  رصاعم ، ناروشناد  زا  یکی   

زاـب رگناریو ، جوم  همه  نآ  شکاـشک  رد  یتـح  ناناملـسم  و  هدیـسر ، مدرم  يرکف  یحور و  ییاوشیپ  هب  یکدوـک  رد  هک  یماـما  ... 
هقف و هب  ندوب  اناد  دید و  یگدرتسگ  یهاگآ و  شناد و  زا  دیاب  مّلسم  روط  هب  دنتشامگ ، وا  یتسود  يوریپ و  هب  ار  شیوخ  ِنتشیوخ 

شیوخ زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هتـسناوت  یمن  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد  ریگمـشچ  راکـشآ و  يا  هرهب  دـیاقع ، ریـسفت و 
...دراداو

اب ینلع  ینمشد  همه  نآ  هک  مکاح  يورین  تفالخ و  هاگتسد  دنبایرد ، ار  رما  تیعقاو  تقیقح و  دنتسناوتن  مدرم  هک  لاحم  ضرف  هب   
؟ تسا هتخادنین  تقیقح  راسخر  زا  هدرپ  هتساخن و  رب  ارچ  هتشاد ، ماما 

اّما دننک ؛ اپ  هب  لاجنج  دنتسناوت  یم  بوخ  یلیخ  رصاعم ، يافلخ  دوبن ، رادروخرب  یلاع  رکفت  حطـس  شناد و  زا  لاسدرخ ، ماما  رگا   
(1) .یگتخاس هن  تسا ، هدوب  یقیقح  يا  هدیدپ  مک ، نینس  رد  تماما  هک  تسا  هاوگ  خیرات ، توکس  اه و  نآ  توکس 

ار یناربمایپ  لاعتم ، دنوادخ  دسرب ، یهلا  هداتسرف  نیرخآ  نانیشناج  ییاوشیپ  هب  تبون  هعماج ، تیاده  ریـسم  رد  هک  نآ  زا  شیپ  هتبلا 
: رارق نیدب  دوب ؛ هتخاس  رختفم  تّوبن  ماقم  هب  یکدوک  رد 

ص4748. مالسلا ,  هیلع  يدهم   ماما  نوماریپ  وگ  تفگ و  وج و  تسج و  رقاب , دمحم  دّیس  ردص ، - 1
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تدالو ماگنه  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يربمایپ 

نب یسیع  ترضح  هدرک ، حیرصت  راکشآ  روط  هب  شیوخ  تّوبن  هب  تدالو ، ماگنه  زا  هک  يربمایپ  هناگی  مزعلاولوا ، ناربمایپ  نایم  زا 
.تسا مالسلا  اهیلع  میرم 

: دیامرف یم  نینچ  نارکنم  خساپ  رد  دوخ  ربمایپ  نابز  زا  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  ناتساد  زا  یشخب  رد  نآرق ، تایآ  رد  دنوادخ   

(1) ؛» ًاّیبَن ِینَلَعَجَو  َباتِکلا  ِیناَتآ  هّللاُْدبَع  ّینِا  َلاَق   »

.تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  متسه ، ادخ  هدنب  نم  تفگ : كدوک [ [

: دیوگ یم  یسانک  دیزی 

لها رب  ادخ  تّجح  تفگ ، نخـس  هراوهگ  رد  هک  یماگنه  مالـسلا ،  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  ایآ  : » مدیـسرپ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
: دومرف ترضح  دوب »؟ دوخ  نامز 

دوخ هتفگ  يونـش  یمن  رگم  دوبن .[ توعد  غیلبت و  هب  رومأم  نامز ، نآ  رد  ینعی   [= دوب ادخ  لسرم  ریغ  تجح  ربمغیپ و  نامز  نآ  وا  »
، مشاب هدنز  ات  هداد و  رارق  متکرب  رپ  مشاب  اج  ره  هتخاس و  ربمغیپ  هداد و  باتک  نم  هب  ادـخ  .میادـخ  هدـنب  نم  : » دـیوگ یم  هک  ار  وا 

«. تسا هدرک  شرافس  تاکز  زامن و  هب  ارم 

.»؟ ایرکز رب  دوب  ادخ  تّجح  دوب ، هراوهگرد  هک  یلاح  نامه  رد  نامز و  نآ  رد  : » مدرک ضرع   

همه ییحی و  رب  تفگ و  نخس  دوخ  تلاسر  توبن و  زا  داتـسرف ، یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ  دش و  هلاس  تفه  یـسیع  نوچ  : »... دومرف
(2) «. ...دش تّجح  مدرم 

یکدوک رد  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  يربمایپ 

يو هب  باطخ  هراب  نیا  رد  دنوادخ  .دیسر  تّوبن  ماقم  هب  یکدوک  رد  هک  تسا  یناربمایپ  زا  رگید  یکی  مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح 
: دیامرف یم 

(3)« ًاِّیبَص َمْکُحلا  ُهاْنیَتآَو  ٍهَوُِقب  َباتِکلاِذُخ  ییْحَی  ای   »

.میداد تّوبن [  [ مکح يو  هب  یکدوک  زا  ام  .ریگب  دهج  ّدج و  هب  ار  ادخ  باتک  ییحی ! يا 

.30 (: 19  ) میرم - 1
.نّسلا یف  مالسلا  مهیلع  همئألا  تالاح  باب  ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 2
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هک تسا  رواب  نیا  رب  هتسناد ، تّوبن  نامه  داد ، مالسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  هب  دنوادخ  هک  ار  یمکح  ّتنـس ، لها  نارـسفم  زا  یکی   
(1) .داتسرف یحو  وا  هب  درک و  لماک  مکحم و  یکدوک  نینس  رد  ار  وا  لقع  لاعتم ، دنوادخ 

: میناوخ یم  نیشیپ  هیآ  زا  سپ  رصاعم ، ياهریسفت  زا  یکی  رد   

اه ناـسنا  رد  هشیمه  میناد  یم  یلو  دراد ؛ یـصاخ  زرم  دـح و  لوـمعم  تروـص  هب  ناـسنا  لـقع  ییافوکـش  نارود  هک  تسا  تسرد 
رت هدرشف  یحلاصم  رطاخ  هب  شناگدنب  زا  یضعب  يارب  ار  نارود  نیا  دنوادخ  هک  دراد  یعنام  هچ  .دنا  هتشاد  دوجو  ییانثتـسا  يدارفا 

دلوت زا  لاس  ود  یکی  نتـشذگ  لومعم  تروص  هب  نتفگ ، نخـس  يارب  هک  هنوگ  نامه  دیامن ؛ هدیکچ  يرتمک  ياه  لاس  رد  دـنک و 
رپ ینخس  مه  نآ  دوشگ ؛ نخس  هب  نابز  تسخن  ياهزور  نامه  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  میناد  یم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ مزال 

(2) .دوب لاسگرزب  ياه  ناسنا  نأش  رد  يداع  لاور  قبط  هک  اوتحم 

.تسا هتسناد  یلاسدرخ  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  یخرب  تماما  ندوب  تسرد  رب  ینشور  لیلد  ار  هیآ  نیا  همادا ، رد 

یگژیو مامت  اب  زین  ار  تماما  ماقم  دـناوت  یم  داد ، یلاسدرخ  كدوک  هب  ار  تّوبن  ماـقم  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب ،  
.دیامرف اطع  یکدوک  هب  مزال ، ياه 

یلاسدرخ رد  تماما  هنیشیپ 

لجع يدهم  ترضح  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  يایوگ  یخیرات ، دهاوش  ناوارف و  ياه  تیاور  دش ، دای  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
، نیا .دندیسر  تماما  هب  ینامـسج  غولب  نس  زا  شیپ  زین  مالـسلا )  امهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما   ) ماما ود  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

.دوب یکدوک  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تماما  شریذپ  يارب  یگدامآ  داجیا  دوخ 

ص 192. ج 11 ، يزار ، رخف  ریسفت  يزار , رخف  - 1
ص27. ج13 , هنومن , ریسفت  نارگید , رصان و  يزاریش ، مراکم  - 2
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لاسدرخ ماما  نیتسخن 

.دوب مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترضح  دیسر ، تماما  هب  یکدوک  نس  رد  هک  ییاوشیپ  نیتسخن  هناگهدزاود ، ناماما  نایم  رد 

لاس بجر  مهد  زور  رد  مالسلا ،  هیلع  اضر  ترضح  دنزرف  هناگی  نایعیـش و  ياوشیپ  نیمهن  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح   
(1) .دیسر تماما  ماقم  هب  یگلاس  تفه  رد  ترضح ، نآ  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  195ق 

یلبق ياه  تیاده  اب  هتفر  هتفر  یلو  دندرک ؛ ضارتعا  نادب  یخرب  ادتبا  رد  دوب ، هقباس  یب  تماما  نارود  رد  هلأسم  نیا  هک  اج  نآ  زا   
.تفرگ مارآ  نایعیش  لد  ترضح ، نآ  دوخ  زا  ییاه  تمارک  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما 

: دومرف سپس  درک و  نایب  تماما  رما  هرابرد  یبلطم  مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : دّالخ  نبرّمعم   

َهَّذُْقلا اَنِِرباَکَأ  ْنَع  اَنُرِغاَصَأ  ُثَراَوَتَی  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  َلاَق  ِیناَکَم َو  ُُهتْرَّیَـص  یِِـسلْجَم َو  ُُهتْـسَلْجَأ  ْدَق  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  اَذَـه  َِکلَذ  َیلِإ  ْمُُکتَجاَح  اَم 
؛ ِهَّذُْقلِاب

ام دومرف : ما و  هتخاـس  دوخ  ماـقم  مئاـق  هدـیناشن و  دوخ  ياـج  هب  ار  وا  هک  تسا  رفعجوبا  نیا  دـیراد ؟ عوضوم  نیا  هب  یجاـیتحا  هچ 
(2) .دنرب یم  ثرا  نام  نالاسگرزب  زا  وم  هب  وم  نامنالاسدرخ  هک  میتسه  ینادناخ 

.درادن یطبر  نس  يدایز  ای  یمک و  هب  تماما ، ماقم  هک  تسا  نآ  رگنایب  تیاور  نیا   

: دومرف نم  هب  ترضح  .دوب  نم  شکاصع  یغلابان  كدوک  هک  یلاح  رد  مدیسر ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : ریصبوبا   

؛ ِهِّنِس ِْلثِِمب  ْمُْکیَلَع  ِیلَیَس  َلاَق  ْوَأ  ِهِّنِس  ِْلثِِمب  ْمُْکیَلَع  َّجَتْحا  اَذِإ  ُْمْتنَأ  َْفیَک 

هتشاد تیالو  امش  رب  كدوک  نیا  لاسمه  دومرف : ای   [ ؟(3) دشاب كدوک  نیا  لاس  مه  امش  رب  تجح  هک  ینامز  دوب  دیهاوخ  هنوگچ 
(4)] .دشاب

ص273. ج2 , داشرالا , دیفم , خیش  - 1
ح 2. ص 320 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 2

يدـهم ترـضح  تماما  هب  هراشا  دـناوت  یم  هچ  رگا  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح ، نآ  دوصقم  دـسر  یم  رظن  هب  - 3
.دشاب زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

(. ح4 نسلا , یف  مالسلا  مهیلع  همئألا  تالاح  , ) ج1 یفاک , ینیلک ، خیش  - 4
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نیشناج هرابرد  دشخبب ، امش  هب  ار  رفعج  وبا  ادخ  هک  نآ  زا  شیپ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  : » دیوگ ییحی  نب  ناوفـص   
ار ام  مشچ  درک و  تیانع  امـش  هب  ار  وا  نونکا  .دنک  یم  تیانع  يرـسپ  نم  هب  ادخ  دـیدومرف ؛ یم  امـش  میدیـسرپ و  یم  امـش  زا  نات 
رد هک  دومرف  رفعج  یبا  هب  هراشا  تسد  اب  ترضح  میورگب ؟ هک  هب  دنک ، يدمآ  شیپ  امش  يارب  هتـساوخان  يادخ  رگا  .دومن  نشور 

: دومرف تسا : هلاس  هس  رسپ  نیا  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  دوب ، هداتسیا  شربارب 

؛ َنِینِس ِثاََلث  ُْنبا  َوُه  ِهَّجُْحلِاب َو  مالسلا  هیلع  یَسیِع  َماَق  ْدَقَف  َِکلَذ  ْنِم  ُهُّرُضَی  اَم  َو 

(1) .درک مایق  تّجح  هب  هک  دوب  رتمک [ [ هلاس هس  یسیع  دراد  یعنام  هچ 

ربارب رد  هک  يا  هتـسراو  ياه  ناسنا  دـندوبن  مک  اّما  دـنداد ، ناشن  یبسانمان  ياـه  شنکاو  دوخ  زا  هدارا  نیا  ربارب  رد  یخرب  هچ  رگا   
.دنتفریذپ ار  نآ  لماک  يدونشخ  اب  هدروآ ، دورف  شریذپ  ینتورف و  رس  عضاوت  لامک  رد  یهلا ، تساوخ  نیا 

ینتورف تیاهن  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ربارب  رد  هک  دوب   " مالسلا هیلع  اضر  ماما  يومع   " دمحم نب  رفعج  نب  یلع  ناشیا  هلمج  زا   
(2) .دومن یم  دیکأت  ناشیا  زا  يوریپ  رب 

تـسا يرهاظ  تابـساحم  زا  رتارف  يرما  تماما  ماقم  هک  يدنمرواب  نیا  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  صلاخ  ناوریپ  هک  دوب  اج  نیا  زا   
تماـما هب  یگلاـس  تشه  ّنس  رد  زین  ناـشیا  هـک  ارچ  .دـنتفریذپ  ار  نآ  يرتـشیب  ناـنیمطا  اـب  مالـسلا ،  هـیلع  يداـه  ماـما  تماـما  رد 

(3) .دیسر

، دز مقر  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  دنور  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تماما  رب  مکاح  طیارـش  هک  ییاج  نآ  زا   
طقف هن  ترضح  نآ  .تخاس  لکشم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  راک  هدروآ ، دیدپ  هعیش  نهذ  رد  ار  يا  هدننکش  ياهدیدرت 

زج تماما ، نامز  ات  .دوب و  یناهنپ  زین  شتدـالو  یحلاـصم  رطاـخ  هب  هکلب  دیـسر ، تماـما  هب  ناـماما  رگید  زا  رتمک  یلاـس  نس و  رد 
.دندوب هدیدن  ار  وا  يارآ  لد  لامج  یکدنا ،

(. یناثلارفعج یبا  یلع  صّنلاو  هراشالا  باب  ، ) ج 1 یفاک , ینیلک ، خیش  - 1
ح 12. ص 322 ، ج 2 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 2
ص 297. ج2 , داشرالا , دیفم , خیش  ك.ر : - 3
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هنیمز رما  نیا  يارب  بسانم ، یتامادقا  اب  هک  ار  نیـشیپ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ياه  هزومآ  نیتسار ، ياه  هعیـش  هظفاح  هتبلا   
.دوب هدرکن  شومارف  زگره  ، (1) دندوب هدرک  يزاس 

هب يرتشیب  باتـش  دوش ، یم  رت  کیدزن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تدالو  نامز  هب  هچ  ره  يزاـس  هنیمز  نیا   
هب یفرعم و  ار  دوـخ  دـنزرف  تفاـی  یم  بساـنم  ار  تیعقوـم  هاـگره  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هک  يا  هنوـگ  هب  تفرگ ، یم  دوـخ 

.دومن یم  حیرصت  يو  ینیشناج 

ییانثتسا ییاه  ناسنا  هغبان ، ناکدوک 

یلومعم ياه  ناسنا  نیب  دنتسه ، یصاخ  ياه  یگژیو  ياراد  یهلا  دییأت  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ناربمایپ و  رب  نوزفا   
.دنک یم  زیامتم  نارگید  زا  ار  اه  نآ  هک  دنتسه  یصاخ  غوبن  ياراد  هک  دنوش  یم  تفای  یناسک  زین 

نوچ يدارفا  هدرک ، دای  قوف  دادخر  دـیؤم  ناونع  هب  هغبان  ناکدوک  زا  تایاور ، تایآ و  نایب  زا  سپ  رـصاعم  نارگـشهوژپ  زا  یکی   
(2) .تسا هتسناد  اه  ناسنا  هنوگ  نیا  زا  يا  هنومن  طقف  ار  گنوی ، ساموت  يدنه ، لضاف  انیس ، یلع  وبا 

تسا و هدیشخب  دوخ  هتسیاش  هدیزگرب و  ناگدنب  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یهلا  یتبهوم  تّوبن  دننام  تماما  هک : نآ  نخس  دنیآرب   
نایم خیرات  لوط  رد  هک  تسین  دیعب  يرما  طقف  هن  یکدوک ، رد  ییاوشیپ  رما  ور  نیا  زا  درادن ؛ یتلاخد  لاس ، نس و  شـشخب  نیا  رد 

تمـصع و تیب  لـها  بتکم  ناوریپ  رب  يریگ  هدرخ  تـهج  هـک  یناـسک  .دراد و  هـنیرید  يا  هقباـس  مالـسلا ،  مـهیلع  یهلا  ناربماـیپ 
نید و ناگرزب  یخرب  غوبن  ناربماـیپ و  یخرب  ِيربماـیپ  ناـیب  رد  دـنا ، هداد  رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  بلطم  نیا  مالـسلا  مهیلع  تراـهط 

.دنا هدادن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  چیه  شناد 

ح1. ص322 , هبیغلا ، ینامعن ، - 1
ص123و 124. ناهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، - 2
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  تماما  زاغآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مادقا  نیتسخن  هرابرد  . 1

رد روضح  اب  تبیغ  ياه  تعاس  نیتسخن  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  تداهش  زا  سپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  . 2
ناشیا تماما  ثحب  هب  طوبرم  یعون  هب  یگمه  هک  داد  رارق  هجوت  دروم  ار  دـنچ  یلیاسم  نآ ، رب  زامن  هماقا  ردـپ و  رهطم  رکیپ  راـنک 

.دیهد حیضوت  ار  اه  نآ  زا  یخرب  .دوب 

هب ندیسر  زا  شیپ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  رگید  زا  کی  مادک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  زا  شیپ  . 3
.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  دندیسر ؟ تماما  هب  ینامسج  غولب 

هدرپ ّمهم ، داد  خر  نیا  زا  هک  یتایآ  دندیـسر ؟ يربماـیپ  ماـقم  هب  یکدوک  نس  رد  ناربماـیپ  زا  کـی  مادـک  ناربماـیپ ، هلـسلس  رد  . 4
.دییامن نایب  ار  تسا  هتشادرب 

.دیهد حیضوت  ار  یلاسدرخ  رد  تماما  ياه  تمکح  یخرب  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1379 قفش ، مق ، مهدزون ، ناهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، . 1 

.ش  1381 ّتیودهم ، یصصخت  زکرم  مق ، یکدوک ،» نینس  رد  تماما   » هلاقم ش3 ، راظتنا ، همانلصف  رغصا ، یلع  یناوضر ، . 2 

.ش  1377 ، 3 هموصعم ترضح  تاراشتنا  مق ، ّتیودهم ، تماما و  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  . 3 

، نارهت ینودـیرف ، نیـسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  مظاکدـمحم ، دیـس  ینیوزق ، . 4
.ش  1379 قافآ ،

.ش  1379 اسر ، نارهت ، بالقنا ، ریفس  نیرخآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هللا ، حیبذ  ریبک ، ینسحم  . 5
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( تاّیلک  ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  مود : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  موهفم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  زا  ییوگشیپ 

تبیغ ندوب  یمتح  رب  دیکأت   

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  یگنوگچ 

؛ مسج ندوب  ناهنپ  .فلا   

؛ ناونع ندوب  ناهنپ  .ب   

.ناونع مسج و  ندوب  ناهنپ  .ج   

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  عاونا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تبیغ  ندوب  ینالوط 
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دمآرد شیپ 

ترـضح نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هک  هاگ  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ندـش  هداز  زا  شیپ  اه  لاـس 
هاگآ تهج  رد  هک  نآ  زا  شیب  يراشفاپ ، نیا  .دـندرک  یم  هراـشا  زین  ترـضح  نآ  یتسیز  ناـهنپ  هب  گـنرد  یب  دـنتفگ ، یم  نخس 

.دوب اه  نآ  ندرک  هدامآ  يزاس و  هنیمز  يارب  دشاب ، نایعیش  ندرک 

، بسانت هب  یهاگ  هچ  رگا  دوب ؛ هثداح  نیا  ندوب  ّرِـس  رب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  يراشفاپ  دوزفا ، یم  هلأسم  نیا  زار  زمر و  رب  هچنآ 
.دندومرف یم  دوخ  ناوریپ  هب  نآ ، هرابرد  يا  هدنزرا  ياه  هتفگ 

زیچان كدنا و  رایسب  تسا ، هدیشوپ  ام  رب  هچنآ  هب  تبسن  داد ، تسد  هب  ناوت  یم  ناشیا  نانخس  یسررب  تفایهر  رد  هچنآ  ناس  نیدب 
.تسا

هچیرد ات  تسا ، هدش  حرطم  ترـضح  نآ  تبیغ  هب  طوبرم  ثحابم  زا  یتاّیلک  دنمـشزرا ، تانایب  نآ  زا  يریگ  هرهب  اب  سرد ، نیا  رد 
.دوش یم  حرطم  هدنیآ  ياه  سرد  رد  هک  رگید  تاعوضوم  هب  دشاب  يا 
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تبیغ موهفم 

.دراد ییازسب  ّتیمها  دوخ  تسانعم ، هچ  هب  تغل  رد  تبیغ »  » هک نیا 

، لـصا رد  (1) و  تـسین رهاظ  رـضاح و  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  بیاـغ  تسا و  ناگدـید » زا  ندـش  ناـهنپ   » ياـنعم هب  تبیغ ،»  »
ییاج رد  یتدـم  هک  دور  یم  راـک  هب  یـسک  هراـبرد  نینچمه  . (2) دور یم  راک  هب  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ ، ندـش  ناهنپ  هراـبرد 

يدهم ترضح  یتسیز  ناهنپ  هب  زین  ّتیودهم  حالطصا  رد   (3) .دوش یمن  هدید  رگید  هتفر و  ناگدید  زا  نآ ، زا  سپ  دراد و  روضح 
.دوش یم  هتفگ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  ییوگشیپ 

هداد ربخ  زین  وا  تبیغ  زا  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  یثیداحا  تایاور و  زا  يرایسب  نامگ  یب   
.تسا

: تسا رارق  نیدب  هدش ، نایب  یفلتخم  ياهریبعت  اب  هک  تایاور  نیا  زا  یخرب 

: تسا هدرک  هراشا  هنوگ  نیا  ترضح  نآ  تبیغ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 1

؛(4) هَْریَح ٌهَْبیَغ َو  َُهل  ُنوُکَت  ًاْملُظ  ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْسق  ًالْدَع َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  يِذَّلا  ُّيِدْهَْملا  َوُه  يِْدلُو  ْنِم  َرَشَع  َيِداَْحلا 

هدـش ُرپ  دادـیب  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دزاس ؛ یم  راشرـس  طسق  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  يدـهم  نم ، نادـنزرف  زا  نیمهدزاـی 
.تسا یتریح  تبیغ و  وا  يارب  .دشاب 

: دیامرف یم  هداد ، رارق  دیکأت  دروم  ار  ترضح  نآ  تبیغ  ینشور  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2

؛(5) َموُقَی ْنَأ  َْلبَق  ًهَْبیَغ  مالسلا  هیلع  ِِمئاَْقِلل  َّنِإ 

.دیامن مایق  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، یتبیغ  مئاق  يارب  انامه 

ص146؛ ج3 , سورعلا , جات  يدیبز , ص454 ؛ ج4 , برعلا , ناسل  تبیغ ؛ هدام  ج2 , نیرحبلا , عمجم  یحیرط , نیدلا  رخف  ك.ر : - 1
.. ص633 ج2 , حاحصلا , يرهوج , ص10 ؛ ج2 , طیحملا , سوماقلا  يدابآزوریف ,

ص196. ج1 , حاحصلا , يرهوج , - 2
ص63. هیوغللا , قورفلا  يرکسع , لالهوبا  - 3

ح7. ص338 , ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 4
ح6. ص166 , هبیغلا ، ینامعن ، ح9 ؛ ص338 , ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 5

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_33_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_33_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_33_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_33_5
http://www.ghaemiyeh.com


34 ص :

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  . 3

؛(1) ًاْملُظ ًارْوَج َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَع  ًاطِْسق َو  َضْرَْألا  ِِهب  ُأَلْمَیَف  ُهُرِهُْظی  َُّمث  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِهِْرتِس  ِیف  ُهَّللا  ُُهبِّیَُغی  يِْدلُو  ْنِم  ُِعباَّرلا  َكاَذ 

رهاظ ار  وا  هاگ  نآ  .تخاس  دهاوخ  ناهنپ  دهاوخب  هک  هاگ  نآ  ات  شیوخ  هدرپ  رد  ار  وا  دنوادخ  .تسا  نم  نادـنزرف  زا  نیمراهچ  وا 
.دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  راشرس  هک  هنوگ  نآ  دزاس ؛ یم  طسق  لدع و  زا  راشرس  ار  نیمز  سپ  دزاس ؛ یم 

هداد تبـسن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هب  زین  تریح » «، » تبیغ  » هژاو رب  نوزفا  تایاور ، یخرب  رد  يروآدای :  
هب هتکن ، نیا  ندـش  نشور  يارب  دوش ؟ تریح  راـچد  موصعم  ماـما  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  .تسا  هدـش 

.مینک یم  هاتوک  يا  هراشا  تریح  يانعم 

هب نیا ،  (3) .دنیب یمن  نآ  رد  یشیاشگ  (2) و  تسا نادرگرس  دوخ  راک  رد  هک  دور  یم  راک  هب  یـسک  هرابرد  تغل  رظن  زا  تریح »  »
لماـک روط  هب  هدـش ، هتفگ  مدرم  مومع  هراـبرد  هچنآ  اـب  ترـضح ، نآ  ینادرگرـس  ور  نیا  زا  دوـب ؛ دـهاوخ  تواـفتم  دارفا  بساـنت 
يدـهم ترـضح  دوخ  رب  نآ  قالطا  یحالطـصا ، یفرع و  يانعم  زا  رود  هب  يوغل و  یناعم  زا  یکی  نتفرگرظن  رد  اب  .تسا  تواـفتم 

.دوب دهاوخ  لاکشا  نودب  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

هیلع فسوی  ترـضح  هب  تبیغ  نارود  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هک  هاـگ  نآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   
(4) «. ُهَْبیَْغلا ُهَریِْحلا َو  : » دیامرف یم  دسرپ ، یم  تهابش  هجو  زا  هک  يوار  خساپ  رد  درک ، هیبشت  مالسلا 

.دید یمن  دوخ  راک  رد  یشیاشگ  اه ، تبیصم  تالکشم و  رد  هراومه  فسوی  ترضح  هک  تسا  نشور   

دنوادخ هک  نامز  نآ  ات  دنیب ، یمن  یشیاشگ  دوخ  راک  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  ببـس  نادب  نیاربانب ،  
.تسا تریح  رد  دیامرف ، روهظ  هدارا 

ح7. ص376 , ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص640. ج2 , حاحصلا , يرهوج , - 2

ص604. ج1 , نیرحبلا , عمجم  نیدلارخف , یحیرط ، - 3
ص163. هبیغلا , باتک  یسوط , خیش  - 4
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تبیغ ندوب  یمتح  رب  دیکأت 

یمتح و يرما  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  دوخ ، نانخس  زا  يا  هراپ  رد  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
.دنا هتسناد  دیدرت  لباق  ریغ 

: تسا رارق  نیا  زا  هتخاس ، سکعنم  ار  انعم  نیا  هک  تایاور  یخرب   

زا دافتـسا  اب  ترـضح  نآ  هک  دندرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  ناشیا  دوخ و  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   
: دومرف دنگوس  ناگژاو 

؛(1) يِْدلُو ْنِم  ُِمئاَْقلا  َّنَبیِغََیل  ًاریَِشب  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو 

.دش دهاوخ  بیاغ  نم ، نادنزرف  زا  مئاق  هنیآ  ره  تخیگنارب ! هدنهد  تراشب  ارم  قح  هب  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  و 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  لضفم   

(2) ؛  ...نُصَّحَُمَتل ْمُکِرْهَد َو  ْنِم  ًانِینِس  ْمُکُماَمِإ  َّنَبیِغََیل  ِهَّللا  اَمَأ َو  َهیِْونَّتلا  ْمُکاَّیِإ َو 

....دیوش عقاو  شیامزآ  دروم  ریزگان  دنک و  تبیغ  ناتراگزور  زا  ینایلاس  امش  ماما  دنگوس ! ادخ  هب  .دینکن  دایرف 

(3) ؛» ْرمَْألا اَذَه  ُبِحاَص  ْمُْکنَع  َّنَبیِغََیل  ِهَّللا  اَمَأ َو  : » دومرف نینچمه  ترضح  نآ   

(4) اَْهنِم ؛» َُّدب  َال  ًهَْبیَغ  ِْرمَْألا  اَذَه  ِبِحاَِصل  َّنِإ  : » دومرف زین   و 

(5) ؛» هَْبیَغ ْنِم  ِماَلُْغِلل  َُّدب  َال  : » دومرف ترضح  نآ  زین   و 

(6) «. هَْبیَغ َّنَبیِغََیل  ِهَّللا  َو  : » دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما   

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يارب  تبیغ  ندوب  یعطق  رب  دیکأت  نایب  رد  هدش ، دای  ياهریبعت 

ص51. ج1 , نیرحبلا , عمجم  نیدلارخف , یحیرط ، - 1
ح3. ص336 , ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 2

ص338. ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 3
ح11. ص481 , ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4

ح29. ص342 , ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 5
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ص384. ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 6
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ریذپان هشدخ  اهرواب  زا  هدناود ، هشیر  ناناملـسم  ناهذا  قمع  رد  رواب  نیا  دش  ثعاب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  ناوارف  دیکأت   
.(1) دندروآ نایم  هب  زین  تبیغ  زا  نخس  دراوم ، يا  هراپ  رد  دندش ، ّتیودهم  یعدم  هک  دارفا  یخرب  لیلد ، نیمه  هب  دوش ، اه  نآ 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  زا  شیپ  ناونع  نیمه  اب  یناوارف  ياه  باتک  دش  ببـس  هدـش  دای  ياهدـیکأت  نینچمه 
.دیآ رد  ریرحت  هتشر  هب  فیرشلا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  یگنوگچ 

هراشا

هئارا لباق  شترـضح  تبیغ  یگنوگچ  هرابرد  هجّوت  لـباق  یّلک و  هاگدـید  هس  مالـسلا ،  مهیلع  ناـموصعم  تاـنایب  زا  يریگ  هرهب  اـب 
: تسا

؛) ییادیپان  ) مسج ندوب  ناهنپ  . 1

؛) یسانشان  ) ناونع ندوب  ناهنپ  . 2

.طیارش بسانت  هب  ناونع  ندوب  ناهنپ  مسج و  ندوب  ناهنپ  . 3

: هدش دای  ياه  هاگدید  یسررب  اما   

مسج ندوب  ناهنپ  . 1

.تسا هتسناد  مسج  ندوب  ناهنپ  هب  ار  ترضح  نآ  تبیغ  یگنوگچ  تایاور ، يا  هراپ   

: تسا ریسفت  لباق  هنوگ  ود  هب  تبیغ  نارود  رد  مسج ، ندشن  هدید  نیا   

دراد روضح  يرـشب  عماوج  نایم  رد  هک  نیا  دوجو  اب  هک  دراد  یئرمان  یمـسج  ّنج ، حاورا و  ناگتـشرف ، ناـسب  ترـضح ، نآ  . 1.1 
.تسین ندید  لباق 

نیا دننیبن  ار  ترـضح  نآ  هک  دیامن  فّرـصت  ریثأت و  مدرم  ناگدید  رد  یهلا  تردـق  هب  اّما  دراد ؛ یئرم  یمـسج  راوگرزب ، نآ  . 1 2 
.تسین دیعب  دنتسه ، شنیرفآ  ناهج  رد  تردق  ياراد  ادخ  يوس  زا  هک  یهلا  يایلوا  زا  راک 

تفاـیرد تدـم  زارد  اـی  تدـم  هاـتوک  تروص  هب  هچ  ار  ناگدـید  زا  ناـسنا  ياـفتخا  راتتـسا و  ناـکما  ناوـت  یم  زین  میرک  نآرق  زا 
(2) .درک
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.درک هراشا  هیلیعامسا  هیدوراج و  هیدیز , هیناسیک , هب  ناوت  یم  اه  هورگ  نیا  هلمج  زا  - 1
.45 (: 17  ) ءارسا 9 و  (: 36) سی ك.ر : - 2
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یگژیو اب  یمسج  ياراد  ترضح  نآ  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چیه  هک  ارچ  دشاب ؛ شریذپ  لباق  ریغ  تسخن ، ریسفت  دسر  یم  رظن  هب   
ناشراوگرزب و ناردپ  هک  هنوگ  نآ  .تسا  يدام  یمسج  ياراد  اه  ناسنا  مامت  دننام  ترضح  نآ  سکع ، رب  هکلب  .دشاب  ریـسفت  نیا 

.دندوب مالسلا  مهیلع  مالسا  یمارگ  لوسر 

.تسا شریذپ  دروم  مود  ریسفت  نایب ، نیا  اب 

: تسارارق نیدب  تسا ، یّلک  هاگدید  نیا  هدننک  نایب  هک  تایاور  یخرب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخس  رد  عماج  یسررب  کی  رد   

: دومرف ینالوط  یتیاور  رد  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.تسا راوتسا  نیمز  رب  قح  تّجح  دنگوس ! یلع  راگدرورپ  هب  سپ...دوش  ناهنپ  نامدرم  ناگدید  زا  نم  نادنزرف  زا  هک  هاگ  نآ  ات  ...
ار مدرم  نخـس  .دزادرپ  یم  شدرگ  هب  نیمز  برغ  قرـش و  رد  دوش و  یم  دراو  اهرـصق  اه و  هناخ  رد  .دنک  یم  تکرح  اه  هداج  رد 
، زور نآ  ناه ! .ینامـسآ  يادن  یهلا و  هدعو  روهظ  نامز  ات  دوش ، یمن  هدید  دنیب و  یم  .دنک  یم  مالـس  مدرم  هورگ  رب  دونـش و  یم 

.(1) تسا وا  ناوریپ  یلع و  نادنزرف  يداش  زور 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) ُهَنْوَرَی الَو  ْمُهارَیَف  َمِسوَملا  ُدَهْشَی  ْمُهَماِما  ُساَّنلا  ُدِقْفَی 

.دننیب یمن  ار  وا  مدرم  یلو  دنیب ؛ یم  ار  مدرم  دبای و  یم  روضح  جح  مسوم  رد  ماما  نآ  سپ  دننک ؛ یم  مگ  ار  شیوخ  ماما  مدرم 

: دومرف ترضح  نامه   

؛(3) ُهَنْوَرَی َال  َساَّنلا َو  يَرَی  َمِساَوَْملا  اَمُهاَدْحِإ  ِیف  ُدَهْشَی  ِناَتَْبیَغ  ِِمئاَْقِلل 

.دننیب یمن  ار  وا  مدرم  یلو  دنیب ؛ یم  ار  مدرم  دوش  یم  رضاح  جح  مسوم  رد  ود  نآ  زا  یکی  رد  هک  تسا  تبیغ  ود  مئاق  يارب 

ص144. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
خیش ص 175 ح 14 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، ح 6 ؛ ج 1 ص 337 ، یفاک , ینیلک , خیش  ح 119 ؛ ص 161 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 2

ح33. ص346 ، باب 33 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ،
ص175. هبیغلا ، ینامعن , ص339 ؛ ج1 ، یفاک , ینیلک , خیش  - 3
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دش شسرپ  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هاگ  نآ   
: داد همادا  هاگ  نآ  نیمتفه .» نادنزرف  زا  نیمجنپ  : » دومرف تسا ، یسک  هچ  هک 

«. ...دوش یم  بئاغ  امش  زا  وا  صخش  ؛(1)  ...ُهُصْخَش ْمُْکنَع  ُبیِغَی  »

: دومرف دش ، شسرپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هرابرد  یتقو 

«. دوش یمن  هدید  شمسج   (2) ؛  ...ُهُمْسِج يَُری  َال  »

هب طوبرم  داقتعا  هب  هک  هاگ  نآ  درک ، یم  هضرع  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رب  ار  دوخ  ینید  ياهرواب  هک  یماگنه  ینـسح  میظعلا  دبع 
سپ و  : » داد همادا  يداه  ماما  هاگ  نآ  .درک  ناشیا  تماما  هب  رارقا  هدرمش  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ات  دیـسر ، مالـسلا  مهیلع  ناماما 

: دومرف دوب »؟ دنهاوخ  هنوگچ  : » مدرک ضرع  وا »؟ نیشناج  اب  دوب  دنهاوخ  هنوگچ  مدرم  سپ  .تسا  نسح  مرسپ  نم ، زا 

«. ...دوش یمن  هدید  وا  صخش  هک  نآ  لیلد  هب  ؛(3)  ُهُصْخَش يَُری  َال  ُهَّنَِأل  »

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیوگ  یم  مساق  نب  دواد 

(4) ؛  ...ُهَصْخَش َنْوََرت  َال  ْمُکَّنِإ  َلاَقَف  َكاَِدف  ُهَّللا  َِینَلَعَج  َِمل  ُْتلُقَف َو  ِفَلَْخلا  ِدَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلِاب  ْمَُکل  َْفیَکَف  ُنَسَْحلا  َيِدَْعب  ْنِم  ُفَلَْخلا 

يارب دنادرگ  تنابرق  ارم  ادخ  مدرک : ضرع  نیشناج ؟ زا  سپ  نیشناج  اب  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  سپ  .تسا  نسح  نم  زا  سپ  نیشناج 
.دینیب یمن  ار  وا  صخش  امش  انامه  دومرف : هچ ؟

: میناوخ یم  نینچ  هبدن  ياعد  زا  يزارف  رد  ماجنارس  و 

(5) ؛  ...يَُرت َال  َْقلَْخلا َو  يَرَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  ...

....يوشن هدید  وت  اّما  منیبب ؛ ار  نامدرم  هک  نم  رب  تسا  تخس 

ح1. ص333 , ج2 , یفاک , ینیلک , خیش  - 1
ص370. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ص333 ؛ ج1 ، یفاک ، ینیلک , خیش  - 2

ص379. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
ج2، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص ، خیـش  ص202 ؛ هبیغلا ، باـتک  یـسوط , خیـش  ص328 ؛ ج1 ، یفاـک , ینیلک , خیـش  - 4

ص381.
ص298. لابقالا ، سوواط ، نب  دّیس  - 5
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، ندشن هتخانش  رب  لیوأت  لباق  دراد و  تلالد  ترضح  نآ  ندشن  هدید  رب  نآ ، دننام  یثیداحا  نیـشیپ و  تایاور  همه  هک  تسا  نشور 
.دراد ندشن  هدید  يانعم  رد  تحارص  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخن 

لوبق لباق  یلمع و  هیـضرف  حرط و  نیرت  هداس  ار  هیرظن  نیا  هدش ، دای  تایاور  یخرب  هب  هراشا  زا  سپ  رـصاعم ، ناگدنـسیون  زا  یکی 
رواب نیا  رب  هتـسناد ، نارگمتـس  ملظ  زا  ترـضح  نآ  ییاهر  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ندـش  ناهنپ  هرابرد 

: دیازفا یم  سپس  .دید  دهاوخن  یبیسآ  چیه  هدرب ، رس  هب  نما  یهاگهانپ  رد  ترضح  نآ  افتخا ، هنوگ  نیا  اب  تسا 

اب زین  لاس  همه  نیا  لوط  رد  ترـضح  یتسیزرید  هک  هنوگ  نامه  هب  دراد ؛ ناـکما  ییادـخ  زاـجعا  هار  زا  یناـهنپ  اـفتخا و  هنوگ  نیا 
(1) .دوش یم  تسرد  یهلا  زاجعا 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  یتایاور  اب  دراد ، تقباطم  تبیغ  يوغل  يانعم  اـب  هک  نآرب  نوزفا  تشادرب ، نیا 
.دراد يرتشیب  یناوخمه  هدومن ، هیبشت  ربا  سپ  دیشروخ  هب  ار  تبیغ  نارود  رد 

ناونع ندوب  ناهنپ  . 2

یم ار  مدرم  دنک و  یم  يرپس  ار  دوخ  فیرش  رمع  یناسنا ، عماوج  رد  هک  نیا  رب  نوزفا  ترـضح ، نآ  هک  تسا  نیا  رب  هاگدید ، نیا 
دید زا  هن  تسا ، ناهنپ  مدرم  یتخانـش  یتفرعم و  هاگن  زا  طقف  رگید ، ریبعت  هب  .دنـسانش  یمن  ار  وا  اّما  دـننیب ، یم  ار  وا  زین  مدرم  دـنیب ،

.يرهاظ

هیلع قداص  ماما  زا  ریدـس  هک  یتیاور  هب  هلمج  زا  دـنا ؛ هدرک  لالدتـسا  یتاـیاور  هب  دـننک  یم  يراـشفاپ  هاگدـید  نیا  رب  هک  يدارفا   
: هک تسا  هدرک  لقن  مالسلا 

نیب رد  درک ؟ فسوی  اب  هک  دـنک  نامه  دوخ  تجح  اب  یلاعت  يادـخ  هک  دـنرکنم  مدرم  نیا  ارچ  ...تسا  فسوی  زا  یتّنـس  مئاـق ، رد 
هب یلاعت  يادخ  هک  هاگ  نآ  ات  .دنـسانشن  ار  وا  اه  نآ  دهن و  اپ  اه  نآ  طاسب  رب  دور و  هار  اه  نآ  ياهرازاب  رد  دـنک و  شدرگ  ناشیا 

(2) ....داد نذا  فسوی  هب  هک  هنوگ  نامه  دزاس ؛ یفرعم  اه  نآ  هب  ار  دوخ  هک  دهد  نذا  وا 

,ص48. اربک تبیغ  خیرات  دمحم , دّیس  ردص ، - 1
ح3. باب 5 ، ص144 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  هک  نامثع  نب  دمحم  ترضح  نآ  صاخ  بیان  نخس  زین  و 

؛(1) ُهَنُوفِْرعَی َال  ُهَنْوَرَی َو  ْمُُهفِْرعَی َو  َساَّنلا َو  يَرَی  ٍهَنَس  َّلُک  َمِسْوَْملا  ُرُضْحََیل  ِْرمَْألا  اَذَه  َبِحاَص  َّنِإ  ِهَّللا  َو 

وا مدرم  دسانش و  یم  ار  اه  نآ  دنیب و  یم  ار  مدرم  دوش ؛ یم  رـضاح  جح  مسوم  رد  لاس  ره  رما ، نیا  بحاص  انامه  دنگوس ! ادخ  هب 
.دنسانش یمن  یلو  دننیب ؛ یم  ار 

ياه هلق  زا  یکی  رد  شترـضح  هک  تسین  نآ  تبیغ ، زا  دوصقم  هک  دـنرواب  نیا  رب  هاگدـید ، نیا  هرابرد  رـصاعم  نادنمـشناد  یخرب 
يو .تسا  ترضح  نآ  ندوب  هتخانشان  تبیغ ، زا  دوصقم  هکلب  تسا ؛ ناهن  نیمز  ياهراغ  زا  يراغ  رد  ای  مکحم  يژد  رد  ای  اه  هوک 

(2) .دنسانش یمن  ار  وا  یلو  دننیب ؛ یم  ار  وا  ناگمه  تسا ، مدرم  نایم  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  دقتعم 

يارب ار  تبیغ  قلطم  تروص  هب  هک  یتایاور  زا  انعم  نیا  يرادرب  هرهب  تبیغ ، يوغل  ياـنعم  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال   
.تسا هنیرق  دنمزاین  دنا ، هدرک  تباث  ترضح  نآ 

طیارش بسانت  هب  ناونع ، ندوب  ناهنپ  مسج و  ندوب  ناهنپ  . 3

هاگدـید ناوت  یم  تایاور  عومجم  زا  اّما  تسا ؛ لاعتم  راـگدورپ  دزن  طـقف  ترـضح  تبیغ  یگنوگچ  هب  یهاـگآ  یتسار  هب  هچ  رگا 
: هک نیا  زا  تسا  ترابع  نآ  .دومن و  هئارا  یموس 

یم دارفا  ناگدـید  رد  یهلا  تردـق  هب  هک  یفّرـصت  اب  هتبلا  .تسا  ناـهنپ  مدرم  ناگدـید  زا  دـنادب  حالـص  هک  يدراوم  رد  ترـضح   
یم تکرح  هعماج  رد  راکـشآ  تروص  هب  دـنادب  تحلـصم  ترـضح  نآ  هک  يدراوم  رد  .شیوخ و  مسج  ندرک  یئرمان  هن  .دـیامن 

.دنسانش یمن  یلو  دننیب  یم  ار  ناشیا  مدرم  دنک و 

: دنا هتشون  هدرک ، هراشا  هاگدید  نیا  هب  زین  رصاعم  ناروشیدنا  زا  یخرب   

تبیغ هدیاف  هفسلف و  دراد و  ققحت  ناونع  تبیغ  مسج ، تبیغ  وحن  ود  ره  هب  تبیغ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هرابرد 
ریـسفت زا  يرادرب  هرهب  ترـضح و  نآ  تمدـخ  هب  دارفا  فرـشت  تاـیاکح  تاـیاور و  نیب  عمج  زا  .دوش  یم  لـصاح  وـحن  ود  ره  هب 

زا یضعب 

ص520. ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  ص362 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 1
ص78. مالسلا ,  هیلع  يدهم   هار  اضر , دّیس  ردص ، - 2
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(1) .تسا هدرک  ادیپ  عوقو  وحن  ود  ره  هب  ترضح  نآ  تبیغ  هک  دوش  یم  هتسناد  رگید  یخرب  زا  اه  نآ 

یتسیز ناهنپ  نینچ  زین  نیشیپ  ناربمایپ  یخرب  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  مینک ، ادیپ  رواب  نیشیپ  ياه  هنوگ  زا  کی  ره  هب  هک  نیا  هچ   
نیدـلا و لامک  دنمـشزرا  باتک  فیلأت  ساسا  قودـص  خیـش  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هتـشاد  هقباس  دوخ  صاخ  ياه  یگژیو  اـب  هتبلا 

.تسا هداهن  انب  رواب  نیا  رب  ار  همعنلا  مامت 

تبیغ عاونا 

رد مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  فرط  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يارب  تبیغ  لصا  ندـش  حرطم  اـب  ناـمزمه   
ياراد کی  ره  هک   (2) .دوش یم  میـسقت  زارد  هاتوک و  شخب  ود  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبیغ  یتایاور 

.تسا یصاخ  ياه  یگژیو 

: دروخ یم  مشچ  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخس  رد  یتوافتم  ياهریبعت  اب  بلطم  نیا   

: دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  هرارز   

؛(3) ُهَنوْرَیالَو َسانلا  يرَی  َمِساوَملا  ُدَهْشَی  َوُه  َْنیَا  يرُدیال  يرْخُالا  ِیف  امُهادِحا َو  ِیف  ُعِجْرَی  ِنیَتَْبیَغ  ِِمئاْقِلل  َّنِا 

لاس ره  .تسا  اجک  تسین  هتـسناد  يرگید  رد  ددرگ و  یم  رب  شا  هداوناخ  هب  اه  نآ  زا  یکی  رد  هک  تسا  تبیغ  ود  مئاق  يارب  انامه 
.دننیب یمن  ار  وا  مدرم  هک  یلاح  رد  دنیب ؛ یم  ار  مدرم  دوش ؛ یم  رضاح  جح  کسانم  رد 

: تسا هدرک  هراشا  ماما  تبیغ  ود  ندوب  دنلب  هاتوک و  هب  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

َِّالا اهِیف  ِِهناکَِمب  ُمَْلعَی  يَرْخُالاَو ال  ِِهتَعیِـش  ُهصاخ  َِّالا  اهِیف  ِِهناکَِمب  ُمَْلعَی  َیلوُالا ال  ُهَْبیَغلا  ٌهَلیِوَط  يرْخُالاَو  ٌهَریِـصَق  امُهادِْـحا  ِناتَْبیَغ  ِِمئاـْقِلل 
؛(4) ِهیلاوَم ُهصاخ 

ص67. شسرپ , هد  خساپ  هللا , فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  - 1
اب نآ  زا  هعیش  ناروشیدنا  نایب  رد  اّما  دوش , یم  دای  اربک " تبیغ   " و ارغـص " تبیغ   " ياه مان  اب  تبیغ  ود  نیا  زا  هزورما  هچ  رگا  - 2

ص339. ج2 , داشرالا , دیفم , خیش  ك.ر : .تسا  هدش  دای  زین  نآ  دننام  و  یلوط " تبیغ   " و يرصق " تبیغ   " نوچ ییاه  ناونع 
ح 15. ص 175 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 3

ص 340. ج 1 ، یفاک , ینیلک , خیش  - 4
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هاگیاج زا  صوصخم ، نایعیش  زج  تسخن ، تبیغ  رد  .تدم  زارد  يرگید  تدم و  هاتوک  اه  نآ  زا  یکی  تسا : تبیغ  ود  مئاق ، يارب 
.تسین هاگآ  شناکم ، زا  یسک  ترضح ، نآ  هژیو  راکتمدخ  زج  يرگید  رد  درادن و  ربخ  یسک  وا 

هک هدوبن  يا  هنوگ  هب  تسا و  هتـشاد  یتسیز  ناهنپ  یعون  زین  شیوخ  راوگرزب  ردپ  نارود  رد  ترـضح  نآ  تسا  يروآدای  هب  مزال   
تدـالو ماـگنه  زا  ار  ترـضح  نآ  تـبیغ  زاـغآ  یخرب  تـسا  هدـش  ثعاـب  نـیمه  .دـننک  تاـقالم  ار  ترـضح  نآ  دـنناوتب  ناـگمه 

.(1) دننادب

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تبیغ  ندوب  ینالوط 

.تسا هدش  دیکأت  زین  نآ  ندوب  ینالوط  هب  تبیغ ، لصا  هب  حیرصت  زا  سپ  یتایاور  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

؛(2) ٌلیِوَط اَهُدَمَأ  ٌهَْبیَغ  اَّنِم  ِِمئاَْقِلل 

.دش دهاوخ  ینالوط  نآ  تدم  هک  تسا  یتبیغ  ام  مئاق  يارب 

: دومرف هراب  نیا  رد  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

؛(3) هَلیِوَط ٍهَْبیَغ  َدَْعب  ُرَهْظََیل  ِِهلاَْعفَأ  ِِهلاَْوقَأ َو  ِِهِلئاَمَش َو  ِیف  یب  ِساَّنلا  ُهَبْشَأ  ِیتَّمُأ  ُّيِدْهَم  ِیْتَیب َو  ِلْهَأ  ُِمئاَق  ْمُْهنِم  ُعِساَّتلا  ...

روـهظ .تسا  رادرک  راـتفگ و  لیامـش ، رد  نم  هب  مدرم  نیرت  هیبـش  .تسا  نم  تما  يدـهم  نم و  تـیب  لـها  مئاـق  ناـشیا ، زا  نـیمهن 
.دشاب هدرک  يرپس  ار  ینالوط  یتبیغ  هک  یلاح  رد  درک  دهاوخ 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

؛(4) ِِهتَْبیَغ ِیف  ُهَرُمُع  ُهَّللا  ُلیُِطی  ِءاَمِْإلا  ِهَدِّیَس  ِْنبا  ِْنیَسُْحلا  یِخَأ  ِْدلُو  ْنِم  ُعِساَّتلا  َكاَذ 

.تشاد دهاوخ  ینالوط  يرمع  تبیغ ، نارود  رد  هک  نازینک  نیرتهب  دنزرف  .تسا  نیسح  مردارب  نادنزرف  زا  نیمهن  وا 

ص340. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  - 1
ج2,ص303. همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص10. رثالا , هیافک  دّمحم , نب  یلع  یمق ، زازخ  - 3
ص315. ج1 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 4
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: دومرف دنمان  رظتنم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما   

؛(1) َنوُِصلْخُْملا ُهَجوُرُخ  ُرِظَْتنَیَف  اَهُدَمَأ  ُلوُطَی  اَهُماَّیَأ َو  ُُرثْکَی  ًهَْبیَغ  َُهل  َّنِإ 

رظتنم دنـشاب  صالخا  ياراد  هک  يدارفا  سپ  دـش  دـهاوخ  ینالوط  نآ  تدـم  ناوارف و  نآ  ياهزور  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  اـنامه 
.دوب دنهاوخ  وا  روهظ 

قیاقح زا  دـندیمهف  یم  ناـبطاخم  هک  رادـقم  نآ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  ینارون  نانخـس  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیارباـنب   
روهظ نارود  هب  ار  نآ  زا  شیب  داد و  یم  رارق  اه  نآ  راـیتخا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  هب  طوبرم 

.تسا قیاقح  روهظ  رصع  نارود ، نآ  هک  دندرک  یم  راذگاو  شترضح 

ص378. ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  درک ؟ تابثا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  ناوت  یم  هنوگچ  . 1

.دینک نایب  راصتخا  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  یگنوگچ  هرابرد  توافتم  ياه  هاگدید  . 2

.دیهد حیضوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  عاونا  هرابرد  . 3

.دیهد حیضوت  هدش ، هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  ندوب  یعطق  هب  نآ  رد  هک  ار  یتیاور  . 4

.دیهد حیضوت  ار  تبیغ  ندوب  ینالوط  هب  طوبرم  تایاور  زا  تیاور  ود  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

1378 نارکمج ، دجـسم  تاراشتنا  مق ، هبیغلا ،) یف  عنقملا  باتک  همجرت  ، ) مالک ملع  هاگدـید  زا  تبیغ  تماـما و  یـضترم ، دّیـس  . 1
.ش

.ش  1371 فراعم ، نارهت ، هدازراختفا ، نسح  دّیس  همجرت  يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  دمحم ، دّیس  ردص ، . 2

.ق  1402 نینمؤملاریما ، هناخباتک  ناهفصا ، يربکلا ، هبیغلا  خیرات  . 3

تاراشتنا هسسوم  نارهت ، یهللا ، تیآ  یقت  دمحم  دّیس  همجرت : مالسلا ،  هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  نیـسح ، مساج  . 4
.ش  1377 ریبکریما ،

: همجرت هرشعلا ،) لوصفلا  باتک  همجرت   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  نوماریپ  خساپ  داقتنا و  هد  دیفم ، خیش  . 5
.ش  1378 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، یصلاخ ، رقاب  دمحم 
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تبیغ للع  هفسلف و  موس : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

تبیغ للع  هفسلف و 

دنوادخ ياهزار  زا  يزار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ   

: يارب فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ   

؛ ترضح نآ  ناج  ظفح  . 1 

؛ اه ناسنا  شیامزآ  ناحتما و  . 2 

؛ نارگید تعیب  زا  یگدازآ  . 3 

.اه ناسنا  بیدأت  . 4 
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دمآرد شیپ 

هراومه هک  تسا  ییاه  ثحب  زا  یکی  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یتسیز  ناهنپ  ياه  ببس  اه و  ییارچ  زا  ثحب 
هفـسلف هک  نیا  دریگ ، رارق  رظن  دروم  تسیاب  یم  نآ  زا  شیپ  هچنآ  اّما  . (1) تسا هدوب  ّتیودهم  ثحابم  هب  نادنم  هقالع  هجوت  دروم 

هک دوب  دـهاوخ  دـیفم  لماک  روط  هب  یناسک  يارب  طقف  ثحب ، نیا  نیاربانب ، تسا ؛ ناشیا  تماما  شریذـپ  رب  عرف  ماـما  تبیغ  لـلع  و 
داقتعا هک  یسک  تسا و  ترـضح  نآ  دوجو  رب  عرف  زین  ناشیا  تماما  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب ؛ هتفریذپ  ار  مامه  ماما  نآ  تماما  لصا 

.دیآ یم  رامش  هب  تقو  فالتا  لصاح و  یب  يو  يارب  تماما  زا  نخس  دشاب ، هتشادن  ناشیا  ندوب  هدنز  هب 

ناشیا رواب  دناوت  یم  تبیغ  للع  هفسلف و  یسررب  وا ، ندوب  هدنز  هب  مه  دنتـسه و  دنمرواب  ترـضح  نآ  تماما  هب  مه  هک  يدارفا  اما 
ترضح یتسیز  ناهنپ  رد  یهلا  هدارا  ربارب  اه  نآ  هچ  رگا  .دنک  رتراوتسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هرابرد  ار 

.تسا تمکح  يور  زا  دنوادخ  ياهراک  مامت  دندقتعم  هدوب ، میلست  لماک  روط  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

ترضح یهلا ، تّجح  نیرخآ  یتسیز  ناهنپ  دش ، دای  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 

هب رواب  رد  دناوت  یم  هچ  رگا  اه , ببس  اه و  ییارچ  نیا  هرابرد  یلیصفت  قیقد و  شناد  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  هب  هّجوت  هتبلا  - 1
یفاک زین  نآ  هب  یلامجا  یهاگآ  ور ، نیا  زا  دیامن ؛ داجیا  رواب  نیا  رد  یللخ  نآ  نتسنادن  هک  تسین  انعم  نادب  دشاب ، رثؤم  ّتیودهم 

.تسا
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هدادـن و خر  خـیرات  لوـط  رد  زگره  هک  تسا  يا  هدـیدپ   (1) دوخ صاخ  ياه  یگژیو  اب  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم 
؟ تسا هدمآ  دیدپ  يدادخر  نینچ  ارچ  هک  دنک  حرطم  ار  شسرپ  نیا  هراومه  ناسنا ، رگ  وج  تسج و  نهذ  هک  تسا  یعیبط 

نایاوشیپ ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فرط  زا  ّتیودهم  ندش  حرطم  يادـتبا  نامه  زا  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد   
مالک زا  يرادرب  هرهب  اـب  دادـیور ، نیا  ياـه  تلع  اـه و  تمکح  زا  یخرب  هب  تسا ، هدوب  هجوت  دروم  هراومه  مالـسلا  مهیلع  موصعم 

.دوش یم  هراشا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم 

دنوادخ ياهزار  زا  يزار  فیرشلا ؛  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ 

هراشا

ياه یسررب  رد  تسا  يروآدای  هب  مزال  دوش ، هراشا  ترـضح  نآ  تبیغ  يرهاظ  ياه  تلع  اه و  تمکح  یخرب  هب  هک  نآ  زا  شیپ   
نیرخآ یتـسیز  ناـهنپ  هک ، تسا  نیا  دروخ ، یم  مشچ  هب  هراـب  نیا  رد  هک  يا  هتکن  نیتـسخن  تسا ، هدـش  ماـجنا  تاـیاور  يور  هک 

.تسا دنوادخ  رارسا  زا  عطق  روط  هب  یهلا ، هریخذ 

: تسا هدومرف  نایب  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ار  رما  نیا  ندوب  ّرس  تقیقح   

ِهَّللا ِْرمَأ  ِیف  َّکَّشلا  َّنِإَف  ِهِیف  َّکَّشلا  َكاَّیِإ َو  ِهَّللا  ِداَبِع  ْنَع  ٌّيِوْطَم  ُهُْملِع  ِهَّللا  ِّرِـس  ْنِم  ٌّرِـس  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  ٌْرمَأ  اَذَـه  َّنِإ  ُِرباَج  اَـی 
؛(2) ٌْرفُک َّلَج  َّزَع َو 

شاب رذح  رب  سپ  تسا ؛ هدیـشوپ  وا  ناگدنب  رب  هک  ادخ  ّرِـس  زا  تسا  يّرِـس  يدنوادخ و  رما  زا  تسا  يرما  رما ، نیا  انامه  رباج ! يا 
.تسا رفک  ادخ  هرابرد  کش  انامه  .يوشن  دیدرت  راچد  هک 

: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یمشاه  لضف  نب  هللا  دبع 

.دتفا یم  ّکش  هب  نآ  رد  ییوج  لطاب  ره  هک  تسا  یتبیغ  ریزگان ، رمالا ، بحاص  يارب 

ییادیپان زا  نخـس  هک  درک  هراشا  یتایاور  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  .دش  هتخادرپ  نادب  لصفم  تروص  هب  تبیغ  یگنوگچ  ثحب  رد  - 1
رکذ ناربمایپ  يارب  تدـم ، ینـالوط  مه  نآ  ییادـیپان ، هوحن  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ هدروآ  ناـیم  هب  تبیغ  نارود  رد  ترـضح  نآ 

.همعنلا مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ك.ر : .تسا  هدش  لقن  ناربمایپ  زا  یخرب  يارب  یسانشان  هاگدید  هتبلا  .تسا  هدشن 
ص 287. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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؟ هچ يارب  موش ! امش  يادف  متفگ :

: دومرف  

ادخ و ياهزار  زا  يزار  یهلا و  ياهرما  زا  يرما  رما ، نیا  لضف ! رـسپ  يا  ....مینک  ادیوه  ار  نآ  میرادـن  هزاجا  ام  هک  يرما  ببـس  هب 
ياهراک همه  هک  مینک  یم  قیدـصت  تسا ، میکح  هبترم  گرزب  دـنوادخ  میناد  یم  هک  ینامز  تسا و  راگدرورپ  ياه  بیغ  زا  یبیغ 

(1) .دشابن نشور  ام  رب  اهراک  نآ  تلع  هچرگ  تسا ؛ تمکح  يور  زا  وا 

نآ .منک  شـسرپ  يو  زا  سپ  نیـشناج  زا  متـساوخ  یم  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رب  دـیوگ : زین  قاحـسا ، نب  دـمحا   
: دومرف درک و  زاغآ  نخس  ترضح 

(2) ؛  ...ِهَّللا ِْبیَغ  ْنِم  ٌْبیَغ  ِهَّللا َو  ِّرِس  ْنِم  ٌّرِس  ِهَّللا َو  ِْرمَأ  ْنِم  ٌْرمَأ  اَذَه  َقاَحْسِإ  َْنب  َدَمْحَأ  اَی  ...

....تسا راگدرورپ  بیغ  زا  یبیغ  یبوبر و  ّرس  زا  يّرس  یهلا و  رما  زا  يرما  نیا ، قاحسا ! نب  دمحا  يا 

ار شـسرپ  نیا  هراومه  نایعیـش ، یخرب  هک  اج  نآ  زا  اّما  تسا ؛ گرزب  دادـخر  نیا  رب  لیلد  نیرت  یـساسا  تمکح ، نیا  ناـمگ  یب   
هدـش هراشا  زین  ترـضح  نآ  تبیغ  يرهاظ  ياه  تمکح  یخرب  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نانخـس  رد  دـندرک ، یم  حرطم 

.مینک یم  ارذگ  يا  هراشا  زین  اه  نادب  ور  نیا  زا  تسا ؛

ترضح نآ  ناج  ظفح  يارب  . 1

، تسا يدوبان  زا  نتشیوخ  ظفح  اهررض و  زا  نتسج  يرود  تسا ، بجاو  اه  ناسنا  همه  رب  عرـش  لقع و  رظن  زا  هک  يروما  زا  یکی   
.دنوادخ هار  رد  داهج  دننام  تسا ؛ هدومرف  هزاجا  لاعتم  راگدرورپ  هک  يدراوم  رد  رگم 

زا یکی  میبای  یم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  هب  طوبرم  تایاور  یسررب  رد 

ح11. , 44 باب ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  -  . 1
ح1. باب 38 , ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ندـنام  ناما  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یتسیز  ناهنپ  يرهاظ  ياه  تمکح 
.تسا نارگمتس  ناهاوخدب و  دنزگ  زا  فیرشلا  هجرف 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(1) ؛" ْلتَقلا ینعَی  ِِهنَْطب  یِلا  َأَمْوَا  َو   " ُفاخَی ُهَّنِا  َموُقَی  ْنَا  َْلبَق  ًهَْبیَغ  ِِمئاْقِلل  َّنِا 

ینعی درک ؛ دوخ  مکـش  هب  هراشا  ترـضح  و   [ .تسا ساره  رد  هک  ارچ  تسا ؛ یتبیغ  دـیامرف ، مایق  هک  نآ  زا  شیپ  مئاـق ، يارب  اـنامه 
] .دراد ندش  هتشک  میب 

: تسا هتشون  نینچ  تسخن  تمکح  هب  هراشا  نودب  مجنپ ، لصف  يادتبا  هبیغلا ، باتک  رد  یسوط  خیش   

تبیغ هدرپ  سپ  رد  ندوب  ناهن  دـشابن ، هنوگ  نیا  رگا  .تسین  يو  روهظ  عنام  شیوخ ، ندـش  هتـشک  زا  ترـضح  میب  زج  یتلع  چـیه 
ناماما و يالاو  هاگیاج  ماقم و  اریز  دـنک ؛ یم  لـمحت  ار  ّتیذا  رازآ و  اـه و  يراوشد  اـه  لد  بوبحم  نآ  .دوب  دـهاوخن  اور  شیارب 

.تسا هدوب  ادخ  هار  رد  نانآ  گرزب  ياه  يراوشد  جنر و  لمحت  ببس  هب  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ 

نیرخآ نوچ  ترـضح ، نآ  هکلب  دراد ؛ ساره  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  تداهـش و  زا  ترـضح ، نآ  هک  تسا  انعم  نادب  هن  نیا  هتبلا 
یم ققحت  وا  تسد  هب  طقف  تسا ، هدـش  هداد  هدـعو  نایدا  مامت  رد  هک  یناهج  ریگارف و  تیمکاح  نآ  تسا و  نیمز  رد  یهلا  هریخذ 

وا یتسیز  ناهنپ  رب  زین  یهلا  تمکح  دیامن و  تظافح  دوعوم  زور  ات  ار  وا  نکمم ، هلیـسو  ره  هب  هک  تسا  دنوادخ  رب  نیاربانب  دـبای ؛
.تسا هتفرگ  قلعت 

قافتا دنتـشاد  میب  شیوخ  ناج  رب  هک  یماگنه  ناربمایپ  زا  یخرب  هرابرد  دوخ  صاـخ  ياـه  یگژیو  اـب  یتسیز  ناـهنپ  نیا  هیبش  هتبلا 
رد ارح  راغ  رد  زین  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  بعش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ندش  ناهنپ  هب  ناوت  یم  هک  دوب  هداتفا 

دیدهت ار  ترـضح  نآ  هک  ییاهررـض  زا  سرت  رگم  دوبن ، یندش  ناهنپ  نینچ  يارب  یلیلد  چیه  میناد  یم  .درک  هراشا  اه  نامز  یخرب 
.درک یم 

ج 2، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیـش  ص 329 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط , خیـش  ص 340 ؛ ج1 , یفاک , ینیلک , خیـش  -  . 1
ص 342.
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: تسا هتشون  نیشیپ  تمکح  ود  ره  هب  هراشا  اب  هراب  نیا  رد  دیفم  خیش   

زا دنوادخ  طقف  هک  دشاب  یناهنپ  تحلـصم  لیلد  هب  تسا  نکمم  تسا و  كدنا  نارای  ناوارف و  نانمـشد  ترـضح ، نآ  راتتـسا  هجو 
(1) .تسا هاگآ  نآ 

هب نخـس  روهظ  زا  سپ  شیوخ ،" ناج  ظـفح   " تبیغ تمکح  نیا  زا  ترـضح ، نآ  دوخ  هک  تسا  هدـش  هراـشا  تاـیاور  یخرب  رد 
.دروآ دهاوخ  نایم 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) ؛» َنِیلَسْرُْملا َنِم  ِینَلَعَج  ًامْکُح َو  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  : » َهَیْآلا ِهِذَه  اََلت  ُِمئاَْقلا  َماَق  اَذِإ 

نم هب  مراگدرورپ  ات  متخیرگ ، امـش  زا  مدیـسرت ، امـش  زا  نوچ  و  : » درک دـهاوخ  توالت  ار  هیآ  نیا  دـیامرف ، ماـیق  مئاـق  هک  هاـگ  نآ 
(3) داد .» رارق  ناربمایپ  زا  ارم  دیشخب و  شناد 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  زین  یتایاور  رد  .دنک  یم  لقن  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  نخـس  هیآ ، نیا 
.تسا هدش  هیبشت  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تبیغ  هب 

اه ناسنا  شیامزآ  ناحتما و  يارب  . 2

هراومه یگدنز  هنحص  ور  نیا  زا  تسا ؛ قفوم  ياه  ناسنا  شنیزگ  اه و  ناسنا  شیامزآ  دنوادخ ، ياه  ّتنس  زا  یکی  دیدرت ، نودب   
هتفای تیبرت  تامیالمان ، ربارب  رد  ییابیکش  یهلا و  ياهروتـسد  ماجنا  حیحـص ، ياهرواب  وترپ  رد  اه  ناسنا  ات  تسا ، شیامزآ  هنحص 

.دنسرب لامک  هب  و 

عون نیا  هک  اج  نآ  زا  .تسا  مدرم  شیامزآ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  ياـه  تمکح  زا  رگید  یکی   
مهم و رایـسب  شقن  اه  ناسنا  یحور  لماکت  رد  تسا ، اسرف  تقاط  لکـشم و  رایـسب  ماما ، يرهاـظ  روضح  مدـع  لـیلد  هب  شیاـمزآ ،
تسـس و داقتعا  نامیا و  رد  یـسک  هچ  و  راوتـسا ، مدـق و  تباث  یـسک  هچ  دوش  یم  راکـشآ  هک  تسا  شیامزآ  نیا  اب  .دراد  يرثؤم 

.تسا ددرم 

ص45. هیداقتعالا , تکنلا  دیفم , خیش  - 1
.21 (: 26  ) ءارعش - 2

ح11. ص174 , هبیغلا ، ینامعن ، - 3
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: دومرف ترضح  دوب ؟ دهاوخ  ماگنه  هچ  امش  جرف  مدرک  ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ  یم  یفعج  رباج   

؛(1) ُْوفَّصلا یَْقبَی  ُرِدَْکلا َو  َبَهْذَی  یَّتَح  ًاثاََلث  اَُهلوُقَی  اُوَلبْرَُغت  َُّمث  اُوَلبْرَُغت  َُّمث  اُوَلبْرَُغت  یَّتَح  اَنُجَرَف  ُنوُکَی  َال  َتاَْهیَه  َتاَْهیَه 

وحم و ار  اه  یـصلاخان  دـنوادخ  ات  دـیوش ، لابرغ  امـش  هک  ینامز  ات  دـسر  یمن  ارف  ام  جرف  درک [ رارکت  راب  هس  و   [ تاهیه تاـهیه ،
.دهن یقاب  تسا  لالز  صلاخ و  هچنآ  دنک و  دوبان 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع   

رظن رد  .دوخ  نییآ  نید و  ظفح  رد  دیـشاب ! بظاوم  ار  ادخ  ار  ادخ  سپ  دوش ، دیدپان  اوشیپ  نیمتفه  هلالـس  زا  اوشیپ  نیمجنپ  هاگره 
نیا هب  هک  یسک  ات  دوب ، دهاوخ  یتبیغ  ياراد  ریزگان  رمألا ، بحاص  مدنزرف  .دزاسن  ادج  ناتنید  زا  ار  امش  سک  چیه  دیـشاب ، هتـشاد 
(2) .دیامزآ یم  هلیسو  نآ  هب  ار  دوخ  قلخ  دنوادخ  هک  تسا  ادخ  بناج  زا  یشیامزآ  نآ ، انامه  .ددرگ  زاب  نآ  زا  تسا  لئاق  رما 

یناسک دنـشاب و  حلاص  لمع  نامیا و  زا  ییالاو  تبترم  ياراد  هک  دوب  دنهاوخ  دنلبرـس  گرزب  ناحتما  نیا  رد  یناسک  تسا  نشور   
.دش دنهاوخ  طوقس  شزغل و  راچد  رتشیب  دنشاب ، یتساک  راچد  روما  نیارد  هک 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  رولبت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

فاص اه  هیاریپ  اه و  ترودک  زا  نامیا  دوش و  راکـشآ  ضحم  قح  هک  نیا  ات  دوب ، دـهاوخ  ینالوط  مئاق  تبیغ  هک  تسا  هنوگ  نیاو 
لها يرهاظ  ناوریپ  زا  دنتـسه  یکاپان  تنیط  ياراد  هک  دریذـپ  یم  تروص  يدارفا  تشگزاب  اب  ندـش ، راکـشآ  نیا  .ددرگ  لـالز  و 

(3) .دور یم  اه  نآ  رب  قافن  سرت  هک  اه  نامه  ینعی  مالسلا ؛  مهیلع  تیب 

ص339. هبیغلا , باتک  یسوط , خیش  - 1
ص359. ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ص336 ؛ ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 2

ص 355. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ص170 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  -  . 3

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 79 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_51_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_51_3
http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :

نیا رد  اه  ناسنا  شیامزآ  ناحتما و  اب  طبترم  یگژیو  نیرت  مهم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخـس  عومجم  زا 
هدومن زیامتم  رگید  ياـه  هرود  زا  ار  نآ  هک   (1) تـسا یتسرپ  ایند  ندیـسر  جوا  هب  نآ و  ياه  هزومآ  نید و  زا  اه  نآ  زیرگ  نارود ،

.تسا

یمرد اه  نآ  هب  هجوت  اب  هک  دنا ، هداد  زین  ار  ییاهرادشه  اه ، یگژیو  یخرب  نایب  زا  سپ  نارود ، نیا  يارب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم   
(2) .تسا نارود  نیا  یگژیو  نیرتمهم  زا  گرزب  ياه  شیامزآ  میبای 

رد .دـنراد  ییالاو  شزرا  دنـشاب ، هتـشاد  یهلا  ياورپ  هدرک ، ظفح  یبوخ  هب  ار  دوخ  نامیا  نارود ، نیا  ياـه  یگژیو  اـب  هک  يدارفا   
هیلع یلع  ترضح  هب  یتفگش  اب  دنک ، یم  دای  نارود  نیا  زوریپ  ياه  هرهچ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یتقو  هراب  نیا 

: دیامرف یم  نینچ  مالسلا 

یَلَع ٍداوَِسب  اُونَمآَـف  ُهَّجُحلا  مُْهنَع  َبِجُحَو  ِیبَنلا  اوُقَْحلَی  َْمل  ِناـمَّزلاِرِخآ  ِیف  َنُونوُکَی  ٌمْوَق  ًاـنیقَی  ْمُهُمَظْعَا  ً َو  اـنامِیا ِساَّنلا  ُبَجعَا  یلَع  اـی 
؛  ...ٍضاََیب

ربمایپ هک  نآ  اب  نارود  نایاپ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نیقی ، رد  نانآ  نیرت  گرزب  نامیا و  رد  مدرم  نیرتروآ  تفگـش  نادب  یلع ! يا 
(3) .دنروآ یم  نامیا  دیپس ، يا  هحفص  رب  هایس  يا  هتشون  هب  دنا  هدرپ  رد  دوخ  ماما  زا  دنا و  هدرکن  كرد  ار  دوخ 

، نایـصع ینادان و  کیرات  ماد  رد  هدش ، یناسفن  ياهاوه  ناطیـش و  نایاپ  یب  ياه  هسوسو  ریـسا  نارود ، نیا  رد  هک  نانآ  رب  سوسفا 
.دننک یم  یگدنز 

نارگید تعیب  زا  یگدازآ  يارب  . 3

.دوب دهاوخ  ناما  رد  نامز  ياه  توغاط  اب  تعیب  زا  دوخ ، تبیغ  اب  ترضح ، نآ  هک  تسا  نیا  تایاور ، یخرب  نومضم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما   

؛(4) ُهُصْخَش ُبیغَیَو  ُُهتَدالِو  یفُخت  َکلِذلَف  ُهَعَیب  ِهُِقنُع  ِیف  ٍدَحَِال  ْنُکَت  َْمل  َماق  اِذا  اَّنِم  َِمئاقلا  َّنِا 

ص 253. لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  قودص ، خیش  ك.ر : ح 476 ؛ ص 306 ، ج 8 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
ج 1، ملسم ، حیحص  يریشق , جاجح  نب  ملسم  ك.ر : زین : و  ح 13305 ؛ ص 379 ، ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  -  . 2

ص 131.
ح8. باب 25 ، ص288 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ص366 ؛ ج4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیش  - 3

ص 426. يرولا ، مالعا  یسربط ، ص 303 ؛ ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  -  . 4
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ناهنپ شتدالو  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسین و  وا  ندرگ  رب  يدـحا  تعیب  دـنک ، یم  مایق  هک  یماگنه  تیب ، لها  اـم  زا  مئاـق  اـنامه 
.تسا بیاغ  وا  صخش  دوش و  یم  هتشاد  هگن 

هب ناـبز  مدرم  داد و  هیواـعم  اـب  هحلاـصم  هب  نت  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم  تهج  هب  هک  ماـگنه  نآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  زین   و 
: دومرف نینچ  دندوشگ  شترضح  تمالم 

نب یـسیع  هک  مئاق  زج  دریگ ؛ یم  رارق  وا  ندرگ  رب  يرگمتـس  اب  تعیب  هک  نیا  رگم  تسین ، همئا  ام  زا  کـی  چـیه  هک  دـیتسنادن  اـیآ 
، دزاس یم  یفخم  ار  شصخش  ناهنپ و  ار  شتدالو  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  .درازگ  یم  زامن  شرـس  تشپ  میرم 

(1) .دشابن شندرگرب  سک  چیه  تعیب  دنک ، یم  مایق  هک  هاگ  نآ  ات 

: دیامرف یم  اه  شسرپ  یخرب  هب  خساپ  رد  یعیقوترد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

رگا هک  دینکن  شـسرپ  ییاهزیچ  زا  نامیا ! لها  يا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  دـیدوب ؛ هدرک  شـسرپ  تبیغ  تلع  هرابرد 
ار شیوخ  نامز  ياـه  توغاـط  زا  یکی  تعیب  نم ، ناردـپ  زا  مادـکره  هک  دـینادب   (2)« دـیوش یم  تحاران  دوش ، نشور  امـش  يارب 

(3) .مرادن ندرگ  رب  ار  نامز  ياه  توغاط  ناشکندرگ و  زا  کی  چیه  تعیب  منک ، یم  مایق  یماگنه  نم  یلو  دنتشاد ؛ ندرگرب 

رد ترـضح  نآ  يرای  يارب  یفاک " نارای  دوبن   " نآ درک و  عمج  ناونع  کی  ریز  ناوت  یم  ار  هدـش  داـی  تلع  هس  دـسر  یم  رظن  هب   
.تسناد وا  فادها  ندرک  ییارجا 

اه ناسنا  بیدأت  يارب  . 4

روضح تایح و  نامز  رد  اه  نآ  رتشیب  هک  ارچ  تسا ؛ تبیغ  ياه  هفـسلف  زا  رگید  یکی  اـه  ناملـسم  هژیو  هب  اـه  ناـسنا  ندرک  بدا   
دوخ تسیاشان  ياهدروخرب  اب  یهاگ  نآ ، رب  نوزفا  .دندرکن  تیامح  هدافتـسا و  ناشیا  زا  دوب  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  نیـشیپ ، ناماما 

.دندش اه  نآ  ضیف  زا  يرشب  هعماج  ندش  مورحم  ثعاب 

ص 289. ج 2 ، جاجتحالا ، یسربط , ص 315 ؛ ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
.101 (: 5  ) هدئام - 2

ح 4. ص 483 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ص 290 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  -  . 3
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: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما 

(1) ؛  ...مِهِسُْفنَأ یَلَع  ْمِِهفاَرْسِإ  ْمِهِرْوَج َو  ْمِهِْملُِظب َو  اَْهنِم  ُهَْقلَخ  یِمُْعیَس  َهَّللا  َّنَِکل  ِهَِّلل َو  ٍهَّجُح  ْنِم  ُولَْخت  َال  َضْرَْألا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ...

دوجو زا  ار  نانآ  اه ، ناسنا  يور  هدایز  یگـشیپ و  متـس  لیلد  هب  دـنوادخ  یلو  دـنام ؛ یمن  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  نیمز  دیـشاب  هاـگآ 
.دنک یم  مورحم  دوخ  تّجح 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

؛(2) ...مُِکبِحاَص یَلَع  َّرِسُأ  اَذَِهل  َِکباَحْصَأ َو  ُفاَِلتْخا  يِوَتْسَی  اَم  ِهَّللا  ْمُُکْلِعف َو  َِکلَذ  ُِفلاَُخی  ْمُِکبُولُِقب َو  اَّنوُّبُِحت  ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َو  ...

فالتخا دـنگوس ! ادـخ  هب  .تسا  راگزاسان  تبحم ، نیا  اب  امـش  لمع  یلو  دـیراد ؛ یم  تسود  ار  ام  لد ، اب  هک  دـیتسه  یمدرم  اـمش 
....دوش یم  هتفرگ  امش  تسد  زا  امش  بحاص  لیلد  نیمه  هب  دیآ و  یمن  دیدپ  باحصا 

تـسیاشان يا  هنوگ  هب  تیادـه  ياه  غارچ  اب  هک  تسا  ناینیمز  رب  دـنوادخ  مشخ  داـمن  دـنوادخ  تّجح  نیرخآ  تبیغ  ناـس  نیدـب   
.دندرک دروخرب 

: تشون نینچ  جرف " نب  دمحم   " هب يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

(3)؛ ْمِهِراَوِج ْنَع  اَناََّحن  ِهِْقلَخ  یَلَع  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُهَّللا  َبِضَغ  اَذِإ 

.دزاس رود  اه  نآ  یگیاسمه  زا  ار  ام  دوش ، نیگمشخ  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  ماگنه  نآ  رد 

يارب یناهج  قایتشا  داجیا  یناهج و  تموکح  مایق و  يارب  بسانم  ياه  ناسنا  تیبرت  نوچمه : يدراوم  هب  دـش ، دای  هچنآ  رب  نوزفا   
.تسا هدش  هراشا  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح 

روهظ زا  سپ  تبیغ  یساسا  ياه  هفسلف  ندش  راکشآ 

هراشا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  ياه  تمکح  زا  یخرب  هب  طقف  هدـش  دای  تایاور  هک  نآ  هب  هجوت  اـب   
رـصع هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدش و  هتـسناد  دـنوادخ  ياهزار  زا  يزار  ترـضح ، نآ  تبیغ  تمکح  ساسا  زین  یتایاور  رد  دوب و  هدرک 

رصع فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ 

ح2. ص 141 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 1
ص110. ج52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 2

ح3. ص343 , ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 3
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يدهم ترضح  روهظ  زا  سپ  ترـضح ، نآ  تبیغ  یـساسا  ياه  تمکح  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  تسا ، قیاقح  ندش  راکـشآ 
.دش دهاوخ  راکشآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

زا سپ  وا  تبیغ  تمکح  هجو  تسا و  هدوـب  وا  زا  شیپ  یهلا  ياـه  تجح  تبیغ  رد  هک  تسا  یتـمکح  ناـمه  وا ، تبیغ  تمکح  ...
یسوم رب  راوید  نتشاد  اپ  هب  رسپ و  نتـشک  یتشک و  نتـسکش  زا  رـضخ  ياهراک  تمکح  هجو  هک  نانچمه  دوش ؛ راکـشآ  شروهظ 

.دیسر (1) ارف  اه  نآ  ییادج  ماگنه  هک  نآ  ات  دوبن ، نشور  مالسلا  هیلع 

هماگنه نآ  رد  هک  نآ  دـیما  هب  .تسا  مزال  ریغ  يراک  تبیغ ، للع  هفـسلف و  هراـبرد  نیا ، زا  شیب  شـسرپ  تسا  نشور  ناـس  نیدـب   
.میشاب هتشاد  ار  مامه  ماما  نآ  رضحم  رد  روضح  قیفوت  قیاقح ، ندش  راکشآ 

ح11. , 44 باب ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  -  . 1
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ییامزآدوخ

حیـضوت هراب  نیا  رد  تسا ؛ نآ  ندوب  یهلا  رارـسا  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  یگژیو  نیرت  مهم  . 1
؟ دیهد

خساپ لباق  هنوگچ  تبیغ  ياه  تمکح  زا  یکی  ناونع  هب  ندش  هتشک  زا  سرت  تسا ، دنسپان  تافـص  زا  سرت ، هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 2
؟ تسا

.دیهد حیضوت  تسا ؟ مدرم  ناحتما  ثعاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  هنوگچ  . 3

.دیهد حیضوت  دنمادک ؟ تبیغ  نارود  مهم  یگژیو  ود  . 4

.دیهد حیضوت  هدرک ، هراشا  تیاور  ود  هب  نارگید  تعیب  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندوب  دازآ  هرابرد  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1380 مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هسردم  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 1

.ش  1379 دوعوم ، هسسوم  نارهت ، نورق ، زارف  رب  يربهر  رقاب ، دمحم  دّیس  ردص ، . 2

.ش  377 مالسا ، بتکم  مق ، دیما ، نیرخآ  دواد ، یماهلا ، . 3

.ش 1378 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 4

، نارهت ینودـیرف ، نیـسح  همجرت : روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  مظاکدّـمحم ، دّیـس  ینیوزق ، . 5
.ش  1379 قافآ ،
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ  مامادیاوف  مراهچ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

بیاغ ماما  دیاوف 

ربا تشپ  دیشروخ  ناسب  بیاغ ، ماما 
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دمآرد شیپ 

.تسا هاتوک  ینامسآ  ياوشیپ  نیرخآ  يرهاظ  ياهوترپ  نماد  زا  يرشب  هعماج  تسد  هک  تسا  لاس  رازه  رب  نوزفا   

حرطم ار  شـسرپ  نیا  یخرب  مالـسلا ،  هیلع  موصعم  ياوشیپ  نیرخآ  تبیغ  مالعا  اب  نامزمه  دـش ، داـی  زین  نیا  زا  شیپ  هک  ناـس  نآ 
.دنا هداد  خساپ  شسرپ  نیا  هب  مامت ، ینشور  هب  یناوارف  تایاور  ور  نیا  زا  دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  تسا  بیاغ  هک  یماما  هک  دندرک 

نوؤش یـسررب  اب  هتبلا  .دنتـشادن  تماما  هاگیاج  زا  ینادنچ  یهاگآ  هک  دش  یم  حرطم  یناسک  فرط  زا  هدـمع  روط  هب  شـسرپ  نیا   
لیمکت ار  شسرپ  نیا  خساپ  ناوت  یم  دنام ، یم  لطعم  یتسیز  ناهنپ  تبیغ و  اب  نآ  زا  رادقم  هچ  هک  نیا  مالسلا و  هیلع  موصعم  ماما 

.درک

هفـسلف زا  یـشخب  دـشاب ، هدـش  بیاـغ  ماـما  هک  یلیلد  ره  هب  لاـح  .تسا  تبیغ  هدرپ  رد  یهلا  تجح  نـیرخآ  هـک  تـسین  يدـیدرت   
يرهاـظ و تیادـه  رد  وا  ترـشابم  شخب  نآ ، دـنوش و  یم  مورحم  وا  زا  مدرم  دریگ و  یم  رارق  یتسیز  ناـهنپ  هلاـه  رد  وا  يدوجو 

يارجا ماکحا و  نایب  يارب  وا  ناگدـنیامن  هلیـسو  هب  وا  هطـساو  اب  يونعم و  تیادـه  یلو  تسا ؛ تلادـع  يارجا  تموکح و  لیکـشت 
هب ار  یـشخب  یهدنامرف  تیالو و  ای  تیاده  یهاگ  شروهظ  نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ یقاب  دوخ  لاح  هب  تلادـع  تموکح و 

، ناگدنیامن راک  دراد و  همادا  یگدنیامن  نیا  زین  تبیغ  نامز  رد  دـنوش ، یم  دـنم  هرهب  نانآ  زا  مدرم  دراذـگ و  یم  او  دوخ  ناگبخن 
.دنا هدش  بصن  وا  بناج  زا  اه  نآ  هک  نیا  هچ  تسا ، موصعم  ماما  راک 

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :

روما يّدـصت  يرهاظ و  تیادـه  ترـشابم  روضح و  كرد  زا  مدرم  ندوب  مورحم  تهج  زا  طقف  تبیغ ، روهظ و  ناـمز  نیب  تواـفت   
یمالـسا فراعم  ینیقی  نشور و  لیاسم  زا  تبیغ  هلأسم  تسا و  هدش  عقاو  مینادن  هچ  مینادـب و  هچ  تاهج  زا  یتهج  هب  نیا  هک  تسا 

.تسا هداد  ربخ  نآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا 

زا .دراد  ترورـض  وا  دوجو  یهلا  هنامیکح  ماـظن  رد  هک  تسا  فطل  تمکح و  مه  وا  دوجو  لـصا  ماـما ، يونعم  تیادـه  رب  نوزفا   
هطـساو هب  شنیرفآ ، ماظن  ماود  هکلب  یتسه ، هعومجم  ندـمآ  دـیدپ  طقف  هن  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  ناـنخس 
دوـجو رارمتـسا  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ؛ هدوـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سّدـقم  راوـنا  دوـجو 

.تسا نکمم  ریغ  اه  نآ  زا  یکی  دوجو  نودب  تادوجوم 

نادنمـشناد و ار  نآ  هباشم  لـیاسم  نآ و  یگنوگچ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  هب  تاـنکمم  ریاـس  یگتـسباو  لـصا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب   
نانآ ربخ  یحو و  هلیـسو  هب  هک  نانچ  دـنا ؛ هدرک  تابثا  دوخ  لحم  رد  ینافرع  یفـسلف و  یلقع و  لیالد  اب  نافرع  تمکح و  ناملاع 

هب یهلا و  نذا  هب  رگیدکی  اب  تانکمم  یناهنپ  یناهن و  هطبار  باتک و  ملع  ملاع و  بیغ  زا  دنراد و  لاصتا  طابترا و  بیغ  ملاع  اب  هک 
یلقتسم یلقع  لیلد  هک  ضرف  رب  دنهد ، یم  ام  هب  ناشیا  هک  یتاعالطا  نیمه  قبط  .تسا  تباث  زین  دنشاب  یم  علطم  وا  فطل  تیانع و 

رت و نئمطم  یهار  نآ  لیـصافت  هژیو  هب  تاعوضوم  هنوگ  نیا  قیقحت  يارب  اریز  میبای ؛ یم  داقتعا  دنهد  یم  ربخ  هچنآ  هب  دشابن ، مه 
(1) .تسین اه  نآ  يایصوا  ایبنا و  رابخا  یحو و  زا  رت  شخبرواب 

هدش هدـیرفآ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  كاپ  راونا  دوجو  تکرب  هب  یتسه  ناهج  هک  هدـش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  یناوارف  تایاور  رد 
.تسا

: دومرف مالسلا  هیلع  نایقتم  يالوم  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر   

(2) ؛  ...ضْرَْألا َال  َءاَمَّسلا َو  َال  َراَّنلا َو  َال  َهَّنَْجلا َو  َال  َءاَّوَح َو  َال  َمَدآ َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  ُنَْحن  َال  َْول  ُِّیلَع ! اَی 

....درک یمن  قلخ  ار  نیمز  نامسآ و  منهج و  تشهب و  ار و  اوح  مدآ و  دنوادخ ، میدوبن ، ام  رگا  یلع ! يا 

ص7. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناهج  یگتسباو  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  - 1
ص262. ج1 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 2
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دنمزاین زین  دوجو  رارمتسا  ماود و  رد  دنتـسه ، یهلا  ضیف  دنمزاین  ندمآ ، دیدپ  ماگنه  رد  تادوجوم  هک  نازیم  نامه  هب  ّکش  نودب 
.دنتسه يدنوادخ  ضیف 

.دنا هدش  یفرعم  یهلا  ضیف  ياه  هطساو  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  یناوارف  تایاور  رد 

هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  وا  شردپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مینک  یم  هراشا  یتیاور  هب  یحیـضوت  چیه  نودب   
: دومرف هک  تسا 

لها ناما  ام  .مینامیا و  لها  يالوم  نانیبجدـیپس و  ربهر  نانمؤم و  رورـس  نایناهج و  رب  دـنوادخ  ياه  تّجح  نیملـسم و  نایاوشیپ  ام 
نیمز رب  ات  هتـشاد  هاگن  ار  نامـسآ  ام  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  .دننامـسآ و  لها  ناما  ناگراتـس  هک  نانچمه  مینیمز 
رشتنم ار  تمحر  دتـسرف و  ورف  ار  ناراب  ام  ببـس  هب  .دنازرلن  ار  شلها  هک  هتـشاد  هاگن  ار  نیمز  ام  هطـساو  هب  وا و  نذا  هب  رگم  دتفین ،

(1) .درب یم  ورف  ار  شلها  مینیمز ، يور  رب  ام  هک  دوبن  رگا  .دزاس و  جراخ  ار  نیمز  تاکرب  دنک و 

یم دـنم  هرهب  یهلا  ياـه  ضیف  تکرب  زا  یتسه  ناـهج  هک  اـم ، طـقف  هن  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  ربماـیپ  ماـما و  دوجو  ببـس  هب  سپ 
.دنوش

: دیامرف یم  نیمز  يور  رب  تّجح  روضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(2)؛ ْتَخاََسل ٍماَمِإ  ِْریَِغب  ُضْرَْألا  ِتَیَِقب  َْول 

.دزیر یم  ورف  دنامب ، ماما  نودب  نیمز  رگا 

: تسا هدومرف  هراشا  ماما  ینیوکت  دیاوف  هرابرد  يرتشیب  تایئزج  هب  رگید  ینخس  رد  ترضح ، نآ 

ُنَْحن َال  َْول  هللا َو  دـبع  اَِنتَداَبِِعب  ِضْرَْألا َو  ُبْشُع  ُُتْبنَی  ِءاَمَّسلا َو  ُْثیَغ  ُلِْزنَی  اَِنب  ُراَْهنَْألا َو  ِتَرَج  ُراَمِّثلا َو  ِتَعَْنیَأ  ُراَجْـشَْألا َو  ِتَرَْمثَأ  اَِـنب  ...
(3)؛ ...ُهَّللا َِدبُع  اَم 

دراب و یم  نامـسآ  ربا  ام  ببـس  هب  و  دنوش ، یم  يراج  اهدور  دنـسر و  یم  رمث  هب  اه  هویم  دـنهد و  یم  هویم  ناتخرد  ام  ببـس  هب  ...
....دش یمن  هدیتسرپ  دنوادخ  زگره  میدوبن ، ام  رگا  دوش و  یم  هدیتسرپ  دنوادخ  ام  یگدنب  هب  دنیور و  یم  نیمز  زا  ناهایگ 

.تسا نیمز  يور  تّجح  دوجو  هب  هتسب  دوجو ، همادا  یتسه و  زا  اه  هدیرفآ  همه  يدنم  هرهب  ناس  نیدب 

ح 22. ص 207 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ح10. ص179 , ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 2
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یم دنم  هرهب  ار  تادوجوم  مامت  ماما ، دوجو  هطـساو  هب  دنوادخ  درادـن و  ماما  ّدر  ای  شریذـپ  هب  یطابترا  يدـنم ، هرهب  عون  نیا  هتبلا   
.دنک

هدیاف فالخ  رب  .تسین  تادوجوم  زا  یـشخب  ای  هورگ  چـیه  هژیو  دوش  یم  لماش  ار  یتسه  مامت  هک  اه  هدـیاف  زا  هتـسد  نیا  نیاربانب ،
.دوش یم  ترضح  نآ  هب  دقتعم  دارفا  لماش  دراد و  یگتسب  ماما  تفرعم  تخانش و  هب  هک  مود  هتسد  ياه 

دنا هدـش  تاکرب  یخرب  لوزن  هطـساو  ناگتـشرف ، زا  یـضعب  هک  نانچ  هک  دـشاب  نانچ  میکح ، ياناوت  دـنوادخ  ریدـقت  رگا  نیاربانب   
تانکمم ریاس  ياقب  دوجو و  هاوخان  هاوخ  دـشاب ، ضیف  يارجم  ماما  دـسرب و  ناگدـیرفآ  هب  ماما  هطـساو  هب  صاخ  ماع و  ياه  ضیف 

ادخ تیضایف  مه  زاب  ضیف ، يراجم  نیا  مدع  ضرف  رد  .دوب  دنهاوخ  طبترم  ضیف  يارجم  هب  دنراد ، اقب  ثودح و  یهلا  ضیف  هب  هک 
ضیف یقلت  هطـساو ، نودـب  هک  دـنرادن  ار  دادعتـسا  نآ  همه  تانکمم  تفگ  ناوت  یم  اّما  تسا ؛ رارقرب  دـشابن  ضافم  رد  روصق  رگا 

.(1) تسا میقتسم  ضیف  بسک  زا  عنام  ناشدوخ  روصق  دننک و 

ماما دننام  زین  بیاغ  ماما  درادـن و  وا  يرهاظ  روضح  هب  یطابترا  دـش ، هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  نأش  رد  هچنآ  مامت  هک  تسین  یّکـش   
.تسا یهلا  ضیف  هطساو  رضاح ،

نیا دـیاوف  زا  یخرب  .تسا  ناشیا  هب  رواب  داـقتعا و  هب  طورـشم  هتبلا  هک  تسه  يرگید  ياـه  هدـیاف  هدـش ، داـی  ياـه  هرهب  رب  نوزفا   
: تسا رارق  نیدب  شخب 

ینطاب ياه  تیاده  اب  دنوادخ  نییآ  زا  ینابهگن  . 1

نآ بان  فراعم  لالز  زا  هراومه  مدرم ، دنتـسه و  اه  ناسنا  یلـصا  ناـّیبرم  ناـمّلعم و  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  ناـمگ  یب 
هللا لجع  رـصع  ماما  رـضحم  زا  هبناج  همه  هدافتـسا  میقتـسم و  یـسرتسد  هچرگا  زین ، تبیغ  ناـمز  رد  .دـنا  هدرب  اـه  هرهب  ناراوگرزب 
یم زاب  نایعیـش  يرکف  یملع و  تالکـشم  زا  هرگ  فلتخم ، ياه  هار  هب  یهلا  مولع  ندـعم  نآ  تسین ، نکمم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

.دنک

هب هک  ماـما  ياـه  هماـن  قـیرط  زا  نادنمـشناد ، مدرم و  ياـه  شـسرپ  هب  ییوگخـساپ  اـب  ارغـص ، تبیغ  هرود  رد  رد  طـقف  هن  مّهم  نیا 
.تفریذپ تروص  ینطاب  ياه  تیاده  تروص  هب  زین  اربک  تبیغ  نارود  رد  هکلب  تفای ، ققحت  تسا ، روهشم  تاعیقوت 

ص37. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناهج  یگتسباو  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  ك.ر : - 1
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نآ هک  تسا  رواـب  نیا  رب  هعیـش  .تسا  هدوب  ناـهنپ  ماـما  نآ  ياـه  تیاـمح  ورگ  رد  عّیـشت  بتکم  ياـقب  هک  تسین  یکـش  نیارباـنب   
حالـصا تهج  رد  ار  نیرفآ  شقن  ياه  هدارا  یبیغ  یتسد  ناسب  هدـننک ، نییعت  ثداوح  ساسح و  ياه  هماگنه  رد  هراومه  ترـضح 

.تسا هتفرگ  هانپ  رد  يدوبان  زا  ار  یهلا  رواب  نیا  هدرک ، تیاده  روما ،

هب یهاگ  ماما و  صخش  هلیسو  هب  یهاگ  هک  ییاه  تیاده  .دریذپ  یم  تروص  ینطاب  ياه  تیاده  اب  هدمع  روط  هب  تاحالـصا  نیا   
.دریگ یم  ماجنا  ناگتسیاش  ناحلاص و  هرابرد  نارگید  هلیسو 

هگن اب  ای  وکین ، ياه  اقلا  اـب  .دـهد  یم  رارق  دوخ  تیبرت  تیادـه و  دروم  ار  ناـنآ  دراد و  فارـشا  دارفا  سوفن  رب  نطاـب ، هار  زا  ماـما 
رگ دراد ؛ یم  مدق  تباث  راوتسا و  دنراد ، هک  یحیحص  هار  رد  ار  اه  نآ  ای  دنک  یم  ضوع  ار  دارفا  زا  یخرب  هار  ینطاب ، ياه  نتـشاد 

.تسا ناهنپ  ناگدید  زا  تیاده ، نیا  هچ 

هک يدارفا  رایسب  هچ  دندرگرب و  نادب  هرابود  دندشن  رـضاح  زگره  دنتـشگرب و  دنتـشاد ، هک  یهار  زا  هرابکی  هک  يدارفا  رایـسب  هچ   
.دندش رقتسم  نآ  رد  هرابکی  یلو  دندوب ؛ ددرم  لزلزتم و  دوخ  راک  رد 

یگدروخرس يدیماان و  زا  هعماج  تشادهگن  . 2

، يراودیما نیا  .دوش  یم  نشور  هدنیآ  هب  ناناملسم  يراودیما  ببس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بیاغ  ماما  هب  رواب  ّکش  نودب   
روهظ رظتنم  هراومه  هدنز ، دهاش و  ماما  دوجو  هب  شیوخ  رواب  قبط  یعیش ، هعماج  .تسا  تفرشیپ  ّتیقفوم و  بابسا  نیرت  گرزب  زا 

لاح و بقارم  هراومه  ناهنپ ، ماما  يراب ، .دناد  یمن  وا  زا  ادج  هناگی و  ار  دوخ  اما  دنیب ؛ یمن  دوخ  نایم  رد  ار  وا  .تسا  ترضح  نآ 
بولطم عضو  هب  ندیـسر  يارب  شترـضح ، تیاـنع  فطل و  دـیما  هب  ناـشناوریپ  دوش  یم  ثعاـب  هلأـسم  نیمه  تسا و  نایعیـش  عضو 

.دننک شالت  یناهج 

دوخ هانپ  تیامح و  رد  يدـیماان  يدوبان و  ياه  هطرو  رد  ار  دوخ  ناوریپ  هک  تسا  ییاکتا  هطقن  بیاغ  هچ  رگا  ماما  رگید ، ناـیب  هب   
.دراد یم  او  یلاعت  دشر و  هار  رد  ششوک  شالت و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  نئمطم  یهاگهانپ  ناسب  دریگ و  یم 

هب هک  يا  هعماج  دیدرت  نودب  .تسا  بترتم  ترـضح  نآ  دوجو  رب  هک  تسا  يرگید  دیاوف  زا  هدنیآ  هب  راظتنا  دیما و  تلاح  نیاربانب 
، تسا دقتعم  بیاغ  هچ  رگا  هدنز  ياوشیپ 
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دهاوخ طاطحنا  هب  ور  دـش ، يدـیماان  راچد  هک  يا  هعماج  تسین  یکـش  .دوب و  دـهاوخ  ناما  رد  يدـیماان  رد  نداـتفا  ورف  زا  هراومه 
.تفر

باسح هب  ناهنپ  ماما  نآ  دیاوف  زا  هک  دـناد  یم  يدـنمرواب  نیا  نوهرم  ار  دوخ  یباداش  ییایوپ و  يراوتـسا ، یعیـش ، هعماج  هزورما   
.دیآ یم 

هک يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدرک  نارگن  ار  ّتیرشب  ناهاوخریخ  دادیب ، متس و  نک  ناینب  لیـس  ناهج و  رابفـسا  ناماسبان و  عاضوا  يرآ ،  
دنام و یم  زاب  رـشب  يارب  هک  يدیما  هنزور  هناگی  تروص ، نیا  رد  .دـننک  دـیدرت  رـشب  حالـصا  تیلباق  لصا  رد  یهاگ  تسا  نکمم 

تموکح لدع  رـسارس  رـصع  ندیـسر  ارف  جرف و  راظتنا  نامه  دـنیرفآ ، یم  دـیما  هدز ، تملظ  ناهج  نیا  رد  هک  يدـیما  هقراب  هناگی 
.تسا یهلا  ياهروتسد  ذوفن  دیحوت و 

اهالب زا  شخب  ینمیا  . 3

دیدهت دروم  ار  زاین  نیا  هراومه  راوگان ، ياهدادـخر  ندـمآ  دـیدپ  .تسا  یگدـنز  ياهزاین  نیرت  یـساسا  زا  ّتینما ، دـیدرت ، نودـب 
.تسا هتخادنا  هرطاخم  هب  ار  تادوجوم  یعیبط  تایح  یگدنز و  هداد ، رارق  يّدج 

زا جراـخ  هتخانـشان و  یلماوع  یناوارف  دراوم  رد  اـّما  دوش ؛ یم  فرط  رب  هدـش  هتخانـش  لـماوع  لرتنک  اـب  اـه  ینارگن  نیا  زا  یـشخب 
.دنک یم  لیمحت  یگدنز  رب  ار  ییاه  ینماان  لرتنک ،

.تسا هدش  هتسناد  نآ ، لها  نیمز و  ّتینما  لماع  یهلا ، تجح  ماما و  تایاور ، یخرب  رد   

: تسا هدومرف  دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

(1) ؛  ...ِضْرَْالا ِلْهَِال  ٌنامََال  یِّنِا  َو 

.متسه نیمز  نانکاس  يارب  اهالب [ زا   [ ینمیا ببس  نم 

ياه باذع  هب  دـنهد  یم  ماجنا  هک  يدـسافم  ناهانگ و  عاونا  ببـس  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  عنام  موصعم ، ماما  دـنوادخ و  تّجح   
.دوش هدیچیپ  مه  رد  نآ  لها  نیمز و  تایح  راموط  دنیآ و  راتفرگ  یهلا  تخس 

ح 4. ص 483 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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: دیامرف یم  تسا ، یهلا  تجح  نیرت  گرزب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  باطخ  هراب ، نیا  رد  میرک  نآرق 

»(1)؛ ...مِهِیف َْتنَا  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهَّللا  َناک  ام  َو   »

دهاوخن راتفرگ  یمومع [  [ باذـع هب  ار  اه  نآ  زگره  دـنوادخ  یتسه ، ناناملـسم [  [ ناشیا ناـیم  رد  وت  هک  یناـمز  اـت  اـم [ لوسر  يا  [
.درک

ياهالب دوخ  صاخ  تیانع  هب  زین  تسا  راگدرورپ  رهم  تمحر و  لماک  هنومن  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
وا تمارک  فطل و  هب  نایعیـش  دراوـم ، زا  يرایـسب  رد  هچرگ  دـنک ؛ یم  رود  اـه  نآ  درف  درف  نایعیـش و  هعماـج  زا  هژیو  هب  ار  گرزب 

.دنسانشن دوخ  رس  رب  ار  وا  رگ  يرای  تسد  دنشاب و  هتشادن  هجوت 

: تسا هدومرف  دوخ  یفرعم  ماقم  رد  یمارگ  نآ 

؛(2) ِیتَعیِش یلْهَا َو  ْنِم  َءالَْبلا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُعَفْدَی  یب  ِءایِصْوَْالا َو  ُمَتاخ  اَنَأ 

.دنک یم  رود  منایعیش  نادناخ و  زا  ار  اهالب  نم  هطساو  هب  یلاعت  يادخ  متسه و  ادخ  ربمایپ  نیشناج  نیرخآ  نم 

تسج و سدقم ، عافد  باهتلارپ  ياه  لاس  ناریا و  یمالسا  بالقنا  يریگ  لکش  نایرج  رد  ناوت  یم  ار  هدئاف  نیا  راکشآ  دراوم  زا   
دنکفا و هیاس  تکلمم  تلم و  رس  رب  راوگرزب  ماما  نآ  تبحم  فطل و  اهراب  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  اه  هدینـش  اه و  هدید  .درک  وج 

.داد روبع  نمشد  نیگنس  ياه  هئطوت  هندرگ  زا  ار  يودهم  ناملسم و  تلم  یمالسا و  ماظن 

هعماج رد  هدنز  ماما  دوجو  رواب  وترپ  رد  یهلا  ياورپ  داجیا  . 4

، ینّیعم ياه  نامز  رد  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبیغ  نارود  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یمالـسا  تایاور  زا 
یـشقن اهراک ، ماجنا  ربارب  يراد  نتـشیوخ  و  یهلا ، ياورپ  داجیا  رد  دوخ  رواب  نیا  .دوش  یم  هضرع  ترـضح  نآ  هب  اه  ناسنا  لامعا 

.دراد یساسا  مهم و  رایسب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ِلاَمْعَْألا  ِضْرَع  ُبَاب   » ناونع اب  ار  یشخب  یفاک ، باتک  رد  ینیلک  موحرم   

.33 (: 8  ) لافنا - 1
ص 246. هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 2
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رـصع ره  هدنز  ماما  رب  لامعا  هضرع  زا  نخـس  نآ ، رد  هک  هدش  روآدای  ار  یتایاور  نآ  رد  هدروآ و  دـیدپ  مالـسلا ،»  مهیلع  ِهَِّمئَْألا  َو 
.دراد

ترـضح نآ  زا  تشاد ، مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دزن  یبوـخ  هاـگیاج  هک  تاـّیز  ناـبا  نب  هللا  دـبع  باـب ، نیا  مراـهچ  تیاور  رد 
: دومرف ترضح  نآ  دنک  اعد  شتیب  لها  وا و  يارب  تساوخ 

؛ ٍهَْلَیل ٍمْوَی َو  ِّلُک  ِیف  َّیَلَع  ُضَْرُعَتل  ْمَُکلاَمْعَأ  َّنِإ  ِهَّللا  ُلَْعفَأ َو  ُتَْسل  َوَأ 

.دوش یم  هضرع  نم  رب  بش  زور و  ره  رد  امش  لامعا  دنگوس  ادخ  هب  منک ؟ یمن  نینچ  رگم 

: دومرف خساپ  رد  ترضح  مدش .» هدز  تفگش  ترضح  شیامرف  نیا  زا  : » تفگ نابا  نب  هللا  دبع 

هیلع ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  َوُه َو  َلاَـق : َنُونِمْؤُْملا ؟» ُُهلوُـسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اوـُلَمْعا  ِلـُق  َو   » َّلَـج َّزَع َو  ِهَّللا  َباَـتِک  ُأَْرقَت  اَـمَأ 
(1) ؛  مالسلا

نانمؤم شربمایپ و  دـنوادخ ، نیقی  هب  سپ  دـیهد ؛ ماـجنا  دـیهاوخ  یم  راـک  ره  وگب  و  : » دومرف هک  يا  هدـناوخن  ار  ادـخ  باـتک  رگم 
.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نمؤم [ وا =]  زا  دوصقم  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : دننیب ؟» یم  ار  ناتلمع 

یم او  دوخ  راتفر  رد  یمئاد  تبقارم  یعون  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  اه ، نآ  نیرت  مهم  هک  دراد و  یناوارف  یتیبرت  راثآ  یهاگآ ، نیا 
هب دوش ، یم  هضرع  يو  رب  وا  لامعا  هک  دراد  دوجو  زین  هدنز  یماما  ناگتشرف ، ناربمایپ و  دنوادخ ، رب  نوزفا  دنادب  هک  یناسنا  .دراد 

.دهد یم  ماجنا  يرتشیب  تقد  اب  ار  دوخ  راتفر  عطق  روط 

نادنمزاین یخرب  يرای  . 5

زین وا و  يایلوا  نامزالم و  هک  نیا  ای  دیآ  یم  ناگدـننک  دادمتـسا  يرای  هب  ترـضح  نآ  دوخ  اه ، تلاح  همه  رد  هک  نیا  زا  يادـج   
هب يرایـسب  ياه  ناسنا  تبیغ ، خیرات  لوط  رد  هک  تسین  یکـش  هن ، ای  دشاب  تاقالم  هارمه  ترـضح ، نآ  طسوت  ندش  يرای  هک  نیا 

.دنا هتفای  تاجن  تالکشم  اه و  یتخس  زا  ناشیا  هدارا  ای  ترضح  نآ  تسد 

ص220. ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 1
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تسا هدش  رداص  دیفم  خیش  يارب  یعیقوت  هتشون و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يوس  زا  یسربط  موحرم  لقن  قبط 
: میناوخ یم  اج  نآ  .تسا  هدش  دای  هدیاف  هرابرد  يدنمشزرا  ياه  هتکن  نآ ، رد  هک 

(1)؛ ...ُُهلاَلَج َّلَج  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ُءاَدْعَْألا  ُمُکَمَلَطْصا  ُءاَوْأللا َو  ُمُِکب  َلَزََنل  َِکلَذ  َال  َْول  ْمُکِرْکِِذل َو  َنیِساَن  َال  ْمُِکتاَعاَرُِمل َو  َنِیلِمْهُم  ُْریَغ  اَّنِإ 

دش و یم  لزان  امش  رب  يدب  رش و  دوبن ، نینچ  نیا  رگا  .مییامن  یمن  شومارف  ار  امش  مینک و  یمن  یهاتوک  امش  لاوحا  تیاعر  رد  ام 
....دینک هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  دنتشگ ؛ یم  هریچ  امش  رب  نانمشد 

نانمؤم قح  رد  ترضح  نآ  ریخ  ياعد  . 6

هژیو هب  ادـخ  ناگدـنب  یبوخ  لاـح ، همه  رد  تسا و  رت  ناـبرهم  يرداـم  يردـپ و  ره  زا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  هک  تسین  یکش 
مه نیا  .دنک  یم  اعد  اه ، نآ  زا  تالکشم  اه و  تبیصم  يرود  زین  اه و  نآ  ّتیقفوم  يارب  هراومه  ور  نیا  زا  دهاوخ ؛ یم  ار  نانمؤم 

.تسا هداد  خر  یناوارف  دراوم  رد 

ردق ياه  بش  رد  لاس  روما  بیوصت  . 7

.دریگ یم  تروص  ترضح  نآ  ياضما  اب  یهلا  تاریدقت  تایاور ، یخرب  قبط 

هقالع هدرک ، هدنـسب  رادقم  نیمه  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  هراشا  دروم  دـش ، رکذ  هچنآ  زا  رت  نوزفا  يدـیاوف  لصفم ، عبانم  رد  هچ  رگا   
.میهد یم  عاجرا  ناگرزب  ياه  باتک  هب  ار  نادنم 

.میهد حیضوت  هدش ، دای  ربا » سپ  دیشروخ   » ناونع اب  ترضح  نآ  زا  هک  یتایاور  هرابرد  تسا  بسانم  نایاپ ، رد   

ربا تشپ  دیشروخ  ناسب  بیاغ ، ماما 

هللا لجع  يدهم  ترضح  نآ ، رد  هک  هدش  رکذ  ییابیز  هیبشت  بیاغ ، ماما  دیاوف  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نانخـس  رد 
.تسا هدش  هیبشت  ربا  تشپ  باتفآ  هب  تبیغ ، نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ص495. ج2 , جاجتحا , یسربط , - 1
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هیلع قداص  ماـما  نایعیـش ، ياوشیپ  نیمـشش  هاـگ  نآ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ینارون  ناـیب  رد  تسخن ،  
هراشا ابیز ، هیبشت  نیا  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یهلا  تجح  نیسپاو  زا  ینارون  ینایب  رد  ماجنارس  مالـسلا و 

: میزادرپ یم  اه  نآ  هب  هک  تسا  هدش 

دوجو زا  مئاق  تبیغ  نامز  رد  نایعیش  ایآ  : » دیـسرپ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  يراصنا  هّللادبع  نبرباج  . 1
: دومرف خساپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنوش »؟ یم  دنم  هرهب  وا  كرابم 

اذَه ُِرباج ! ای  .ٌباحَس  اهَلَّلََجت  ْنِا  ِسْمَّشلِاب َو  ِساَّنلا  ِعاِفتناَک  ِِهتَْبیَغ  یف  ِِهتَیالِِوب  َنوُعِفَْتنَیَو  ِهِرُوِنب  َنُوئیضَتْسَی  مُهَّنِا  ِهَُوبُّنلِاب  ِینَثََعب  يَِذلاَو  ِيا 
؛(1) ِِهلْهَا ْنَع  ِّالا  ُهُْمتْکاَف  ِهِْملِع ، ِنوُزْخَمَو  ِهَّللا  ِّرِس  ِنُونْکَم  ْنِم 

دنم هرهب  وا ، تیالو  زا  دـنریگ و  یم  ییانـشور  شرون  زا  وا ، تبیغ  رد  نانآ  تخیگنا ! رب  تّوبن  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  يرآ !
زا دنوادخ و  هدیـشوپ  رارـسا  زا  نیا  رباج ! يا.دنناشوپب  ار  نآ  هرهچ  اهربا  هچرگا  دیـشروخ ؛ زا  مدرم  يدنم  هرهب  دننامه  دـنوش ؛ یم 

.شلها زا  رگم  نک ، یفخم  ار  نآ  .تسا  وا  هدش  هریخذ  مولع 

تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  وا  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  وا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  شمعا  نب  نامیلـس  . 2
: دومرف هک 

هتخانـش راکـشآ و  رهاظ و  قح ، تّجح  هاوخ  دوب ؛ دهاوخن  یهت  ادـخ  تّجح  زا  خـیرات ، هشیمه  ات  نونک و  ات  مدآ  شنیرفآ  زا  نیمز 
یمن هدیتسرپ  هناگی  يادخ  دشاب ، نیا  زج  رگا  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  زین  زیخاتـسر  ات  .هدیـشوپ  ناهن و  یحلاصم ، هب  انب  ای  دشاب  هدـش 

(2) .دوش

»؟ دنوش یم  رو  هرهب  هاگن ، زا  بیاغ  ماما  زا  هنوگچ  مدرم  مرورس ! : » متفگ دیوگ : یم  نامیلس 

: دومرف ترضح 

.دنرب یم  هرهب  دنناشوپ ، یم  ار  نآ  اهربا  هک  ینامز  دیشروخ  زا  هک  هنوگ  نامه 

ح 3. ص 253 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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: تسا هدمآ  هدش  رداص  بوقعی  نب  قاحسا  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يوس  زا  هک  یکرابم  عیقوت  رد  . 3

(1) ؛  ...ُباحَّسلا ِراْصبَالا  ِنَع  اْهتَبَّیَغ  اِذا  ِسْمَّشلِاب  ِعاِفتنِالاَکَف  یتَبیَغ  ِیف  یب  ِعاِفتنِالا  ُهْجَو  اّمَاَو  ...

زا ار  نآ  اهربا  هک  یماگنه  تسا ؛ دیـشروخ  زا  يدـنم ، هرهب  دـننامه  تسرد  متبیغ ، رـصع  رد  نم  زا  يدـنم  هرهب  یگنوگچ  اـما  و  ...
....دناشوپب اه  مشچ 

روآدای ار  يدنمشزرا  ياه  هتکن  تاهیبشت  نیا  نایب  رد  هعیش  ناروشناد  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  تمکح  يور  زا  هیبشت ، نیا  نامگ  یب 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  طقف  اج  نیا  هک  دنا  هدش 

.تسا ساسا  روحم و  اه  ناسنا  یگدنز  هموظنم  رد  زین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  .تسا  زکرم  روحم و  یسمش  هموظنم  رد  دیشروخ ، . 1

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  .تسا  یناشفا  رون  اه  نآ  زا  یکی  طقف  هک  تسا  يرامـش  یب  دـیاوف  ياراد  یتسه  هعومجم  رد  دیـشروخ ، . 2
.تسا وا  يراکشآ  هب  هتسباو  نآ ، زا  یکدنا  دیاوف  طقف  هک  تسا  يرامش  یب  دیاوف  ياراد  شنیرفآ  ماظن  رد  زین 

زا ار  اه  ناسنا  طقف  زین  تبیغ  هدرپ  .دنک  یمن  کیرات  ار  نیمز  زگره  یلو  دـناشوپ ؛ یم  اه  ینیمز  رب  ار  دیـشروخ  هرهچ  طقف  ربا ، . 3
.دش دهاوخن  نامدرم  رب  وا  یناشفارون  رب  یعنام  زگره  دنک و  یم  مورحم  ترضح  میقتسم  رادید 

.تسا اه  ناسنا  راتفر  هجیتن  زین  تبیغ  دیشروخ ؛ هن  تسا ، ناینیمز  نیمز و  ضراوع  زا  ندش  يربا  . 4

وا عنام  ربا  رگید  تفر ، الاب  اهربا  زا  دش و  بلاغ  نیمز  هبذاج  رب  یـسک  رگا  .دنـشاب  نآ  ریز  هک  تسا  عنام  یناسک  يارب  طقف  ربا ، . 5
نکمم تفای ، یلاعت  تسا ، هتـسیاش  هک  ناس  نآو  دـش  بلاغ  هریچ و  ییایند  ياـه  هبذاـج  رب  یـسک  رگا  زین  تبیغ  رد  .دوب  دـهاوخن 

.دوش لیان  ناهنپ  دیشروخ  نآ  رادید  هب  هتفر  رتارف  تبیغ  هدرپ  زا  تسا 

ح4. ص483 , ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
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هرهب رد  .تسین  یتوافت  دنتـسه  وا  رکنم  هک  يدارفا  اب  دـنا  هدرک  رواب  ار  دیـشروخ  هک  يدارفا  نایم  دیـشروخ ، زا  يدـنم  هرهب  رد  . 6
.تسین یقرف  ماما  هب  لئاق  رکنم و  نیب  زین  ماما  ینیوکت  دیاوف  زا  يدنم 

زین تبیغ  نارود  رد  .دنراد  لماک  یهاگآ  دیـشروخ  دیاوف  هب  هک  دنرب  یم  رـس  هب  اهربا  نتفر  رانک  نیتسار  راظتنا  رد  یمدرم  طقف  . 7
.دوش یم  راظتنا  ندش  رت  یقیقح  ثعاب  ماما ، هب  تفرعم 

ياوشیپ دوجو  رون  رکنم  لدروک  ياه  ناسنا  طـقف  هک  هنوگ  ناـمه  دـنمورحم ؛ دیـشروخ  یناـشفارون  زا  اـنیبان  ياـه  ناـسنا  طـقف  . 8
.دنتسه هرهب  یب  نآ  زا  موصعم و 

رت لماک  رتشیب و  دـشابن  لیاح  يزیچ  هک  ینامز  رد  باـت  ملاـع  باـتفآ  زا  تادوجوم  يدـنم  هرهب  نازیم  هک  تسین  یکـش  نیارباـنب   
طقف عنام ، نیا  هکلب  دربب ؛ نیب  زا  ار  اه  يدـنم  هرهب  رتشیب  ای  مامت  دیـشروخ ، يور  رب  هدرپ  دوجو  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  اّما  تسا ؛

.دنک یم  مک  ای  هدرب  نایم  زا  ار  دیاوف  زا  یخرب 

يزیچ رگا  لاح  .دـسرب  مدرم  هب  دـناوت  یم  ماما  عفانم  مامت  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  زین  روهظ  روضح و  رـصع  رد  ماما  يرهاظ  دوجو   
.تسا هدیاف  یب  وا  دوجو  هک  تسین  انعم  نادب  دوش  نارگید  هب  ماما  لماک  ياه  ضیف  ندیسر  عنام 

نیب هتبلا  .دوب  هدیاف  ياراد  رگمتس  نامکاح  ياه  نادنز  رد  وا  دوجو  هک  تسا  دیفم  نازیم  نامه  هب  تبیغ ، هدرپ  سپ  رد  ماما  دوجو   
ملاع هب  ماما  لماک  ضیف  ندیـسر  عنام  یعون  هب  مادک  ره  یلو  تسا ؛ یناوارف  ياه  توافت  دبتـسم ، نامکاح  نادـنز  تبیغ و  نادـنز 

.دنوش یم  اه  ناسنا  دوجو و 

لاح رد  موصعم  ماما  اریز  دنک ؛ یمن  ضقن  ار  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  دوجو  ترورض  هفسلف  تبیغ ، هلأسم  هک  نیا  نخـس  هدرـشف   
هب تبیغ  لاح  رد  مدرم  دوخ  ریصقت  رثا  رد  هک  تسا  وا  دیاوف  زا  یـشخب  طقف  .دسر  یم  نارگید  هب  مه  وا  دیاوف  دراد و  دوجو  تبیغ 

یگدامآ داجیا  اب  تسیاب  یم  هک  دنتـسه  مدرم  دوخ  نیا ، تسا و  هدرک  ماـمت  ناـگمه  رب  ار  تجح  وا  دوجو  یلو  دـسر ؛ یمن  ناـنآ 
.دننک مهارف  ترضح  نآ  روهظ  يارب  ار  طیارش  مزال 
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  هدرک ، هراشا  هراب  نیا  رد  ثیدح  ود  هب  .تسا  هدش  هیبشت  ربا  تشپ  دیشروخ  هب  بیاغ  ماما  . 1

.دیهد حیضوت  ار  اه  نآ  هدرک ، هراشا  بیاغ  ماما  ربا و  تشپ  دیشروخ  نایم  تهابش  هجو  راهچ  هب  . 2

.دیهد حیضوت  ار  بیاغ  ماما  ینیوکت  هدیاف  نیرت  مهم  . 3

؟ دشخب یم  نمیا  اهالب  زا  بیاغ ، ماما  هنوگچ  . 4

.دینک هراشا  يدراوم  هب  هداد  حیضوت  تبیغ  نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ینطاب  ياه  تیاده  هرابرد  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

 ، مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناهج  یگتسباو  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  . 1
.ش  1375

.ش  1378 ءارسا ، مق ، تقلخ ، هراصع  هللا ، دبع  یلمآ ، يداوج  . 2

.ش  1380 تاقیم ، نارهت ، تمیزع ، رد  باتفآ  دمحم ، دیس  یمشاه ، ینب  . 3

.ش 1380 مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هسردم  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 4

.ق 1402 نینمؤملاریما ، هناخباتک  ناهفصا ، يربکلا ، هبیغلا  خیرات  دمحم ، دّیس  ردص ، . 5

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


71 ص :

صاخ تباین  ارغص و  تبیغ  مجنپ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

ارغص تبیغ  ياه  یگژیو 

صاخ تباین 

( صاخ  ) هناگراهچ باون 

يرمع دیعس  نب  نامثع  . 1 

يرمع دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  . 2 

حور نب  نیسح  . 3 

يرمس دمحم  نب  یلع  . 4 

صاخ نابیان  فیاظو   
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دمآرد شیپ 

ینالوط و يرگید  مامتان و  هاتوک و  یکی  تسا ؛ تبیغ  ود  ياراد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  دـش ، دای  رت  شیپ 
.مامت

یمدرم و ياـه  هاـگیاپ  هب  ینیگنـس  هبرـض  دوـمن ، یم  خر  هراـبکی  تبیغ ، نآ  رگا  تشاد  هجوـت  دـیاب  دـش ؟ نینچ  ارچ  هـک  نـیا  اـّما 
رگا دـندرک ؛ یم  عوجر  وا  هب  تالکـشم  رد  دنتـشاد و  طابترا  دوخ  ماما  اب  نآ  زا  شیپ  مدرم ، اریز  دـش ؛ یم  دراو  تماما  نارادـفرط 

زیچ همه  دوب  نکمم  دنرادن ، یـسرتسد  دوخ  يونعم  يرکف و  ربهر  هب  رگید  دندرک  یم  ساسحا  مدرم  دش و  یم  بیاغ  ماما  ناهگان 
.دنوش راچد  هقرفت  هب  عمج  نآ  دورب و  تسد  زا 

اب .دنزاسب  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  دـنریگب و  وخ  نآ  اب  جـیردت  هب  مدرم  ات  دوش ، يزاس  هنیمز  هّمات » تبیغ   » يارب هک  دوب  مزال  نیاربانب   
ناهنپ اه  هدیدزا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  نامز ، نیا  رد  .تفرگ  تروص  يزاس  هنیمز  نیا  عقاو  رد  ارغـص ، تبیغ 

(1) .تشاد طابترا  دوخ  نایعیش  اب  قوثو  دروم  نارای  نالیکو و  ناگدنیامن ، هار  زا  یلو  دوب ؛

.تفرگ رارق  مامت ، یتسیز  ناهنپ  هدرپ  رد  ترضح  نآ  یگدامآ ، ندمآ  دیدپ  اب  لاس ، تشذگ 69 زا  سپ  هتفر  هتفر   

ص 101. نورق ، زارف  رب  يربهر  رقاب ، دمحم  دّیس  ردص ، - 1
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.میهد حیضوت  ترضح  نآ  صاخ  تباین  ارغص و  تبیغ  هرابرد  ات  میتسه  نآ  رب  سرد  نیا  رد   

مالسلا (2) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  یخرب  (1) و  تدالو يادـتبا  نامه  زا  ار  نآ  زاـغآ  یخرب  هک  ارغـص  تبیغ  نارود   
ترـضح نآ  يرهاظ  روضح  روهظ و  همدقم  مه  ینالوط  تبیغ  دوب و  ینالوط  تبیغ  يارب  يزاس  هدامآ  یعون  عقاو  رد  .دـنا  هتـسناد 

.تسا یناسنا  هعماج  رد 

ارغص تبیغ  ياه  یگژیو 

هراشا

ات دروخ ، مقر  هعیـش  خـیرات  رد  دـنوادخ ، تمکح  هب  هک  دوب  يرورـض  مزال و  ینارود  دوخ ، صاخ  ياه  یگژیو  اـب  ارغـص ، تبیغ   
ارغـص تبیغ  ياه  یگژیو  نیا  زا  یخرب  .دـنک  دوخ  یگدـنز  زا  هزات  یلـصف  يایهم  نکمم  تروص  نیرت  لماک  هب  ار  یعیـش  هعماـج 

: تسا رارق  نیدب 

نّیعم نامز  هب  ندوب  دودحم  . 1

« ارغـص تبیغ   » نآ تدـم  ندوب  هاتوک  لیلد  هب  دیـشک و  لوط  هام  دـنچ  لاس و  ینامز 69 هاگن  زا  دوب و  دودـحم  ارغـص  تبیغ  نامز   
.درادن یهاگآ  نآ  تدم  زا  یسک  ادخ  زا  ریغ  هک  اربک  تبیغ  فالخ  هب  دش ؛ هدیمان 

ناگمه زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ندوبن  ناهنپ  . 2

زا یخرب  صاخ و  باون  دـننام  یناسک  هکلب  دوبن ؛ یناگمه  تبیغ ، نیا  نکیل  دوب ؛ ناهنپ  اـه  هاـگن  زا  ماـما  ارغـص ، تبیغ  نارود  رد   
وا خساپ  دنربب و  ماما  تمدخ  ار  مدرم  ياه  همان  اه و  شسرپ  دنشاب و  سامت  رد  ترضح  نآ  اب  دنتـسناوت  یم  ترـضح ، نآ  يالکو 

.دنناسرب مدرم  هب  ار 

، نآ ياضتقا  اربک و  تبیغ  يانب  ینعی  تسا ؛ هتـسب  يراگن  همان  هار  تسا و  ناهنپ  اـه  هاـگن  زا  یّلک  روط  هب  ماـما  اربک ، تبیغ  رد  اـما   
ترـضح دارفا ، یخرب  تسا  نکمم  هکلب  دوش ؛ هدید  درادن  ناکما  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  .دوشن  هدید  ترـضح  هک  تسا  نیا 

.دننیبب ار 

ص 340. ج 2 ، داشرالا ، دیفم , خیش  - 1
ص 149. هبیغلا ، ینامعن ، ص 341 ؛ ج 1 ، یفاک , ینیلک , خیش  ص 159 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 2
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صخشم دارفا  هلیسو  هب  مدرم  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  طابترا  . 3

فظوم نانآ  .دوب  هدیزگرب  هدرک و  نییعت  صخشم  نیعم و  تروص  هب  ار  اه  نآ  هک  تشاد  هدنیامن  راهچ  ترضح  ارغـص ، تبیغ  رد 
.تسین نینچ  اربک  تبیغ  رد  یلو  دنتسناد ؛ یم  زین  ار  ترضح  ناکم  هاگتماقا و  .دننک  رارقرب  طابترا  مدرم  ماما و  نیب  دندوب 

صاخ تباین 

.تسا صاخ  تباین  ثحب  نارود ، نیا  رد  مهم  ثحابم  زا  یکی  دوش  یم  نشور  نیشیپ ، ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب   

هطبار رد  نایعیش  اب  دوخ  صاخ  نابیان  رفن  راهچ  هطـساو  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ارغـص ، تبیغ  هرود  رد   
.دش یم  زین  یهقف  یتدیقع و  لیاسم  لماش  یلام ، لیاسم  رب  نوزفا  روما ، نیا  .داد  یم  ناماس  رس و  ار  نانآ  روما  دوب و 

نیا يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دندوب  نیشیپ  ناماما  دامتعا  دروم  هقباساب و  باحصا  زا  رفن  راهچ  نایعیش ، ترـضح و  نآ  نایم  ناطبار 
طاقن نیرترود  رد  ترـضح  نالیکو  اب  دارفا ، نیا  .دـنفورعم  ترـضح  نآ  صاخ » باون   » هب ناـنآ ، .دنتـشاد  هدـهع  رب  ار  مهم  هفیظو 

زا یتاعیقوت  باوج ، رد  دندناسر و  یم  وا  سدقم  رضحم  هب  ار  نایعیـش  ياه  هتـساوخ  اه و  همان  هدوب و  سامت  رد  یمالـسا  ياهرهش 
.دش یم  رداص  ترضح  نآ  فرط 

هکلب دوب ، ناهنپ  اه  هدید  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  صخـش  طقف  هن  هرود ، نیا  رد  هک  نآ  هجوت  لباق  هتکن   
.دندرک یم  لمع  دننک ، هجوت  بلج  هک  نآ  نودب  سانشان و  روط  هب  زین  ناشیا  يارفس  رتشیب 

یفرعم ار  وا  تایـصوصخ ، مسا و  هب  دـهد و  رارق  دوخ  بیان  ار  یـصخشم  نیعم و  صخـش  ماما  هک  دوب  ناس  نادـب  صاـخ ، تباـین   
: دومرف هداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  نآ  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دنک ؛

؛(1) نالوُقَی ینَعَف  ََکل  الاق  ام  ِنایِّدَُؤی َو  یّنَعَف  یّنَع  َْکَیِلا  ایَّدَا  امَف  ِناتَِقث  ُُهنبِاَو  يِرْمَعلَا 

] مود بیان  نامثع ، نب  دمحم  لوا و  بیان  دیعس ، نب  نامثع  شرسپ =]  يرمع و 

ص 243 و ص 360. هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  ح 1 ؛ ص 329 ، ج 1 ، یفاک , ینیلک , خیش  - 1
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.دنیوگ یم  نم  بناج  زا  دنیوگب ، وت  هب  هچنآ  دنناسر و  یم  نم  زا  دنناسرب ، وت  هب  نانآ  هچ  ره  .دنتسه  دامتعا  دروم 

: دومرف رگید  ياج  رد  و 

؛(1) ْمُکِّیِدْهَم َیْنبِا  ُلیکَو  ًادَّمَُحم  ُهَْنبِا  َّنَاَو  یلیکَو  ّيِرْمَعلا  ِدیعَس  ِنب  َنامثُع  َّنَا  یلَعاوُدَهْشاَو 

دنزرف لیکو  مود [ بیان  نامثع =]  نب  دمحم  شدنزرف  نم و  لیکو  لوا [ بیان  يرمع =]  دیعـس  نب  نامثع  هک  دیـشاب  دـهاش  هاوگ و 
.تسا امش  يدهم  نم ،

هب نیعم و  وا  لبق  بیان  هلیـسو  هب  ار  لّوا ) بیان   ) دیعـس نب  نامثع  زا  سپ  نابیان  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
(2) .درک یم  یفرعم  مدرم 

ریطخ رایسب  ياه  تیلوؤسم  اه و  تسپ  زا  ارغص ، تبیغ  نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ترافـس  تباین و   
.دـشاب هتـشاد  یـصاخ  ياه  شزرا  اه و  یگژیو  هک  تسا  یـسک  هدـنزارب  طقف  دـنمجرا ، ماقم  نیا  .تسا  هدـش  هتخانـش  ّتیمها  اب  و 

: تسا نینچ  اه  یگژیو  نیا  زا  یخرب 

ریذپان للخ  راوتسا و  ینامیا 

؛ نآ یعقاو  موهفم  هب  يراد  تناما 

؛ يراکزیهرپ یگشیپ و  اوقت 

؛ دنامب ناهن  دیاب  هک  يروما  نتشاد  هدیشوپ  يرادزار و 

؛ ترضح نآ  هب  صوصخم  روما  رد  شیوخ  یصخش  رظن  يأر و  ندادن  تلاخد    

.ماما ياه  روتسد  يارجا 

...و

.تسا توافتم  سب  یتیلوؤسم  دراد ، طیارش  عماج  دهتجم  هک  ماع » تباین   » اب ترضح ، نآ  صاخ » تباین   » هک تسا  نشور   

ص 355. هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 1
ص 34. مالسلا ،  هیلع  نامز   ماما  صاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  یلع , هدازرافغ ، ك.ر : - 2
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.دوب صاخ  باون  يرادزار  دوب ، يا  هژیو  ّتیمها  ياراد  هچنآ  دوب ، رظن  رد  ییاه  یگژیو  صاخ  تباین  رد  هچرگا   

: تسا هتشون  هبیغلا  باتک  رد  یسوط  خیش 

راذـگاو وت  هب  یلو  دـش ؛ راذـگاو  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  هب  تباـین »  » رما دـش  روطچ  : » دندیـسرپ یتـخبون  لهـسوبا  زا  يا  هدـع 
نم .دـننیزگرب  ماقم  نیا  هب  ار  یـسک  هچ  دـنناد  یم  سک  ره  زا  رتهب  مالـسلا [  مهیلع  راهطا  همئا  ناـنآ =]  : » داد خـساپ  وا  دـیدرگن »؟
یم دناد ، یم  ماما  هرابرد  حور  نب  مساقلاوبا  هچنآ  رگا  .منک  یم  هرظانم  ناشیا  اب  مراد و  دمآ  تفر و  نانمـشد ، اب  هک  متـسه  یمدآ 

هجیتن رد  منک و  هئارا  ماما  دوجو  رب  ار  يداینب  ياه  لیلد  مدیـشوک  یم  نانآ ، اب  لادـج  نانمـشد و  اب  میاـه  ثحب  رد  دـیاش  متـسناد ،
هعطق هعطق  یچیق  اب  ار  شندـب  و  دـشاب ، هدرک  ناهنپ  دوخ  هماج  ریز  رد  ار  ماما  مساقلاوبا ، رگا  اما  مزاس ؛ راکـشآ  ار  وا  تماقا  لـحم 

(1) «. درک دهاوخن  نینچ  زگره  دهد ، ناشن  ار  وا  ات  دننک 

( صاخ  ) هناگراهچ ناریفس 

هراشا

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  ار  مدرم  ياه  تساوخرد  صاخ ، بیان  ای  ریفس  راهچ  روهشم  هاگدید  قبط  ارغص  تبیغ  تدم  رد 
ناریفس نیا  .دندش  یم  لیان  ناشیا  ترایز  هب  دوخ  دندناسر و  یم  مدرم  هب  ار  ترـضح  نآ  تاعیقوت  اه و  همان  زین  فیرـشلا و  هجرف 

: زا دنترابع  بیترت  هب  هناگراهچ ، باون  ای 

يرمع دیعس  نب  نامثع  . 1

هراشا

هرابرد یـسوط ، خیـش  .دوب  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  صاخ  بیان  نیتسخن 
: تسا هتشون  نینچ  ناشیا  نیلّوا  ترضح و  ناریفس 

يداه ماما  ترـضح  هک  تسا  يراوگرزب  درم  نانآ  نیتسخن  دنا ؛ هدـش  دای  یکین  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  بناج  زا  هک  یناریفس 
(2) .تسا يرمع  دیعس  نب  نامثع  رمعوبا  قثوم  خیش  وا ، دنا و  هدومرف  قیثوت  ار  وا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  مالسلا و  هیلع 

ح 358. ص 391 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 1
ص 353. هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 2
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.دشاب یم   (3)« يرکسع  » »(2) و يدسا ، » (1)« ناّمس «، » يرمعلا  » شبقل و  ورمعوبا »  » شا هینک  دیعس ،» نب  نامثع   » يو مان 

هدزای زا  هک  دوب  نانیمطا  دروم  راوگرزب و  يدرم  وا  .دوب  مهدزای  ماما  مهد و  ماما  قوثو  دروم  نادرگاش  باحـصا و  ناراـی ، زا  يو   
تشاد و لاغتـشا  یمالـسا  ياه  هزومآ  ثیدح و  ماکحا ، يریگدای  يرازگ و  تمدخ  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  رـضحم  رد  یگلاس 

(4) .دوب تماما  تیالو و  هیاس  ریز  رد  هتفای  تیبرت  درگاش 

دوب نیا  دوب ، هتفرگ  رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  زا  لبق  ماما  ود  هاگـشیپ  رد  يو  هک  یلیالد  زا  یکی  دـیاش   
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  فرط  زا  وا  تباین  یتحار  هب  مدرم ، تشادـن و  دـیدرت  وا  تمظع  نأش و  رد  یـسک  رگید  هک 

.دنتفریذپ یم  ار  فیرشلا 

: تسا هدش  لقن  قاحسا  نبدمحا  زا   

ار یـسک  هچ  هتفگ  میریگب و  ار  بلطم  یـسک  هچ  زا  مینک و  دتـس  داد و  یـسک  هـچ  اـب  : » مدیـسرپ مالـسلا  هـیلع  يداـه  ترـضح  زا 
زا ار  هچنآ  دـناسر و  یم  نم  زا  عطق  روط  هب  دـناسرب ، وت  هب  نم  زا  ار  هچنآ  تسا ؛ نم  داـمتعا  دروم  يرمع  : » دوـمرف ماـما  میریذـپب »؟

نیما داـمتعا و  دروـم  وا  اریز  اـمن ؛ تعاـطا  هدرک ، شوـگ  ار  يو  نخـس  .دـیوگ  یم  نم  زا  عـطق  روـط  هب  دـیوگ ، وـت  يارب  نم  لوـق 
(5) «. تسا

نینچمه .دـش  یفرعم  بیاـغ  ماـما  زا  تباـین  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  حیرـص  صن  هب  لاس 260ق  زا  دیعـس  نب  ناـمثع 
ار اه  نآ  درک و  هراشا  مق  یلاها  تیعمج و  يارب  دیعس  نب  نامثع  تباین  تلاکو و  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

(6) .داد عاجرا  دیعس  نب  نامثع  هب 

دوخ یلـصا  تیلوؤـسم  هب  راـک ، نیا  سپ  رد  اـت  تخادرپ ، یم  نغور  تراـجت  هب  هک  دوـب  نیا  ناّمـس »  » هب وا  ندـش  بقلم  تلع  - 1
.دشاب ناما  رد  تموکح  ّرش  زا  دزادرپب و 

.دوب دسا  ینب  هلیبق  زا  هک  نآ  لیلد  هب  - 2
.دوب ارماس  رکسع »  » هلحم زا  وا  اریز  - 3

، یسوط خیـش  لاجر  زا : لقن  هب  ص 106 ، مالـسلا ،  هیلع  نامز   ماما  صاخ  باون  یناگدـنز  نوماریپ  یـشهوژپ  یلع ، هدازرافغ ، - 4
ص434. مقر 22 ،

ح 315. ص 354 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  ص 320 ؛ ج 1 ، یفاک , ینیلک , خیش  - 5
ح26. ص476 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 6
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: درک هراشا  ناوت  یم  ریز  دراوم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بیان  نیتسخن  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا 

؛(1) دوب ناشیا  نیما  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ماما  هس  نانیمطا  دروم  . 1

؛(2) تشاد يریگمشچ  روضح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  مسارم  يارجا  رد  . 2

؛(3) تفرگ هدهع  هب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نفد  نفک و  مسارم  . 3

؛ دش ترضح  نآ  هداوناخ  ياهزاین  راد  هدهع  ترضح ، نآ  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  روتسد  هب  . 4

دوخ طسوت  دوب ، هدش  بصن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تباین  هب  يرکـسع  ماما  فرط  زا  هک  نآ  رب  نوزفا  . 5
؛ دش هتشامگ  ماقم  نیا  هب  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

؛ تشاد باذک  رفعج  ییاوسر  رد  یمهم  شقن  . 6

لیلجت وا  زا  نآ ، رد  دـش و  رداـص  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  فرط  زا  یتیلـست  هماـن  يو ، تاـفو  زا  سپ  . 7
.دش یناوارف 

نب دمحم  شدنزرف ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روتـسد  هب  شفیرـش ، رمع  ندـش  يرپس  زا  شیپ  یکدـنا  يو   
مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  يوس  زا  دیعـس  نب  نامثع  دـنزرف  نیا ، زا  شیپ  هتبلا  .درک  بوصنم  دوخ  زا  سپ  صاـخ  بیاـن  ار  ناـمثع 

(4) .دوب هدش  نیعم  یفرعم و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  شدنزرف  يارب  نانیمطا  دروم  يدرف 

لوا بیان  تافو 

: تسا هتشاگن  نینچ  تسخن ، بیان  تباین  تدم  هرابرد  رصاعم  نارگشهوژپ  زا  یکی 

وا یناگدنز  تیـصخش و  داعبا  زا  يرایـسب  نایعیـش ، هاگیاپ  میکحت  یهدنامزاس و  رد  دیعـس  نب  نامثع  هدننک  نییعت  شقن  مغر  یلع 
هدنام مهبم  خـیرات  رتسب  رد  وا  یگدـنیامن  تدـم  تافو و  دـلوت ، هلمج  زا  وا ، ّومن  دـشر و  یگنوگچ  یناوج و  یکدوک و  نارود  رد 

.تسا

ح315. ص354 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 1
ح6. باب 42 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ح318. ص356 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 3
ص 356. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 4
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نیا ضرعتم  یلک  روط  هب  اه  یـضعب  .تسا  هدرکن  صخـشم  ار  وا  تاـفو  خـیرات  نیقی ، عطق و  تروص  هب  یخروم  هدنـسیون و  چـیه   
.دنا هدش  در  هلأسم  رانک  زا  یلامتحا ، ياه  خیرات  نایب  اب  مه  یضعب  دنا و  هدشن  هلأسم 

، هدرک باختنا  ار  ود  نآ  نیتسخن  سپس  .تسا  هدرک  حرطم  ار  هاگدید  ود  هنیمز ، نیا  رد  اه  هاگدید  یخرب  لقن  زا  سپ  قیقحت ، نیا 
: تسا هتشون  هنوگ  نیا 

نیمه لاجر  ناـملاع  ناـخروم و  رثکا  .دـشاب  یم  لاـس  مادـک  تسین  هتـسناد  ًاصخـشم  تسا و  هدوب  لاـس 267ق  زا  شیپ  وا  تاـفو 
(1) .تسا عقاو  هب  برقا  نیا ، دنا و  هدرک  باختنا  ار  لامتحا 

: دیوگ یم  دمحم  نب  هللا  هبه  رصنوبا   

، دجـسم لخاد  رد  تسا ، فورعم  هلبج » برد   » هب هک  لحم ، لّوا  رد  نادیم »  » نابایخ رد  دادغب  یبرغ  فرط  رد  دیعـس  نب  نامثع  ربق 
(2) .دراد رارق  دجسم  هلبق  دوخ  رد  ربق  دنوش و  یم  لخاد  هک  تسار  برد 

يرمع دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  . 2

هراشا

يو .تسا  تسخن  بیان  دـنزرف  نامثع ، نب  دـمحم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  هناـگراهچ » باون   » زا بیاـن  نیمود   
هک تروص  نیدب  .دوب  هدـش  یفرعم  بیاغ  ماما  تباین  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  يوس  زا  شردـپ ، تایح  نامز  رد  نآ ، زا  شیپ 
ارف دوخ  دزن  ار  دیعس  نب  نامثع  دندش ، بایفرـش  شروضح  هب  ارماس »  » رهـش رد  نمی  نایعیـش  زا  یهورگ  هک  یماگنه  ترـضح ، نآ 

: دومرف سپس  .درک  حیرصت  وا  تقاثو  تلاکو و  رب  دناوخ و 

(3) .تسا امش  يدهم  نم ، دنزرف  لیکو  نامثع  نب  دمحم  شدنزرف  تسا و  نم  لیکو  يرمع ، دیعس  نب  نامثع  دیشاب  هاوگ 

ص142. مالسلا ،  هیلع  نامز   ماما  صاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  یلع ، هدازرافغ ، - 1
ص 144. نیشیپ ، - 2

ح 317. ص 356 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ك.ر : - 3
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« دـمحم  » دوخ دـنزرف  هب  ار  تباین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روتـسد  هب  دوخ ، گرم  ماگنه  دیعـس  نب  نامثع 
(1) .دومرف حیرصت  وا  تباین  هب  یتاعیقوت ، رد  زین  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  دوخ  هوالع  هب  .درپس 

: دومرف نینچ  یعیقوت  رد  ترضح  نآ 

تسیز و هنادنمتداعس  تردپ  .میتسه  یهلا  ياضق  هب  دونـشخ  ادخ و  نامرف  میلـست  .تسا  وا  يوس  هب  نامتـشگزاب  مییادخ و  يارب  ام 
اـشوک نانآ  هار  رد  هراومه  هک  دزاس ! قحلم  دوخ  یلاوم  ایلوا و  هب  ار  وا  دنک و  شتمحر  يادـخ  .تسب  رب  هدـید  ناهج ، نیا  زا  وکین 

هدنـشخرد دیفـس و  ار  شیور  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  .تشاد  یناوارف  شالت  دزاس ، کیدزن  ادـخ  هب  ار  وا  هک  ییاهزیچ  رد  دوب و 
(2) !. دشخبب ار  شیاه  شزغل  دنک و 

: دومرف عیقوت  نآ  زا  يرگید  شخب  رد 

(3) .دنک مایق  وا  رما  هب  دشاب و  وا  نیشناج  هک  تخاس  شا  يزور  ار  يدنزرف  وت  نوچ  دنوادخ  هک  دوب  وا  تداعس  لامک  زا 

: دومرف يرگید  عیقوت  رد  نینچمه   

نم هتـشون  وا ، هتـشون  نم و  قوثو  دروم  وا  انامه  دشاب ! یـضار  دونـشخ و  شردپ  وا و  زا  دنوادخ  يرمع ، نامثع  نب  دمحم  اما  و  ... 
(4) .تسا

هک ییاهراشف  دوجو  اب  تفرگ و  یم  تروص  يو  اب  تباین  نیغورد  نایعدـم  يوس  زا  هک  ییاه  تفلاخم  مغر  هب  نامثع ، نب  دـمحم   
هنوگ هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  تباین  هاگیاج  تسناوت  دش ، یم  دراو  يو  رب  نارود  نآ  يافلخ  نامکاح و  زا 
ار نایعیش  دوخ ، نیغورد  ياهدنفرت  اب  نایلاغ  تشاذگن  وا  .دهد  ماجنا  یگتسیاش  هب  ار  هدش  راذگاو  روما  هتشاد ، هگن  هتسیاش  يا 

ص 361. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ح 41 ؛ ص 510 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ك.ر : - 1
ح 38. ص 188 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

.نیشیپ - 3
ح 326. ص 362 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 4

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 109 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_80_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_80_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_80_4
http://www.ghaemiyeh.com


81 ص :

کش يو  تقاثو  تباین و  هرابرد  هاگ  چیه  مالسلا  مهیلع  همئا  نارادتسود  ور  نیا  زا  دننک ؛ لزلزتم  ار  وا  تباین  دنزاس و  دوخ  هجوتم 
.دندرکن دیدرت  و 

دودح داد و  صاصتخا  دوخ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یگدـنیامن  هاگیاج  رد  ار  تدـم  نیرتشیب  هناگراهچ  باون  نایم  مود ، بیان   
رـضحم زا  يرتـشیب  ...و  یعاـمتجا  یمـالک ، یهقف ، لـیاسم  تسناوت  ور  نیا  زا  دوب ؛ نایعیـش  ماـما و  نیب  طـبار  بیاـن و  لاـس  لـهچ 

.دهد رارق  مدرم  مومع  رایتخا  رد  ار  ترضح  نآ  ياه  خساپ  هدیسرپ ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

مود بیان  ياه  یگژیو  یخرب 

.تشاد یهاگآ  لماک  روط  هب  تباین  تیعقوم  زا  ور  نیا  زا  دوب ؛ بیان  نیتسخن  دنزرف  يو  . 1

.دوب هدش  بصن  مالسلا  هیلع  مامز  ماما  تباین  هب  ماما  ود  فرط  زا  شردپ ، دننامه  . 2

.تسا هدوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بیان  يرتشیب  نامز  تدم  نابیان ، رگید  اب  هسیاقم  رد  . 3

.دوب ...و  یعامتجا  یهقف ، یمالک ، لیاسم  رد  نایعیش  هاگهانپ  عجرم و  يو  . 4

.دوب تباین  نیغورد  نایعدم  اب  هزرابم  تباین ، نارود  رد  وا  فیاظو  نیرت  ساسح  زا  نایعیش ، روما  هب  یگدیسر  رب  نوزفا  . 5

.تفای تافو  یلوالا  يدامج  هام  رخآ  رد  لاس 305 ق  رد  روهشم ، هاگدید  قبط  نامثع ، نب  دمحم  رفعجوبا 

رد لحم  نیا  .تسا  عقاو  دوب ، اج  نآ  شا  هناخ  هک  یلحم  رد  هفوک  هار  رـس  رب  شردام ، ربق  رانک  رد  نامثع ، نب  دـمحم  رفعجوبا  ربق   
(1) .تسا دادغب  یبرغ  تمس 

یتخبون حور  نب  نیسح  . 3

هراشا

یتخبون حور  نب  نیسح  یناریا ، یعیش  ملکتم  هیقف و  ثدحم ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  صاخ  بیان  نیموس 
.تفر یم  رامش  هب  يرمع  نامثع  نب  دمحم  دامتعا  دروم  دارفا  زا  یکی  تشاد و  يا  هژیو  ترهش  دادغب ، نایعیش  نایم  يو  .تسا 

نایعیش فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نیب  هطـساو  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  بیان  ياه 305 326ق  لاس  رد  وا   
ترهش و هدمع  روط  هب  اّما  دوب ؛ یناوارف  ياه  يرترب  ياراد  حور  نب  نیسح  .دوب 

.. ص366 هبیغلا ، باتک  زا : لقن  هب  ص230 ، مالسلا ،  هیلع  نامز   ماما  صاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  یلع ، هدازرافغ ، - 1
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.ددرگ یم  زاب  شتباین  هلأسم  هب  وا ، رابتعا 

بیان تایح  نامز  رد  يو  .دوب  هداد  رارق  دادـغب  رد  شرگید  يالکو  دوخ و  نیب  لاصتا  هقلح  ار  وا  ناـمثع ، نب  دـمحم  نآ ، زا  شیپ 
(1) .دیسر یم  وا  هب  یلام  ياه  کمک  یتلود  تاماقم  یخرب  هیحان  زا  تشاد و  يریگمشچ  ذوفن  یسابع  رابرد  رد  مود ،

یم وا  شیپ  نآ  ریغ  ماما و  مهـس  زا  یلاوما  هک  نایعیـش  زا  یخرب  عاجرا  اب  دوخ ، تشذـگرد  زا  شیپ  لاس  هس  اـی  ود  زا  مود ، بیاـن 
رد هک  یناسک  هب  وا  .درک  یم  راومه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  يو  تباـین  يارب  ار  هنیمز  یتخبون ، حور  نب  نیـسح  هب  دـندرب 

(2) .تسا هدش  رداص  مالسلا  هیلع  ماما  فرط  زا  روتسد ، نیا  درک  یم  دیکأت  دندش ، یم  دیدرت  کش و  راچد  عوضوم  نیا 

نایعیش مومع  نایم  یهاگ  يدارفنا و  تروص  هب  یهاگ  .درک  یم  یناوارف  دیکأت  دوخ ، ینیشناج  هب  حور  نب  نیـسح  باصتنا  رد  يو 
نخـس مالـسلا ،  مهیلع  ناماما  فرط  زا  هک  دوب  ّتلع  نادـب  دـیکأت ، نیا  .دـش  یم  روآدای  ار  بلطم  نیا  شیوخ ، يـالکو  صلخم و 

هک دندوب  یناسک  دادغب ، يالکو  نایم  یفرط  زا  .دوب  هدشن  دشاب ، رداص  حور  نب  نیسح  تباین  تناما و  تقاثو ، رگنایب  هک  یحیرص 
هب حور  نب  نیـسح  دـندرک  یمن  روصت  نایعیـش ، صاوخ  ماوع و  ور  نیا  زا  دوب ؛ رتشیب  نانآ  اـب  ناـمثع  نب  دـمحم  طاـبترا  رهاـظ  رد 
عفر يارب  مالـسلا ،  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  دوخ  تباین  نییبت  يارب  یتصرف  ره  زا  مود  بیان  ببـس ، نیدـب  دوش ؛ باـختنا  ینیـشناج 

(3) .درک یم  هدافتسا  نانآ  زا  دیدرت  کش و 

نب نیـسح  مساقلاوبا  بیاغ ، ماـما  موس  بیاـن  ناونع  هب  حور  نب  نیـسح  بصن  هراـبرد  وا  تیـصو  يرمع و  رفعجوبا  تاـفو  زا  سپ   
.دندش عمج  وا  درگ  هب  هعیش  ناگرزب  دمآ و  دادغب  رد  هباینلاراد »  » هب حور 

درک و زاغآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تباین  هاگیاج  رد  ار  شیوخ  راک  قطانم ، ریاس  دادـغب و  يالکو  يراـکمه  اـب  حور ، نب  نیـسح 
.دوش رادروخرب  ییالاب  شریذپ  زا  نمشد  تسود و  نیب  رد  یقطنم ، هناملاع و  شور  اب  تسناوت 

.فرصت اب  ح 343 , ص 372 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 1
ح 337 و ح 335. ص 369 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 2

ح 336. ص 369 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 3

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 111 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_82_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_82_3
http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :

نیب مهدزاود  ماـما  ریفـس  هاـگیاج  رد  حور  نب  نیـسح  تیعقوـم  مود ، لّوا و  ریفـس  فـالخ  رب  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  اـه ، تیاور 
روط هب  هتفرگ ، هدـیدان  ار  دوخ  یحاون  يالکو  هک  دـندش  نآ  رب  هیماما ، ماوع  زا  يا  هدـع  لیلد  نیمه  هب  دوب ؛ راکـشآ  هیماما  نایعیش 

عـضو وا ، ناـیماح  یخرب  يراـنکرب  همکاـح و  هاگتـسد  رد  یتارییغت  ماـجنا  اـب  هتفر  هتفر  یلو  دنـشاب ؛ ساـمت  رد  وا  دوخ  اـب  میقتـسم 
(1) .درب رس  هب  نادنز  رد  ار  دوخ  رمع  نایاپ  زا  یشخب  يو  هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ نوگرگد 

زا رقازع ) یبا  نبا  هب  فورعم   ) یناغملـش یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ندـش  ادـج  حور ، نب  نیـسح  تباین  نارود  مهم  ثداوح  هلمج  زا   
(2) .تسا نیسح  تسد  هب  وا  ریفکت  یعیش و  نییآ 

تباین تدم 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تباین  بصنم  لاس 305ق  رد  يرمع ، نامثع  نب  دـمحم  رفعجوبا  تافو  اـب  حور ، نب  نیـسح 
.تفای تافو  لاس 326ق  رد  دش و  راد  هدهع  ار  فیرشلا 

.دوب لاس  هب 21 کیدزن  يو  تباین  تدم  ناس  نیدب   

لحم رد  نکیل  دنراد ؛ رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رد  ناخروم  ناثدحم و  و  تسین ، یفالتخا  چیه  هدوب ، لاس 326ق  رد  هک  يو  تافو  رد   
ای تسا  دادـغب  یبرغ  تمـسق  رد  ربق  هک  نیا  یلو  تسا ؛ دادـغب  رد  وا  ربـق  هک  تسا  ملـسم  .دراد  دوجو  یتاهبـش  فـالتخا و  وا ، ربـق 

(3) .تسا فالتخا  دروم  یقرش ، تمسق 

يرمَس دمحم  نب  یلع  . 4

زا سپ  يو  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  ریفـس  نیرخآ  نیمراهچ و  يرمـس ، دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا   
.دوب هاگیاج  نیا  راد  هدهع  لاس  هس  تدم  دیسر و  ترافس  ماقم  هب  حور  نب  نیسح  تشذگرد 

، وا یگداوناخ  تلاصا  نیمه  .تشاد  یناوارف  ترهش  هیماما » نامزاس   » هب يرازگتمدخ  رد  هک  دوب  هعیش  رادنید و  ینادناخ  زا  يرمس 
(4) .دوشن ور  هبور  ینادنچ  تفلاخم  اب  ترافس ، رما  رد  دش  ثعاب 

ح 256. ص 302 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  ك.ر : - 1
ح 355. ص 389 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 2

ص276. مالسلا ،  هیلع  نامز   ماما  صاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  یلع ، هدازرافغ ، - 3
ص 109. دیما ، نیرخآ  دواد , یماهلا ، - 4
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يا هدرتسگ  ياه  تیلاعف  تسناوتن  دوخ ، زا  شیپ  ياه  بیان  دـننام  لـیلد ، نیمه  هب  تشادـن ؛ تیلاـعف  يارب  يداـیز  تصرف  يرمس ،
نانیمطا دروم  يراوگرزب و  هب  نایعیـش  داقتعا  نکیل  دروآ ؛ دـیدپ  ـالکو  دوخ و  طـباور  رد  يا  هظحـالم  لـباق  تارییغت  هداد ، ماـجنا 

(1) .تفرگ رارق  نایعیش  مومع  شریذپ  دروم  يو  دوب و  نابیان  ریاس  لثم  وا ، ندوب 

زین ار  گرم  ناـمز  ییوگـشیپ و  ار  يو  گرم  هک  دیـسر  شتـسد  هب  مهدزاود  ماـما  يوـس  زا  یعیقوـت  وا ، تلحر  زا  شیپ  زور  شش 
(2) .تسا ماع  تباین  اربک و  تبیغ  زاغآ  صاخ و  تباین  ارغص و  تبیغ  نایاپ  رگنایامن  فیرش ، عیقوت  نیا  نتم  .دوب  هدرک  نییعت 

.تسا دادغب  رد  وا  ربق  داد و  خر  لاس 329ق  رد  دمحم  نب  یلع  تافو 

هناگراهچ باون  اب  نایعیش  طابترا  یگنوگچ 

رد ترـضح  نآ  بیان  اب  نالیکو ، صاوخ و  زا  یکدـنا  هدـع  طقف  .دوبن  نشور  مدرم  يارب  ترافـس  هاگیاج  صاخ ، تباین  زاغآ  رد 
دزن نالیکو ، هناصلاخ  ياه  شالت  اب  نامز ، تشذگ  زا  سپ  اّما  دنتـشاذگ ؛ یم  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  زاین  دروم  لیاسم  هدوب ، طابترا 

.درک ادیپ  ار  دوخ  هاگیاج  ترضح ، صاخ  تباین  نایعیش ،

، مدرم هک  تروص  نیا  هب  .دوب  نالیکو  هطـساو  هب  هدـمع  روط  هب  تسخن ، ياـه  هرود  رد  صاـخ  باّون  اـب  نایعیـش  طاـبترا  نیارباـنب 
هب ار  اه  نآ  زین  نالیکو  .دنتخادرپ  یم  نانآ  هب  ار  دوخ  یعرـش  تاهوجو  ای  دنتـشاذگ  یم  نایم  رد  نالیکو  اب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ 

ار دوخ  ياه  شسرپ  خساپ  هسدقم  هیحان  زا  ریفـس ، هطـساو  اب  دندرک و  یم  لقتنم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  بیان  ریفس و 
رارقرب سامت  نانآ  اب  میقتـسم  روط  هب  دنتـسناوت  یناهنپ  تروص  هب  نایعیـش  یخرب  صاخ ، باّون  هاگیاج  ندش  نشور  اب  .دنتفرگ  یم 

.تفای همادا  دش و  زاغآ  ریفس  نیمود  ترافس  نامز  زا  هدمع  روط  هب  راک ، نیا  .دننک 

صاخ نابیان  فیاظو 

هراشا

: زا تسا  ترابع  صاخ  نابیان  ياه  تیلاعف  فیاظو و  یخرب   

ص 517. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1

ص 516. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  نایعیش  دیدرت  ندرک  فرط  رب  . 1

شراوگرزب ردپ  نارود  رد  ار  ترضح  نآ  نایعیش ، زا  یکدنا  زج  تفرگ و  تروص  یناهنپ  تروص  هب  یهلا  هریخذ  نیرخآ  تدالو   
نایم زا  صاخ ، باون  ساسح  مهم و  ياه  تیلوؤسم  زا  یکی  ور ، نیا  زا  دوب ؛ هدمآ  دیدپ  نایعیـش  نایم  ییاهدیدرت  دـندوب و  هدـیدن 

لّوا و نابیان  نارود  رد  رتشیب  اه ، شالت  نیا  .دوب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  دوجوم  ياهدـیدرت  ندرب 
.دش یم  هجوت  نادب  زین  باون  رگید  هرود  رد  زاین  دروم  دراوم  رد  یلو  دش ؛ ماجنا  مود 

دروم دراوم  رد  ترـضح  دوخ  صاخ ، نابیان  فرط  زا  یتامارک  هئارا  رب  نوزفا  دوب ، ساسح  مهم و  رایـسب  هلأـسم  نیا  هک  اـج  نآ  زا   
، تسا تسد  رد  ترـضح  نآ  زا  نونکا  مه  هک  یتاعیقوت  ناـیم  رد  .درک  یم  ناـسآ  ناـشیا  رب  ار  رما  نیا  یتاـعیقوت  رودـص  اـب  زاـین ،

(1) .تسا هلأسم  نیمه  هرابرد  يدادعت 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناکم  نتشاد  هگن  ناهنپ  . 2

یم هتسناد  ، (2) نانآ تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  فرط  زا  هدـش  رداص  تاعیقوت  صاخ و  باّون  طـسوت  هدـش  لـقن  ثیداـحا  زا 
: دنا هتشاد  هبناجود  يا  هفیظو  باّون  دوش 

دنداد یم  شزومآ  دوخ  يالکو  هب  دنتـشاد و  یم  هگن  ناهنپ  نایعیـش  زا  هکلب  نانمـشد ، زا  طقف  هن  ار  ماـما  یگدـنز  لـحم  ییوس  زا 
.دنراد نوصم  نایسابع  رطخ  زا  ار  نایعیش  دنتسناوت  ور  نیا  زا  دنروآ ؛ نایم  هب  ترضح  نآ  زا  یمسا  ادابم 

یتدیقع یملع و  تالکشم  یهقف و  ياه  شسرپ  هب  ییوگخساپ  . 3

تباین هرود  رد  هژیو  هب  .دندناسر  یم  مدرم  هب  ار  اه  نآ  خساپ  ماما و  تمدخ  ار  نایعیش  یعرش  یهقف و  ياه  شـسرپ  صاخ ، نابیان   
.داد خساپ  اه  نآ  هب  ینالوط  ددعتم و  تاعیقوت  نمض  ماما ، دش و  حرطم  يرایسب  یهقف  ياه  شسرپ  نامثع ، نب  دمحم  مود ، بیان 

اه و ثحب  رد  تکرش  یملع و  تالکشم  لح  نانآ  رگید  هفیظو  هکلب  دش ؛ یمن  دودحم  یهقف  لیاسم  هب  صاخ  نابیان  ياه  تیلاعف   
(3) .دوب یتدیقع  تارظانم 

ص 435. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 222. هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 2
ص 176. هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 3
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ترضح ياه  لیکو  یهدنامزاس  . 4

تالیکشت ، » تفرگ لکش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  شیپ  ناماما  نارود  رد  هک  یمهم  ياه  لکشت  زا  یکی   
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  نارود  لمحت  يارب  مدرم ، رتشیب  هچره  ندرک  هدامآ  يارب  ار  نامزاس  نیا  ناشیا  .دوب  تلاکو »

دارفا هدـهع  هب  ار  روما  هدرک ، مک  میقتـسم ، ههجاوم  زا  ات  دندیـشوک  یم  رتشیب  هچ  ره  ور  نیا  زا  دـندروآ ؛ دوجو  هب  فیرـشلا  هجرف 
.دنراذگب هتسیاش 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  نامز  رد  اّما  دـمآ ؛ دـیدپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نامز  رد  یمـسر  روط  هب  تالیکـشت ، نیا   
.دیسر دوخ  جوا  هب  فیرشلا 

ناماما ياه  نارود  زا  ناماما ، نایعیـش و  نایم  طابترا  يرارقرب  نوگانوگ و  یحاون  روما  هرادا  يارب  لیکو  نییعت  تسایـس  نیارباـنب ،  
نامز ماما  هک  دوب  یبیان  ماما ، اب  نالیکو  طابترا  روحم  دـش و  عطق  نامز ، ماما  اـب  ساـمت  نیا  تبیغ ، رـصع  رد  .تشاد  دوجو  نیـشیپ 

.درک یم  نییعت 

قطانم رد  لیکو  دـنچ  یهاگ  .دـش  یم  نییعت  یلیکو  يا ، هقطنم  ره  رد  ترورـض  هب  انب  دوب و  صخـشم  ًابیرقت  نیـشن  هعیـش  قطاـنم   
تباب هک  ار  یلاوما  الکو ، نیا  .درک  یم  نییعت  اه  نآ  يارب  صاخ  بیان  ای  ماـما و  هک  دـندوب  یلیکو  یتسرپرـس  تحت  رت ، کـچوک 

هب هتسیاب  دراوم  رد  ماما ، روتسد  قبط  زین  نانآ  دنداتـسرف و  یم  باّون  دزن  دادغب ، هب  ینوگانوگ  ياه  هویـش  هب  دنتفرگ ، یم  تاهوجو 
.دنتفرگ یم  راک 

« ناّطق دمحا  نب  دمحم   » هک نانچ  دننک ؛ تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  راب  کی  يارب  نالیکو  زا  یخرب  دوب  نکمم  يدراوم  رد   
هفیظو ماجنا  ماما ، صاخ  بیان  رظن  تحت  ناـنآ  لومعم ، روط  هب  اـما   (1) .دـش لیان  ماما  تاقالم  هب  مود ) بیان  رفعجوبا  نالیکو  زا  )

« حور نب  نیـسح   » يو هب  نانآ  نیرت  کیدزن  هک  تشاد  دادـغب  رد  لیکو  هد  رفعجوبا ، یمق ، لیتم  نب  دـمحا  لقن  رباـنب  .دـندرک  یم 
نیـشناج يو  يرایـسب ، دـید  زا  هک  هدوب  لیتم » نب  دـمحا  نب  رفعج  ، » يو ناـکیدزن  رگید  زا  .دـش  موس  بیاـن  وا  زا  سپ  هک   (2) دوب

تفایرد نانآ  زا  ییاه  ضبق  نالیکو ، هب  هدش  هداد  لاوما  ربارب  رد  دوش  یم  هتسناد  رگید ، یتیاور  زا  .دوب  دهاوخ  رفعجوبا 

ص 442. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 225. هبیغلا ، ینامعن ، - 2
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، دیزگرب ینیشناج  هب  ار  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا ، هک  ینامز  .دندرک  یمن  تفایرد  ییاه  ضبق  نینچ  صاخ ، بیان  زا  اّما  دش ؛ یم 
(1) .دنهاوخن ییاه  ضبق  يو  زا  داد  روتسد 

: زا دندوب  ترابع  نالیکو ، نیا  زا  یخرب 

؛) مق رد  لیکو   ) قاحسا نب  دمحا  . 1

؛) روباشین رد  بیان   ) ناذاش نب  دمحم  . 2

؛ صفح نب  دمحم  . 3

؛) نادمه رد  لیکو   ) ینادمه حلاص  نب  دمحم  . 4

؛) ناجیابرذآ رد  لیکو   ) الع نب  مساق  . 5

)(2)؛ ير رد  لیکو   ) يدسا رفعج  نب  دمحم  نیسحلاوبا  . 6

؛ ینادمه دمحم  نب  میهاربا  . 7

؛) زاوها رد  لیکو   ) رایزهم نب  میهاربا  . 8

؛ رایزهم نب  میهاربا  نب  دمحم  . 9

؛ یمق عسی  نب  هزمح  نبدمحا  . 10

؛ قاحسا نب  مساق  نب  دوواد  . 11

؛ لالب نب  یلع  نب  دمحم  . 12

؛ یئانجو دمحموبا  . 13

؛ ینیوزق مناغ  یبا  نب  هّللادبع  . 14

؛ يرفوزب یلع  نب  نیسح  . 15

؛ یئاتربع لاله  نب  دمحا  . 16
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(3) .دادغب رد  لیکو  ءاشو »  » هب بقلم  دیزی  نب  زجاح  . 17

هیلع نامز   ماما  صاـخ  باون  یناگدـنز  نوماریپ  یـشهوژپ  یلع , هدازراـفغ ، ص 236 ؛ هعیـش ، ناماما  یـسایس  يرکف و  تاـیح  - 1
ص 85. مالسلا ، 

16 باب 43 ، ح 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ح 391 ؛ ص 415 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 2
.هبیغلا باتک  همعنلا ؛ مامت  نیدلا و  لامک  یشک ؛ لاجر  ك.ر : - 3
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رانک رب  ماما  تلاکو  زا  فرحنم و  لاله  نبدـمحا  ینادـمه و  حـلاص  نب  دـمحم  لـالب ، نب  یلع  نب  دـمحم  دارفا  نیا  زا  نت  هس  هتبلا 
.دندش

اربک تبیغ  يارب  نایعیش  ندرک  هدامآ  . 5

تداع و  اربک » تبیغ   » يارب یمومع  ناهذا  ندرک  هداـمآ  بیاـن  نیرخآ  هژیوب  هناـگراهچ  يارفـس  یـساسا  ياـه  تیلوؤسم  زا  یکی   
.دوب تبیغ  عوضوم  رد  ندش  ریگلفاغ  زا  يریگولج  ماما و  یتسیز  ناهنپ  هب  مدرم  یجیردت  نداد 

یمومع راکفا  فارحنا  ترـضح و  نآ  دوجو  قلطم  راکنا  ثعاب  اسب  هچ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهگان  تبیغ 
دندش و لیان  ضرغ  فده و  نیا  هب  ارغـص ، تبیغ  نارود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  ناگدنیامن  .دـش  یم 

.دنتخاس هدامآ  اربک » تبیغ   » يارب ار  یمومع  ناهذا  راکفا و 

نایعیش یعامتجا  حلاصم  ظفح  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  نارادفرط  نارادتسود و  يربهر  . 6

تسناوت مالسلا  هیلع  نامز  ماما  .دش  رپ  دوب ، هدش  ادیپ  نایعیش  عامتجا  رد  ماما ، نادقف  روضح و  مدع  هطساو  هب  هک  يدوبمک  ألخ و   
.درک ناربج  ار  دوخ  میقتسم  روضح  مدع  زا  یشان  ياه  تراسخ  هدرک و  لامعا  هعماج  رد  ار  شیوخ  يربهر  صاخ  نابیان  هلیسو  هب 

درک و ظفح  یـسایس  یعامتجا و  طیارـش  نیرت  هدیچیپ  نیرت و  تخـس  رد  ار  نارادتـسود  نامز و  نآ  عامتجا  حلاصم  ترـضح ، نآ 
(1) .دنوش یشالتم  هدش و  فرحنم  نایعیش  تشاذگن 

نایعیش ندش  هورگ  هورگ  ییارگ و  هقرف  زا  يریگولج  . 7

زا هتـسد  نآ  هراوـمه  ناـشیا  .دـنراد  نوـصم  رتـشیب  یگدـنکارپ  زا  ار  نایعیـش  هک  دوـب  نیا  صاـخ ، ناـبیان  مهم  ياـه  تیلوؤـسم  زا 
دوش و یم  متخ  هدزاود  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  عومجم  تشاد  تلالد  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربماـیپ و  ياـهراتفگ 

.دندرک یم  نایب  درک ، دهاوخ  تبیغ  نانآ  نیسپاو 

هدرک و رتمک  ار  عّیشت  بتکم  رد  هدمآ  دیدپ  تاباعشنا  دنتسناوت  دنتفای و  تسد  يریگمشچ  يزوریپ  هب  هلحرم ، نیا  رد  صاخ  باّون   
.دنناسرب لقا  دح  هب  تیاهن ، رد 

ص 426. يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  دمحم , دّیس  ردص ، -  . 1
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تباین نیغورد  نایعدم  اب  هزرابم  . 8

اب ماما  ياه  تیاده  اب  هدـمع ، روط  هب  هزرابم  نیا  .دوب  تباین  نیغورد  نایعدـم  اب  هزرابم  صاخ ، نابیان  مهم  ياه  تیلوؤسم  زا  یکی 
(1) .تفرگ یم  تروص  ترضح  نآ  فرط  زا  تاعیقوت  رودص 

مزال دراوم  رد  نآ  فرصم  ماما و  هب  قلعتم  لاوما  نتفرگ  . 9

هک يدراوم  رد  تفرگ و  یم  لیوحت  ار  ترـضح  هب  قلعتم  لاوما  هوجو و  دوخ ، ترافـس  نارود  رد  ماما ، صاـخ  باّون  زا  مادـک  ره 
.درک یم  فرصم  داد ، یم  روتسد  ماما 

ص 244. هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 1
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  هدرب ، مان  ار  ارغص  تبیغ  ياه  یگژیو  زا  یگژیو  ود  . 1

.دینک نایب  ار  ارغص  تبیغ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  صاخ  تباین  . 2

.دیهد حیضوت  رصتخم  تروص  هب  هناگراهچ  باون  زا  کی  ره  هرابرد  . 3

.دیهد حیضوت  ار  صاخ  باون  فیاظو  زا  هفیظو  راهچ  . 4

.دییربب مان  ار  ارغص  تبیغ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يالکو  زا  رفن  جنپ  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1371 فراعم ، کین  نارهت ، هدازراختفا ، نسح  دّیس  همجرت  يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دّیس  . 1

.ش  1375 غوبن ، مق ، مالسلا ،  هیلع  نامز  ماما  صاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  هداز ، رافغ  یلع  . 2

.ش  1383 روضح ، مق ، تبیغ ، رصع  خیرات  نارگید ، ییاقآدّیسروپ و  دوعسم  . 3

.ش  1379 دوعوم ، نارهت ، نورق ، زارف  رب  يربهر  ردص ، رقاب  دمحم  دّیس  . 4

1377 ریبکریما ، نارهت ، یهللا ، تیآ  یقت  دمحم  دّیـس  همجرت  مالـسلا ،  هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات  نیـسح ، مساج  . 5
.ش
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  شیامرف  مشش : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: رد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  شیامرف 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  اب  یگدنز  نارود  . 1

تبیغ نارود  . 2

تاعیقوت  

اهاعد  

اه همانترایز   

روهظ ناورد  . 3
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دمآرد شیپ 

مهیلع موصعم  نایاوشیپ  هیقب  اب  هسیاقم  رد  تسا ، هدش  ثعاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یتسیز  ناهنپ  هچرگا 
هچ ره  دیاب  یم  هک  تسا  ییاهب  نارگ  ثاریم  تسا  تسد  رد  هچنآ  اّما  دـسرب ؛ ام  تسد  هب  ترـضح  نآ  زا  يرتمک  نانخـس  مالـسلا 

.درک هجوت  نآ  نیماضم  هب  يرادساپ و  نآ ، زا  رتهب ،

، دیاب یم  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  نانخس  مامت  دننامه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نانخـس  تسین  یکـش  هتبلا 
نیا نومـضم  يادـنلب  دراوم ، يا  هراـپ  رد  تسا  نشور  .دریگ  رارق  تقد  یـسررب و  دروـم  تلـالد  تهج  زا  مه  دنـس و  تهج  زا  مه 
هتبلا .دیآ  یم  رب  طوبرم  ناسانشراک  تسد  زا  طقف  راک  نیا  تشاد ، هجوت  دیاب  اّما  دنک ؛ یم  زاین  یب  دنـس ، یـسررب  زا  ار  ام  نانخس ،

.تسا شریذپ  لباق  ریغ  هک  دوش  یم  هداد  تبسن  ترضح  نآ  هب  ینانخس  زین  دراوم  یخرب  رد 

موصعم ياوشیپ  نیرخآ  دنمشزرا  ياه  هتشون  نانخـس و  زا  ییاه  شخب  هب  هاتوک  تسا  یهاگن  دوش ، یم  لابند  سرد  نیا  رد  هچنآ   
 . مالسلا هیلع 

نارود زین  دوخ و  راوگرزب  ردـپ  نارود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  ییاه  تیدودـحم  مامت  هب  هجوت  اـب 
زا اهانگنت ، همه  نیا  دوجو  اب  اّما  دشاب ؛ هدیسر  ام  تسد  هب  ترـضح  نآ  زا  یناوارف  بلاطم  تشاد  راظتنا  دیابن  تشاد ، ارغـص  تبیغ 

.تسا اشگ  راک  مهم و  رایسب  هک  هدنام  راگدای  هب  یتکرب  رپ  راثآ  ترضح ، نآ 

: درک میسقت  هعومجم  هس  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  شیامرف  ناوت  یم  یّلک ، هاگن  کی  رد 
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تماما زاغآ  ات  تدالو  زا  تسخن : هعومجم 

نآ زا  دنچ  ینانخس  تدم ، نیا  رد  .دبای  یم  نایاپ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  اب  زاغآ و  ترضح  نآ  تدالو  اب  نارود ، نیا   
.میزادرپ یم  اه  نآ  زا  یخرب  نایب  هب  هک  هدش  لقن  راوگرزب 

ترضح نآ  زا  یتمارک  هک  تسا  تدالو  زا  سپ  یتاظحل  ترضح  نآ  شیامرف  تسا ، تسد  رد  نارود  نیا  رد  هک  ینخس  نیتسخن   
.تسا هدش  دای 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترـضح  تدالو  بش  تیاکح  زا  یـشخب  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  یمارگ  رتخد  همیکح   
: تسا هدروآ 

ار دنزرف  دوشگ و  ار  شتـسد  فک  ود  وا  .مدرب  يو  دزن  ار  وا  روآ .» نم  دزن  ار  مدنزرف  همع ! يا  : » دومرف دنلب  يادص  اب  دـمحموبا  ... 
شوگ و نامـشچ و  رب  ار  شتـسد  تشاذـگ و  وا  ناـهد  رد  ار  شناـبز  سپ  .داـهن  دوـخ  هنیـس  هب  ار  وا  ياـپ  ود  داد و  رارق  نآ  ناـیم 

: تفگ هدوشگ ، نخس  هب  بل  دازون  يوگ .» نخس  مدنزرف ! يا  : » دومرف سپس  .دیشک  يو  لصافم 

دورد مالـسلا  مهیلع  ناـماما  نینمؤملاریما و  رب  سپـس  ِهّللا ؛» ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  َُهل َو  َکیِرَـشال  ُهَدْـحَو  هّللا  ـَِّالا  َهِلا  ـال  ْنَا  ُدَهْـشَا 
(1) .درک توکس  دیسر و  شردپ  رب  هک  نآ  ات  داتسرف 

: دنیوگ هیرام  میسن و  دنسیون : یم  دنس  رکذ  اب  قودص  خیش  یسوط و  خیش   

درک و هسطع  هاگ  نآ  .درک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  هراشا  تشگنا  ود  داهن و  نیمز  رب  وناز  ود  دـمآ ، ایند  هب  نامزلا  بحاـص  نوچ 
: دومرف

؛(2) ُّکَّشلا َلاََزل  ماَلَْکلا  ِیف  اََنل  َنِذُأ  َْول  ٌهَضِحاَد َو  ِهَّللا  َهَّجُح  َّنَأ  ُهَمَلَّظلا  ِتَمَعَز  ِِهلآ  دمحم َو  یلَع  ُهَّللا  یّلَص  َنیَملاعلا َو  ِّبَر  ِهللاُدْمَْحلَا 

، یلبرا ص 238 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط , خیـش  ك.ر : نینچمه  ح 1 ؛ باب 42 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیـش  - 1
ص 449. ج 2 ، مالسلا ،  مهیلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک 

: ك.ر نینچمه  ح 5 ؛ باب 42 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ح 211 ؛ ص 244 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 2
ح 2. ص 457 ، ج 10 ، حئارجلاو ، جئارخلا  يدنوار ،
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رگا .تسا  هتفر  نایم  زا  ادخ  تّجح  دنا  هتشادنپ  ناراکمتس  .دتسرف  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  دنوادخ  ار و  نایناهج  راگدرورپ  ساپس 
.تفر یم  نایم  زا  اهدیدرت  دوب ، نتفگ  نخس  رد  هزاجا  ام  يارب 

یبرع نابز  هب  ترضح  نآ  .تسا  قاحسا » نب  دمحا   » تیاکح رد  دوجوم  بلطم  نارود ، نیا  رد  ترضح  نآ  ياه  شیامرف  هلمج  زا 
: دومرف يو  هب  حیصف 

؛ ِِهئادعَا نِم  مقتنملا  ِهِضرَا َو  یف  هللا  ُهیَقب  اَنَا 

هناشن يوجو  تسج  ندید ، زا  سپ  قاحـسا ! نب  دمحا  يا.متـسه  وا  نانمـشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  وا و  نیمز  رب  دنوادخ  هدنام  یقاب  نم 
.... (1)« نکم

تبیغ نارود  نانخس  مود : هعومجم 

هراشا

.تسا هدش  میسقت  اربک  تبیغ  ارغص و  تبیغ  ناونع  اب  توافتم  شخب  ود  هب  هرود  نیا  دش ، دای  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نآ 

هتـشاذگ راگدای  هب  صاخ ، ناریفـس  هطـساو  هب  یناوارف  نانخـس  اه و  مایپ  تسخن ، تبیغ  نارود  رد  ترـضح  نآ  هک  تسین  یّکـش   
تبیغ نارود  رد  ترـضح ، نآ  زا  نخـس  لقن  تاقالم و  ياعدا  شریذـپ  رب  يدامتعا  لباق  نشور و  لیلد  ام  هک  اج  نآ  زا  اـّما  تسا ؛

.میزادرپ یم  ارغص  تبیغ  نارود  رد  ترضح  نآ  راثآ  یسررب  هب  طقف  میرادن ، تسد  رد  اربک 

یهافش تروص  هب  زین  یبلاطم  هچ  رگا  تسا ؛ هدوب  عیقوت  تروص  هب  هدمع  روط  هب  هدیـسر ، تسد  هب  نارود  نیا  رد  هچنآ  هعومجم   
.تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا 

.میهد یم  همادا  اه  همانترایز  اهاعد و  تاعیقوت ، ياه : ناونع  اب  ار  ثحب  نونکا 

تاعیقوت

هراشا

بوتکم ياـه  خـساپ   » نینچمه .تسا  هتـشون » هماـن و  لـیذ  رد  یتراـبع  نتـشون  «، » ندرک ناـشن  ار  هماـن   » ياـنعم هب  تغل  رد  عیقوت » »
(2) .دوش یم  ناشیا  زا  هک  یبتک  ياه  تساوخرد  اه و  شسرپ  هب  نادرمتلود  ناگرزب و 

ص80. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 7145. ج 5 ، همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  - 2
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هتـشاد و جاور  یـسیون » عیقوت  ، » نایاورنامرف نامکاح و  نیب  رود  ياه  نامز  زا  دـیآ ، یم  تسد  هب  یخیرات  ياـه  هتـشون  یـسررب  زا 
یهقف و ییاور ، عبانم  رد  نیـشیپ ، دراوم  رب  نوزفا  .تسا  هدـش  طبـض  تبث و  یخیرات  ياه  نتم  رد  اه  نآ  تاعیقوت  زا  یناوارف  دراوم 

ینید نایاوشیپ  ياه  هتشون  زا  یتمسق  هب  هدمع ، روط  هب  اه  باتک  نیا  رد  عیقوت  .دروخ  یم  مشچ  هب  عیقوت  زا  نخس  زین  هعیش  یخیرات 
.دنا هدومرف  موقرم  دوخ  ناوریپ  يارب  هک  تسا  هدش  قالطا  مالسلا  مهیلع 

نیسپاو تاعیقوت  هب  نهذ  دیآ ، یم  نایم  هب  عیقوت »  » زا نخس  هک  یماگنه  ّتیودهم ، عبانم  رد  تاعیقوت  رتشیب  دربراک  ببس  هب  هزورما 
هتـشون زین  رگید  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  اما  دوش ؛ یم  فرـصنم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  موصعم ، ياوشیپ 

(1) .تسا هدش  رداص  عیقوت »  » ناونع اب  ییاه 

تاعیقوت رودص  یگنوگچ 

تسد رد  ینشور  یهاگآ  قیقد  روط  هب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يوس  زا  تاعیقوت  رودص  یگنوگچ  هرابرد 
: تفگ ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  رداـص  اـسآ  هزجعم  يا  هنوـگ  هب  تاـعیقوت ، نیا  زا  يرایـسب  کـش ، نودـب  اـما  تسین ؛

.تسا هتفرگن  تروص  یلومعم  صخش  زا  يداع و  وحن  هب  اه  نآ  رودص 

.درک هراشا  تسا  هدیسر  هراب  نیا  رد  هک  یتیاکح  هب  ناوت  یم  هنومن ، يارب 

زا یکی  اـب  ثحب  ماـگنه  يزور  .تشادـن  لوـبق  ار  حور » نب  نیـسح   » تباـین هک  دوـب  نایعیـش  زا  یکی  یلـصوم » لـضف  نـب  دـمحم  »
قفاوت هنامرحم  ًالماک  یبلطم  رب  نانآ  .دـندمآرب  ماما  بیان  ندومزآ  ددـص  رد  وا ، داهنـشیپ  هب  انب  و  انجو ) یلع  نب  نسح   ) شناتـسود

نآ يور  رب  ار  یبلاطم  بکرم ، نودب  ملق  اب  سپس  .دیـشارت  یملق  درک و  ادج  یلـصوم  رتفد  زا  يذغاک  انجو  یلع  نب  نسح  .دندرک 
.داتسرف حور  نب  نیسح  دزن  راکتمدخ  هلیسو  هب  درک و  رهم  ار  دیفس  ذغاک  نآ  تشون و  هقرو 

هداتـسرف هقرو  نامه  رد  ًاقیقد  هک  دـمآ  دراو  همان  خـساپ  دوب ، ندروخ  اذـغ  لوغـشم  لضف  نب  دـمحم  هک  یلاح  رد  زور  نامه  رهظ   
انجو نب  نسح  هارمه  دوب ، هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  تخـس  هک  یلاح  رد  لضف ، نب  دمحم  .دوب  هدش  هتـشون  بکرم  اب  اه  خساپ  هدـش ،

رضحم هب 

ح 4. ص 145 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک , ص 36 ؛ ج 3 ، مالسلا ،  مهیلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، - 1
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(1) .درک یهاوخرذع  دوخ  تسردان  نامگ  ببس  هب  ترضح  نآ  زا  دش و  دراو  حور  نب  نیسح 

نتم رد  دش ، هراشا  نآ  هنومن  کی  هب  هک  تاعیقوت  رودص  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ياه  تمارک  رب  نوزفا 
تاقافتا هدـنیآ ، ثداوح  زا  یبیغ ، یـشخب  یهاگآ  تروص  هب  رتشیب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  تمارک  زا  یناوارف  دراوم  زین ، تاـعیقوت 

.دشاب یم  نآ  دننام  نارامیب و  يافش  یناهنپ ،

هدـش ییوگدـب  تقو ، بصاغ  هفیلخ  دزن  ترـضح ، ناگدـنیامن  الکو و  هرابرد  هک  دـش  رداص  هاگ  نآ  تاعیقوت ، نیا  زا  هنومن  کی 
یسک رگا  .دنتسرفب  یسوساج  هب  الکو  دزن  لوپ  هارمه  ار  یسانشان  دارفا  داد  روتسد  نانآ ، يریگتـسد  ییاسانـش و  يارب  هفیلخ ، .دوب 

.دننک ریگتسد  ار  وا  تفریذپ ، يزیچ  اه  نآ  زا 

چیه تحت  سک و  چـیه  زا  دومرف  يروتـسد  اه ، لیکو  مامت  هب  باطخ  یعیقوت  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 
(2) .دنهد ناشن  عالطا  یب  ار  دوخ  دنریذپن و  يزیچ  یطیارش 

نیمظاک البرک و  ترایز  زا  ار  نایعیـش  یعیقوت ، رودـص  اب  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  يرگید  يارجاـم  رد   
وا دنشاب و  شنیمک  رد  دور ، ترایز  هب  سک  ره  دوب  هداد  روتـسد  عقوم ، نآ  رد  هفیلخ  دش  هتـسناد  هام ، دنچ  زا  سپ  .تشاد  رذحرب 

(3) .دننک ریگتسد  ار 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  طخ  هب  تاعیقوت  رتشیب 

هک يدارفا  زا  يا  هدع  تفگ : دیاب  هدوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  كرابم  طخ  هب  تاعیقوت  ایآ  هک  نیا  هرابرد 
هنومن هب  لیذ ، رد  .تسا  ترضح  نآ  فیرش  طخ  هب  اه  هتشون  نیا  زا  یخرب  دنا  هدرک  حیرصت  دنا ، هدومن  لقن  تیاور و  ار  اه  عیقوت 

: دوش یم  هراشا  نآ  زا  ییاه 

: تسا هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  ار  هلمج  نیا  عیقوت ، کی  يوار  زا  لقن  هب  یسوط  خیش  . 1

هدنشخب دنوادخ  مان  هب  هک : تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  طخ  هب  نانآ ، هتشون  خساپ  رد 

ح 264. ص 315 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  - 1
ح 30. ص 525 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک , خیش  - 2
ح 31. ص 525 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک , خیش  - 3
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دب تبقاع  زا  ار  امـش  ام و  دنک و  اطع  نیقی  حور  امـش  ام و  هب  دشخب و  تمالـس  اه  هنتف  یهارمگ و  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ  نابرهم ؛
(1) دهد .»...! هانپ 

: دیوگ یم  يرمع  نامثع  نب  دمحم  تسا ، هدرک  لقن  قودص ؛ خیش  . 2

؛  ...ُُهفِْرعَن ِهِّطَِخب  ٌعِیقَوت  َجَرَخ 

(2) ....دش جراخ  میتخانش ، یم  ار  نآ  ام  هک  یطخ  هب  یعیقوت 

نآ رد  هک  ار  يا  همان  خساپ  مدرک  شهاوخ  يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا  دیوگ : بوقعی  نب  قاحسا  تسا ؛ هدرک  لقن  نینچمه  يو  . 3
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمّزلا  بحاـص  ناـمیالوم  طـخ  هب  عیقوت  رد  سپ  .دـناسرب  نم  هب  مدوـب ، هدرک  شـسرپ  یلکـشم  لـیاسم  زا 

: دوب هدش  دراو  فیرشلا 

؛ مدوخ ناگدازومع  نادناخ و  زا  نم  نارکنم  رما  هب  عجار  درادب ! ترادیاپ  دنک و  تیاده  تیادخ  هک  يدیسرپ  نآ  هرابرد  هچنآ  اما 
تـسا مالـسلا  هیلع  حون  دنزرف  هار  وا  هار  تسین و  نم  زا  دشاب ، رکنم  ارم  سکره  تسین و  يدنواشیوخ  یـسک  ادخ و  نایم  هک  نادب 

(3) ....تسا فسوی  ناردارب  هار  شنادنزرف ، رفعج و  میومع  هار  اما 

دوخ طخ  هب  اه ، نآ  رتشیب  ای  تاعیقوت  همه  دـنا  هتـشاد  نانیمطا  ثدـحم ، ناگرزب  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  هدـشدای  ياه  تراـبع 
.تسا هدش  هتشاگن  ترضح 

هار زا  طقف  ترضح ، اب  يراتشون  طابترا  دش و  یم  رداص  دارفا  يارب  ارغـص ، تبیغ  نارود  رد  صاخ  باون  هلیـسو  هب  تاعیقوت ، نیا   
زا دنداتسرف و  یم  ماما  بیان  دزن  ار  نارگید  دوخ و  ياه  همان  ترـضح ، نآ  ياه  لیکو  یتح  هک  یتروص  هب  دوب ؛ ریذپ  ناکما  نانآ 
هب تسناوت  یم  سک  ره  هچنانچ  هنرگو  تسا ؛ نیمه  زین  صاخ  تباـین  هفـسلف  یـساسا ، روط  هب  .دـندرک  یم  تفاـیرد  خـساپ  ناـشیا 

.دوبن صاخ  بیان  هب  يزاین  رگید  دیآ ، لیان  عیقوت  نتفرگ  فرش 

هللا لجع  رمالا  بحاص  هیحان  زا  هدـش  رداص  تاعیقوت  هک  دـنرواب  نیا  رب  ینید  نادنمـشناد  رتشیب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآداـی 
صاخ باون  تباین  ارغص و  تبیغ  نارود  رد  طقف  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ص 285. ج 1 ، یفاک ، ینیلک , خیش  - 1
ح 3. ص 160 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
ح 4. ص 160 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 3
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زا اه  نآ  رودص  هب  درک و  دامتعا  نادنچ  نارود  نیا  زا  سپ  هدش  رداص  تاعیقوت  زا  هتـسد  نآ  هب  ناوت  یمن  ناس  نیدب  تسا و  هدوب 
.تفای نانیمطا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  فرط 

: تسا رارق  نیا  زا  هدش ، هداد  تبسن  ترضح  نآ  هب  ارغص  تبیغ  نارود  زا  سپ  هک  اه  هتشون  نیا  زا  یخرب   

.تسا هدیسر  دیفم  خیش  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  فرط  زا  هدش  هتفگ  هک  ییاه  همان  . 1 

زا سپ  لاس  دص  کی  رب  نوزفا  دنـس ، نودب  مشـش ،) نرق  ناملاع  زا   ) یـسربط روصنموبا  هلیـسو  هب  راب ، نیتسخن  يارب  تاعیقوت  نیا   
هدرک و هراشا  نآ  هب  يافوتم 588ق )  ) بوشآ رهـش  نبا  يو ، درگاش  هاگ  نآ  .تسا  هدش  لقن  جاجتحا  باتک  رد  دیفم ، خیـش  تافو 

هلیـسو هب  اه  همان  نیا  هدـش : هتفگ  باتک  نآ  رد  .تسا  هدرک  حرطم  ار  اه  نآ  بوشآ  رهـش  نبا  درگاش  يافوتم 600ق )  ) قیرطب نبا 
(1) .تسا هدشن  رکذ  صخش  نآ  مان  یلو  دیسر ؛ یم  دیفم  خیش  هب  يدامتعا  دروم  صخش 

، یـشاجن سیردا ، نبا  یـضترم ، دّیـس  اه : نآ  هلمج  زا  دیفم ، خیـش  نادرگاش  هک  تسا  نیا  دنک  یم  رت  يّدـج  ار  دـیدرت  نیا  هچنآ   
حرش رتشیب  هتـشاد و  یناوارف  تافیلأت  هک  نیا  اب  ...و  یملید  زیزعلادبع  نبرالـس  یکجارک ، حتفلاوبا  يرفعج ، یلعیوبا  یـسوط ، خیش 
هجوت اب  دوب ، هدیسر  دیفم  خیش  هب  ینانخس  نینچ  رگا  هک  یلاح  رد  (2) ؛ دنا هدرکن  هراشا  تاعیقوت  نیا  هب  زگره  دنا  هدوب  راگن  لاح 

.(3) دندرک یم  لقن  وا ، نادرگاش  متح ، روط  هب  نآ ، نایاش  ّتیمها  هب 

هک تسا  لمأت  ياج  .تسا  هدرکن  اه  همان  نیا  هب  يا  هراشا  چیه  دوخ ، ناوارف  دنمشزرا و  راثآ  رد  زین  دیفم  خیش  دوخ  نآ ، رب  نوزفا   
(4) .دننک یم  يراشفاپ  نانخس  نیا  ندوب  عیقوت  رب  یخرب  هنوگچ 

ص 497. جاجتحالا ، یلع ، نبدمحا  یسربط ، - 1
ص 98. مالسلا ،  هیلع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون , زا  یهورگ  ك.ر : - 2

ص152. ش18 , راظتنا , همانلصف  یسبط , نیدلا  مجن  هصاخ , تباین  ترافس و  هلاقم : ك.ر : - 3
اما دوش ؛ یم  بوسحم  خیـش  يارب  یگرزب  لضف  دیفم , خیـش  يارب  ترـضح  همان  تابثا  هک  تسا  يرورـض  بلطم  نیا  يروآدای  - 4

نایم زا  یگرزب  رایسب  نادنمشناد  هک  نیا  هچ  .دهاک  یمن  یمالسا  گرزب  تیـصخش  نآ  دنلب  عیفر و  ماقم  زا  يزیچ  زگره  نآ ، یفن 
.تسا هدشن  اعدا  اهنآ  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يوس  زا  همان  ندیسر  زگره  هک  دنتسه  هعیش  ياملع 
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.دنا هدرک  دیدرت  تاعیقوت ، نیا  رد  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  رد  ییوخ  ياقآ  دوخ و  یلاجر  باتک  رد  زین  ییابطابط  مولعلا  رحب  هماّلع   
ثداوح زا  سپ  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  هچنآ  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  نآ  یتسرد  رب  لـیلد  هدـنیآ  ثداوح  زا  تاـعیقوت  نیا  ینیب  شیپ 

.دراد دوجو  اه  نآ  لعج  ناکما  هک  هدوب 

يرتشوش یفوک  دمحم  خیش  موحرم  هلیسو  هب  یناهفصا  نسحلاوبا  دّیـس  هّللا  تیآ  موحرم  يارب  هک  ار  یمایپ  ناگدنـسیون ، یخرب  . 2
.دنا هدرک  رکذ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نانخس  تاعیقوت و  رامش  رد  تسا ، هدش  لقن 

: تسا هدمآ  نینچ  همان  نیا  رد   

وت اب  دـنناوتب  رت  عیرـس  مدرم  ات   ] هدـب رارق  هناخ  دورو  رد  لـحم  رد  ار  شیوخ  نتـسشن  لـحم  راذـگب و  مدرم ]  ] راـیتخا رد  ار  تدوخ 
(1) .مینک یم  يرای  ار  وت  ام  روآ ؛ رب  ار  مدرم  جیاوح  و  دننک ] ادیپ  طابترا 

تـسد ناونع  هب  اهزور  نیا  هک  ییاه  هتـشون  یخرب  مییوگب  هک  تسین  نیا  هب  يزاین  تاحیـضوت ، نیا  اب  تاـعیقوت و  شخب  ناـیاپ  رد 
فرط زا  اهراک ، نیا  تسا  نکمم  هک  دـیامن  یمن  دـیعب  لامتحا  نیا  .درادـن و  یـساسا  هیاپ و  چـیه  دوش  یم  هئارا  ترـضح  نآ  طخ 

.دشاب هدش  ماجنا  هعیش  كانبات  هرهچ  نتخاس  شودخم  يارب  نانمشد و 

یخرب زا  اّما  تسین ؛ تسد  رد  ینشور  نخس  ارغـص ، تبیغ  رـصع  رد  تاعیقوت  رودص  یگنوگچ  هرابرد  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه   
ار ناگدننک  هعجارم  ياه  تساوخرد  اه و  شسرپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناریفس  دوش ، یم  هدافتسا  اه  لقن 

زین یهاگ  .دمآ  یم  اج  کی  دش ، یم  رداص  زور  هس  فرظ  رثکادـح  هک  اه  نآ  خـساپ  هاگ  نآ  .دنتـشون  یم  تبون  هب  هگرب  کی  رد 
هب يروضح  تروص  هب  ای  دنتشاگن  یم  ار  نآ  دوخ ، ملق  هب  نانآ  هدش و  هتفگ  صاخ  باّون  هب  یهافـش ، تروص  هب  اه  شـسرپ  خساپ 
.دش یمن  رداص  یخساپ  ًالصا  دنتسناد  یم  ترضح  هک  یتحلصم  ببس  هب  زین  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  .دنداد  یم  خساپ  هدننک  شـسرپ 

.تسا هدش  رداص  دشاب ، یشسرپ  هب  خساپ  رد  هک  نیا  نودب  ییادتبا و  تروص  هب  زین  تاعیقوت  زا  یخرب 

ص 170. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هّللا  هیقب  ترضح  تاشیامرف  هعومجم  دمحم ، يزاریش ، یمداخ  ك.ر : - 1
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ياه همانرب  یتیبرت و  روما  ات  هتفرگ  ینید  قیاقح  فراعم و  زا  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  یعیـسو  هرتسگ  تاعیقوت ، رد  جردـنم  تاعوضوم   
 . ...و یعامتجا  يدرف و  یگدنز 

اهاعد

هراشا

رد نآ ، ّتیمها  ظاـحل  هب  اـّما  دوـش ؛ یم  بوـسحم  ترـضح  نآ  تاـعیقوت  زا  تسا ، تسد  رد  ترـضح  نآ  زا  هـک  ییاـهاعد  یخرب 
.دریگ یم  رارق  هراشا  دروم  هناگادج  یشخب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  بوسنم  ياهاعد  زا  یخرب  ریز ، ياهاعد  دوش ، یم  هدافتـسا  هیعدا  ییاور و  ياه  باتک  زا   
: تسا فیرشلا 

حاتتفا ياعد  . 1

نیا زاغآ  رد  .تسا  حاتتفا  ياعد  هدـش ، لقن  ناضمر  هام  بش  ره  يارب  يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  زا  هک  ییاـهاعد  زا  یکی 
.(1) ...كِدْمَِحب َءاَنَّثلا  ُِحتَْتفَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  میناوخ : یم  هنوگ  نیا  اعد ،

تامس ياعد  . 2

یم تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  صاخ  بیان  هک  وا  هاگیاج  لیلد  هب  اما  تسا ؛ هدش  لقن  يرمع  زا  اعد  نیا 
.تسناد يوق  ار  ترضح  نآ  هب  اعد  نیا  تبسن  ناوت 

« هعمجلا موی  راهن  نم  هعاس  رخآ  هب  ءاعدلا  بحتسی  يرمعلا  نع  يورم  تامسلا  ءاعد   » ناونع اب  دجهتملا  حابـصم  رد  یـسوط  خیـش   
«. ...مظعالا میظعلا  کمساب  کلأسا  ینا  مهللا  : » میناوخ یم  نینچ  اعد  نیا  زاغآ  رد  .تسا  هدروآ 

« ...هعاطلا قیفوت  انقزرا  مهللا   » ياعد . 3

زا اعد ، نیا   (2) .تسا هتـسناد  بوسنم  ترـضح  نآ  هب  ار  اعد  نیا  مالـسلا »  هیلع  يدـهملا  نع  يورم   » ناونع اب  حابـصم  رد  یمعفک 
.دراد ییالاو  ّتیمها  نآ ، نیماضم  هب  لمع  ندناوخ و  رب  تموادم  هک  تسا  يدنمشزرا  رایسب  ياهاعد 

ص58. لابقالا , سواط , نب  دّیس  - 1
ص280. حابصملا , یلع , نب  میهاربا  یمعفک ، یلماع  - 2
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« ءالبلا مظع  مهللا   » جرف ياعد  . 4

رودص هب  يا  هراشا  اج  نآ  اّما  تسا ؛ هدرک  رکذ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زامن  یپ  رد  ار  اعد  نیا  عوبـسالا  لامج  رد  سوواط  نب  دّیس 
،(1) .تسا هدشن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  اعد  نیا 

بجر هام  ياهزور  ياعد  . 5

هدروآ ار  اعد  نیا  هسدقم  هیحان  زا  دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  زا  هدش  رداص  یعیقوت  ناونع  اب  دجهتملا  حابصم  رد  یسوط  خیـش  . 51
.(2)« ...هب كوعدی  ام  عیمج  یناعمب  کلئسا  ینا  مهللا  : » تسا نینچ  اعد  نیا  يادتبا  .تسا 

کلأـسا ینا  مـهللا  : » تـسا هنوـگ  نـیا  نآ  زاـغآ  هـک  هدـش  لـقن  ترــضح  نآ  زا  بـجر  هاـم  ياـهزور  رد  زین  يرگید  ياـعد  . 52
«. ...بجر یف  نیدولوملاب 

« ...روجسملا رحبلا  بر  عیفرلا و  یسرکلا  بر  میظعلا و  رونلا  بر  مهللا   » ياعد . 6

.تسا هدرمش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  هدش  رداص  ياهاعد  رامش  رد  ار  اعد  نیا  نیمالا  دلبلا  رد  یمعفک 

بارض نسحلاوبا  ياعد  . 7

.تسا هدش  رداص  یناهفصا  بارض  نسحلاوبا  يارب  هک  هدرک  بوسنم  ترـضح  نآ  هب  ار  ییاعد  دجهتملا  حابـصم  رد  یـسوط  خیش 
: میناوخ یم  هنوگ  نیا  اعد ، نیا  زاغآ  رد 

یَفَطْصُْملا ِقاَثیِْملا  ِیف  ِبَجَْتنُْملا  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّجُح  َنیِِّیبَّنلا َو  ِمَتاَخ  َنِیلَسْرُْملا َو  ِدِّیَس  دمحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
.(3) ...هَّللا ُنیِد  ِْهَیلِإ  ِضَّوَفُْملا  ِهَعاَفَّشِلل  یََجتْرُْملا  ِهاَجَّنِلل  ِلَّمَؤُْملا  ٍْبیَع  ِّلُک  ْنِم  يِرَْبلا ِء  ٍهَفآ  ِّلُک  ْنِم  ِرَّهَطُْملا  ِلاَلِّظلا  ِیف 

رد ترضح ، نآ  طسوت  لبق  نایاوشیپ  ياهاعد  یخرب  زین  تونق و  هژیو  هب  ترضح  نآ  ياه  شیاین  یخرب  نیـشیپ ، ياهاعد  رب  نوزفا 
.تسا هدمآ  لصفم  هیعدا  ياه  باتک 

ص176. حابصملا , ك.ر : زین  ص280 ؛ عوبسالا , لامج  سواط , نب  دّیس  - 1
ص646. لابقا , سواط , نب  دّیس  ك.ر : زین  - 2

ص406. دجهتملا , حابصم  یسوط , خیش  - 3
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اه همان  ترایز 

هراشا

نیا رد  .تسا  اه  نآ  نادـنزرف  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  ترایز  هتـشاد ، هژیو  هجوت  نآ  هب  هراومه  هعیـش  هک  یمهم  ياـهراک  زا  یکی 
همان ترایز  زا  یخرب  ور  نیا  زا  دربب ؛ هرهب  نید  ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  ناموصعم  نانخـس  زا  تسا  هدرک  شالت  هراومه  اه  ترایز 

.تسا هدش  لقن  نید  ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  تسا ، تسد  رد  هک  ییاه 

بوسنم ترضح  نآ  هب  هک  تسا  ییاه  همان  ترایز  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  گنـسنارگ  ثاریم  زا  یـشخب   
.تسا رارق  نیا  زا  اه  ترایز  نیا  زا  یخرب  .تسا 

سی لآ  ترایز  . 1

نیا لقان  يوار و  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاـص  ترـضح  روهـشم  ياـه  تراـیز  زا  یکی  سی ،» لآ   » تراـیز
هدرک دای  تسادق  یگرزب و  هب  وا  زا  ثیدح ، لاجر و  ناملاع  همه  هک  تسا  يریْمِح  رفعج  نب  هّللادـبع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترایز ،

(1) .دنا

مالس و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  ترتع   ) سی لآ  هب  لّوا  مالـس  تسا : هدش  زاغآ  مالـس  هس  تسیب و  اب  ترایز ، نیا   
.دشاب یم  ترـضح  نآ  صاخ  نیوانع  باقلا و  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هب  باطخ  کی  ره  يدـعب ، ياه 

هب ترایز  نید ، يایلوا  يارب  يرادافو  دهع  دیدجت  اه و  نآ  رب  ماما  نتفرگ  هاوگ  حیحص و  يداقتعا  لوصا  هب  رارقا  راهظا و  اب  سپس 
.دسر یم  نایاپ 

ار نآ  دوش  یم  تاقوا  همه  رد  تسا و  ترضح  نآ  ياه  ترایز  نیرتهب  لماک و  عماج و  ناملاع ، زا  یخرب  حیرصت  هب  ترایز ، نیا   
(2) .تسا هدش  لقن  ییاعد  یثیدح و  مهم  عماجم  رد  هدوب و  ربتعم  حیحص و  ترایز ، نیا  ياهدنس  .دناوخ 

رد یهورگ  روـط  هب  نآ  ندـناوخ  يارب  دـنراد و  تموادـم  نآ  زا  سپ  ياـعد  تراـیز و  نیا  ندـناوخ  هـب  نایعیـش  زا  یناوارف  عـمج 
.ددرگ یم  رازگرب  یصاخ  تاسلج  نیشن  هعیش  نوگانوگ  ياهرهش 

ص 492. ج 2 ، جاجتحالا ، یلع ، نبدمحا  یسربط ، - 1
ص 171. ج 53 ، راونالاراحب ، یسلجم , همالع  ص 364 ؛ ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ك.ر : - 2
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هسدقم هیحان  ترایز  . 2

زا یخرب  دـییأت  زین  دـنلب و  نیماضم  .تسا  هدـش  هداد  تبـسن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  هک  تسا  يا  همان  تراـیز 
، هدرک دیدرت  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هب  نآ  باستنا  هب  زین  یخرب  هچ  رگا   (1) دنک ، یم  تیوقت  ار  تبسن  نیا  هعیش ، ناملاع 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  زا  تراـیز  لـصا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم   (2) .دنا هتـسناد  یـضترم  دّیـس  تافیلأت  زا  ار  نآ 
(3) .تسا هدوزفا  نآ  هب  بسانت  هب  ار  ییاه  شخب  یضترم  دّیس  اما  هدش ؛ لقن  فیرشلا 

فاـصوا و رکذ  اـب  بـلغا  ناـنآ ، کـیاکی  ماـن  تـسا و  ـالبرک  نادیهــش  مالــسلا و  هـیلع  ادهــشلادّیس  هـب  باـطخ  تراــیز ، نـتم   
.تسا هدمآ  نآ  رد  نادیهش  نآ  نالتاق  یماسا  زین  ناشتایصوصخ و 

«. ...ٍلیلَس ِْریَخ  ِلْسَن  نِم  ٍلیتَق  َلَّوَا  ای  َکیَلَع  مالسلا  : » تسا هنوگ  نیا  ترایز ، زاغآ   

هدوب هعیش  ناگرزب  هجوت  دروم  نانچمه  هدرکن و  مک  نآ  زا  يزیچ  نیا ، یلو  تسا ؛ هدشن  رکذ  نانجلا  حیتافم  باتک  رد  ترایز  نیا 
.تسا

.دوش یم  هدناوخ  زین  اروشاع  ریغ  رد  هدش و  دراو  اروشاع  زور  يارب  اروشاع  ترایز  دننامه  هسدقم ، هیحان  ترایز   

، هسدقم هیحان  ترایز  دـنا : هدومرف  يدهـشم  نب  دـمحم  خیـش  هیحان و  ترایز  لقان  نیتسخن  هاگیاج  رد  دـیفم  خیـش  هطبار ، نیا  رد   
هقلطم ار  ترایز  نیا  یـسلجم ، همالع  سوواـط و  نب  دّیـس  یـضترم ، دّیـس  ریظن  رگید  ناـگرزب  یلو  تسا ؛ اروشاـع  زور  صوصخم 

.درک تئارق  ار  نآ  ناوت  یم  زین  رگید  نامز  ره  رد  ینعی ، ؛(4)  دنا هتسناد 

هیبجر ترایز  . 3

(5) .تسا هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  طسوت  ترایز ، نیا 

ص 328. ج 98 ، راونالاراحب ، یسلجم , همالع  - 1
«. ...یضَترُملا ِِدیَّسلا  فیلأت  ْنِم  ُهَّنَا  ُرِهاّظلاو  تسا : هتشون  تیاور  ردص  رد   » ح 38 ص 231 ، ج 98 ، راونالاراحب ، یسلجم , همالع  - 2

ح 38 ص 231 ، ج 98 ، راونالاراحب ، یسلجم , همالع  ك.ر : - 3
ح 9. ص 328 ، ج 98 ، راونالاراحب ، یسلجم , همالع  ك.ر : - 4

ص821. دجهتملا , حابصم  یسوط , خیش  - 5
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.دننک هعجارم  لصفم  ياه  باتک  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  هک  تسا  بوسنم  ترضح  نآ  هب  زین  يرگید  ياه  همان  ترایز  هتبلا   

روهظ نارود  نانخس  موس : هعومجم 

نانخس رد  اه  شیامرف  نیا  زا  يا  هراپ  اما  درک ؛ دهاوخ  داریا  ینانخس  هچ  ترـضح ، نآ  دوش  نشور  ات  تسا  هدماین  زونه  نامز ، نآ 
.تسا هدش  ییوگشیپ  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  یخرب 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

هاگ نآ  .دـسرب  دوخ  قح  هب  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  هداد ، هیکت  دوسالارجح "  " هب دوخ  تشپ  مئاق  منیب  یم  ایوگ  دـنگوس ! ادـخ  هب 
: دیامرف یم  مئاق ) )

اب حون  تیـصخش  اب  هطبار  رد  هک  نآ  مرترب و  مدآ  هب  وا  زا  نم  دـنادب  دـنک ، هلداجم  نم  اب  مدآ  ترـضح  هراـبرد  سک  ره  مدرم ! يا 
تبسن وا  زا  نم  دنک ، هلداجم  نم  اب  میهاربا  اب  طابترا  رد  دهاوخب  سک  ره  .متسه و  مدقم  حون  هب  تبـسن  وا  رب  نم  دنک ، هجاحم  نم 

نم ملسم  روط  هب  دنک ، هجاحم  نم  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیصخش  اب  دهاوخب  یـسک  رگا  ...مراد و  يرترب  میهاربا  هب 
دنوادخ نآرق  هب  یلوا  همه  زا  نم  دیامن ، هلداجم  نم  اب  نآرق  رد  دهاوخب  هک  سک  ره  متسه و  یلوا  وا  زا  دمحم  ترضح  هب  تبـسن 

(1) «. ...متسه

.دیامن یم  نایب  اراکشآ  نایناهج  مومع  يارب  ار  شیوخ  روهظ  ترضح ، هاگ  نآ 

ربتعم و ییاور  عبانم  زا  هدافتـسا  اب  کش  نودب  .تسا  یهلا  تجح  نیرخآ  یثیدـح  ثاریم  هعومجم  زا  یـشخب  طقف  دـش ، دای  هچنآ   
.تفرگ دهاوخ  رارق  سرتسد  رد  يرت  نوزفا  هدنزرا  راثآ  رتشیب ، ياه  یسررب 

ص204. ج2 , یمق , ریسفت  ص56 ؛ ج2 , یشایع , ریسفت  یتوافت : كدنا  اب  ص181 ؛ هبیغلا , ینامعن , - 1

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 134 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
http://www.ghaemiyeh.com


105 ص :

ییامزآدوخ

ار اه  نآ  هدرک  هراشا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نارود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نانخس  زا  نخس  ود  هب  . 1
.دیهد حیضوت 

حرـش فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تاـعیقوت  رودـص  یگنوگچ  هراـبرد  دوش ؟ یم  هتفگ  يزیچ  هچ  هب  عیقوت  . 2
.دیهد

.دیهد حیضوت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  بوسنم  ياهاعد  زا  اعد  هس  . 3

.دینک نایب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  هدش  رداص  ياه  همان  ترایز  زا  یکی  . 4

رارق هراشا  دروم  روهظ ، ماگنه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هبطخ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  یخرب  مالک  رد  . 5
.دیهد حیضوت  ار  نآ  .تسا  هتفرگ 

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش 1377 تلاسر ، مق ، مالسلا ،  هیلع  هّللا  هیقب  ترضح  تاشیامرف  هعومجم  يزاریش ، یمداخ  دمحم  . 1

.ق 1414 مالسلا ،  هیلع  یبتجملا  راد  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  تاملک  نم  راتخملا  يورغ ، دمحم  . 2

.ش 1379 نیلقثلاراد ، مق ، نایمیحر ، نیسح  دمحم  مجرتم : هّیودهم ، هفیحص  یناتسیس ، يدهتجم  یبتجم  دّیس  . 3

.م 1983 ءافولا ، توریب ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  هملک  يزاریش ، نسح  دّیس  . 4

.ش 1380 نارکمج ، دجسم  مق ، تاجن ، دیما و  مسجت  يردیح ، هللا  زیزع  . 5
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تبیغ رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  طابترا  متفه : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: هناگراهچ ياه  هاگدید 

؛ قلطم روط  هب  تاقالم  ناکما  مدع  . 1

؛ تخانش نودب  تاقالم ، ناکما  . 2

؛ اعدا شریذپ  مدع  تخانش و  اب  هارمه  تاقالم  عوقو  . 3

.اعدا شریذپ  تاقالم و  ناکما  . 4
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دمآرد شیپ 

ياوشیپ نیرخآ  یتسیز  ناـهنپ  نارود  رد  هک  تسا  نآ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  نیتسار  ناوریپ  ياـهوزرآ  زا  یکی  ناـمگ  یب 
.دنوش لیان  مامه  ماما  نآ  ینارون  لامج  رادید  هب  شیوخ  موصعم 

، تبیغ نآ  یگنوگچ  هرابرد  هدـش و  هتـسناد  دـنوادخ  ياهزار  زا  يزار  راوگرزب ، ماما  نآ  یتسیز  ناهنپ  تایاور ، رد  هک  اج  نآ  زا   
.تسا هدش  هئارا  یفلتخم  ياه  هاگن  تبیغ ، رصع  رد  ترضح  نآ  اب  تاقالم  هرابرد  هدش ، رکذ  یتوافتم  ياه  هاگدید 

رارق هجوت  دروم  هژیو  روط  هب  تسا  مزال  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  هک  ییاه  ثحب  زا  یکی  نیارباـنب   
.تسا تبیغ » نارود  رد  ترضح  نآ  اب  تاقالم   » ثحب دریگ ،

هدرک میسقت  توافتم  ياه  هنوگ  هب  نوگانوگ  يایاوز  زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز  هعیش ، ناروشناد 
.دنا

.تسا هدش  میسقت  توافتم  هرود  راهچ  هب  ترضح  نآ  رمع  اه ، میسقت  نیا  زا  یکی  رد   

؛ دوخ ردپ  اب  یگدنز  نارود  . 1

؛ ارغص تبیغ  نارود  . 2

؛ اربک تبیغ  نارود  . 3

.روهظ نارود  . 4

.دوب دهاوخ  توافتم  فلتخم ، ياه  هرود  بسانت  هب  زین  ترضح  نآ  اب  طابترا  ثحب 
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.دندش لیان  یهلا  تّجح  نیرخآ  رادید  هب  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  دیدحالص  هب  يدارفا  تسخن ، هرود  رد  هک  تسین  یکش 

نارود دننام  تّجح ، ترضح  اب  رادید  دوش  یم  هدافتسا  تایاکح  تایاور و  زا  زین  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  مود و  هرود  هرابرد 
لامک باتک  رد  قودص ، خیش  هک  دنا  هتشاد  رادید  ترضح  نآ  اب  یهورگ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ؛ هدوبن  ناشراوگرزب  ردپ  تایح 

.دنا هدرک  رکذ  ار  نانآ  یماسا  نارگید ، زین  همعنلا و  مامت  نیدلا و 

نانچمه ضراعتم ، تایاور  دوجو  لیلد  هب  دراد ، همادا  نانچمه  تسا و  هدـش  زاـغآ  صاـخ  بیاـن  نیرخآ  گرم  اـب  هک  موس  هرود   
.تسا هدوب  وگو  تفگ  ثحب و  لحم 

.دش دنهاوخ  دنم  هرهب  تروص  نیرت  لماک  هب  ترضح  نآ  رادید  زا  نایناهج  هک  تسین  یکش  مراهچ ، هرود  هرابرد  ماجنارس 

میهاوـخ موـس  هرود  هب  طـقف  لاـجم ، نیا  رد  تسین ، هشقاـنم  لـحم  نادـنچ  مراـهچ  هرود  زین  مود و  تسخن و  هرود  هـک  اـج  نآ  زا   
.تخادرپ

يدـهم ترـضح  اب  تاقالم  يارب  شـالت  هراـبرد  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هراـشا  میزادرپب  هراـب  نیا  رد  ثحب  هب  هک  نآ  زا  شیپ   
: دراد دوجو  هاگدید  ود  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ار رادید  بلط  ناشیا  دـننک ، یم  هئارا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  اب  رادـید  يارب  ار  ییاه  لمعلاروتـسد  یخرب 
نینچ هچرگا  .دـنناد  یم  ناـشیا  هب  دوخ  قشع  ییادیـش و  زا  هتـساخرب  ار  نآ  دـنناد و  یم  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  تدارا  زاربا  یعون 

، یعرـش لمعلا  روتـسد  کی  ناونع  هب  اما  تسا  لوبق  لباق  ترـضح  نآ  اب  دارفا  نیب  یـصخش  يرما  ناونع  هب  ریدـقت و  لـباق  يرواـب 
رب یخرب  لباقم  رد  .تسا  هتفرگن  تروص  يا  هیـصوت  نینچ  ربتعم  تایاور  نایم  رد  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  لیلد  تیاور و  دنمزاین 

لیان ترـضح  نآ  اب  تاقالم  هب  ات  میهد  ماجنا  يراک  دشاب  هدش  هیـصوت  هک  دـیآ  یمن  تسد  هب  یقثوم  تیاور  چـیه  زا  دـنرواب  نیا 
ترـضح نآ  روـهظ  ناـمز  هب  مینیبـب ، ار  ترـضح  نآ  یناروـن  هرهچ  هـک  میهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا  زین  اـهاعد  یخرب  رد  رگا  .میوـش 

.تسا ترضح  نآ  روهظ  يارب  اعد  یعون  هب  دراد و  فارصنا 

.میشابن يراک  نینچ  لابند  تسا  هدش  شرافس  تایاور  یخرب  رد  دندقتعم  اهنیا 
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رادید وجو و  تسج  رد  تبیغ  نارود  رد  نایعیش  تسا  هدومرف  دیکأت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دوخ  هلمج  زا   
نآ رادید  یپ  رد  دوب و  هدنک  لد  دوخ  راید  هناخ و  زا  هک  یـسک  خساپ  رد  فیرـش ، عیقوت  رد  ترـضح  نآ  .دنـشابن  ترـضح  نآ  اب 

: تسا هدومرف  هتشاد ، رذحرب  شالت  نیا  زا  ار  يو  درک ، یم  یناوارف  شالت  ترضح 

؛(1) َكَرْشَأ ْدَقَف  َطاَشَأ  ْنَم  َطاَشَأ َو  ْدَقَف  َّلَد  ْنَم  َّلَد َو  ْدَقَف  َبَلَط  ْنَم  َبَلَط َو  ْدَقَف  َثََحب  ْنَم 

دهد و نتـشک  هب  دیامنب ، نارگید  هب  سک  ره  دیامنب و  نارگید  هب  دبلطب ، سک  ره  دبلط و  یم  هنیآ  ره  دـنک ، وج  تسج و  سک  ره 
.دوش كرشم  دهد ، نتشک  هب  سک  ره 

.تشگ زاب  دوخ  راید  هب  هدرک ، نینچ  دوخ  يالوم  رما  لاثتما  رد  زین  صخش  نآ 

یم همادا  هنوگ  نیا  دیامرف ، یم  نایب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ات  ار  تماما  ریـس  هک  نآ  زا  سپ  رگید ، یعیقوت  رد  ترـضح  نآ  زین 
: دهد

یَلَع اوُمیُِقْیل  يَوَْهلا َو  َعاَبِّتا  ُمُْهنَع  اوُعَدَْـیلَف  ...ِِهتَّیِـشَِمب  ُهَناَکَم  یَفْخَأ  ٍهَیاَـغ َو  َیلِإ  ِهِْرمَأـِب  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَرَتَس  ٍّیِـصَو  َیلِإ  اَِـهب  یَـصْو  ... َ
(2) ؛  ...اُومَْدنَیَف َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َْرتَس  اوُفِشْکَی  َال  اوُمَثْأَیَف َو  ْمُْهنَع  َِرتُس  اَّمَع  اُوثَْحبَی  َال  ِْهیَلَع َو  اُوناَک  يِذَّلا  ُمِِهلْصَأ 

دوخ ّتیـشم  هب  .دراد و  هک  یتدـم  ات  درک ، ناهنپ  ار  وا  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  درپس  دوخ  یـصو  هب  تشاد ، تسد  رد  هک  یتیاـصو  ...
.دنتسیاب و اپ  رس  رب  دندوب ، نآ  رب  دنتـشاد و  هک  یـساسا  رب  دنراذگب و  رـس  زا  ار  سفن  ياوه  يوریپ  دیاب  ...تشاد و  ناهن  ار  شیاج 
، دننزن الاب  تسا ، هدنکفا  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  يا  هدرپ  .دنتفا و  یم  هانگ  هب  هک  دننکن  شواک  تسا ، هدش  هدیـشوپ  اه  نآ  رب  هچنآ  زا 

«. ...دنوش نامیشپ  ات 

راحب یـسلجم ، همالع  ص322 ؛ هبیغلا ، باتک  یـسوط ، خیـش  ح14 ؛ ص509 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  قودـص ، خیـش  - 1
ص340. ج51 ، راونالا ،

ص1110. ج3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ح42 ؛ ص510 ، ج2 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2
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اب رادید  ياضاقت  تساوخرد و  تبیغ ، رـصع  رد  هعیـش  فیلاکت  هلمج  زا  ایآ   » هک شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  زین  دـیلقت  عجارم  یخرب 
: تسا هتفگ  تسین »؟ یفیلکت  نینچ  ای  تسا  ماما 

هک ینانآ  اّما  دوشب ؛ فرشم  ترضح  تمدخ  تسا  نکمم  یـسک  .میـشاب  هتـشاد  ترـضح  ندید  هب  رارـصا  هک  میتسین  روم  أم  ام  هن ؛
شیپ دنیآ  یم  اه  یلیخ  طلغ ، رکفت  نیمه  جاور  ساسا  رب  .دننک  یمن  لیاسم  نیا  هب  رهاظت  نانآ ، .دنهد  یمن  يربخ  دندش ، فّرـشم 

(1) «. مینیبب ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ات  دینک  اعد  اقآ ! : » دنیوگ یم  ام و 

: تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ار  بلطم  نیا  عجارم ، زا  رگید  یکی 

نآ دوخ  .مینیبب  ار  ترـضح  نآ  اـت  مینک  یط  ار  تشد  هوک و  اـه و  ناـبایب  دـیاب  هک  میهد  شرتـسگ  هعماـج  رد  ار  بلطم  نیا  دـیابن 
.میرادن اه  فرح  نیا  هب  يزاین  ام  ًالـصا  .دینک » بیذکت  ار  وا  یتسیاب  هدومن ، هدـهاشم  ياعدا  یـسک  ره  : » دـنا هدومرف  زین  ترـضح 

جیورت  » و یتسیز » يدـهم  «، » ّتیودـهم  » حیحـص گنهرف  هعاشا  تسا ، ترـضح  نآ  نارادتـسود  نایعیـش و  همه  اـم و  هفیظو  هچنآ 
(2) .تسا مالسلا »  مهیلع  همئا  راکفا 

هرابرد توافتم  ياه  هاگدید  هب  میزادرپ  یم  تسا ، مزال  ریغ  ای  مزال و  يرما  ندوب ، ترـضح  رادـید  لابند  هب  هک  نیا  زا  رظن  فرص 
.ترضح نآ  اب  تاقالم 

دوجو یتوافتم  ياه  هاگدـید  ثحب ، نیا  رد  ضراعتم ، تاـیاکح  تاـیاور و  دوجو  لـیلد  هب  دـش ، داـی  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
(3): دراد

قلطم روط  هب  تاقالم  ناکما  مدع  . 1

هدروآ نایم  هب  نخـس  تبیغ  نارود  رد  ترـضح  نآ  ییادـیپان  زا  هک  تسا  هدافتـسا  لباق  یتایاور  زا  یـساسا  روط  هب  هاگدـید ، نیا   
: دنهد یم  لکش  ار  هاگدید  نیا   (4) لیذ نیماضم  اب  تایاور ، نیا  زا  یخرب  .تسا 

ص2930. ش11 , راظتنا , همانلصف  ّتیودهم , یصصخت  زکرم  ناهوژپ  شناد  اب  رادید  رد  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  - 1
ص27. ش3 , راظتنا , همانلصف  ّتیودهم , یصصخت  زکرم  ناهوژپ  شناد  اب  رادید  رد  ینارکنل  لضاف  هللا  تیآ  - 2

یناسک هن  دنرود و  عّیشت  مالسا و  زا  دنریذپ  یمن  ار  اربک  تبیغ  رد  تاقالم  ياعدا  هک  نانآ  هن  هک  تسا  ّتقد  روخ  رد  هتکن  نیا  - 3
یتاـیاور هب  دـننک و  یم  هئارا  دوـخ  ياـعدا  رب  يا  هلدا  کـی ، ره  هک  ارچ  دـنادروخرب ; يرتـشیب  ناـمیا  زا  دـنراد , هدـیقع  نآ  هب  هک 

.دنیوج یم  کسمت 
یخرب هب  طقف  اج  نیا  میدرک ، لقن  ار  رظن  دروم  تایاور  لصفم  تروص  هب  تبیغ ، یگنوگچ  هب  طوبرم  سرد  رد  هک  اـج  نآ  زا  - 4

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا 
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(1) «. دوش یمن  هدید  دنیب و  یم  يُرت ؛ يَرت َو ال  . » 1

(2) «. دننیب یمن  ار  وا  ُهَنْوَرَی ؛ ال  . » 2

(3) «. دننیب یمن  ار  وا  مدرم  دنیب و  یم  ار  مدرم  ُهَنْوَرَی ؛ َال  َساَّنلا َو  يَرَی  . » 3

(4) «. دوش یم  بیاغ  امش  زا  وا  صخش  ُهُصْخَش ؛ ْمُْکنَع  ُبیِغَی  . » 4

(5) «. دوش یمن  هدید  وا  مسج  ُهُمْسِج ؛ يَُری  َال  . » 5

(6) «. دوش یمن  هدید  وا  صخش  ُهُصْخَش ؛ يَُری  َال  . » 6

(7) «. دینیب یمن  ار  وا  صخش  ُهَصْخَش ؛ َنْوََرت  َال  . » 7

(8) «. يوش یمن  هدید  وت  منیب و  یم  ار  نامدرم  يَُرت ؛ َال  َْقلَْخلا َو  يَرَأ  . » 8

مدرم نیب  تسا و  هدـنز  هک  نیا  دوجو  اب  ترـضح  نآ  دـنک  یم  تلالد  نآ ، دـننام  یثیداحا  نیـشیپ و  تایاور  همه  هک  تسا  نشور 
.دننیب یمن  ار  وا  نآ  مدرم  دنیب ، یم  ار  مدرم  دنک و  یم  یگدنز 

طوبرم تایاور  هتسیاش  روط  هب  هک  یـسک  نیتسخن  هاگیاج  رد  ینامعن  بنیز  یبا  نبا  تسا  هدش  ثعاب  نآ ، دننام  نیـشیپ و  تایاور   
هدهاشم ینشور  هب  دوخ ، باتک  زا  یلصفرد  تسا  هدرک  یسررب  يروآدرگ و  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب 

هب يو  .دنادب  روذعم  ترضح ، ندیدن  رد  ار  نایعیـش  عونمم و  ار  هنیمز  نیا  رد  قیقحت  هتـسنادن و  زیاج  تبیغ  رـصع  رد  ار  ترـضح 
: تسا هدرک  هراشا  هنوگ  نیا  مهم ، هتکن  نیا 

هنیعب هوفرعی  نأ ال  هلبق  نامز  رصع و  لک  یف  مهیلع  قیـضی  هبیغلا و  مایأ  یف  مهنامز  مامإ  مهتجح و  اوریال  نأ  یف  نوروذعم  مه  و  ... 
هبسن همسا و  و 

ص144. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
خیش ح 119 ؛ ص 161 ، هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  ص 175 ح 14 ؛ هبیغلا ، ینامعن ، ح 6 ؛ ج 1 ص 337 ، یفاک , ینیلک , خیش  - 2

ح33. ص346 ، باب 33 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ،
.نامه ج 1 ص339 ؛ یفاک , ینیلک , خیش  - 3

ح1. ص333 , ج2 , یفاک , ینیلک , خیش  - 4
ص370. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ص333 ؛ ج2 , یفاک , ینیلک , خیش  - 5

ص379. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 6
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ج2، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص ، خیـش  ص202 ؛ هبیغلا ، باـتک  یـسوط , خیـش  ص328 ؛ ج1 ، یفاـک , ینیلک , خیـش  - 7
ص381.

ص298. لابقالا ، سوواط ، نب  دّیس  - 8
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هبلاطملا نع  الـضف  هرکذب  هداشإلا  وأ  هبایغ  وأ  هعـضوم  وأ  همـساب  هبلاطملا  هبیغلا و  بحاص  نع  فشکلا  صحفلا و  مهیلع  روظحم  و 
(1)؛ هتنیاعمب

رکذ هب  هراشا  ای  ندوب  وا  تبیغ  لحم  تنوکـس و  ّلحم  مان و  یپ  رد  تبیغ و  بحاص  فشک  ماما و  يوجو  تسج  نایعیـش ، يارب  ... 
.دننیبب ار  وا  اراکشآ  دنهاوخب  هک  نآ  رب  دسر  هچ  تسا ، عونمم  ندرک ، وا 

یفرعم ربا  سپ  دیـشروخ  ناسب  ار  ماما  هک  یتایاور  هب  زین  و  تسا ، هدافتـسا  لـباق  نیـشیپ  تاـیاور  زا  هاگدـید ، نیا  هک  نآ  دوجو  اـب 
: هک نآ  لیلد  هب  تسا ؛ هتسنادن  عنتمم  ار  تاقالم  ناکما  هدشن و  نآ  هب  لئاق  ینشور  هب  یسک  تسا ، رت  کیدزن  هدرک ،

.دنا هتسناد  نکمم  ار  تخانش  نودب  ندید  هتسنادن ، یفتنم  ار  تاقالم  ناکما  تایاور ، یخرب  تایاور ، مود  هتسد  رد  . 1

نآ صاـخ  ناـبیان  هژیو  هب  نایعیـش  یخرب  تسا ، ترـضح  نآ  تبیغ  نارود  زا  یـشخب  هک  ارغـص  تبیغ  نارود  رد  تـسین  یکـش  . 2
ناکما ترضح  نآ  اب  تاقالم  هدروخ و  صیـصخت  هدش ، دای  ياه  تیاور  هک  تسین  یکـش  نیاربانب  دنا ؛ هدرک  تاقالم  ار  ترـضح 

.دراد

: دنا هتشون  نینچ  زین  هعیش  ناروشیدنا  یخرب  تاقالم ، ناکما  هرابرد 

: دسیون یم  یضترم  دّیس  . 1

(2) .درادن دوجو  یسرت  اه  نآ  يوس  زا  هک  يدارفا  زا  دوش ؛ راکشآ  شناتسود  یخرب  يارب  ماما  هک  تسین  عنتمم  انامه  ... 

: دسیون یم  زین  یسوط  خیش  . 2

يارب دراد  ناکما  هکلب  تسا ؛ بیاغ  ناهن و  شنارادتـسود  همه  هدید  زا  اه  لد  بوبحم  نآ  هک  میناد  یمن  نیقی  مزج و  اب  ام  تسخن 
.(3) دوش رهاظ  نانآ  رتشیب 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  دوخ  دنزرف  هب  باطخ  زین  سوواط  نب  دّیس  . 3

رادرک راتفگ و  زا  هدش ، فرشم  ترـضح  تاقالم  هب  نانآ  زا  یهورگ  تسین  عنتمم  یلو  تسا ؛ بیاغ  نایعیـش  عیمج  زا  نونکا  ماما ،
.(4) دننک هدافتسا  وا 

ص 160. هبیغلا , ینامعن ، ك.ر : - 1
ص238. ءایبنالا , هیزنت  یضترم , دّیس  - 2

ص99. هبیغلا , باتک  یسوط , خیش  - 3
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ص185. فئارطلا , سواط , نب  دّیس  - 4
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تخانش نودب  تاقالم  ناکما  . 2

ار ترضح  نآ  تخانـش  هارمه  تاقالم  عوقو  یلو  تسا ؛ شریذپ  دروم  تاقالم  ناکما  تسخن ، هاگدید  فالخ  رب  هاگدید ، نیا  رد 
.دناد یم  ضراعت  رد  تبیغ  هفسلف  اب  ار  نآ  شریذپ و  لباق  ریغ  نارود ، نیا  رد 

حیرصت اّما  تسا ؛ هدمآ  نایم  هب  ترضح  ندش  هدید  زا  نخس  نآ ، رد  هک  دوش  یم  دانتسا  یتایاور  هب  هدمع  روط  هب  هاگدید ، نیا  رد 
ار ترضح  نآ  درف ، نوچ  اما  تسه ؛ رادید  ناکما  نیاربانب  دریگ ؛ یمن  تروص  ترـضح  زا  یتخانـش  زگره  رادید ، نآ  رد  هک  هدش 

.تخانش دهاوخن 

هیلع قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ریدـس  زا  دنـس  رکذ  اب  عیارـشلا  لـلع  رد  زین  همعنلا و  ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  رد  قودـص  خیـش   
: دومرف مالسلا 

ِیف ُریِـسَی  َنوُکَی  ْنَأ  َفُسُوِیب  َلَـعَف  اَـم  ِِهتَّجُِحب  ُلَـعْفَی  ّلـج  ّزع و  هللا  نوکی  نا  همـالا  هذـه  رکنت  اـمف  ...َفُـسُوی  ْنِم  ًهَّنُـس  ِِمئاَْـقلا  ِیف  َّنِإ 
؛  ...َفُسُوِیل َنِذَأ  اَمَک  ُهَسْفَن  ْمُهَفِّرَُعی  ْنَأ  َُهل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َنَذْأَی  یَّتَح  ُهَنُوفِْرعَی  َال  ْمُه  ْمُهَطُُسب َو  ُأَطَی  ْمِِهقاَوْسَأ َو 

ناشیا نیب  درک ؟ فسوی  اب  هک  دنک  نامه  دوخ  تجح  اب  یلاعت  يادخ  هک  دنرکنم  مدرم  نیا  ارچ  ...تسا  فسوی  زا  یتّنـس  مئاق ، رد 
نذا وا  هب  یلاعت  يادخ  هک  هاگ  نآ  ات  دنـسانشن ، ار  وا  اه  نآ  دهن و  اپ  اه  نآ  طاسب  رب  دور و  هار  اه  نآ  ياهرازاب  رد  دنک و  شدرگ 

....داد (1) نذا  فسوی  هب  هک  هنوگ  نامه  دزاس ؛ یفرعم  اه  نآ  هب  ار  دوخ  هک  دهد 

رد لمأت  یمک  اب  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هتشاگنا  تاقالم  ياعدا  شریذپ  زین  نآ و  عوقو  تاقالم و  ناکما  رب  یلیلد  ار  تیاور  نیا  یخرب ،
زا هک  ارچ  .دیآ  یم  راک  هب  رتهب  تخانش ، مدع  هاگدید  يارب  هکلب  تسا ، تسردان  تیاور  زا  يا  هدافتسا  نینچ  طقف  هن  هک  میبای  یم 

ناونع اب  ار  وا  یـسک  درکن ، یفرعم  ار  دوخ  فسوی  ترـضح  هک  ینامز  ات  دـیآ  یمن  تسد  هب  زگره  تایاور ، یخیراـت و  تاـیاکح 
.دشاب هتخانش  فسوی 

ح3. باب 5 ، ص144 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
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تدم هک  فسوی  ناردارب  یتح  هک  دراد  تیاکح  نیا  زا  نآرق ، هیآ  حیرـص  مینادب  هک  دبای  یم  يرتشیب  تیعطاق  ینامز  خـساپ ، نیا   
.دنتخانشن ار  وا  تسخن  رادید  رد  دندرک ، یگدنز  يو  اب  اه 

ترـضح ناونع  اب  زگره  هک  دراد  اضتقا  فسوی  اب  ترـضح  نآ  تهابـش  نآ ، دـننام  تیاور و  نیا  هب  دانتـسا  اب  مک ، تسد  نیارباـنب 
.دوشن هتخانش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

هدش لقن  نامثع  نب  دمحم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  صاخ  بیان  زا  هاگدید  نیا  دـییأت  رد  زین  يرگید  نخس 
: دیوگ یم  هک  تسا 

؛ ُهَنُوفِْرعَی َال  ُهَنْوَرَی َو  ْمُُهفِْرعَی َو  َساَّنلا َو  يَرَی  ٍهَنَس  َّلُک  َمِسْوَْملا  ُرُضْحََیل  ِْرمَْألا  اَذَه  َبِحاَص  َّنِإ  ِهَّللا  َو 

، مدرم دسانـش و  یم  ار  اه  نآ  دنیب و  یم  ار  مدرم  دوش ؛ یم  رـضاح  جح  مسوم  رد  لاس  ره  رما ، نیا  بحاص  انامه  دنگوس ! ادـخ  هب 
(1) .دنسانش یمن  یلو  دننیب ؛ یم  ار  وا 

دوش هتفگ  تسا  یقطنم  .دوش  یمن  هتخانـش  ترـضح  مه ، نآ  زا  سپ  هک  تاقالم  ماگنه  طقف  هن  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور ، نیا  زا   
متح روط  هب  هدید ، هک  ار  یسک  نآ  دیوگب  نآ  زا  سپ  درادن  دوجو  یلیلد  تسا ، هتخانشن  ار  ترـضح  نآ  رادید ، ماگنه  هک  یـسک 

وا لکشم  عفر  يارب  ترضح ، نآ  روتـسد  هب  هک  هدوب  یهلا  يایلوا  زا  یکی  ای  ترـضح  نآ  نامزالم  زا  اسب  هچ  .تسا  هدوب  ترـضح 
.تسا لمأت  لباق  هتکن ، نیا  .تسا  هدرک  مادقا 

.دروآ تسد  هب  نآ  زا  ار  هدش  دای  هاگدید  ناوت  یم  لاح  ره  هب  اّما  تسا ؛ تسخن  هتسد  زا  رتمک  رایسب  هاگدید ، نیا  تایاور  مجح 

نآ یـسک  دنک  هدارا  رگا  تسا و  ناهنپ  مدرم  مومع  هاگن  زا  ترـضح ، نآ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هدـش  دای  هاگدـید  ود  نیب  عمج 
.تخانش دهاوخن  ار  وا  دنیبب ، ار  ترضح 

اعدا شریذپ  مدع  تخانش و  اب  هارمه  تاقالم  عوقو  . 3

هدش هتفریذپ  زین  ترضح  نآ  تخانـش  اب  هارمه  تاقالم  هکلب  تسا ، شریذپ  دروم  تاقالم  عوقو  ناکما و  طقف  هن  هاگدید ، نیا  رد   
تاقالم هک  نیا  تسا  راکنا  دروم  هچنآ  اّما  تسا ؛

ص520. ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  ص362 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 1
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.دیامن تاقالم  ياعدا  رگید  نایب  هب  .دیامن  لقن  نارگید  يارب  ار  دوخ  هدهاشم  درادن  قح  هدننک ،

نب یلع  گرم  زا  شیپ  زور  شـش  هک  عیقوت  نیا  رد  .تسا  هدـش  هدافتـسا  نومـضم  نیا  اـب  یعیقوـت  زا  هدـمع  روـط  هب  هاگدـید ، نیا 
هدمآ نینچ  (1) هدش ، رداص  ترـضح  نآ  هیحان  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  ریفـس  نیـسپاو  يرمـس ، دمحم 

: تسا

شش هلصاف  رد  وت  .دیامن  گرزب  وت  هرابرد  ار  تناردارب  شاداپ  دنوادخ  يرمس ! دمحم  نب  یلع  يا.نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
عقاو لماک  مود و  تبیغ  هک  دشاب  تنیشناج  وت  زا  سپ  هک  نکن  تیـصو  سک  چیه  هب  هدب و  ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  .يریم  یم  زور 

زا نیمز ، دوش و  تخـس  یـسق و  اه  لد  هک  تسا  ینالوط  یتدـم  زا  سپ  نذا  نیا  .دـنوادخ  نذا  زا  سپ  رگم  تسین ، يروهظ  دـش و 
.ددرگ رپ  متس 

هحیـص ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  .دننکب  هدهاشم  ياعدا  هک  دمآ  دـنهاوخ  یناسک  نم ، نایعیـش  زا  يدوز  هب   
(2) .گرزب دنوادخ  يوس  زا  رگم  تسین  ییورین  ناوت و  .تسا و  هدننز  ارتفا  يوگغورد  وا  دنک  هدهاشم  ياعدا  ینامسآ 

: تسا هدرک  حیرصت  یساسا  هتکن  هس  هب  لقا  دح  فیرش ، عیقوت  نیا 

َدَْعب َکَماَقَم  َموُقَیَف  ٍدَحَأ  َیلِإ  ِصُوت  َال  َو   ) دیـسر نایاپ  هب  يرمـس  تلحر  اب  دوب ، هدش  زاغآ  دیعـس  نب  نامثع  اب  هک  یـصاخ  تباین  . 1
؛) َِکتاَفَو

؛) ُهَّماَّتلا ُهَْبیَْغلا  ِتَعَقَو  ْدَقَف   ) تسا هدش  لماک  مامت و  لماوع ، نآ  عفر  اب  کنیا  دوب ، صقان  یلیالد  هب  شیپ  نارود  رد  هک  یتبیغ  . 2 

, نیدلا بطق  يدنوار ، ص395 ؛ هبیغلا , باتک  یسوط , خیـش  ح44 ؛ ص516 , ج2 , همعنلا , مامت  نیدلا و  لامک  قودـص , خیـش  - 1
ج2, همئالا , هفرعم  یف  همغلا  فشک  یـسیع , نب  یلع  یلبرا ، ص478 ؛ ج2 , جاجتحا , یسربط , ص1128 ؛ ج2 , حئارجلا , جئارخلا و 

لقن دامتعا  رب  يدـهاش  دوخ  لـقن ، ترثک  نیا  ...و  ص130 , هئیـضملا , راونالا  بختنم  میرکلا , دـبع  نب  یلع  یفجن ، یلین  ص538 ؛
.تسا تیاور  نومضم  رب  ناگدننک 

ح44. ص516 , ج2 , همعنلا , مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 2
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(. ٍرَتْفُم ٌباَّذَک  َوُهَف  ِهَْحیَّصلا  ِِّیناَیْفُّسلا َو  ِجوُرُخ  َْلبَق  َهَدَهاَشُْملا  یَعَّدا  ِنَمَف  َالَأ   ) تسا هدننز  ارتفا  يوگغورد  هدهاشم ، یعدم  . 3

قح درادنپب  ای  دـنک  حرطم  ار  ییاعدا  غورد ، هب  ای  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  شیوخ  ياعدا  هب  هک  تسا  نیا  زا  معا  یعدـم ، اج  نیا  رد   
.تسا

: دنا هتشون  هتخاس ، دراو  عیقوت  هب  یتالاکشا  ناگرزب ، یخرب  هتبلا   

هک درادن  تیلباق  سپ  دشابن ؛ نیقی  مزج و  ثروم  دوشن و  لصاح  نآ  زا  ینظ  زج  هک  تسا  دحاو  ربخ ؛ نآ  ریغ  فیعـض و  ربخ ، نیا 
زا هکلب  دوشن ؛ ادیپ  اه  نآ  کی  ره  زا  دنچ  ره  .دوش  یم  ادیپ  تایاکح  صـصق و  نآ  عومجم  زا  هک  یعطق  نادـجو  اب  دـنک  هضراعم 

تـسا اور  هنوگچ  سپ  بانج ؛ نآ  ریغ  زا  اه  نآ  رودـص  دـشابن  نکمم  هک  ار  یتاداع  قراخ  تامارک و  دوب  اراد  اه  نآ  زا  يا  هلمج 
(1) .باتک نامه  رد  نآ ، هب  هدرکن  لمع  تسا  یسوط  خیش  هک  نآ  لقان  هک  یفیعض  ربخ  دوجو  تهج  هب  اه  نآ  زا  ضارعا 

: تسا هدرک  دراو  لاکشا  راهچ  عیقوت  رب  راوگرزب  فلؤم  نیا  عومجم ، رد 

؛ تسا دامتعا  لباق  ریغ  دحاو و  ربخ  عیقوت ، . 1

؛ تسا فیعض  لسرم و  ربخ ، . 2

؛ تسا هدرکن  لمع  نآ  هب  هدرک  لقن  ار  عیقوت  هک  یسوط  خیش  . 3

هتشاد رادید  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  صاخـشا  هک  دنا  هدرک  لقن  يدایز  تایاکح  باحـصا ، هک  ارچ  تسا ؛ هنع  ضرعم  عیقوت ، . 4
.دنا

: تسا هدش  هتفگ  نیشیپ ، ياه  لاکشا  هب  خساپ  رد   

نیا یـسوط  خیـش  نآ ، رب  نوزفا  .تسا  هدرک  رکذ  دنـس  اـب  ار  نآ  نیدـلا  لاـمک  رد  قودـص  خیـش  هک  ارچ  تسین ؛ لـسرم  عـیقوت  . 1
نآ نوگانوگ  یقرط  زا  هکلب  تسین ؛ قیرط  کی  زا  عیقوت  سپ  هعامج ؛» انربخا  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  لقن  هیوباب  نبا  زا  ار  ثیدـح 

هدش رکذ  لسرم  تروص  هب  یسربط  جاجتحا  باتک  رد  رگا  هک ، نآ  ماجنارس  .دنک  یم  لقن  ار 

ص 484. بقاثلا ، مجن  يرون ، ثدحم  - 1
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عمجم هک  نیا  ای  لوقع  اب  تقباطم  ای  ترهـش  ببـس  هب  ای  ما  هدرواین  ار  تایاور  دنـس  : » دیوگ یم  دوخ  باتک  يادـتبا  رد  يو  تسا ،
«. تسا هیلع 

تسا هدش  تباث  لوصا  رد  نآ  تیجح  هک  تسا  هقث  دحاو  ربخ  دنتـسه و  هقث  نآ ، نایوار  همه  هک  ارچ  تسین ؛ زین  فیعـض  عیقوت  . 2
.درک دامتعا  نآ  هب  ناوت  یم  و 

نیا .تسین  یحالطصا  ترهش  ام ، روظنم  هچ  رگ  تسا ؛ هدش  انتعا  هجوت و  ثیدح ، نیا  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  ددعتم  ياه  لقن  زا   
زا یکی  ناوت  یم  ار  نآ  ّدر  فعـض و  هب  هراشا  نودـب  نارـصاعم ، نارخأتم و  امدـق و  زا  بهذـم  ناگرزب  ياه  باتک  رد  لـقن  ددـعت 

(1) .داد رارق  رابتعا  لیالد  هن  دهاوش 

لقن یسوط  خیش  هچنآ  هک  ارچ  تسین ؛ تسرد  تسا ،» هدرکن  لمع  عیقوت  هب  یسوط ، خیـش  نآ ، يوار  : » تسا هدش  هتفگ  هک  نیا  . 3
یعدـم دراد و  رظن  دروم  ار  اربک  تبیغ  نارود  رد  ندـید  ياعدا  یفن  عیقوت ، دوش و  یم  طوبرم  ارغـص  تبیغ  نارود  هب  تسا ، هدرک 

.درک بیذکت  دیاب  ار  نامز  نیا  رد  رادید 

عیقوت لقن  هب  قودص ، خیـش  زا  سپ  هک  ام  راوگرزب  ناملاع  اریز  تسین ؛ تسرد  تسا » هدش  ضارعا  عیقوت  زا  : » دـنا هتفگ  هک  نیا  . 4
.دنا هدرکن  يدیدرت  نآ ، تلالد  دنس و  رد  هتشاد و  رواب  نآ ، هب  دنا ، هتخادرپ 

رواب ار  تاقالم  ياعدا  هدـش ، دای  ثیدـح  نالقان  همه  هک  دوش  یم  تابثا  عیقوت  زا  باحـصا  ضارعا  یماگنه  هک  نیا  نآ ، رب  نوزفا 
رب يدراوم  رد  هکلب  تسین و  تشادرب  لـباق  اـه  نآ  مـالک  زا  یمازتلا  هن  یقباـطم و  تلـالد  هب  هن  يزیچ  نینچ  نوچ  دنـشاب و  هتـشاد 

فعـض ثعاـب  یخرب  ضارعا  نآ ، رب  هوـالع  .دـنا  هدرک  ضارعا  نآ  زا  باحـصا  یلک  روـط  هب  تفگ  ناوـت  یمن  تسا ، نآ  فـالخ 
.دوش یمن  ثیدح 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  بناج  زا  تلاکو  ای  ترافـس  ياعدا  اب  هارمه  هدهاشم  عیقوت ، روظنم  دوش  هتفگ  تسا  نکمم   
.تسا ناشیا  زا  خساپ  نتفرگ  ترضح و  نآ  هب  مایپ  ندناسر  فیرشلا و 

ص142. ج18 , راظتنا , همانلصف  یسبط , نیدلا  مجن  هصاخ , تباین  ترافس و  هلاقم : ك.ر : - 1
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، تروص نآ  رد  اریز  تسا ؛ فیرـش  عیقوت  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ترابع  رهاظ  فالخ  لاـمتحا ، نیا   
ره : » دـیوگ یم  قلطم  تروص  هب  هک  یلاح  رد  باّذـک ؛ وهف  هلاکولا  وا  هرافـسلا  عم  هدـهاشملا  یعدا  ِنمَف  الأ  دومرف : یم  دـیاب  ماـما 

«. تسا وگغورد  دنک ، هدهاشم  ياعدا  سک 

، تاقالم تروص  رد  دنا  هتفگ  تاقالم ، ناکما  شریذپ  نمـض  نآ ، رد  هک  مینک  هراشا  ناگرزب  نانخـس  یخرب  هب  تسا  مزال  اج  نیا 
.تسا تاقالم  ياعدا  بیذکت  نامه  نیا ، تشاد و  دهاوخن  رب  دوخ  رادید  زار  زا  هدرپ  هدننک  تاقالم  درف 

: دسیون یم  هتسناد ، یعطق  ریغ  ار  تاقالم  ناکما  مدع  دریذپب ، ار  ترضح  اب  تاقالم  هناعطاق  هک  نآ  نودب  یضترم ، دّیس  . 1

(1) ؛  ...هیلع عطقلا  یلا  لیبسالو  مولعم  ریغ  رما  اذهف  رشب  هاقلیال  دحا و  هیلا  لصیال  ماما  نا  یلع  نیعطاق  ریغ  انا 

هب عطق  رب  یهار  هک  تسا  مولعم  ریغ  يرما  نیا ، .دنک  تاقالم  ار  وا  دناوت  یمن  رشب  دسر و  یمن  ماما  هب  یـسک  تسد  میرادن  عطق  ام 
.تسین نآ 

ناتسود زا  ارچ  تسا ، نانمشد  زا  سرت  ببس  هب  ترضح  تبیغ  رگا  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  هحفص ، دنچ  هلـصاف  اب  هاگ  نآ  يو 
: دسیون یم  تسا ؟ ناهنپ 

امم اذـه  ناف  فوخلا ، بابـسا  نم  ًائیـش  هتهج  نم  یـشخیال  نمم  هئاـیلوا  ضعبل  رهظی  مالـسلا  هیلع  ماـمالا  نوکی  نا  عنتمم  ریغ  هنا  ...
؛(2) هریغ لاحب  ملعلا  یلا  هل  لیبس  الو  هسفن  لاح  هتعیش  نم  دحاو  لک  ملعی  امنا  و  هعانتما ، هعافترا و  یلع  عطقلا  نکمیال 

هب سپ  .درادـن  دوجو  یـسرت  اـه  نآ  يوس  زا  هک  يدارفا  زا  دوـش ؛ راکـشآ  شناتـسود  یخرب  يارب  ماـما  هک  تسین  عـنتمم  اـنامه  ... 
دـناد و یم  ار  شدوخ  لاـح  نایعیـش  زا  کـی  ره  .تسین و  نکمم  نآ  عاـفترا  عاـنتما و  رب  عطق  هک  تسا  يروما  زا  نیا ، هک  یتسرد 

.نارگید لاح  هب  یهاگآ  يارب  تسین  یهار 

ص235. ءایبنالا , هیزنت  یضترم , دّیس  - 1

ص238. ءایبنالا , هیزنت  یضترم , دّیس  - 2
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: تسا لمأت  لباق  یتاکن  یضترم  دّیس  شیامرف  هرابرد 

؛ تسین تاقالم  ياعدا  شریذپ  يانعم  هب  نیا ، هدرک و  در  ار  تاقالم  ناکما  مدـع  داعبتـسا  طقف  دوخ  راتفگ  تسخن  شخب  رد  .فلا 
.درک یم  دیکأت  نآ  رب  متح  روط  هب  تشاد ، لوبق  ار  تاقالم  ياعدا  مک  تسد  وا  رگا  هک  ارچ 

.تسا هدرک  در  زین  ار  تاقالم  ياعدا  هراشا ، هب  نارگید ) لاح  هب  یهاگآ  يارب  تسین  یهار   ) شیوخ مالک  هلمج  نیسپاو  رد  وا  .ب 

: تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  ار  نومضم  نآ  تسیک ؟ داتسا  زا  روظنم  زین  یسوط  خیش  . 2

؛(1) هسفن لاح  ّالإ  ناسنإ  لک  ملعیال  مهرثکأل و  رهظی  نأ  زوجی  لب  هئایلوأ ؛ عیمج  نع  هراتتسا  یلع  عطقنال  ًالوأ  انإ 

نانآ رتشیب  يارب  دراد  ناکما  هکلب  تسا ؛ بیاغ  ناهن و  شنارادتـسود  همه  هدـید  زا  ترـضح  نآ  میناد  یمن  نیقی  مزج و  اب  ام  ًـالوا 
.دراد ربخ  دوخ  تالاح  زا  طقف  درف ، ره  دوش و  رهاظ 

.دناد یم  یفتنم  ار  نآ  دسر ، یم  رظن  هب  تاقالم ، عوقو  ياعدا  هرابرد  اّما  دناد ؛ یم  نکمم  ار  ترضح  نآ  ندید  نایب ، نیا 

: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  دوخ ، دنزرف  هب  باطخ  زین  سوواط  نب  دّیس  . 3

(2) ؛  ...هنومتکی هلاعف و  هلاقمب و  نوعفتنی  هنوقلی و  مهنم  هعامج  نوکی  نأ  عنتمیالف  هتعیش  عیمجل  نآلا  رهاظ  ریغ  ناک  اذا  و 

راتفگ و زا  هدـش ، فرـشم  ترـضح  تاقالم  هب  ناـنآ  زا  یهورگ  تسین  عنتمم  یلو  تسا ؛ بیاـغ  نایعیـش  عیمج  زا  نونکا  ماـما  رگا 
....دنناشوپب نارگید  زا  دننک و  هدافتسا  وا  رادرک 

یّلک سایقم  رد  هک  یماگنه  فّرـشت  ندناشوپ  هک  نیا  هچ  تسا ؛ دهاشم  ياعدا  بیذکت  هاگدـید  دـیؤم  سوواط  نب  دّیـس  شیامرف 
.تسا تسد  رد  هک  تسا  ییاهاعدا  مامت  ّدر  يانعم  هب  دشاب ،

ص99. هبیغلا , باتک  یسوط , خیش  - 1
ص185. فئارطلا , سواط , نب  دّیس  - 2
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یمن ماـما  هب  تبیغ  نارود  رد  یـسک  میرادـن  عطق  اـم  تسا : هتفگ  هک  یـسربط  موـحرم  زا  یمـالک  لـقن  زا  سپ  زین  یلبرا  قـقحم  . 4
: تسا هتشون  هدرک  یتفگش  راهظا  دسر ،»

عیقوت وا  نیا ، زا  شیپ  یکدنا  هلـصاف  اب  هک  ارچ  دشاب ؛ هتـشاد  نیا  هب  عطق  دیاب  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هتفگ  نینچ  ارچ  یـسربط  موحرم 
.دوب هدرک  رکذ  ار  ...هدهاشملا ) یعدا  نمف   ) ار تاقالم  یفن 

: تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  یسربط ، موحرم  نخس  هیجوت  رد  ار  دوخ  هاگدید  هاگ  نآ  یلبرا  ققحم 

درک و دـنهاوخن  اـشفا  ار  رادـید  نآ  زگره  دـنوش ، یم  لـیان  رادـید  هب  ًاـنایحا  هک  يدارفا  هک  تسا  هتـشاد  هتکن  نیا  هب  رظن  وا  ًاـمتح 
(1) .دنیوگغورد دننز ، یم  تسد  ییاعدا  نینچ  هب  هک  يدارفا 

اعدا شریذپ  تاقالم و  ناکما  . 4

نیا .تسا  هتفرگ  تروـص  ترـضح  نآ  اـب  یناوارف  ياـه  تاـقالم  اربـک ، تبیغ  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  هعیـش  نادنمـشناد  زا  یهورگ 
لجع تّجح  ترـضح  اب  تاقالم  ياعدا  عوقو و  ناکما ، لوبق  رب  هورگ  نیا  .تسا  هدرک  ادیپ  يرتشیب  ترهـش  نارخأتم  نیب  هاگدید ،

دنا هدرک  دانتسا  تسا ، تسد  رد  هراب  نیا  رد  هک  ییاه  تیاکح  هب  اربک  تبیغ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

لجع يدهم  ترضح  اب  تاقالم  زا  نخس  هک  هدش  لقن  ینوگانوگ  ياه  ناتـساد  يرایـسب ، ياه  باتک  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  ناشیا   
.دومن راکنا  ناوت  یمن  ار  اهاعدا  نیا  هوبنا  زگره  تسا و  هدروآ  نایم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

؟ دشاب غورد  تاقالم  ياعدا  همه  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  ناشیا ، لیلد  نیرت  مهم 

کت اه  تاقالم  هک  یلاح  رد  دیـسر ؟ نیقی  هب  ناوت  یم  اه  تیاکح  عومجم  زا  هنوگچ  دنا : هتفگ  لالدتـسا  نیا  هب  خـساپ  رد  یخرب   
؟ تسا روآ  نیقی  هنوگچ  اه  کت  کت  نیا  زا  هدش  لیکشت  عومجم  .تسین  روآ  نیقی  کت 

ص538. ج2 , همئالا , هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع , نب  یلع  یلبرا ، - 1
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اهربخ همه  دافم  رتاوت ، هرابرد  دوش : یم  هتفگ  اریز  دروآ ؛ دـهاوخ  نیقی  رتاوتم ، دـننام  عومجم ، نیا  دـیوگن  یـسک  دـنا : هتفگ  زین  و 
؛ دـیآ یمن  تسد  هب  تایاکح  نیا  زا  زین  یعطق  نیاربانب  تسا ؛ نوگاـنوگ  تاـیاکح ، دراوم  .تسین و  نینچ  اـج  نیا  اـّما  تسا ؛ یکی 

.تسا هیبش  رتشیب  عاّطق  عطق  هب  یعطق  نینچ  دوش و  اه  تیاکح  نیا  رامش  یناوارف  هدز  تفگش  هک  یسک  يارب  رگم 

اب اه  نآ  زا  یکدـنا  شخب  دـنا  هتفرگ  هجیتن  هاگ  نآ  هدرک ، میـسقت  ییاه  هتـسد  هب  ار  اـه  تاـقالم  یخرب  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  نوزفا   
.تسا ضراعت  رد  عیقوت ،

: تسا رارق  نیدب  اه  باتک  رد  دوجوم  ياه  تاقالم  ياه  هتسد 

.تسا ارغص  تبیغ  نامز  هب  طوبرم  اه  تاقالم  زا  يرایسب  . 1

.درادن یمکحم  ربتعم و  دنس  اّما  تسا ؛ هدش  هداد  تبسن  ناگرزب  هب  اه  تاقالم  یخرب  . 2

.تسا هدش  فرشم  ترضح  نآ  رضحم  هب  ایؤر  ملاع  رد  صخش ، اه ، نآ  زا  یشخب  رد  . 3

.ترضح نآ  هدهاشم  هن  تسا ، هدوب  ماما  يادص  ندینش  هدمآ ، فرشت  تاقالم و  باب  رد  هچنآ  زا  يرایسب  . 4

.تسا سدح  طقف  هدش ، اعدا  هچنآ  زا  يرایسب  . 5

هدش رداص  درف  يارب  ترضح  نآ  يوس  زا  هک  تسا  ییاه  تمارک  دوش ، یم  رکذ  فرشت  تاقالم و  ناونع  لیذ  هچنآ  زا  يرایسب  . 6
.تسا هدشن  رکذ  نآ  رد  یتاقالم  چیه  و 

.تسا یناوارف  ياـهداریا  لاکـشا و  ياراد  نتم  اوـتحم و  رظن  زا  هدـش ، هتفگ  اـه  باـتک  رد  هدـهاشم  ناوـنع  اـب  هچنآ  زا  يرایـسب  . 7
.تسا ارضخ  هریزج  ناتساد  نآ ، هنومن  نیرتزراب 

.تسا جراخ  ثحب  لحم  زا  مه  نآ  هدوب و  هفشاکم  تسا ، هدهاشم  هدش ، هتفگ  هچنآ  زا  یخرب  . 8

.تسا هتفرگ  رارق  ناگرزب  هجوت  دروم  هک  تسا  هدهاشم  زا  یکدنا  رامش  دنام ، یم  یقاب  هچنآ 

هب لـمع  راوـگرزب و  نآ  تفرعم  تخانـش و  تسا ، رت  مهم  هچنآ  اـّما  تسا ؛ یگرزب  تلیـضف  ترـضح  تاـقالم  تشاد  هجوـت  دـیاب   
ربمایپ نامز  رد  هراومه  هک  يدارفا  دندوبن  مک  دوشن  شومارف  .دراد  یپ  رد  ار  ترضح  نآ  دنوادخ و  تیاضر  هک  تسا  ییاهروتسد 

مه یهاگ  دـندرب و  یمن  اه  تاقالم  نآ  زا  ینادـنچ  یتفرعم  هرهب  اما  دـندرک ؛ یم  رادـید  ناراوگرزب  نآ  اب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  و 
.دندش یم  عقاو  ناشیا  بضغ  مشخ و  دروم 
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ییامزآدوخ

راصتخا هب  ترـضح  نآ  تاقالم  اب  هطبار  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یگدـنز  هناگراهچ  ياـه  هرود  . 1
.دیهد حیضوت 

، هدرک هراشا  دناد  یم  یفتنم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ندش  هدـید  ناکما  هک  یتایاور  زا  تیاور  هس  هب  . 2
.دیهد حرش  ار  اه  نآ 

.دیهد حیضوت  تسا ، هدرک  هیبشت  فسوی  ترضح  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  ار  یتیاور  . 3

تاقالم ياه  تیاکح  هرابرد  ار  دوخ  رظن  هدرک ، نایب  ار  تسا  هدش  هتسناد  دودرم  تاقالم  ياعدا  هنوگره  نآ ، رد  هک  یهاگدید  . 4
.دییامن نایب  اه 

؟ تسا هتشاد  یپ  رد  ار  یجیاتن  هچ  اه ، تاقالم  اه و  باوخ  یخرب  هب  نتخادرپ  یساسا و  ثحابم  زا  تلفغ  امش ، رظن  هب  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ق  1402 مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هبتکم  ناهفصا ، يربکلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دّیس  . 1

.ش 1378 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 2

، نارهت ینودـیرف ، نیـسح  مجرتم : روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  ینیوزق ، مظاکدّـمحم  دّیـس  . 3
.ش 1379 قافآ ،

.ش  1385 ش 18 ، ّتیودهم ، یصصخت  زکرم  مق ، راظتنا ، همانلصف  هصاخ ، تباین  ترافس و  هلاقم : یسبط ، نیدلا  مجن  . 4

.ش 1384 نارکمج ، دجسم  مق ، تاهبش ، هب  خساپ  یسانش و  دوعوم  یناوضر ، رغصا  یلع  . 5
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( نادنزرف ورسمه   ) تبیغ رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز  متشه : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: ثحب رد  هاگدید  ود 

؛ دنزرف رسمه و  تابثا  . 1

.دنزرف رسمه و  راکنا  . 2
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دمآرد شیپ 

یصخش یگدنز  هدش ، عقاو  هجوت  دروم  هراومه  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  تاعوضوم  زا  یکی 
.تسا ترضح  نآ  یگداوناخ  و 

ياراد هچ  نانچ  رگا  هن ؟ ای  دراد  ینادـنزرف  ای  دـنزرف  ایآ  تسا ، هدرک  جاودزا  رگا  هن ؟ اـی  تسا  هدرک  جاودزا  ترـضح  نآ  هک  نیا   
هدش دای  عوضوم  رد  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  زا  یـشخب  طقف  دننک ؟ یم  یگدنز  هنوگچ  یکاخ و  هرک  نیا  ياجک  رد  تسا ، دـنزرف 

.تسا هدوب  هجاوم  وسمه  تخاونکی و  نادنچ  هن  ياه  خساپ  اب  ًالومعم  هتبلا  .تسا  هدش  حرطم 

زا يرایـسب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یتـسیز  ناـهنپ  ندوب  ّرـس  دـش ، داـی  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
.تسا هداد  رارق  هاگدید ، فالتخا  ماهبا و  زا  يا  هلاه  رد  ار  ترضح  نآ  یگدنز  ياه  یگنوگچ 

یم هئارا  ار  یفلتخم  ياه  هاگدـید  زین  دوجوم  ياه  تیاور  تسین و  تسد  رد  هراـب  نیا  رد  ینـشور  حیرـص و  تیاور  هک  اـج  نآ  زا 
.تسا هدمآ  دیدپ  هعیش  نادنمشناد  نیب  توافتم  هاگدید  ود  دننک ،

: تسا رارق  نیدب  هدش ، حرطم  هک  يا  هناگ  ود  ياه  هنامگ 

(1) .تسه زین  ینادنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 1

.(2) تسا هدرکن  جاودزا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 2

ص402. بقاثلا ، مجن  نیسح ، ازریم  يرون ، یسربط  - 1
یلو تسا ؛ هدرک  جاودزا  ترـضح  نآ  هدش  هداد  لامتحا  نآ ، رد  هک  دنا  هدرک  حرطم  ار  یموس  هاگدید  ناگرزب , زا  یخرب  هتبلا  - 2

همدقم ص23. يربکلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دّیس  .تسین  دنزرف  ياراد 
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دنزرف رسمه و  تابثا  تسخن : لامتحا 

هراشا

، هدمع روط  هب  ناشیا  .تسه  زین  ینادنزرف  ياراد  و  هدرک ، جاودزا  عطق  روط  هب  ترضح  نآ  دنراد  داقتعا  دنرواب ، نیا  رب  هک  یناسک 
: دنا هدرک  رکذ  اعدا  نیا  يارب  لیلد  هتسد  ود 

.دشاب یم  اّربم  بحتسم  نیا  كرت  زا  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  تحاس  تسا و  بحتسم  يرما  جاودزا ، . 1

.دراد تلالد  ترضح  نتشاد  دنزرف  رسمه و  رب  هیعدا ، اه و  تیاور  یخرب  ییاور ، ياه  باتک  رد  . 2

جاودزا بابحتسا  تسخن : لیلد 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يارب  دنزرف  رـسمه و  دوجو  نارکنم  خـساپ  رد  دـنا ، هداد  حـیجرت  ار  لامتحا  نیا  هک  يدارفا  یخرب 
: دنا هتشون  نینچ  فیرشلا  هجرف 

فیوخت دیدهت و  نآ و  لعف  رد  هک  صیرحت  بیغرت و  همه  نآ  اب  ار  دوخ  مرکا  ّدج  همیظع  ّتنس  نینچ  درک  دنهاوخ  كرت  هنوگچ 
زا ار  ّتنـس  نآ  كرت  یـسک  نوـنک  اـت  و  تسا ، رـصع  ره  ماـما  ربـمغیپ ، ّتنـس  هب  ذـخا  رد  تّما  نیرتراوازـس  و  هدـش ، نآ  كرت  رد 

(1) .تسا هدرمشن  ترضح  نآ  صیاصخ 

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  رصاعم  ناروشناد  زا  یکی  زین 

هنیمز نیا  رد  رگا  .تسین  نکمم  یگداس  هب  اه  نآ  شرامـش  هک  تشاد  دـهاوخ  يدایز  ناگداون  نادـنزرف و  ترـضح ، نآ  نیاربانب 
یمـسج رظن  زا  دایز  نس  دوجو  اب  ترـضح  نآ  هک  یبلطم  نیمه  طقف  و  تشادن ، دوجو  ییاور  لقن  چیه  دـنزرف ) رـسمه و  نتـشاد  )

نیا لوبق  رد  دنک ، یم  لمع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  هب  ترـضح  نآ  هک  میناد  یم  زین  ...تسا و  هینبلا  ّيوق  یناوج 
(2) «. دوب یفاک  دراد  ینادنزرف  رسمه و  بانج  نآ  هک  بلطم 

هاگدید نیا  یسررب 

جاودزا بابحتسا  فلا :  

: تسا همدقم  ود  ياراد  نیشیپ ، لالدتسا 

ص402  . بقاثلا ، مجن  نیسح ، ازریم  يرون ، یسربط  - 1
ص123. رون , روهظ  یلع ، رورپ ، تداعس  - 2
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.تسا بحتسم  هتسیاش و  يراک  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ّتنس  جاودزا ، . 1

.دهد یم  ماجنا  ار  ّتنس  نیا  ریزگان  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 2

تسخن همدقم  اّما 

تلـالد جاودزا  بابحتـسا  رب  هک  یتاـیآ  یخرب  .دوش  یم  هدافتـسا  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  زا  جاودزا  بابحتـسا  هک  تسین  یکش 
َو  » هیآ و  دـیروآرد .» حاـکن  هب  دـتفا ، دنـسپ  ار  امـش  هچ  ره  ناـنز ، زا   » (1) ؛» ءاسِّنلا َنِم  ْمَُکل  َباط  اـم  اوُحِْکناَـف  : » زا دـنترابع  دـنراد ،

رسمه دنشاب ، هتسیاش  هک  ار  دوخ  نازینک  نامالغ و  ناتیاه و  بزَع  (2)«و  ؛» ْمُِکئامِإ ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِحلاَّصلا  ْمُْکنِم َو  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ 
«. دیهد

درک هراشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  شیامرف  هب  ناوت  یم  تسا ، تسد  رد  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  اـّما 
: دومرف هک 

؛(3) یِّنِم َْسیَلَف  ِیتَّنُس  ْنَع  َبِغَر  ْنَمَف  ِیتَّنُس  ُحاَکِّنلا 

: تسا هدمآ  نینچ  جاودزا ، هب  قیوشت  ّتیمها و  رد  زین 

.(4) تسا هدروآ  تسدب  ار  شنید  فصن  دنک ، جاودزا  سک  ره 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(5) .تسا رسمه  نودب  هک  یسک  زامن  تعکر  داتفه  زا  تسا  رت  تلیضف  اب  هدرک  جاودزا  هک  یسک  زامن  تعکر  ود 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

؛(6) َجیِوْزَّتلا َِیتَّنُس  ْنِم  َّنِإَف  ِیتَّنُس  َِعبَّتَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  َلاَق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  اوُجَّوََزت 

ّتنـس زا  هک  یتسرد  هب  سپ  دنک ، يوریپ  نم  شور  زا  دراد  تسود  سک  ره  : » دومرف مالـسا  یمارگ  لوسر  انامه  هک  دـینک  جاودزا 
«. تسا جاودزا  نم 

هیآ 3. (: 4  ) ءاسن - 1
هیآ 32. (: 24  ) رون - 2

ص220. ج100 , راونألاراحب , یسلجم , همالع  - 3
ص328. ج5 , یفاک , ینیلک , خیش  - 4
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ص329. ج5 , یفاک , ینیلک , خیش  - 6
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رد شرافـس  و  تایاور ، رد  جاودزا  هب  قیوشت  و  تایآ ، رد  اوحکنا »  » دننام رما ، تاملک  دوجو  نیـشیپ و  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب 
.تسا طابنتسا  لباق  جاودزا  یعرش  بابحتسا  ادخ ، ربمایپ  ّتنس  هب  لمع 

مّود همّدقم  اّما   

هلمج زا  دروآ ؛ یم  دیدپ  ار  ییاه  شسرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  یعرش و  رما  هب  مالسلا  هیلع  ماما  لمع  موزل   
: هک نیا 

لمع یشنیزگ  هدرک و  باختنا  روما  نآ  زا  ای  دنک ؟ یم  لمع  اه  نآ  همه  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ایآ  دایز ، رایـسب  تابحتـسم  هب  هجوت  اب 
؟ دنک یم 

یهلا ماکحا  هب  لمع  رد  هشیمه  دنراد  هدهع  هب  ار  مدرم  تیاده  نوچ  ناربمایپ ، دننام  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  دیدرت  نودـب 
لمع هنحص  رد  دنشاب و  یهلا  ياهروتسد  هب  لماع  دوخ  تسخن  درک  یم  باجیا  نانآ  تلاسر  یساسا ، تروص  هب  .دنا  هدوب  ماگشیپ 

: دراد دوجو  هتکن  ود  تاّبحتسم  هب  ماما  ندرک  لمع  موزل  رد  نیاربانب ، دنشاب ؛ هنومن  وگلا و  نارگید  يارب 

هب نارگید  اب  دروخرب  رد  ترـشاعم و  یگدنز و  رد  ماما  دنک  یم  باجیا  هک  مدرم  يارب  ندوب  لماک  يوگلا  يربهر و  تیادـه و  . 1
.دشاب ماگشیپ  بحتسم ) بجاو و   ) ینید ياهروتسد  هب  لمع  رد  دنک و  لمع  هتسیاش  يا  هنوگ 

.دنک لمع  تابحتسم  هب  دنک  یم  باجیا  لماک ، ناسنا  تلزنم  هاگیاج و  ياضتقا  . 2

تماما و  تسین ، مدرم  دید  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  درادن ؛ تیعوضوم  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  لّوا  هتکن  دـیدرت ، نودـب   
نارگید زا  رتراوازـس  دـنبیاپ و  یعرـش  تاّبحتـسم  هب  ماما   ) بولطم هب  ندیـسر  رد  مّود  هتکن  یلو  رهاـظ ؛ رد  هن  تسا ، نطاـب  رد  يو 

.تسا یفاک  تسا )

رـسمه و بحاص  هدرک و  جاودزا  تبیغ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دندقتعم  يا  هّدع  تشذـگ ، هک  يا  همّدـقم  ود  هب  هجوت  اب 
.تسا دنزرف 

: تسا هدش  هتفگ  لیلد  نیا  خساپ  رد   

هفسلف تبیغ و  مهم  رایسب  هلأسم  اب  بابحتـسا ، نیا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  مینک ، لمح  زین  بابحتـسا  رب  ار  جاودزا  ماجنا  رگا 
.تسا ضراعت  رد  نآ ،

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


130 ص :

زا یهنو  فورعم  هب  رما   » مهم رایـسب  رما  ای  تسا  رتشیب  بحتـسم  کـی  هاـگیاج  رد  جاودزا ، ّتیمها  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا   
یم خر  هک  يرکنم  همه  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ایآ  لاح  .تسا  رت  مهم  فورعم  هب  رما  دش : دهاوخ  هداد  خساپ  ًامتح  رکنم ؟»

رد ترضح  تبیغ  ماقم  اب  تفگ : دهاوخ  دنک ؟ یمن  رکنم  زا  یهن  ارچ  سپ  دراد ؛ ربخ  دوش : یم  هتفگ  ًامتح  ریخ ؟ ای  دراد  ربخ  دهد 
بحتـسم رما  اما  دوش ؛ یم  كرت  تبیغ  اب  ضراعت  رد  ّتیمها  نیا  هب  یبجاو  ایآ  هک  دـیآ  یم  شیپ  شـسرپ  نیا  لاح  .تسا  ضراعت 

؟ هن

.دوش یم  كرت  تقوم  تروص  هب  وا  تبیغ  لیلد  هب  هک  تسا  ماما  تانوؤش  زا  يرایسب  هک  فورعم  هب  رما  طقف  هن   

رب تفلاخم  هب  نآ ، اب  هک  تساـنعم  نیدـب  نآ ، »(1) و  یِّنِم َْسیَلَف  ِیتَّنُـس  ْنَع  َبِغَر  ْنَمَف  : » دـیوگ یم  يوـبن  تیاور  هک  نیا  رب  نوزفا 
.تسا فلاخم  نآ  اب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دنک ، جاودزا  تسناوتن  ییاه  لیلد  هب  رگا  سک  ره  هک  تسا  نشور  ام  رب  .دزیخ 

هیعدا تایاور و  یخرب  مود : لیلد 

هدش نایب  زین  ترـضح  نآ  ندوب  راد  دنزرف  رب  رگید  يا  هلدا  تسا ، هدـش  دای  هراب  نیا  رد  لیلد  نیرت  مهم  هک  نیـشیپ  لیلد  رب  نوزفا 
: دوش یم  نایب  دقن  هارمه  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  یسوط  خیش  . 1

یَلَع یَْقبَی  َال  یَّتَح  َبَهَذ  ْمُهُضَْعب  َلوُقَی  َِلُتق َو  ْمُهُضَْعب  َلوُقَی  َتاَم َو  ْمُهُضَْعب  َلوُقَی  یَّتَح  ُلوُطَت  اَمُهاَدْحِإ  ِْنیَتَْبیَغ  ِْرمَْألا  اَذَه  ِبِحاَِصل  َّنِإ 
؛(2) ُهَْرمَأ ِیلَی  يِذَّلا  َیلْوَْملا  اَّلِإ  ِهِْریَغ  َال  ِهِْدلُو َو  ْنِم  ٌدَحَأ  ِهِعِضْوَم  یَلَع  ُِعلَّطَی  َال  ٌریِسَی  ٌرَفَن  اَّلِإ  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  ِهِْرمَأ 

هتفر ایند  زا  دـنیوگ : مدرم  زا  یخرب  هک  دوش  یم  ینـالوط  يا  هزادـنا  هب  اـه ، نآ  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود  رما ، نیا  بحاـص  يارب 
راوتسا دوخ  رواب  رب  نایعیش ، زا  یکدنا  زج  تسا ؛ هتفر  هدمآ و  دنیوگ : یخرب  هدش و  هتشک  دنیوگ : یخرب  تسا ،

ج100,ص220. راونالا , راحب  یسلجم , همالع  - 1
ص161. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 2
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.تسا وا  روما  يدصتم  هک  یسک  زج  دوش ، یمن  هاگآ  وا  هاگتماقا  زا  نانآ ؛ ریغ  شنادنزرف و  زا  یسک  .دنامن 

نیا تشادن ، دـنزرف  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ دـنزرف  ياراد  تبیغ ، نارود  رد  ترـضح ، نآ  هک  دـنا  هدرک  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  یخرب ،
.دش یم  انعم  یب  تیاور 

هاتوک یسررب  دقن و 

: اریز دشاب ؛ یمن  تسرد  تهج  دنچ  زا  تیاور ، نیا  هب  لالدتسا 

.تسا هدروآ   (1)« یلو نم  «، » هدلو نم  » ياج هب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  ینامعن  .فلا 

كرتشم باتک  ود  ره  دنس  زا  یـشخب  هدوب و  مدقم  یـسوط  خیـش  هبیغلا  باتک  رب  بتارم  هب  ینامعن  هییغلا  باتک  هک  نیا  هب  هجوت  اب   
، نیارباـنب دـیامن ؛ یم  يوـق  رایـسب  فیحـصت ، لاـمتحا  دراد ، دوـجو  یکیدزن  راتـشون ، رظن  زا  دـلو »  » و یلو »  » هملک نیب  زین  تـسا و 

.دش دهاوخ  رابتعا  یب  تیاور ، نیا  هب  لالدتسا 

: دسیون یم  تیاور  ود  ره  رکذ  زا  سپ  رصاعم  نادنمشناد  زا  یکی 

ّولع دـننام  تاهج ، یخرب  زا  ینامعن » تبیغ   » لقن هکلب  تسین ؛ شخب  نانیمطا  خیـش » تبیغ   » لـقن هب  دانتـسا  فـالتخا ، نیا  دوجو  اـب 
(2) .دسر یم  رظن  هب  رتربتعم  ثیدح ، ظفل  دنس و 

: تسا هتشون  تیاور  نیا  هرابرد  ینامعن ، یسوط و  خیش  لقن  فالتخا  هب  هراشا  زا  سپ  رصاعم  نارو  هشیدنا  زا  رگید  یکی 

نآ ياج  زا  نارگید ، هن  نادـنزرف و  زا  کی  چـیه   » ترابع زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  هراـب  نیا  رد  هک  یلاـمتحا  نیرتمک 
زا مه  وا  یتح  دشاب ، يدنزرف  ار  ترضح  نآ  ضرف  رب  مه  رگا  هک  انعم  نیدب  دشاب ؛ یناهنپ  تدش  رد  هغلابم  دنتسین » هاگآ  ترـضح 

دوجو رب  یلیلد  ترابع  نیا  تسا  حـضاو  هک  نانچ  اذـل  نارگید و  هب  دـسر  هچ  اـت  دوب ، دـهاوخن  هاـگآ  ترـضح  یقیقح  تیـصخش 
لعفلاب دنزرف 

ص 172. هبیغلا , ینامعن ، - 1
ص54. شسرپ ، هد  خساپ  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  - 2
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نآ اریز  دنک ؛ یم  تیافک  نادب  لالدتسا  ندرک  طقاس  يارب  دشاب ، لمتحم  تیاور  يارب  ییانعم  نینچ  هک  هزادنا  نیمه  .دشاب و  یمن 
(1) .تسا لطاب  لالدتسا  دیآ ، نایم  هب  لامتحا  هک  هاگ 

عمج ياج  هب  درفم  ریمـض  تیاور ، نیا  رد  اریز  .تسا  هدش  عقاو  فیرحت  دروم  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسوط  خیـش  تیاور  هرابرد  .ب 
: تسا هدش  هدافتسا 

نیا رگم  نارگید .» وا و  نادنزرف  زا   » دیوگب هک  دوب  نیا  حیحـص  هک  یلاح  رد  يرگید ؛» وا و  نادـنزرف  زا  : » دـیوگ یم  تایاور [ رد  [
هب هراشا  تیاور  دوصقم  دنیوگب  هک  نیا  ای  تسا  هدش  هفاضا  ناسیون  هخسن  يوس  زا  هدلو »  » هملک رد  ءاه » » ریمـض دیوگب  یـسک  هک 

تاعارم يارب  تسا و  سنج  مسا  دلو »  » ظفل زا  دارم  دیوگب  هک  نیا  ای  .دراد  دنزرف  کی  طقف  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  بلطم  نیا 
(2) .تسا هتفر  راک  هب  درفم  ریمض  هتکن  نیا 

.دراد تسد  رود  يا  هریزج  رد  ترضح  نادنزرف  زا  نخس  هک  ءارضخ  هریزج  تیاکح  . 2 

، هتخانشان تسد و  رود  يریازج  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نادنزرف  یخرب  تسا  هدش  اعدا  ناتساد ، نآ  رد   
.دننک یم  تموکح  ییاهرهش  رب 

مجن باتک  رد  يرون  ثدـحم  هلیـسو  هب  نرق ، ود  کیدزن  زا  سپ  (3) و  راونالا راحب  رد  یسلجم  همالع  هلیسو  هب  ادتبا  ناتـساد ، نیا   
.تفای ترهش   (4) بقاثلا

ساسا زا  ناتساد  نیا  هک  دیسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  .تفگ  میهاوخ  نخس  ناتساد  نیا  هرابرد  لصفم  تروص  هب  هدنیآ  ياه  سرد  رد 
.تسا یگتخاس 

.تسا شریذپ  لباق  ریغ  هلأسم  نیا  رب  نآ ، دننام  ناتساد و  نیا  هب  لالدتسا  نیاربانب   

ص85. هداز , راختفا  نسح  دّیس  همجرت  اربک , تبیغ  خیرات  دمحم , دّیس  ردص ، - 1
ص218. يرهپس , دمحم  همجرت : دقن , يوزارت  رد  ارضخ  هریزج  یضترم , رفعج  دّیس  - 2

ص 159. ج52 ، راونالا , راحب  یسلجم , همالع  - 3
یلو تسا , هدرک  لقن  راونالا  راـحب  زا  ار  تیاـکح  يو  هک  نیا  دوجو  اـب  تیاکح 37 . متفه , باب  بقاـثلا , مجن  يرون , ثدـحم  - 4

.دراد یسلجم  همالع  لقن  اب  یناوارف  ياه  توافت 
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نآ هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  زا  دوخ  دانسا  هب  ریبک  رازم  باتک  فلؤم  دیوگ : یم  یـسلجم  همالع  . 3
: دومرف ترضح 

؛(1) ِِهلاَیِع ِِهلْهَِأب َو  ِهَلْهَّسلا  ِدِجْسَم  ِیف  ِِمئاَْقلا  َلوُُزن  يَرَأ  یِّنَأَک 

.شلایع لها و  اب  هلهس  دجسم  رد  ار  مئاق  ندمآ  دورف  منیب  یم  ایوگ 

دنزرف نز و  ياراد  زین  تبیغ  نارود  رد  درادن  یتلالد  چـیه  یلو  تسا ، هدرک  تابثا  دـنزرف  رـسمه و  ترـضح  نآ  يارب  تیاور  نیا 
.دیآ لصاح  وا  يارب  روهظ  زا  سپ  دنزرف  نز و  نیا  دراد  لامتحا  هک  ارچ  تسا ؛

، تسا هدرک  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رب  تاولص  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  سوواط  نبا  هک  یتیاور  رد  . 4 
: دروخ یم  مشچ  هب  ریز  ترابع 

اَهِّلُک ِتاَکَلْمُْملا  َْکُلم  َُهل  ُعَمَْجت  ُهَسْفَن َو  ِِهب  ُّرُسَت  ُهَْنیَع َو  ِِهب  ُّرُِقت  اَم  ِِهتَّیِعَر  ِعیِمَج  ِِهتَّمُأ َو  ِِهتَّیِّرُذ َو  ِهِْدلُو َو  ِِهلْهَأ َو  ِهِسْفَن َو  ِیف  ِهِطْعَأ  َّمُهَّللا  ...
؛(2) ...لِطَاب ُّلُک  ِهِّقَِحب  َبَْلُغی  ٍمْکُح َو  ِّلُک  یَلَع  ُهُمْکُح  َيِرْجَی  یَّتَح  اَِهلِیلَذ  اَهِزیِزَع َو  اَهِدیَِعب َو  اَِهبیِرَق َو 

هدـش و وا  لد  یلاحـشوخ  مشچ و  ینـشور  هیاـم  هـک  شخبب  يزیچ  شناوریپ ، ماـمت  لـسن و  نادـنزرف و  نادـناخ و  وا و  هـب  ایادـخ !
ماـمت رب  وا  تموـکح  هک  يا  هنوـگ  هـب  دـهد ، رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  لـیلذ  زیزع و  کـیدزن ، رود و  ياـه  تموـکح  ماـمت  تموـکح 

.دوش هریچ  اه  لطاب  مامت  رب  قح ، بلاغ و  اه  تموکح 

: دنا هتشون  نیشیپ  تیاور  هرابرد  ناگرزب  یخرب   

.تسین دامتعا  لباق  تیاور  دنس  ًالوا :  

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تدالو  زا  شیپ  لاس  هاجنپ  دودح  هک  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لوقنم  ياعد  نیا  زا  هک  يزیچ  رثکادح  ًایناث :  
تیاور رد  اّما  دش ؛ دهاوخ  ینادنزرف  ياراد  وا  تسا و  يدهم  ياراد  مالسا ، تما  هک  تسا  نیا  درک ، طابنتـسا  ناوت  یم  دنا ، هدومرف 

.تسا هدشن  ترضح  نادنزرف  تدالو  نامز  هب  يا  هراشا 

باب 27. ص381 ، ج52 ، راونالا ، راحب  یسلجم ،; همالع  - 1
ص506. عوبسالا , لامج  سوواط , نب  دّیس  - 2
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(1) .دوش یم  طوبرم  ناشیا  تموکح  مایق و  ماما و  روهظ  رصع  هب  عوضوم  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  رتشیب  مالک ، قایس   

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  سوواط  نب  دّیس  هک  يرگید  تیاور  . 5

(2) ؛  ...هِدلو ْنِم  ِهَِّمئَْألا  ِهِدْهَع َو  ِهَالُو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

.تسا شریذپ  لباق  ریغ  اعدم  رب  یلیالد  هب  زین  تیاور  نیا  اّما   

.تسا فیعض  دنس  رظن  زا  تیاور  .فلا 

ِهاـَلُو یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  : » تسا لکـش  نیا  هب  هک  دـشاب  یم  زین  يرگید  نتم  ياراد  سوواـط ، نبا  دوخ  حیرـصت  رباـنب  تیاور  نیا  .ب 
.تسین هدلو » نم   » هملک نآ ، رد  هک  ...هِدَْعب » ْنِم  ِهَِّمئَْألا  ِهِدْهَع َو 

.دنا هدرک  لقن  مود  تروص  نیمه  هب   (4) حابصم رد  یمعفک  (3) و  دجهتملا حابصم  باتک  رد  یسوط  خیش  هک  نیا  بلاج   

دوجو دشاب ، ماما  نادنزرف  تدالو  نامز  زا  یکاح  هک  يا  هتکن  تیاور ، رد  مه  زاب  میریذپب ، ار  تیاور  یتسرد  هک  مه  ضرف  رب  .ج   
.دشاب هدرک  هراشا  روهظ  زا  سپ  ترضح  نآ  نادنزرف  هب  تسا  نکمم  درادن و 

: تسا هدروآ  ترضح » نآ  يارب  دالوا  ندوبن  ههبش  عفد   » ناونع اب  بقاثلا  مجن  باتک  رد  يرون  یسربط  نیسح  ازریم  . 6

یهورگ يدهم  يارب  زا  هک  نیا  هب  لصتم  دنـس  هب  یتیاور  متفای  نم  : » هک هتفگ   (5) عوبسالا لامج  باتک  رخاوا  رد  سوواط  نب  دّیس 
(6) «. ار ناکین  تافص  یگرزب و  تیاغ  دنیاراد  ناشیا  تسا و  ایرد  رد  هک  اهرهش  فارطا  رد  دننایلاو  هک  تسا  دالوا  زا 

ص220. يرهپس , دمحم  همجرت : دقن , يوزارت  رد  ارضخ  هریزج  یضترم , رفعج  دّیس  - 1
ص512. عوبسالا , لامج  - 2

ص409. دجهتملا , حابصم  یسوط , خیش  - 3
ص548. حابصملا , یمعفک , - 4

ص512. عوبسالا ، لامج  سواط ، نب  دّیس  - 5
ص402. بقاثلا ، مجن  نیسح ، ازریم  يرون ، یسربط  - 6
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هچ زا  نخـس  نیا  هدرکن  صخـشم  هکلب  هدرواین ، اعدا  نیا  رب  يدنـس  طـقف  هن  هک  تفاـی  میهاوخ  رد  عوبـسالا  لاـمج  هب  هعجارم  رد   
.تسا هدش  رکذ  یسک 

، دـش هظحـالم  هک  مه  نآ  دراد و  يرتـشیب  ّتیمها  دـش ، رکذ  هچنآ  دـسر  یم  رظن  هب  هک  دـش  لالدتـسا  زین  يرگید  تاـیاور  هب  هتبلا 
.دنرادن ار  عوضوم  نیا  رب  لالدتسا  تیلباق 

نآ یعطق  دانتسا  اریز  تسا ؛ مامتان  لالدتسا  زین  اه  نآ  رد  هک  هدش  لالدتسا  زین  اه  همانترایز  هیعدا و  زا  یخرب  هب  تایاور ، رب  نوزفا   
.تسا دیدرت  دروم  مالسلا  هیلع  موصعم  هب  اه 

: دسیون یم  تسا ، هدمآ  ترضح  ندوب  راد  دنزرف  نز و  هب  نالئاق  لیلد  ناونع  هب  هچنآ  زا  یخرب  هرابرد  ناگرزب ، زا  یکی   

نآ نتم  رد  هک  يرهاظ  فعض  تبارغ و  تهج  زا  یناردنزام » نیدلا  نیز   » ربخ و  يرابنا » نیدلا  لامک   » ربخ لثم  تایاور ، زا  یضعب 
رب لمح  لباق  درادـن و  تحارـص  زین  تارایز » هیعدا و   » زا یخرب  تارقف  نوچمه  رگید ، یـضعب  دـشاب و  یمن  دانتـسا  لباق  تسا ، اه 

(1) .دشاب یم  روهظ  رصع 

یقاب نآ  هب  لالدتـساو  هدافتـسا  يارب  ییاج  دوش و  یم  شودـخم  تسا ، تایاور  هک  ترـضح  نآ  جاودزا  هب  نالئاق  مّود  لیلد  سپ   
.مینک کّسمت  تایاور  نآ  هب  میناوت  یمن  اذل  دنام ؛ یمن 

دنزرف رسمه و  راکنا  مود : لامتحا 

هراشا

: تسا هدش  کسمت  لیلد  ود  هب  زین  لامتحا  نیا  رد 

؛ دراد تافانم  تبیغ  هفسلف  اب  جاودزا  .فلا 

.دراد حیرصت  ندرکن  جاودزا  هب  هک  یتایاور  .ب 

تسخن لیلد 

رد تبیغ  هفـسلف  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  يارب  رـسمه  راـیتخا  ًالـصا  تسا  هدـش  هتفگ  لاـمتحا  نیا  رد   
نانمـشد ّرـش  زا  و  دسرن ، وا  هب  يدنزگ  همدص و  هک  نیا  ات  تسا ، مدرم  زا  ندوب  ناهنپ  رود و  تبیغ ، هفـسلف  هک  ارچ  تسا ؛ ضراعت 

.دراد تافانم  هفسلف  رما و  نیا  اب  جاودزا  تسین و  اور  ترضح  نآ  رب  دشاب ، نآ  فالخ  هک  يزیچ  ره  ور  نیا  زا  دشاب ؛ ناما  رد 

ص54 55. شسرپ ، هد  خساپ  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  - 1
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رت مهم  يرما  نانمشد  دنزگ  زا  ناج  ظفح  یتسیز و  ناهنپ  رارسا و  ظفح  تسا و  مهم  هدیدنسپ و  بحتسم ، يراک  جاودزا  نیاربانب   
زا تبیغ  هفـسلف  تحلـصم  رگید ، ترابع  هب  .دـنیزگ  یمرب  ار  رت  مهم  لقع ، رت ، مهم  مهم و  نیب  دوش  ریاد  يرما  هاـگ  ره  سپ  تسا ؛
لاح .دنک  يریگولج  جاودزا  ققحت  زا  دناوت  یم  جاودزا و  يارب  تسا  یعنام  تبیغ ، هفسلف  ور  نیا  زا  تسا ؛ رتشیب  جاودزا  تحلصم 

، هدرکن ضارعا  يو  ترضح  نآ  نوچ  دوش ؛ یقّلت  ّتنـس  زا  ضارعا  دناوت  یمن  ترـضح  نآ  ندرکن  جاودزا  دراد ، عنام  جاودزا  هک 
.تسا هدیزگرب  ار  رت  مهم  رما  هکلب 

مود لیلد 

: دنا هدرک  لالدتسا  زین  یتایاور  هب  دش ، دای  هچنآ  رب  نوزفا  هورگ ، نیا 

هیلع اضر  ماما  رـضحم  هب  يواـکم  دیعـس  یبا  نبا  جارـس و  نبا  هزمح و  نب  یلع  تسا : هدرک  لـقن  هیـصولا  تاـبثا  رد  يدوعـسم  . 1 
.دندش دراو  مالسلا 

هب تلحر  زا  سپ  ماما ، فئاظو  ماـمت  هک  تسا  هدـش  لـقن  ناتناردـپ  زا  اـم  يارب  : » تفگ هدرک ، زاـغآ  ار  نخـس  هزمح  یبا  نب  یلع   
«. دوش یم  لقتنم  وا  دننام  یماما 

ترـضح دوب .» ماما  : » تفگ هن »؟ ای  دوب  ماما  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  ارم  هدـب  ربخ  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما   
 «. مالسلا امهیلع  نیسح  نب  یلع  : » درک ضرع  دش »؟ وا  نیشناج  یسک  هچ  سپ  : » دومرف

نیا ات  تشذگ ، دهاوخن  رد  ماما  هک  تسا  هدـش  تیاور  ام  يارب  : » تفگ هزمح  یبا  نبا  هک  نیا  ات  تفای  همادا  خـساپ  شـسرپ و  نیا   
«. دنیبب ار  دوخ  لسن  نیشناج و  هک 

هدشن هتفگ  امش  يارب  يزیچ  نیا  زا  شیب  تیاور ، نیا  رد  ایآ  اذه ؛؟  ریغ  ثیدحلا  اذه  یف  متیور  امأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما   
: دومرف ترضح  هن .» : » تفگ تسا »؟

؛  ...مئاقلا الإ  هیف  متیور  دقل  هللا  یلب و 

....مئاق رگم  تسا ، هدش  تیاور  ناتیارب  دنگوس ! ادخ  هب  هلب ؛

»؟ تسا ثیدح  رد  تمسق  نیا  : » تفگ ضارتعا ) هیبش  یتلاح  اب   ) هزمح یبا 
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هک يزیچ  هب  يدرک  تأرج  هنوگچ  وت ! رب  ياو  « ؛ هضعب عدـت  یـشب ء  یلع  تأرتـجا  فیک  کـلیو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما   
(1) .؟ ینک جاجتحا  نم  رب  يا ، هدرک  اهر  ار  نآ  زا  یشخب 

.تسا هدروآ  یتوافت  كدنا  اب  ار  تیاور  نیا   (2) دوخ لاجر  رد  زین  یشک  يدوعسم ، رب  نوزفا   

هللا لجع  يدهم  ترضح  يارب  دنزرف  نتشاد  ترـضح  نآ  رمع  مامت  رد  هکلب  تبیغ ، نارود  رد  طقف  هن  تیاور  نیا  هک  تسا  نشور 
.دناد یم  یفتنم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

.تسا هدروآ  رگید  یتیاور  رد  ار  نومضم  نیمه  هب  کیدزن  هبیغلا  باتک  رد  یسوط  خیش  . 2

: دومرف ترـضح  یتسه »؟ ماما  وت  ایآ  : » دیـسرپ دش و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رب  دراو  هزمح  یبا  نب  یلع  تفگ : زازخ  یلع  نب  نسح   
ماما دراد .» يدنزرف  هک  نیا  رگم  تسین ، یماما  هک  مدینـش  دمحم  نب  رفعج  امـش  گرزب  ردپ  زا  : » تفگ هزمح  یبا  نب  یلع  يرآ .» »

: دومرف

: دومرف ناشیا  هکلب  .دومرفن  یتفگ  هک  نینچ  نیا  يدز ؟ یشومارف  هب  ار  دوخ  ای  يدرک  شومارف  ایآ  »

؛(3) َُهل َبِقَع  َال  ُهَّنِإَف  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  ِْهیَلَع  ُجُرْخَی  يِذَّلا  ُماَمِْإلا  اَّلِإ  ٌبِقَع  َُهل  اَّلِإ َو  ُماَمِْإلا  ُنوُکَی  َال 

سپ دـنک ؛) یم  تعجر   ) دوش یم  جراخ  وا  يارب  یلع  نب  نیـسح  هک  یماما  رگم  دـشاب  هتـشاد  يدـنزرف  هک  نیا  رگم  تسین ، یماما 
.تشاد دهاوخن  يدنزرف  وا  انامه 

«. تراوگرزب ّدج  دومرف  نینچ  نیا  .يدومرف  تسار  : » تفگ هزمح  یبا  نب  یلع   

: دروآ دهاش  ناوت  یم  ار  يرگید  روما  یخرب  هب  نکل  تسا ؛ یفاک  اعدا  تابثا  رد  نیشیپ  تیاور  ود 

رد ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ییاهنت  تشحو  هک  تسا  هدرک  یفرعم  یـسک  ار  رـضخ  ترـضح  یتایاور  . 3
.دوبن يزاین  هارمه  مزالم و  هب  تشاد ، دنزرف  نز و  ترضح  نآ  رگا  هک  یلاح  رد  دزاس ، یم  فرطرب  تبیغ  نارود 

ص 208. مالسلا ،  هیلع  بلاط   یبا  نب  یلع  مامالل  هیصولا  تابثا  نیسح ، نب  یلع  يدوعسم ، - 1
ص 465. یشک ، لاجر  رمع ، نب  دمحم  یشک ، - 2

ص224. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 3
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: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما   

؛(1) ُهَتَدْحَو ِِهب  ُلِصَی  ِِهتَْبیَغ َو  ِیف  مالسلا  هیلع  اَنِِمئاَق  َهَشْحَو  ِِهب  ُهَّللا  ُِسنُْؤیَس  ...ُتوُمَی َو  َال  ٌّیَح  َوُهَف  ِهاَیَْحلا  ِءاَم  ْنِم  َبِرَش  َرِضَْخلا  َّنِإ 

لیدبت سنا  هب  شتبیغ  نارود  رد  ار  ام  مئاق  ییاهنت  وا  هطساو  هب  دنوادخ  ...تسا  هدنز  وا  دیشون و  تایح  بآ  زا  مالـسلا  هیلع  رـضخ 
.دزاس عفترم  وا  تلصو  اب  ار  شا  ییاهنت  تبرغ و  دنک و 

تافانم نتـشاد  دنزرف  نز و  اب  نیا ، تسا و  هدش  دای  هناگی )  ) دـیحو و  کت )  ) دـیرف باقلا  اب  ترـضح  نآ  زا  یناوارف  تایاور  رد  . 4
(2) .دراد

.تسا هرک  رکذ  ترضح  نآ  صاخ  نارای  زا  نت  یس  طقف  تبیغ ، نارود  رد  ار  شترضح  نامزالم  تایاور ، زا  يا  هتسد  . 5

: دومرف هراب  نیارد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

؛(3) ٍهَشْحَو ْنِم  َنِیثالَِثب  ام  ُهَْبیَط َو  ُلِزنَملا  َمِعن  ٍَهلزُع و  ْنِم  ِِهتَبیَغ  یف  َُهل  َُّدبالَو  ٍهَْبیَغ  ْنِم  ِْرمَالا  اَذَه  ِبِحاِصل  َُّدبال 

] هنیدـم  [= هبیط .تسا  نارگید  زا  ییوج  هرانک  يریگ و  هشوگ  زا  راـچان  دوخ ، تبیغ  رد  تسا و  ریزگاـن  یتبیغ  زا  رما ، نیا  بحاـص 
.تسین یسرت  تشحو و  اج  نآ  رد  رفن [ یس  یهارمه  هب  ای   [ نت یس  دوجو  اب  تسا و  یلزنم  شوخ 

: تسا هتشون  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندوب  راد  دنزرف  هرابرد  يرتشوش  یقت  دمحم  همالع   

نآ ندش  راد  دنزرف  صوصخ  رد  و  دشاب ، هتشاد  دنزرف  روهظ  زا  شیپ  ترضح  نآ  هک  تسا  هدشن  دراو  يربخ  چیه  رد  تفگ : دیاب 
(4) .تسا فالتخا  مه  روهظ  زا  سپ  ماما 

ح 1. ص 385 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ح 13. باب 26 ، ص 385 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 2

ص 188. هبیغلا ، ینامعن , ص 162 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط , خیش  ح 16 ؛ ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 3
ص72. ج2 ، هلیخدلا ، رابخالا  زا : لقن  هب  ص226 ، تیعقاو ، ای  هناسفا  ءارضخ  هریزج  - 4
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کیدزن فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  نیا  هب  تیانع  اب  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  هتکن  نیا  هب  هجوت  نایاپ ، رد 
زا رتمک  بتارم  هب  ندرک ، جاودزا  رد  نارود  نیا  تارودـخم  هدرک و  يرپس  ارغـص  تبیغ  نارود  رد  ار  دوخ  رمع  زا  لاـس  داـتفه  هب 

، تسا هدشن  يا  هراشا  هتکن  نیا  هب  صاخ  باون  نانخـس  ای  ربتعم  عبانم  زا  کی  چـیه  رد  هک  نیا  زین  و  تسا ، هدوب  اربک  تبیغ  نارود 
.تسا رت  هاگآ  دنوادخ  .داد و  حیجرت  ار  نتشادن  دنزرف  نز و  هاگدید  ناوت  یم 

.درک فّقوت  دیاب  تیاهن  رد  تخادرپ و  ثحابم  هنوگ  نیا  هب  دـیابن  دـندقتعم  یخرب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای  نایاپ  رد 
لیاـسم زا  تاـعوضوم  عوـن  نیا  .تشاد  دـهاوخن  ماـما  شریذـپ  رد  یتلاـخد  نآ ، مدـع  اـی  جاودزا  زگره  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناـشیا 

رد زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  یّتح  .تسا  هتخادرپـن  نآ  هب  مه  یـسک  هدـماین و  تاـیاور  رد  لومعم  روط  هب  هک  تسا  یـصخش 
.تسا هدومرفن  يزیچ  شدنزرف  جاودزا  اب  هطبار 

یلو درادن ، ام  یگدنز  رد  يریثأت  نآ ، نتـسنادن  ای  نتـسناد  دنراد و  یـصخش  هبنج  لیاسم  هنوگ  نیا  هچ  رگا  مییوگ : یم  خـساپ  رد 
.مینک روبع  یگداس  هب  ناشرانک  زا  ات  دنتسین ، یلومعم  ياه  ناسنا  ناسب  ام  ناماما 

ناهنپ نامه  هک  ترـضح  نآ  ییانثتـسا  تیعقوم  ّتلع  هب  هچرگ  درادن ؛ یعنام  ماما  نآ  صخـش  یناگدـنز  زا  ثحب  ساسا  نیاربانب ،  
.مینک هدنسب  نید  ناگرزب  نانخس  اه و  لیلد  زا  رادقم  نامه  هب  میراچان  میرادن و  ینادنچ  یهاگآ  تسا ، یتسیز 
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ییامزآدوخ

ار اه  نآ  .تسا  دوجوم  یّلک  هاگدید  هس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نتـشادن  ای  نتـشاد  دنزرف  نز و  هرابرد  . 1
.دیربب مان 

.دیهد حیضوت  ار  نآ  تسیچ ؟ دنک  یم  تابثا  دنزرف  نز و  ترضح  نآ  يارب  هک  یهاگدید  لیلد  . 2

.دیهد حرش  تسا ؟ مادک  تسین ، دنزرف  ياراد  یلو  تسا ؛ هدرک  جاودزا  ترضح  دنیوگ  یم  هک  يدارفا  یساسا  هزیگنا  . 3

.دیهد حیضوت  ار  دنا  هتسناد  دودرم  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نتشاد  دنزرف  نز و  هک  يدارفا  لیلد  . 4

.دینک نایب  اه  نآ  زا  ار  دوخ  تشادرب  هدش ، دای  ياه  هاگدید  هب  هجوت  اب  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ق  1402 نینمؤملاریما ، هبتکم  ناهفصا ، يربکلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دّیس  . 1

.ش  1377 نارکمج ، مق ، بقاثلا ، مجن  یسربط ، نیسح  ازریم  . 2

.ش  1377 مق : مالسلا ،  اهیلع  هموصعم  ترضح  تاراشتنا  ّتیودهم ، تماما و  یناگیاپلگ ، یفاص  هّللا  فطل  . 3

، باتک ناتـسوب  مق ، راد ، هقیرط  لضفلاوبا  قیقحت  همجرت و  تیعقاو ،؟ ای  هناسفا  ارـضخ  هریزج  نارگید ، و  يرتشوش ، یقت  دـمحم  . 4
.ش  1380

، قافآ نارهت ، ینودیرف ، نیسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ینیوزق ، مظاکدّمحم  دّیس  . 5
.ش  1379
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز  لحم  مهن : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: رد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز  لحم  یسررب 

255260ق)  ) مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  اب  یگدنز  نارود  . 1

260329ق)  ) ارغص تبیغ  نارود  . 2

اربک تبیغ  نارود  . 3

روهظ نارود  . 4

ارضخ هریزج  ناتساد  یسررب 
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دمآرد شیپ 

ورف رارـسا  زا  يا  هلاه  رد  ار  ترـضح  نآ  یگدنز  یگنوگچ  طقف  هن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یتسیز  ناهنپ 
.تسا هداد  رارق  یتسه  ماظن  ناهنپ  روما  وزج  زین  ار  ترضح  نآ  تایح  هب  طوبرم  تاعوضوم  زا  يرایسب  هک  هدرب 

دیـشروخ نآ  دـننادب  دـندنم  هقالع  يرایـسب  .تسا  تبیغ  لوط  رد  ترـضح  نآ  یگدـنز  لحم  ناهنپ ، روما  نیا  نیرت  مهم  زا  یکی   
تلزنم نیا  راختفا  نیمز ، زا  تمـسق  نیمادک  رگید ، نایب  هب  .دزادرپ  یم  رمع  نارذگ  هب  یکاخ  هرک  نیا  زا  شخب  نیمادک  رد  ناهنپ 

؟ دراد ار 

يا : » دنیارـس یم  هنوگ  نیا  دـنیاشگ و  یم  هبدـن  هب  نخـس  هنیدآ  هاگپ  ره  رد  هک  تسا  لاس  اهدـص  هتفیـش ، هلاو و  ناسنا  اه  نویلیم   
ياـج اـی  ییاوضر  هوـک  رد  اـیآ  تسا ! هتفرگ  رب  رد  ار  وـت  یناـکم  ینیمزرـس و  هچ  يا و  هتفرگ  لزنم  ییاـج  هچ  متـسناد  یم  شاـک 

(1) «. يوشن هدید  وت  منیبب و  ار  نامدرم  هک  نم  رب  تسا  راوشد  یتسه ؟ يوط  يذ  رد  ای  يرگید 

مالک رد  يریـس  اب  مییاشگ و  یم  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  مـالک  ناتـسلگ  هب  ياـپ  عوضوم ، نیا  ندـش  نشور  يارب  سرد ، نیا  رد   
.میبلط یم  دادمتسا  زار ، نیا  لح  يارب  یسدق  سافنا  نآ  زا  ناشیا ، ینارون 

َْقلَْخلا يَرَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  يوُط  يِذ  ْمَأ  اَهِْریَغ  ْمَأ  يَوْضَِرب  يََرث َأ  ْوَأ  َکُّلُِقت  ٍضْرَأ  يا  َْلب  يَوَّنلا  َِکب  ْتَّرَقَتْسا  َْنیَأ  يِْرعِش  َْتَیل  - »... 1
ص298. لابقا , سواط , نب  دّیس  ...يَُرت ؛» َال  َو 
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یگدـنز لحم  کی  ره  هک  دروخ  میهاوخ  رب  عوضوم  نیا  رد  تیاور  هتـسد  راهچ  هب  توارطرپ ، ناتـسوب  نیا  رد  یلک  هاگن  کی  اـب   
یخرب يارب  هچ  رگا  تسا ؛ هدیشک  ریوصت  هب  وا  تکرب  رپ  تایح  زا  يا  هرود  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 

.تسا هدش  هداد  خساپ  ماهبا  لامجا و  هب  یلیالد  هب  اه  هرود  یخرب  دراد و  دوجو  يرتشیب  ینشور  تحارص و  اه  هرود 

: زا دنترابع  اه  هرود  نیا 

255260ق)  ) مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  اب  یگدنز  نارود  . 1

دوشگ ناهج  هب  هدید  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دوخ  دنمجرا  ردپ  هناخ  رد  ارماس و  رهش  رد  مامه ، ماما  نآ  هک  تسین  یکش   
.تسیز یم  ترضح  نآ  رانک  رد  دوخ  ردپ  فیرش  رمع  نایاپ  ات  و 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  تلحر  ات  زاغآ و  لاس 255ق ) نابعـش  همین   ) ترـضح تدالو  ماگنه  زا  روهـشم  هاگدید  ربانب  هرود  نیا 
.تفای نایاپ  لاس 260ق ) لوالا  عیبر  متشه  )

: دنا هتشادرب  هدرپ  گرزب  هثداح  نیا  زا  زین  يدارفا  یخیرات ، قثوم  لقن  رب  نوزفا   

ّتیودهم عوضوم  رد  هدش  هتشاگن ، ياه  باتک  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  فیرـش  باتک  رد  قودص  خیـش   
زا تیاور ، نیا   (1) .تسا هدرک  رکذ  لصفم  تروص  هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تدـالو  ناتـساد  تسا ،

ترـضح هک  دراد  تلالد  ینـشور  هب  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تدـالو  هراـبرد  تاـیاور  نیرت  مهم 
.دوشگ ناهج  هب  هدید  ارماس  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هناخ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

ماـما دیدحالـص  اـب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هرود  نیا  رد  هـک  زا  تیاـکح  زین  یتاـیاور  رگید ، يوـس  زا   
.تفرگ یم  تروص  شراوگرزب  ردپ  راوج  رد  ارماس و  رد  قافتا  نیاو  دش  یم  نایامن  هژیو  يدارفا  يارب  مالسلا  هیلع  يرکسع 

: دنک یم  لقن  تسا  هدرب  ار  شمان  هک  سراف  لها  زا  يدرم  زا  یلع » نبا  ءوض   »

.مدرک ضرع  مالـس  مدش و  دراو  .دیبلط  ارم  ترـضح  .مدـش  مزالم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  رد  رب  مدـمآ و  ارماس  هب 
ضرع يا »؟ هدمآ  هچ  يارب  : » دومرف

ص143. ج2 ، ناولهپ ، روصنم  همجرت  همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  قودص ،; خیش  ك.ر : - 1
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یم یهاگ  مدوب ، ترـضح  هناخ  رد  نامداخ ، هارمه  نم  شاـب .» اـم  ناـبرد  سپ  : » دومرف متـشاد .» امـش  هب  هک  یقاـیتشا  يارب  : » مدرک
.مدش یم  دراو  هزاجا  نودب  دندوب ، هناخ  رد  اهدرم  هک  ینامز  مدیرخ و  یم  رازاب  زا  دنتشاد  جایتحا  هچ  ره  .متفر 

: دز دایرف  سپ  مدینـش ؛ ییادص  درک و  تکرح  قاتا  رد  هاگان  .دوب  اهدرم  قاتا  رد  وا  مدش و  دراو  ترـضح  رب  هزاجا [ نودب   [ يزور
مدزن زا  .تشاد  هارمه  يا  هدیـشوپرس  زیچ  هک  يزینک  سپ  متـشادن ؛ نتفر  نوریب  ندـمآ و  رد  تأرج  نم  نکم .» تـکرح  تسیاـب ، »

زا : » دومرف وا  هب  ترـضح  .تشگ  زاب  ترـضح  دزن  زینک  .دز  ادص  مه  ار  زینک  .مدش  دراو  .يآرد  هک  دز  ادص  ارم  هاگ  نآ  .تشذگ 
ار كدوک  مکش  يور  ترضح  دوخ  تشادرب و  هدرپ  يور  وکین  دیفـس و  یکدوک  يور  زا  زینک  رادرب .» شوپور  يراد  هارمه  هچنآ 
هب و  امـش » بحاص  تسا  نیا  : » دومرف سپ  .تسا  هدییور  شفان  ات  ولگ  ریز  زا  دوب  هتخیمآ  یهایـس  هب  هک  زبس  ییوم  مدـید  .درک  زاب 

(1) .درک تافو  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ات  مدیدن ، ار  كدوک  نآ  نم  سپ  .دربب  ار  وا  هک  دومرف  رما  زینک 

هک دنا  هدید  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هناخ  رد  ارماس و  رد  ار  ترـضح  نآ  تماما ، تیب  نارازگتمدخ  کیدزن و  ناگتـسب  طقف  هن 
ماما یگدنز  زا  یگمه  هک  دـنا  هدـش  لیان  باتفآ  نوچ  لامج  نآ  رادـید  فرـش  هب  ماما  باحـصا  ناگدـیزگرب  نارای و  زا  يرایـسب 

.دراد تیاکح  ارماس  رد  ردپ  رانک  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

: دیوگ شوقنم » نب  بوقعی  »

هتخیوآ نآ  ياه  هدرپ  هک  دوب  یقاتا  وا  تسار  تمس  دوب و  هتسشن  ارس  رد  ییوکس  رب  وا  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رب 
نوریب بجو  جنپ  تماق  هب  يا  هچب  رسپ  مدز ؛ الاب  ار  هدرپ  رادرب .» ار  هدرپ  : » دومرف تسیک »؟ رمالا  بحاص  نم ! ياقآ  يا  : » متفگ .دوب 

شتـسار و هنوگ  رب  یلاخ  .هتـشگرب  يوناز  ود  ربتـس و  فتک  ود  ناشفارد و  ینامـشچ  دـیپس و  ییور  ناـشخرد و  یناـشیپ  اـب  دـمآ ،
، نیا : » دومرف نم  هب  هاگ  نآ  .تسشن  دمحم  وبا  شردپ  يوناز  رب  دمآ و  .دوب  شرس  رب  یناوسیگ 
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نم هب  سپ  .متسیرگن  یم  ودب  نم  دش و  قاتا  لخاد  وش .» لخاد  مولعم  ماگنه  ات  مرسپ ! : » دومرف ودب  ماما  سپس  تسا .» امش  بحاص 
(1) .مدیدن ار  یسک  اما  مدش  لخاد  نم  تسیک .» اج  نآ  نیبب  ورب و  قاتا  لخاد  هب  بوقعی ! : » دومرف

(2) .تسا هدید  ارماس  رد  ار  ترضح  هدرک  لقن  قاحسا » نب  دمحا   » نینچمه  

لوط رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  نیا  رب  دنام  دهاوخن  يدـیدرت  رگید ، تیاور  اه  هد  تایاور و  نیاربانب   
یناهنپ زین  نارود  نیا  رد  هچرگا  .تسا  هتشاد  اوأم  نکسم و  ارماس  رهش  رد  ترـضح و  نآ  هارمه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تایح 

.دنا هدید  ار  ترضح  نآ  نایعیش  ناکیدزن و  زا  یناوارف  هدع  تسا ، هدرک  یم  یگدنز 

هنیدم رد  ار  دوخ  یکدوک  نارود  هدمع  شخب  ترـضح  نآ  دنا  هداد  یناوارف  لامتحا  ناققحم ، یخرب  هک  تسا  هتکن  نیا  يروآدای 
ردام ثیدـح  زا  لاس 259ق  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  نیا  رب  ینبم  يدوعـسم ، تیاور  هب  دانتـسا  اب  ناشیا  .دـشاب  هدـنارذگ 

هفاضا هدومن ، نایب  ار  هدشدای  هاگدید  دربب ، هارمه  هب  ار  يو  شدنزرف  ناج  ظفح  يارب  دوش و  فرشم  جح  هب  درک  تساوخرد  دوخ 
: دنا هدرک 

هداد رارق  مهدزاود  ماما  يافتخا  لحم  ار  نآ  دنـشاب و  هدرک  تمیزع  هنیدم  هب  جح  کسانم  يرازگرب  زا  سپ  نانآ  دـسر  یم  رظن  هب 
.دنا

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  دوخ  هاگدید  ياه  لیلد  هدشدای ، لقن  رب  نوزفا  يو  هدنسیون  نیا 

؛ دوخ دنزرف  ناج  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سرت  . 1

؛ تسا هتسناد  هنیدم  ردپ ، تلحر  زا  سپ  ار  ترضح  نآ  لحم  هک  یتایاور  . 2

؛ تسا هتسناد  هکم  رد  ار  ترضح  روهظ  هک  یتایاور  . 3

(3) .دور یم  هکم  هب  جح  مسوم  رد  يدهم  ترضح  لاس  ره  دراد  تیاکح  هک  یتایاور  . 4

.تسین شریذپ  لباق  هدش  دای  ياه  لیلد  زا  کی  چیه  دسر  یم  رظن  هب 
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هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یگلاـس  راـهچ  رد  هدـش  داـی  لـقن  قبط  دادـخر  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسخن ؛ لـیلد  اـما   
یموزل تسا ، هدرک  یگدنز  طیارش  رد  يرییغت  قافتا  چیه  نودب  راوگرزب  ردپ  تیامح  رد  لاس  راهچ  ترضح  نآ  هدوب و  فیرـشلا 

ياه تبسانم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  نیا  نآ ، رب  نوزفا  .دهدب  تسد  زا  ار  يّدج  تیامح  نیا  ترـضح  نآ  تسا  هتـشادن 
ندرک رود  اـب  نیا ، دـیاین و  شیپ  ینادـنچ  لکـشم  يو  زا  سپ  اـت  داد ، یم  ناـشن  ناـنیمطا  دروم  دارفا  هب  ار  دوـخ  دـنزرف  فـلتخم ،

.درادن يراگزاس  دوخ  زا  ترضح 

، نیا (1) و  دش یم  ناهنپ  اسآ  هزجعم  تروص  هب  ردپ  نارود  رد  یتح  ترضح ، نآ  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  هک  نیا  رگید 
ردپ رکیپ  رب  ترـضح  نآ  ندـناوخ  زامن  زا  تیاکح  یتایاور  هک  نیا  ماجنارـس ، .دراد  تافانم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ینارگن  اب 

.تسا هدشن  شرازگ  ردپ  تلحر  زا  شیپ  هنیدم  زا  ترضح  نآ  تشگزاب  هتبلا  .دراد 

رد ردپ  تلحر  زا  سپ  ترـضح  نآ  تسا  هدش  نایب  ینـشور  هب  تیاور  رد  هک  ارچ  تسین ؛ شریذپ  لباق  زین  لیلد  نیا  مود ؛ لیلد  اما 
.تسا هداتفا  قافتا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تلحر  زا  سپ  هنیدم  هب  ترضح  نآ  نتفر  نیاربانب  دوب ، دهاوخ  هنیدم 

تـسا هدرک  یم  یگدنز  هنیدم  رد  ردـپ  نارود  رد  ترـضح  سپ  تسا ؛ هتـسناد  هکم  ار  روهظ  لحم  یتایاور  هک  نیا  زین  موس  لیلد   
رایـسب ار  اه  تبیغ  زا  یکی  هژیو  هب  هدروآ و  نایم  هب  تبیغ  ود  زا  نخـس  یناوارف  تایاور  هک  ارچ  تسا ؛ شریذپ  لباق  ریغ  ًالماک  هک 
.تسا هدش  هراشا  هرود  نیا  رد  ترـضح  نآ  یگدنز  لحم  هب  یتایاور  رد  دش ، دهاوخ  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هتـسناد  ینالوط 

یطبر تبـسانم  نیا  هب  هنیدـم  رد  یگلاسراهچ  رد  ترـضح  نآ  روضح  هب  تسا و  هدـش  هتـسناد  هکم  روهظ  لـحم  هک  نآ  رب  هوـالع 
.تشاد دهاوخن 

متح روط  هب  یگلاسراهچ  رد  سپ  دور ، یم  هکم  هب  جح  کسانم  ماگنه  لاس  ره  ترضح  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  نوچ  هک  نیا  اما 
.تسا روآ  تفگش  ینخس  تسا ، هتشاد  روضح  هنیدم  رد 
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، تدم نیا  رد  هک  تسین  نهذ  زا  رود  هچ  رگا  دنک ؛ تابثا  ردپ  نارود  رد  ار  ترضح  رمتـسم  روضح  دناوت  یم  دش ، دای  هچنآ  همه   
.دشاب هتشگزاب  وا  دزن  سپس  هتفر و  یترفاسم  هب  ردپ  تراظن  اب  ترضح  نآ 

260329ق)  ) ارغص تبیغ  نارود  . 2

، روهشم رظن  قبط  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدم  هاتوک  یتسیز  ناهنپ  نارود  زا  تسا  ترابع  ارغص  تبیغ 
هدیسر نایاپ  هب  329ق )  ) راوگرزب نآ  صاخ  بیان  نیمراهچ  تلحر  اب  هدـش و  زاغآ  260ق )  ) مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  اب 

.دوش یم  لاس  داتفه  بیرق  ًاعومجم  هک  تسا 

هک ترضح  دیآ  یم  تسد  هب  نئارق  تایاور و  یخرب  زا  یلو  تسین ؛ صخشم  ینشور  هب  نارود ، نیا  رد  ترضح  نآ  یگدنز  لحم 
رب يددعتم  تایاور  هتبلا  هک  هرونم  هنیدم  يرگید  قارع و  هقطنم  یکی  تسا : هدرک  يرپس  هقطنم  ود  رد  هدمع  روط  هب  ار  تدـم  نیا 

.دراد تلالد  بلطم  نیا 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

زا صوصخم  نایعیـش  زج  لوا  تبیغ  رد  .ینالوط  يرگید  هاتوک و  یکی  تسا : تبیغ  ود  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاـق  يارب 
(1) .دنرادن ربخ  وا  ياج  زا  شصوصخم  ناتسود  زج ، رگید  تبیغ  رد  دنرادن و  ربخ  وا  ياج 

ًامامت مه  ناشیا  تسا و  هدشن  رکذ  ترضح  نآ  هب  رت  کیدزن  یسک  صاخ ) باون   ) هناگراهچ ناریفـس  زا  ارغـص ، تبیغ  نارود  رد   
هتفای رودص  فرش  اه  نآ  تسد  هب  ترضح  فرط  زا  زین  یناوارف  تاعیقوت  .دنا  هدوب  طابترا  رد  ترـضح  اب  هراومه  هدوب و  قارع  رد 

.تسا هدش  يرپس  قارع  رد  نارود  نیا  رد  ترضح  نآ  رمع  زا  یشخب  مک  تسد  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  تسا ؛

، تبیغ نارود  رد  ار  ترضح  یگدنز  تبیغ ) ندوب  اربک  ارغص و  نتفرگ  رظن  رد  نودب   ) قلطم تروص  هب  تایاور  زا  رگید  يا  هتسد   
هب هجوت  اب  هک  دنا  هدرک  رکذ  هرونم  هنیدم  رد 
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.دشاب هدش  يرپس  هنیدم  رد  زین  ارغص  تبیغ  نارود  زا  یشخب  تسا  نکمم  تفگ  ناوت  یم  تسخن ، هتسد  تایاور 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

(1)؛ هبیط لزنملا  معن  ...هلزع و  نم  رمالا  اذه  بحاصل  دبال 

! تسا یبوخ  هاگلزنم  هچ  هنیدم [  [= هبیط ...دوب و  دهاوخ  يریگ  هشوگ  تلزع و  رما  نیا  بحاص  يارب  ریزگان  هب 

اب طابترا  لیلد  هب  یلو  تسا ؛ هتـشاد  روضح  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تایاور  هتـسد  ود  نیب  عمج  نیارباـنب   
.تسا هدرک  يرپس  قارع  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یشخب  دنا ، هتشاد  صاخ  باون 

اربک تبیغ  نارود  . 3

هراشا

بیان نیسپاو  تافو  اب  هک  دوش  یم  هتفگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یتسیز  ناهنپ  نامز  تدم  هب  اربک ، تبیغ   
ياه یگژیو  نارود ، نیا  .دناد  یم  ار  نآ  نایاپ  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  طقف  دراد و  همادا  نانچمه  زاغآ و  لاس 329 ق  رد  صاخ 

ترـضح نآ  تبیغ  ندـش  لماک  اه ، یگژیو  نیا  زا  .دزاس  یم  زیامتم  ارغـص  تبیغ  نارود  زا  لماک  روط  هب  ار  نآ  هک  دراد  یـصاخ 
.تسا

، ترافس تباین و  دسر و  یم  لامک  هب  نارود  نیا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یتسیز  ناهنپ  هک  هنوگ  نامه   
یمن زگره  هک  تسا  نارود  نیا  رد  .دوش  یم  رت  صخشمان  زین  ترضح  نآ  یگدنز  لحم  درادن ، دوجو  ارغص  تبیغ  نارود  دننامه 
هدرک هراشا  ینوگانوگ  ياه  لحم  هب  هراب  نیا  رد  تایاور  هتبلا  .دنک  یم  یگدنز  اجک  ترضح  نآ  درک  صخشم  عطق  روط  هب  ناوت 

: دنرارق نیا  زا  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دنا 

هرونم هنیدم  .فلا 

ترـضح نآ  هاگیاج  ار  هنیدم  ارغـص  تبیغ  نامز  دیق  نودب  ماع و  تروص  هب  تایاور  یخرب  دـش ، هراشا  زین  رت  شیپ  هک  روط  نامه 
.دناد یم  تبیغ  نارود  رد 
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يوط يذ  هیحان  .ب 

نآ تایاور ، زا  یخرب  .دوش  یم  هدـید  هکم  ياه  هناخ  اج  نآ  زا  دراد و  رارق  مرح  لخاد  هکم و  یخـسرف  کـی  رد  يوط  يذ  هیحاـن 
.دنک یم  يرپس  نآ  رد  ار  تبیغ  نامز  زا  یشخب  ترضح  هک  دنک  یم  یفرعم  یناکم  ار  لحم 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

(1) (. درک هراشا  يوط  يذ  هیحان  هب  دوخ  تسد  اب  و   ) تسا یتبیغ  اه  هّرد  نیا  زا  یخرب  رد  ار  رما  نیا  بحاص 

اه نابایب  اه و  تشد  .ج 

.درب یم  رس  هب  رفس  رد  هراومه  درادن و  یصاخ  لحم  تبیغ ، لوط  رد  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  تایاور  یخرب  زا   

نینچ یهلا ، ناربمایپ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  تهابش  هرابرد  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   
: دومرف

(2)؛ هحایسلاف یسیع  نم  ههبش  اما  و  ... 

] صاخ ناکم  نتشادن   [ يدرگناهج سپ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تهابش  اما  و 
.تسا

يدهم ترـضح  ناکم  ندوب  مولعمان  هب  زین  میریذپب  ار  نآ  رودص  رگا  تسا  هدش  رداص  دیفم  خیـش  مان  هب  هک  یعیقوت  رد  نینچمه ،  
: تسا هدش  نایب  نینچ  هتشون  نآ  رد  .تسا  هدش  هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

نارگمتـس رایتخا  رد  ایند  رد  تموکح  هک  ینامز  ات  دوخ  نمؤم  نایعیـش  ام و  یعقاو  حالـص  دنوادخ و  نامرف  ساسا  رب  ام  هک  نیا  اب 
(3) .میرب یم  رس  هب  اه  هدید  زا  ناهنپ  رود و  يا  هطقن  رد  تسا 

ص181. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
ص291. همامالا ، لئالد  يربط ، - 2

ص174. ج53 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 3
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يا هدع  تسا  هدش  ببـس  اربک ، تبیغ  نارود  رد  ترـضح  نآ  یگدـنز  لحم  ندوب  مولعمان  نیا  هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  يروآدای 
يور تسا ، لکـشم  سب  يراک  اه  نآ  تابثا  هک  ییاه  لحم  حرط  هب  دـنزادرپب و  یهاو  تسـس و  يدراوم  رد  ییاـه  ینز  هناـمگ  هب 

.دندروآ

هدومن خر  گرتس  داقتعا  نیا  دورف  زارف و  رپ  خـیرات  رد  هک  تسا  ییاه  تیاکح  نآ ، دـننام  ادومرب و  ثلثم  ارـضخ و  هریزج  هناسفا   
.دنا هدرک  ظفح  اه  ههاریب  اه و  ههارجک  رد  ندیطلغ  ورف  زا  ار  مدرم  هصرع ، نیا  نارگنشور  هراومه  یلو  تسا ؛

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  دـنرواب  نیا  رب  نایعیـش  هک  دـنا  هداد  تبـسن  هعیـش  ناـفلاخم  یخرب  زین  نآ  زا  شیپ  هتبلا   
.مییامن نادب  هاتوک  يا  هراشا  تسا  بسانم  اج  نیا  رد  .دنک  یم  یگدنز  ارماس  بادرس  رد  تبیغ  نارود  رد  فیرشلا 

ناما رد  ناتسبات  يامرگ  تدش  زا  هناخ ، نانکاس  ات  تشاد ، نیمزریز )  ) بادرـس قارع  ریـسمرگ  قطانم  رد  اه  هناخ  رتشیب  هتـشذگ  زا 
، يداه ماما  تدابع  یگدنز و  لحم  بادرس ، نیا  .دوب  بادرس  ياراد  زین  ارماس  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هناخ  . (1) دنشاب
رد لزنم و  نیمه  رد  ردپ  دهع  رد  رصع  یلو  ترضح  اب  اهرادید  بلغا  دوب و  مالسلا  مهیلع  هّللاهیقب  ترضح  يرکـسع و  نسح  ماما 
نآ ربق  ترایز  يارب  مالسلا ،  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تلحر  زا  سپ  هک  ینایعیش  ببس  نیمه  هب  تفرگ ؛ یم  ماجنا  بادرـس  نیمه 
یم زاـمن  راوگرزب  ماـما  هس  تداـبع  لـحم  رد  راوگرزب ، نآ  ربـق  تراـیز  زا  سپ  دـندش ، یم  ارماـس  دراو  شراوـگرزب  ردـپ  ماـما و 

.دندرک یم  ترایز  ار  اج  نآ  دندناوخ و 

هرهب عوضوم  نیا  زا  دنا  هتساوخ  اوران ، ياه  تمهت  نداد  تبسن  اب  بصعتم ، نانمشد  یخرب  هنافسأتم  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه  اما   
ازهتـسا هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبیغ  هب  نادقتعم  هتخات و  هعیـش  هب  نانآ  .دننک  تسردان  ياه  يرادرب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دشاب  دقتعم  هک  تفای  دنهاوخن  ار  نیتسار  هعیش  رفن  کی  یتح  دنناد  یم  هک  نیا  اب  دنا ؛ هتفرگ 
.تسا هدیزگ  تماقا  تنوکس و  بادرس  رد  ای  هدش  ناهنپ  بادرس  رد  فیرشلا 

ص 467. ج 1 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط , نیدلا  رخف  - 1
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توالت شیاین و  تدابع ، یگدنز ، تنوکـس ، لحم  هک  دنراذگ  یم  مارتحا  سدقم  ناکم  نیا  هب  تهج  نآ  زا  طقف  نارئاز ، نیاربانب   
نینچ تسا  هداد  هزاجا  دـنوادخ  هک  تسا  یتکرب  رپ  هناخ  سدـقم و  ناکم  اج  نآ  نایب ، نیا  اب  .تسا  هدوب  لماک  ياـه  ناـسنا  نآرق 

، تلاسر یحو و  نادناخ  بهذم  وریپ  ناناملسم  ببس  نیمه  هب  دوش ؛ هدرب  تمظع  هب  ادخ  مان  اج  نآ  رد  دبای و  ماقم  تعفر  یناکم ،
هدیقع نیا  رب  یسک  دننک و  یم  ترایز  ار  اج  نآ  دنتـسرف ؛ یم  دورد  مالـسلا  مهیلع  شنادناخ  ربمایپ و  رب  دنناوخ و  یم  زامن  اج  نآ 

.درک دهاوخ  روهظ  اج  نآ  زا  هک  نیا  ای  دراد  تنوکس  بادرس  نآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  تسین 

روهظ نارود  . 4

یناسنا یگدنز  نارود  نیرت  نشور  خیرات و  زارف  نیرت  ناشخرد  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  نارود   
یگدـنز لحم  هرابرد  .تسا  یهلا  تجح  موصعم و  نیـسپاو  تیمکاح  اه  نآ  نیرت  مهم  هلمج  زا  دراد  یناوارف  ياـه  یگژیو  تسا ،

نیا رد  .دراد  دوجو  یناوارف  تاـیاور  روهظ ، رـصع  رد  ترـضح  نآ  تموکح  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
هدرک یفرعم  ترـضح  نآ  یتموکح  هاگیاپ  ناونع  هب  ار  هفوک  رهـش  ترـضح و  نآ  لزنم  ار  هلهـس  دجـسم  هدـمع  روط  هب  تاـیاور ،

(1) .دنا

ترـضح نآ  دش ، دونـش  تفگ و  هلهـس  دجـسم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  بهذم ، سیئر  سدـقم  رـضحم  رد  يزور  . 1
: دومرف

؛(2) ِِهلْهَِاب َماق  اِذا  اِنبِحاص  ُلِْزنَم  ُهَّنِا  امَأ 

.دنک مایق  شا  هداوناخ  اب  هک  یماگنه  تسا ؛ ام  بحاص  هاگتماقا  اج  نآ 

.(3) دروایب فیرشت  هک  یماگنه  ینعی  تسا ؛ هدش  ریبعت  مدق » «، » ماق  » ياج هب  عبانم ، زا  یخرب  رد   

ص252. ج3 ، بیذهت ، قودص ، خیش  - 1
ص 252. ج 3 ، بیذهت ، قودص ، خیش  ص 495 ؛ ج 3 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 2

ص 471. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ص 380 ؛ ج 2 ، داشرا ، دیفم ، خیش  - 3
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یم روهظ ، هناتسآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  ریـس  طخ  میـسرت  ماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  . 2
: دیامرف

هب دـشخرد ، یمه  شا  یناشیپ  اهاپ و  يدـیپس  هک  یبسا  زارف  رب  هدرک ، روبع  مالـسلا  يداو  زا  هک  منیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  ییوگ 
.(1) ...ًاقح ًاقح  هّللاالا  هلاال  دناوخ : یم  هنوگ  نیا  ار  ادخ  دراد و  همزمز  بل  ریز  تسا و  تکرح  رد  هلهس  دجسم  يوس 

: دومرف ریصبوبا  شیافو  اب  رای  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2

.منیب یم  دوخ  مشچ  اب  هلهس ، دجسم  رد  شلایع  لها و  اب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ندمآ  دورف  ییوگ  دمحم ! ابا  يا 

»؟ دوب دهاوخ  هلهس  دجسم  رد  ترضح ، نآ  یمئاد  تماقا  لحم  ایآ  : » درک ضرع  ریصبوبا   

«. يرآ : » دومرف ترضح   

: دومرف سپس 

يربمایپ دنوادخ ، .دوب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هاگتماقا  هلهس  دجسم  .دوب  مالسلا  هیلع  سیردا  ترضح  هاگتماقا  هلهس ، دجـسم 
هک یسک  .تسا  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  هاگیاپ  هلهس ، دجسم  .تسا  هدرازگ  زامن  هلهس  دجسم  رد  هک  نیا  زج  هدرکن ، ثوعبم  ار 
اب نز  درم و  .دنک  تماقا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دنک ، تماقا  هلهـس  دجـسم  رد 

.(2) ...دنز یم  رپ  هلهس  دجسم  يوس  هب  شلد  هک  نیا  زج  دوش ، یمن  تفای  ینامیا 

هتشاد يزورما  یگدنز  هوحن  اب  يرایسب  توافت  دسر  یم  رظن  هب  یلو  تسا ؛ هدشن  صخشم  روهظ  رـصع  رد  یگدنز  یگنوگچ  هتبلا 
...و نیمز  هرک  لک  رب  ریگارف  تینما  یمومع ، هافر  تاناکما و  هداعلا  قراخ  شرتسگ  رشب ، ینالقع  لامک  يرشب ، مولع  لماکت  .دشاب 

.دجنگ یمن  ام  رّوصت  رد  یتسار  هب  هک  درک  دهاوخ  داجیا  نامز  نآ  رد  یگدنز  يارب  ار  ییاه  یگژیو  عطق  روط  هب 

ص 243. همامالا ، لئالد  يربط ، - 1
ح3. ص 435 ، ج 97 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 2

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 185 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_152_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_152_2
http://www.ghaemiyeh.com


153 ص :

ارضخ هریزج  ناتساد  یسررب 

هراشا

، نامز رگید  يدنـسرخ و  ياج  یهاگ  هک  تسا  هدـید  مالـسا  تما  رد  ار  يراکفا  اـهرواب و  هراومه  مالـسا ، دورف  زارف و  رپ  خـیرات   
دوخ ياه  يرگنشور  اب  دنا  هدرک  شالت  هراومه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هسردم  گرتس  ناروشیدنا  .تسا  هدوب  ینارگن  یـسب  ياج 

ینارگن نیا  رب  دمع  ای  تلفغ  يور  زا  ییاه  تسد  هراومه  اّما  دـنریگرب ؛ مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناوریپ  هرهچ  زا  ینارگن  رابغ 
.دنا هدوزفا 

لالز نیا  هک  دنا  هدوب  نآ  یپ  رد  یناسک  تسا ، موصعم  نایاوشیپ  ینارون  نانخس  زا  هتفرگرب  ینید  ياه  هزومآ  بلغا  هک  اج  نآ  زا   
.دنا هدرک  گنسنارگ  ثاریم  نیا  زا  ینابهگن  رب  یعس  هک  یناگرزب  دندوبن  مک  ربارب ، رد  .دنزاس  هدولآ  ییاه  هیاریپ  هب  ار  دنمجرا 

يا هنیـشیپ  هک  تسا  یمالـسا  گنهرف  رد  راب  فسأت  یتکرح  نوگانوگ ، ياه  هزیگنا  هب  فیرحت ، و  يزاـس ، هنوراو  ینیرفآ ، غورد   
.تسه هدوب و  نید  ناـگرزب  ياـه  هغدـغد  نیرت  مهم  زا  دنمـشزرا  سب  يراـک  ییاور  عباـنم  شیـالاپ  ور  نیا  زا  دراد ؛ نهک  رایـسب 

.دنا هتفای  هار  دنمشزرا  عبانم  نیا  هب  نوگانوگ  ییاه  هزیگنا  هب  هک  تسا  طوبرم  ییاه  تیاکح  هب  شیالاپ  نیا  زا  یشخب 

لحم .تسا  هدوب  موجه  نیا  دروم  هراومه  ییاه ، لیلد  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  تاـعوضوم   
هلمج زا  تسا ، هجوت  لباق  مهم و  ياه  ثحب  زا  یکی  هک  تبیغ  نارود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یگدـنز 

.تسا هدوبن  نوصم  اه  يزادرپ  لایخ  هنوگ  نیا  زا  هک  هدوب  ییاه  هصرع 

دراد و دوجو  یمالـسا  نوتم  يا  هراپ  رد  ترـضح  نآ  یگدنز  لحم  هنیمز  رد  هک  تسا  ییاه  ناتـساد  زا  ءارـضخ » هریزج   » ناتـساد  
.دوش (1) ثحب  نآ  هرابرد  تسا  مزال 

کی ره  هک  هتفرگ  رارق  سرتسد  رد  هعیش  ناروشناد  فرط  زا  يدنمـشزرا  راثآ  ریخا  ياه  لاس  رد  ناتـساد ، نیا  دقن  هرابرد  هتبلا  - 1
نیودت يانبم  هک  درک  هراشا  یسابلک  داتسا  تالاقم  هب  ناوت  یم  اه  شالت  نیا  هلمج  زا  .تسا  شیاتـس  هدافتـسا و  لباق  دوخ  عون  رد 

.ءارضخ هریزج  هناسفا  یسررب  هلاقم : یسابلک ، یبتجم  ، 4 ، 3 ، 2 ش 1 ، راظتنا ، همانلصف  ك.ر : .تسا  هدوب  زین  سرد  زا  شخب  نیا 
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، نآ زا  سپ  .تـسا   (1) راونالا راحب  هتخادرپ  ءارـضخ  هریزج  ناتـساد  لقن  هب  هک  يرثا  نیتسخن  دوجوم ، عباـنم  نیب  دـسر  یم  رظن  هب   
هدرک تردابم  نآ  دننام  ناتـساد و  نیا  لقن  هب  تسد ، نیا  زا  یتایاکح  لقن  رانک  رد   (2) دوخ ياه  باتک  رد  يرون  ثدحم  موحرم 

.تسا

.مینک هراشا  ددرگ  یم  رب  ناتساد  ود  هب  هک  ناتساد  نیا  هدیکچ  هب  تسا  مزال  تسخن   

لیلد هب  طقف  اننامز » نم  ًابیرق  يربکلا  هبیغلا  یف  مالسلا  هیلع  هآر  نم  رکذ  یف  ردان   » ناونع اب  یباب  رد  راونالاراحب  رد  یسلجم  همالع   
متفای يا  هلاسر  : » دسیون یم  هتخادرپ ، نآ  لقن  هب  تسا  بیرغ  بیجع و  ياهدادخر  زین  ترـضح و  نآ  اب  رادـید  رب  لمتـشم  هک  نیا 

«. مدروآ يا  هناگادج  لصف  رد  ار  نآ  مدیدن ، يربتعم  ییاور  ياه  باتک  رد  ار  نآ  نوچ  ...ءارضخ و  هریزج  ناتساد  هب  روهشم 

: تسا نینچ  هتفای  راوگرزب  ملاع  نیا  هک  يا  هلاسر  هدیکچ   

نینچ نآ  نتم  هک  یفوک » یبیط  یلع  نب  ییحی  نب  لضف   » لماع ملاع  لضاف  خیش  طخ  هب  متفای  يا  هتـشون  ...میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
: تسا

یم لقن  یناردنزام ،» لضاف  نب  یلع  نیدلا  نیز   » زا ار ، ناتساد  اه  نآ  .مدینـش  یناتـساد  رفن ، ود  زا  البرک  رد  لاس 699ق  رد  نم  ... 
لیلد نیمه  هب  مونشب ؛ لضاف  نب  یلع  دوخ  زا  ار  ناتساد  مدش  قاتشم  .دوب  دیفس  يایرد  رد  ارضخ  هریزج  هب  طوبرم  ناتـساد  .دندرک 

.مدیسرپ ار  ناتساد  لصا  مدرک و  تاقالم  لضاف  نب  یلع  اب  نیدلارخف ، دّیس  هناخ  رد  متفر و  هّلح  رهش  هب 

: درک وگزاب  نینچ  نآ  یحاون  هلح و  نادنمشناد  زا  يا  هدع  روضح  رد  ار  ناتساد  وا ،  

رفس مزع  یبرغم  خیش  يزور  .متخومآ  شناد  یسلدنا  یبرغم  یلع  نیدلا  نیز  خیش  یفنح و  میحرلادبع  خیش  دزن  قشمد  رد  اه  لاس   
هب رهزالا  رد  یتدم  داتسا  .میدیسر  هرهاق  هب  .میدش  هارمه  وا  اب  نادرگاش  زا  يا  هدع  نم و  .درک  رصم  هب 

ص 159. ج52 ، راونالا , راحب  یسلجم , همالع  - 1
, تسا هدرک  لقن  راونـالا  راـحب  زا  ار  تیاـکح  يو  هک  نیا  دوجو  نیا  اـب  تیاکح 37 . متفه , باب  بقاـثلا , مجن  يرون , ثدـحم  - 2

.دراد یسلجم  همالع  لقن  اب  یناوارف  ياه  توافت 
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زا یخرب  نم و  .درک  سلدنا  مزع  داتسا  .داد  یم  داتـسا  ردپ  يرامیب  زا  ربخ  هک  دمآ  سلدنا  زا  يا  همان  هک  نیا  ات  تخادرپ ، سیردت 
درپس هیرق  نآ  بیطخ  هب  ارم  داتسا  راچان ، هب  .مدش  رامیب  نم  میدیسر ، هک  سلدنا  ياتـسور  نیتسخن  هب  .میدش  هارمه  وا  اب  نادرگاش 

.داد همادا  رفس  هب  دوخ  و 

دراو یبرغ  ياـیرد  لـحاس  ياـه  هوک  فرط  زا  یناوراـک  هک  مدز  یم  مدـق  هد  فارطا  رد  يزور  نآ ، زا  سپ  مدوب ، راـمیب  زور  هس   
«. تسا نایضفار  ریازج  کیدزن  هک  دنیآ  یم  اهربرب  نیمزرس  زا  یهد  زا  : » دنتفگ دنیآ »؟ یم  اجک  زا  : » مدیسرپ .دندش 

بآ یب  زور  ود  هک  دوب  هار  زور  جنپ  تسیب و  نانآ ، لحم  ات  .مدش  نانآ  ترایز  قاتشم  مدینـش ، ار  نایـضفار  هریزج  مان  هک  یماگنه 
مکحتسم ياه  جرب  دنلب و  ياهراوید  اب  مدیسر  يا  هریزج  هب  .مدیـسر  دابآ  نیمزرـس  هب  مدرک و  تکرح  .دندوب  دابآ  هیقب  يدابآ و  و 

.دوب نایعیش  تأیه  رب  اه  نآ  زامن  ناذا و  دندوب و  هعیش  هریزج ، نآ  مدرم  .تشاد  رارق  ایرد  لحاس  رب  هک 

ریازج هک  دیفس  يایرد  رد  ارـضخ  هریزج  زا  : » دنتفگ دوش »؟ یم  نیمأت  اجک  زا  امـش  ياذغ  : » مدیـسرپ .دندرک  ییاریذپ  نم  زا  نانآ   
«. دنروآ یم  اذغ  ام  يارب  هبترم ، ود  یلاس  هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نادنزرف 

نم و مسا  تخانـش و  یم  ارم  هک  دوب  يدرمریپ  نآ ، هدـنامرف  .دیـسر  ارـضخ  هریزج  زا  اه  یتشک  ناوراک  ات  مدـنام  رظتنم  زور  لهچ   
.درب ارضخ  هریزج  هب  دوخ  اب  ارم  وا  .تسناد  یم  زین  ار  مردپ 

نآ تسا و  دیفس  يایرد  نیا  : » تفگ خیش  .مدیـسرپ  ار  نآ  تلع  مدید و  یتشک  فارطا  رد  يدیفـس  بآ  تشذگ ، هک  زور  هدزناش   
دراو ددرگ .» یم  قرغ  دوش ، نآ  دراو  ام  نانمشد  یتشک  هاگره  تسا و  هتفرگ  ار  هریزج  فارطا  دیفس ، ياه  بآ  نیا  .ارضخ  هریزج 

....دوب فافش  رمرم  گنس  زا  نآ  ياه  هناخ  .دوب  راصح  تفه  دایز و  ياه  جرب  اه و  هعلق  ياراد  رهش  .میدش  هریزج 

زامن نانآ  .داد  ياج  دجـسم  رد  ارم  وا  .مدرک  تاقالم  دوب ، هریزج  نآ  ملاـع  هک  ار  دـمحم  نیدـلا  سمـش  دّیـس  هریزج ، دجـسم  رد   
وا صاخ  بیان  نم  یلو  هن ؛ : » تفگ تسا »؟ رضاح  ماما  ایآ  : » مدیسرپ نیدلا  سمش  دّیس  زا  .دندناوخ  یم  هعمج 
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«. تسا هدید  ار  وا  مدج ، هدینش و  ار  وا  يادص  مردپ ، یلو  هن ؛ : » تفگ يا »؟ هدید  ار  ماما  : » متفگ وا  هب  متسه .»

ره نم  : » تفگ دّیـس  .دـندوب  اج  نآ  مداخ  ود  تشاد و  دوجو  نآ  رد  يا  هُّبق  هک  دوب  عفترم  یهوک  اـج  نآ  .درب  فارطا  هب  ارم  دّیـس   
هدـش هتـشون  نآرد  زاین  دروم  لیاسم  هک  مبای  یم  يا  هقرو  اج  نآ  منک و  یم  ترایز  ار  ناـمز  ماـما  مور و  یم  اـج  نآ  هعمج  حـبص 

«. تسا

نانآ زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  ندـید  هراـبرد  ...دـندرک  ییاریذـپ  نم  زا  هبق  ناـمداخ  متفر و  هوک  نآ  هب  زین  نم 
«. تسا نکمم  ریغ  : » دنتفگ مدیسرپ ،

وا و نیب  تسا و  ماما  نادنزرف  ِنادنزرف  زا  وا  : » تفگ .مدیسرپ  مدمآ ) ارضخ  هب  وا  اب  هک   ) دمحم خیش  زا  نیدلا  سمـش  دّیـس  هرابرد   
«. تسا هطساو  جنپ  ماما ،

اب تایآ ، یخرب  هک  نیا  تایآ و  طابترا  هرابرد  وا  زا  .مدناوخ  وا  دزن  ار  نآرق  مدرک و  رایـسب  يوگو  تفگ  نیدـلا ، سمـش  دّیـس  اب   
.مدیسرپ دنتسه ، طابترا  یب  شیپ 

حدـق و رد  هک  یتایآ  ور ، نیمه  زا  دـندرک ؛ يروآ  عمج  ار  نآرق  افلخ ، روتـسد  هب  ادـخ و  لوسر  زا  سپ  ناناملـسم  : »... داد خـساپ   
هللا لجع  رمالا  بحاص  دزن  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نآرق  یلو  ینیب ؛ یم  طوبرمان  ار  تایآ  اذل  دندرک ؛ طقاس  نآ  زا  دوب ، افلخ  تمذم 

«. تسا هدمآ  نآ  رد  زیچ  همه  تسا و  اّربم  یصقن  ره  زا  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت 

»؟ تسیچ اهادص  نیا  : » مدیسرپ .دش  هدینـش  دجـسم  نوریب  زا  یناوارف  يادص  رـس و  زامن ، زا  سپ  مدوب ، اج  نآ  هک  یمود  هعمج  رد 
رد ار  نانآ  هک  نیا  زا  سپ  دنتـسه .» جرف  رظتنم  دـنوش و  یم  راوس  هام  یناـیم  هعمج  ود  ره  اـم  شترا  ناهدـنامرف  : » داد خـساپ  دـّیس 

هدنام یقاب  رفن  هدزیـس  دنرفن و  دصیـس  نانآ ، : » تفگ .هن  متفگ : يدرک »؟ شرامـش  ار  نانآ  ایآ  : » تفگ دّیـس  مدـید ، دجـسم  نوریب 
«. دنا

لاح .دیوگ  یم  غورد  تسا ، هدـید  ارم  دـنک  اعدا  تبیغ  زا  سپ  سک  ره  هک  دـننک  یم  لقن  یثیداحا  ام  ناملاع  : » مدیـسرپ دّیـس  زا   
»؟ دینیب یم  ار  وا  امش  زا  یخرب  هک  تسا  هنوگچ 
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ساـبعلا ینب  ياـه  نوعرف  ترـضح و  نآ  نانمـشد  هک  تسا  طوبرم  یناـمز  هب  ثیدـح  نیا  یلو  ییوـگ ؛ یم  تسرد  : » تفگ دّیـس   
.تسا نکمم  ترضح  نآ  رادید  تسا ، رود  نانآ  زا  ام  نیمزرس  تسین و  نینچ  نیا  هک  نونکا  اّما  دندوب ؛ ناوارف 

نینچمه .يا  هتخانـشن  یلو  يا ، هدـید  هبترم  ود  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زین  وت  درک : اعدا  نیدـلا  سمـش  دّیـس   
.تسا هدرک  حابم  دوخ  نایعیش  رب  ار  سمخ  ترضح ، نآ  تفگ :

اب نآ  زا  سپ  .منکن  فقوت  برغم  ياه  نیمزرس  رد  منکن و  گنرد  تشگزاب  رد  داد  روتسد  نم  هب  نیدلا  سمش  دّیـس  بانج  سپس 
.متشگزاب مدوب  هدمآ  هک  یتشک  نامه 

: دوب حرطم  هعیـش  نادنمـشناد  زا  نت  جنپ  مان  طقف  ارـضخ  هریزج  رد  : » هک دوب  نیا  مدینـش  لضاف  نب  یلع  زا  هک  هک  یبلطم  نیـسپاو   
«. یلح لیعامسا  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیش  قودص ، خیش  ینیلک ، خیش  یسوط ، خیش  یضترم ، دّیس 

ناتساد یسررب 

دنس رظن  زا  .فلا 

.تسا مولعمان  ناتساد ، لقان  دوب ، هدمآ  نتم  لوا  رد  هک  هنوگ  نامه  . 1

یسلجم همالع  زا  سپ  هژیو  هب  نارخأتم  بتک  رد  راهتشا  زج  تسا و  دانتسا  دقاف  هکلب  فیعض ، طقف  هن  دنس  هاگن  زا  ناتـساد  نیاربانب 
.درادن يرگید  دنتسم  چیه 

.دوش یمن  ربخ  رابتعا  شزرا و  ثعاب  ییاه  لقن  نینچ  تسا  راکشآ   

تافو وا  زا  شیپ  لاس  دص  هک  یبیط  طخ  ایآ  تسا ؟ یبیط  طخ  نامه  تسا  هدرک  ادیپ  هچنآ  دـیمهف  هنوگچ  هتخانـشان »  » درم نیا  . 2
؟ تسا هتخانش  یم  ار  نآ  زین  هتخانشان  درم  نیا  هک  دوب  هدش  هتخانش  لوادتم و  مدرم  يارب  دح  نیا  ات  دوب ، هدرک 

.دنا هدرکن  يو  هب  يا  هراشا  چیه  هدناسر  نایاپ  هب  لاس 707ق  رد  ار  شباتک  هک  دواد  نبا  یلح و  همالع  لیبق  زا  وا  نارصاعم  . 3
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هلح ناملاع  زا  یهورگ  یبیط و  روضح  رد  ار  شیوخ  تیاور  رخآ  ات  لّوا  زا  دنک  یم  حیرـصت  روکذم  تیاور  رد  لضاف  نب  یلع  . 4
.تسا هدرک  لقن  دندوب ، هدمآ  خیش  نیا  رادید  يارب  هک  نآ  فارطا  و 

(1) .دنشاب هدرک  لقن  ار  هدش  دای  تیاور  هطساو  اب  ای  میقسم  روط  هب  هک  میسانش  یمن  ار  ناملاع  زا  کی  چیه  ام  دوجو  نیا  اب  اّما   

اوتحم رظن  زا  .ب 

.تسا اوتحم  نتم و  هاگن  زا  ناتساد  یسررب  تسا  رت  مهم  هچنآ  اما   

: تسا رارق  نیا  زا  ناتساد  ینتم  ياهداریا  نیرت  مهم  زا  یخرب 

نآرق فیرحت  رب  هصق  تلالد  . 1

نآرق فیرحت  هب  حیرـصت  تسا ، هدمآ  لوهجم )  ) نیدـلا سمـش  اب  لوهجم )  ) لضاف نب  یلع  يوگو  تفگ  نمـض  رد  هک  یبلاطم  زا 
(3) «. نوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َرْکِّذلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ   » دراد حیرصت  فیرحت ، هنوگره  زا  نآ  ظفح  هب  نآرق  صن  هک  نآ  لاح  . (2) تسا

.دنا هدش  لئاق  نآرق  فیرحت  هب  یخرب  هک  هدوب  نآ  دننام  یتایاور  تیاکح و  نیا  هب  دامتعا  دیاش   

» یلوصا ثحبم  رد  هّرـس  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  .دنا  هدرک  نایب  يا  هدنزرا  بلاطم  هعیـش  ناگرزب  رادنپ ، نیا  هب  خـساپ  رد  هتبلا 
: دیامرف یم  نآرق » فیرحت  مدع   » ثحب ماگنه  و  باتک » رهاوظ  تیجح 

زا ولمم  یلمع و  هدـیاف  هن  دراد و  یملع  هدـیاف  هن  لیاسولا  كردتـسم  دـننام  باطخلا  لصف  بحاـص  ییاور  ياـه  باـتک  بلاـغ  ... 
یسوط قودص و  ینیلک و  دننام  هعیش ، ناگرزب  زا  نارظن  بحاص  دننادرگیور و  اه  نآ  زا  هعیـش  ناملاع  هک  تسا  یفیعـض  ثیداحا 

هب اه  نآ  رثکا  هک  بیجع  تایاکح  اـه و  ناتـساد  زا  تسا  رپ  هک  سرپن  وا  ییاور  ریغ  ياـه  باـتک  زا  .دـنهن و  یمن  یعقو  اـه  نآ  هب 
رت هیبش  یخوش 

ص186. يرهپس , دمحم  همجرت : دقن , يوزارت  رد  ارضخ  هریزج  یضترم , رفعج  دّیس  - 1
ص209. يرهپس , دمحم  همجرت : دقن , يوزارت  رد  ارضخ  هریزج  یضترم , رفعج  دّیس  ك.ر : - 2

هیآ 9. (: 15) رجح - 3
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بیرغ بیجع و  فیعض و  تالوقنم  يروآ  عمج  هب  شا  هقالع  نکل  دوب ، یققحم  حلاص و  درف  دنک  شتمحر  ادخ  هک  وا  هتبلا  .تسا 
.(1) ...عفان بلاطم  يروآدرگ  ات  دوب ، رتشیب  دریذپ  یمن  ار  اه  نآ  بئاص  رظن  میلس و  لقع  هک  ییاهزیچ  و 

رد نآرق  فیرحت  مدع  هرابرد  ار  یلـصفم  ثحب  یبرع  هلاسر  تشه  سیفن  باتک  رد  رـصاعم ، روشیدـنا  یلمآ ، هداز  نسح  هللا  تیآ 
: دسیون یم  هلاسر  همتاخ  رد  يو  .تسا  هدروآ  بابرالا » بر  باتک  فیرحت  مدع  یف  باطخلا  لصف   » ناونع اب  لقتسم  يا  هلاسر 

هب اه  نآ  زا  یـضعب  طبر  اب  ات  تسا ، هتـسج  کسمت  ساسا  یب  ياه  تیاور  تسـس و  ياه  تیاکح  اـه و  ناتـساد  هب  يرون  ثدـحم 
هدـش فیرحت   (2)« نوُِظفاـَحل َُهل  اَّنِإ  َرْکِّذـلا َو  اَْـنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  : » هدوـمرف شا  هدـندروآ  دورف  هـک  ینآرق  دـنک  لالدتـسا  رگید ، یـضعب 

...تسا

؛ تسا هدوبن  رگـشهوژپ  ققحم و  یلو  هدوب ؛ ثدحم  دـنچ  هچرگ  ناشیا  هک  تسا  هاوگ  نیرتهب  مه  يرون  ثدـحم  رگید  ياه  باتک 
...دیوگب نخس  شیوخ  ردق  هب  دهنن و  نوریب  شیوخ ، میلگ  زا  ياپ  هک  دوب  نآ  رتهب  سپ 

، نآ رد  هک  دروآ  یم  ینارعش  هللا  تیآ  موحرم  دوخ ، داتسا  هب  قلعتم  یطخ  هخسن  کی  زا  ار  یبلاطم  سپس  یلمآ  هداز  نسح  داتـسا   
هک نیا  تبـسانم  هب  ینارعـش  هللا  تیآ  موحرم  هخـسن ، نآ  زا  زارف  کـی  رد  .تسا  هدـش  دـقن  يرون  ثدـحم  باـطخلا  لـصف  باـتک 

: دیامرف یم  هدرک و  هراشا  ناتساد  نیا  هب  دنک ، یم  دانتسا  ءارضخ  هریزج  ناتساد  هب  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  يرون  ثدحم 

(3) .تسین یکش  چیه  نآ ، ندوب  یلعج  رد  تسا و  یلعج  ءارضخ ، هریزج  تیاکح 

هزنت باحصالا و  اهنع  ضرعا  فاعـض  تایاور  داریا  وه  امنا  ًالمعال و  ًاملع و  دیفیال  هبتک  ناک  يذلا  باطخلا  لصف  بحاص  - »... 1
لاستالو كردتـسملاک  ابلاغ  هتیاور  بتک  لاح  اذه  هللا  مهمحر  نیمدقتملا  هثالثلا  نیدمحملاک  انباحـصا  امدـق  نم  بابلالاولوا  اهنع 

هقایتشا نا  الا  عبتتم  حلاص  صخش  وه ; ّدجلاب و  هنم  هبشا  لزهلاب  اهبلاغ  یتلا  هبیرغلا  تایاکحلا  صصقلاب و  هنوحـشملا  هبتک  رئاس  نع 
حور ینیمخ ، يوسوم  ...عفانلا ؛» مالکلا  نم  رثکا  میقتسملا  يارلا  میلسلا و  لقعلا  اهلبقیالام  بئاجعلا و  بئارغلا و  فاعـضلا و  عمجل 

.245  . صص 244 ج 1 ، هیافکلا ، یلع  هقیلعتلا  یف  هیادهلا  راونا  هللا ،
هیآ 9. (: 15) رجح - 2

ص288. یبرع ، هلاسر  تشه  یلمآ ، هداز  نسح  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ص227 , تیعقاو ،؟ ای  هناسفا  ءارضخ  هریزج  - 3
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.دوب روهشم  اوقت  دهز و  هب  مولعلا و  رحب  دّیس  یناهبهب و  دّیس  نادرگاش  زا  هعیش و  رادمان  ناهیقف  زا  اطغلا  فشاک  رفعج  خیش   

: دیوگ یم  ارضخ  هریزج  هرابرد  يو   

روـجهم و ياـه  باـتک  زا  ناـنآ  يالـضف  زا  یخرب  یتـح  .تـسا  یتـیاور  ره  رب  ناـنآ  داـمتعا  ناـیرابخا ، زیگنا  تفگـش  راـبخا  زا  و 
هناخ نآ ، رد  ارـضخ و  هریزج  مان  هب  ایرد  رد  تسا  يا  هریزج  دـنا : هدرک  لقن  نایارـس  هناسفا  هک  دـنروآ  یم  ار  یتیاکح  یگتخاـس ،

اراـصن زا  یهورگ  هریزج ، نآ  رد  هک  دـنیب  یم  دور و  یم  اـج  نآ  هب  زین  وا  .دراد  رارق  شدـالوا  هداوناـخ و  ناـمزلا و  بحاـص  ياـه 
.دنراد دوجو 

یم تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  ار  ناملاع  تاملک  هن  هدـیدن و  دراد  تلالد  اربک ، تبیغ  رد  تیؤر  عوقو  مدـع  رب  هک  يرابخا  وا  اـیوگ   
(1) .تسا هدرک  عبتت  دنک ،

: تسا هدمآ  ناتساد  نتم  رد  . 2

«. ددرگ یم  قرغ  دوش ، نآ  دراو  ام  نانمشد  یتشک  هاگره  تسا و  هتفرگ  ار  هریزج  فارطا  دیفس ، ياه  بآ  نیا  »

.دـنک یم  دای  نآ  یعافد  مکحم  ياه  جرب  زا  دـناد و  یم  راصح  تفه  ياراد  ار  نآ  هریزج ، زا  شرازگ  ماگنه  لضاف  نب  یلع  یلو   
؟ تسا هتشاد  يزاین  هچ  مکحم  ياهراصح  هب  هدش ، یم  تظفاحم  یبیغ ، يورین  دیفس و  ياه  بآ  هلیسو  هب  هریزج  نیا  رگا  لاح 

، نیدلا سمش  دّیس  اب  يوگو  تفگ  رد  یلو  تسا ؛» نکممریغ  ماما  تیؤر  : » دسیون یم  هُبق  نامداخ  زا  لقن  هب  ناتساد ، نمـض  رد  . 3
«. دسانش یمن  ار  وا  یلو  دنیبب ؛ ار  ماما  دناوت  یم  یـصالخا  اب  نمؤم  ره  مردارب ! يا  : » دیوگ یم  دنار و  یم  نابز  رب  يرگید  نخـس  وا 

؟ درک عمج  ناوت  یم  طورشم  ندید  تیؤر و  ندوب  نکممریغ  نیب  هنوگچ  لاح 

سمـش دّیـس  زا  ار  تلع  دونـش و  یم  دجـسم  نوریب  زا  يدایز  يادـص  رـس و  لـضاف ، نب  یلع  یتقو  هعمج ، ياـهزور  زا  یکی  رد  . 4
.دنرگید رفن  هدزیس  رظتنم  دنتسه و  ترضح  روهظ  رظتنم  ناهدنامرف ، زا  رفن  دصیس  دراد  یم  راهظا  يو  دوش ، یم  ایوج  نیدلا 

ص87. نیدهتجملا , بیوصت  یف  نیبملا  قح  زا : لقن  هب  ص227, تیعقاو ،؟ ای  هناسفا  ءارضخ  هریزج  - 1
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یگدنز هب  زین  نآ  زا  سپ  دنشاب و  ینالوط  ياهرمع  ياراد  دیاب  زین  دنتـسه ، ترـضح  صاوخ  زا  هک  رفن  دصیـس  نیا  ساسا ، نیا  رب   
.دسر ارف  روهظ  نامز  ات  دنهد ، همادا 

دصیس هرابرد  یلو  تسا ؛ یهلا  يایبنا  زا  رگید  یخرب  نامز و  ماما  هرابرد  طقف  اه  لیلد  میراد ؟ یلیلد  یفازگ  نخس  نینچ  رب  ام  ایآ   
.میرادن تسد  رد  یلیلد  دنشاب ، هتشاد  ییاهرمع  نینچ  زین  نانآ  هک  رفن 

هدش هدامآ  رفن  دصیس  دوب ، هتـشذگ  ماما  تبیغ  زا  نرق  راهچ  دودح  هک  نیـشیپ  ناتـساد  نامز  ات  تسا  نکمم  هنوگچ  نآ ، رب  نوزفا   
؟ دشاب هدشن  هدامآ  رفن  هدزیس  تسا ، هتشذگ  رادقم  نآ  ربارب  ود  هب  کیدزن  هک  ام  نامز  ات  نآ  زا  سپ  دشاب و 

ياهقف رتشیب  رظن  فالخ  بلطم ، نیا  .تسین  بجاو  نآ  يادا  تسا و  لـالح  ترـضح ، نایعیـش  رب  سمخ  ربخ ، نیا  ياـضتقم  هب  . 5 
.تسا نونک  ات  تبیغ  زاغآ  زا  مالسا 

هک تفگ  نم  هب  مردپ  یلو  هن ؛ : » تفگ يا »؟ هدید  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  وت  ایآ  : » دسرپ یم  نیدلا  سمـش  دّیـس  زا  لضاف  نب  یلع  . 6 
رد نیدلا  سمش  دّیس  یلو  تسا ؛» هدید  ار  وا  صخش  هدینش و  ار  شنانخـس  مدج  هدیدن و  ار  وا  صخـش  یلو  هدینـش ، ار  ماما  نخس 

هلمج زا  نم  : » متفگ دسانـشن .» ار  وا  یلو  دـنیبب ؛ ار  ماـما  دـناوت  یم  یـصالخا  اـب  نمؤـم  ره  : » دـیوگ یم  ناتـساد  نیمه  رگید  ياـج 
«. ...رصم رفس  رد  راب  کی  ارماس و  هار  رد  اب  کی  يا ؛ هدید  ار  وا  راب  ود  : » تفگ ما .» هدیدن  ار  وا  یلو  متسه ؛ ناصلخم 

نآ دوخ ، تسا ، هاگآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  تاقالم  زا  دراد و  صاـخ  تباـین  ياـعدا  هک  یـسک  هنوگچ  تسا : نیا  شـسرپ  لاـح   
؟ تسا هدینش  ار  ترضح  نآ  نخس  شردپ ، هک  دراد  یم  راهظا  تسا و  هدیدن  ار  ترضح 

خیش یسوط ، خیش  یضترم ، دّیس  دوب : حرطم  هعیش  ياملع  زا  نت  جنپ  مان  طقف  ارضخ  هریزج  رد  تسا  هدش  هتفگ  ناتساد  نایاپ  رد  . 7
.یلح لیعامسا  نب  رفعج  مساقلاوبا  خیش  قودص ، خیش  ینیلک ،

ایآ .تسا  هدوبن  وا  یگرزب  تمظع و  همه  نآ  اب  دیفم  خیش  زا  یمان  اج  نآ  ارچ  رفن ؟ جنپ  طقف  ارچ  دیآ : یم  شیپ  شـسرپ  نیا  لاح 
.تسا هدوبن  ناتساد  هدنزاس  نهذ  رد  ناشیا ، لاثما  راوگرزب و  نآ  هک  دیآ  یمن  شیپ  مهوت  نیا 
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.تسا شریذپ  لباق  ریغ  ناتساد  نیا  رگید ، لاکشا  نادنچ  ود  هدش و  دای  تالاکشا  هب  هجوت  اب   

: دسیون یم  يدعب  ناتساد  ناتساد و  نیا  هناملاع  دقن  زا  سپ  هلیخدلا  رابخالا  رد  يرتشوش  یقت  دمحم  خیش  همالع   

.دهد هولج  هنوراو  ار  قیاقح  ات  تسا  هدرک  لعج  ار  یناتساد  نینچ  هک  هدوب  هعیش  نانمشد  زا  ناتساد ، ود  نیا  لقان  دیاش 

: دسیون یم  زین   و 

نبا ناتـساد  رد  و  دندوب » رفن  دصیـس  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رکـشل  ياه  هدنامرف  دادعت  : » هک تسا  هدمآ  ارـضخ  هریزج  ناتـساد  رد 
«. تسا دایز  رایسب  اه  نآ  تیعمج  هار و  لاس  کی  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نادنزرف  نیمزرس  تفاسم   » هک تسا  هدمآ  يرابنا 

بوکرـس ار  نافلاخم  ات  دـنک  یمن  روهظ  ارچ  تسا ، دایز  هزادـنا  نیا  ات  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تّجح  ترـضح  نارای  رگا   
؟(1) تسا هدماین  اه  نآ  تایصوصخ  فیصوت  اب  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  يرثا  ای  ربخ  رد  يزیچ  نینچ  ارچ  دیامن ؟

مادقا نآ  جیورت  هب  یلیالد  هب  يا  هدع  زاب  هدـش ، دای  ناتـساد  ندوب  هناسفا  رب  هعیـش  نادنمـشناد  ناوارف  دـیکأت  دوجو  اب  هنافـسأتم  اما 
زا هتشذگ  هک  نیا  زا  لفاغ  . (2) دنا هدرک  رارقرب  طابترا  ادومرب  ثلثم  ارـضخ و  هریزج  ناتـساد  نیب  هداهن ، رتارف  ار  اپ  نآ ، زا  هدرک و 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هرهچ  تسا ، ربتعمریغ  تسرداـن و  یمیـسرت  هک  ادومرب » ثلثم   » رب نآ  قیبـطت  ددـعتم ، تالاکـشا 
.(3) دزاس یم  شودخم  زین  ار  فیرشلا 

: تفگ دیاب  ادومرب »  » رب نآ  تسردان  قیبطت  و  ارضخ » هریزج   » هرابرد

؛ تسا شریذپ  لباق  ریغ  ناتساد ، لصا  .مکی   

؛ سلطا سونایقا  هن  تسا ، هنارتیدم  يایرد  رد  ارضخ » هریزج   » .مود  

؛ تسا نازاس  هناسفا  یبرغ و  ياه  هناسر  هتخاس  ادومرب » ثلثم   » عیاقو .موس   

ص72. ج2 ، هلیخدلا ، رابخالا  يرتشوش ، یقت  دمحم  زا : لقن  هب  ص222 , تیعقاو ,؟ ای  هناسفا  ارضخ  هریزج  - 1
.روپ يدهم  ربکا  یلع  همجرت : ادومرب , ثلثم  نوماریپ  یقیقحت  ارضخ و  هریزج  راجن , یجان  ك.ر : - 2

شخب 14و15. هعیش , خیرات  رد  یفیرحت  ارضخ  هریزج  اضرمالغ ، يرظن , ك.ر : - 3
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.درادن ترضح  نآ  ماقم  نامز و  ماما  هب  یطبر  چیه  دشاب ، تسرد  ادومرب »  » ياه هناسفا  هک  ضرف  رب  .مراهچ   

ناتساد یسررب  هب  يزاین  دسر  یم  رظن  هب  دنا ، هدرک  یسررب  ار  ناتـساد  ود  ره  دنا ، هتخادرپ  ناتـساد  یـسررب  هب  هک  يدارفا  هچ  رگا   
.دنیامن یم  هعجارم  هدش  دای  عبانم  هب  نادنم  هقالع  تسین و  مود 

هتشذگ ثحابم  هجیتن 

.تسا انتعا  لباق  ریغ  فیعض و  دنس ، هاگن  زا  ناتساد ، . 1

.تسا یناوارف  تاضقانت  تالاکشا و  ياراد  اوتحم ، هاگن  زا  ناتساد ، . 2

.تسا طبترم  هتشذگ ، یم  نامز  نآ  يایفارغج  خیرات و  هصرع  رد  هچنآ  اب  تسا و  نآ  لقن  نامز  ثداوح  باتزاب  ناتساد ، . 3

دوخ هک  دنا  هتشاد  دوجو  نامز  نآ  رد  نآ ، لحاوس  هنارتیدم و  يایرد  ریازج  برغم و  ياه  نیمزرـس  رد  يدّدعتم  ياه  تموکح  . 4
ياه تسد  تسین  دیعب  .دنتسناد  یم  رمالا  بحاص  نادنزرف  ار  دوخ  نانآ ، زا  یخرب  .دندرمش  یم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  باقعا  زا  ار 

.دنشاب هتشاد  شقن  نآ ، دننام  اه و  ناتساد  نیا  نتخاس  رد  هورگ  نیا 

.دروآ مهارف  اه ، ناتساد  تروص  هب  ار  اه  نآ  زورب  هنیمز  یسابع ، نارود  رد  نایعیش  ندش  بوکرس  ياه  نامرآ  راکفا و  . 5 

تموکح زا  هک  ییاهاوآ  هب  تشاد  یم  او  ار  نانآ  دـش ، یم  دراو  هعیـش  رب  هک  یتدـیقع  یـسایس و  یعامتجا و  ددـعتم  ياهراشف  . 6 
.دنبایب اج  نآ  ار  دوخ  هدش  بوکرس  ياه  نامرآ  دندنبب و  لد  ...و ، نادّحوم  یلیعامسا و  عون  زا  یعیش ، ياه 

اب تسین  راوازـس  تسا ، ناناملـسم  همه  یللملا  نیب  یمتح و  دـیاقع  زا  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  عوضوم  رد  . 7
هک تسا  مالسلا  مهیلع  ناماما  رب  يارتفا  دراوم  زا  اریز  هدز ، ملق  هتفگ و  نخس  ناهذا ، هتخاس  تایسدح  ّقثوم و  ریغ  ياهربخ  هب  اکتا 

.دور یم  رامش  هب  هریبک  ناهانگ  گرزب و  ياهاطخ  زا 

یط عالطا و  ملع و  نودـب  درک و  راذـگاو  لوسر  ادـخ و  هب  یتسیاـب  ار  نآ  ملع  هک  دـنوش  یم  تفاـی  يدراوم  دـیاقع ، ارآ و  رد  . 8
عوضوم .تفگن  نخس  دراوم  نآ  رد  مزال ، تامدقم 
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ینادنزرف ياراد  ایآ  تسا ؟ هدرک  جاودزا  ترضح  نآ  یساسا  روط  هب  هک  نیا  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نادنزرف 
، ببـس نودـب  مینک و  راذـگاو  ادـخ  هب  ار  نآ  ملع  تسا  رتهب  .تسا  دراوم  نیمه  زا  دـننک ؟ یم  یگدـنز  هنوگچ  نانآ  هن ؟ اـی  تسه 

نآ نتـشادن  دـنزرف  نز و  رب  یناوارف  هلدا  هک  نآ  رب  نوزفا  .مینکن  هتفـشآ  لوقعمان ، دنتـسمان و  بلاطم  اب  ار  نارگید  دـیاقع  راکفا و 
.دراد دوجو  ربتعم  ياه  باتک  رد  ترضح 

هراوهام ياه  نیبرود  دـید  زا  نیمز  هرک  طاقن  مامت  هک  هزورما  اما  تسا ؛ هتـشاد  رادـیرخ  دوخ  نامز  رد  تسا  نکمم  هناسفا ، نیا  . 9
ینخس رامش ، یب  یتیعمج  اب  اتـسور  لقن 1200  تسا ، یبایدر  شیامن و  لباق  یتکرح ، ئـش و  نیرت  کچوک  دنتـسین و  ناما  رد  اـه 

.تسا شریذپ  لباق  ریغ  فازگ و  سب 
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  تسا ؟ هدوب  صاخ  یناکم  ياراد  ارغص  تبیغ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ایآ  . 1

ندرک حرطم  لباق  هاگدـید  دـنچ  اربک  تبیغ  نارود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یگدـنز  لـحم  هراـبرد  . 2
.دینک نایب  تسا ؟

رد یبادرـس  رد  تبیغ  نارود  رد  يدهم  ترـضح  دنراد  هدـیقع  اه  نآ  هک  تسا  نیا  دـنا ، هدز  هعیـش  هب  هک  ییاه  تمهت  زا  یکی  . 3
.دینک لیلحت  ار  تبسن  نیا  .دنک  یم  یگدنز  ارماس 

؟ دـنمادک یناهج  تموکح  روهظ و  رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یگدـنز  ياـه  لـحم  نیرت  مهم  . 4
.دیهد حیضوت 

.دیهد حیضوت  ار  اه  نآ  هدرک ، هراشا  دنا ، هدرک  دراو  ارضخ  هریزج  تیاکح  هب  هک  ینتم  داریا  هس  هب  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

، قافآ نارهت ، ینودیرف ، نیسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ینیوزق ، مظاکدّمحم  دّیس  . 1
.ش 1379

، ناهفصا روهظلا ، دعب  ام  خیرات  يربکلا ؛ هبیغلا  خیرات  هدازراختفا ؛ نسح  دّیـس  همجرت  يرغـصلا ، هبیغلا  خیرات  ردص ، دمحم  دّیـس  . 2
.ق  1402 مالسلا ، ،  هیلع  نینمؤملاریما  هبتکم 

.ش 1377 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، دقن ، يوزارت  رد  ءارضخ  هریزج  یضترم ، رفعج  . 3

، باتک ناتـسوب  مق ، راد ، هقیرط  لضفلاوبا  قیقحت  همجرت و  تیعقاو ،؟ اـی  هناـسفا  ارـضخ  هریزج  نارگید ، يرتشوش و  یقت  دـمحم  . 4
.ش  1380

.ش  1381 ّتیودهم ، یصصخت  زکرم  مق ، ءارضخ ، هریزج  هناسفا  یسررب  هلاقم : ، 4 ، 3 ، 2 ش1 ، راظتنا ، همانلصف  یسابلک ، یبتجم  . 5
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(1  ) تّیودهم زا  فارحنا  مهد : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

گرزب ياه  فارحنا  زاغآ  تباین ، نیغورد  ياعدا 

نیغورد نایعدم  یخرب 

یعیرش نسح  دمحموبا  . 1

يریمن ریصن  نب  دمحم  . 2

لاله نب  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا  . 3

جالح روصنم  نب  نیسح  . 4

یناغملش یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  . 5

یخرک لاله  نب  دمحا  . 6

...
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دمآرد شیپ 

رما نیا  هب  نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم  هک  نیا  .تسین  هدیشوپ  یـسک  رب  هعماج ، درف و  رب  نآ ، ياه  هزومآ و  ّتیودهم »  » راذگرثا شقن 
.تسا راکنا  لباق  ریغ  نشور و  دنرمش ، یم  رب  شیوخ  يا  هشیر  ياهداقتعا  زا  یکی  ار  نآ  دنراد و  راوتسا  يرواب  نیداینب ،

، رگندوس رگادوس و  دارفا  دریگ ، ياج  اه  لد  رد  دـشاب و  رت  کیدزن  تقیقح  هب  هتـشاد ، يرتشیب  يافرژ  يرواـب ، هچ  ره  ناـمگ ، یب 
.دمآ دنهاوخ  رب  نآ  زا  كاپان  ياه  هرهب  یپ  رد  رتشیب 

هدرک ذوفن  اه  ناسنا  هدوت  ياه  بلق  قمع  رد  هراومه  هک  نیا  و  دوخ ، هبذاجرپ  زاتمم و  ياه  یگژیو  ببس  هب  ّتیودهم ، ياه  هزومآ 
نیا رد  هدـمآ  دـیدپ  ياه  فارحنا  هنمادُرپ  هنیـشیپ  .تسا  هتفرگ  رارق  ورژک  دارفا  تسردان  هدافتـسا  ییوج و  هرهب  دروم  رتشیب  تسا ،

.تسا اعدم  نیا  رب  نشور  یهاوگ  ددرگ ، یم  زاب  مالسا  تسخن  ياه  نرق  هب  هک  ّتیودهم  رد  فرحنم  ياه  هقرف  هژیو  هب  هصرع ،

هتشاد یمهم  شقن  اه ، شزغل  نیا  رد  هرابود  نداتفا  ورف  زا  يریگشیپ  رد  دناوت  یم  نآ ، ییادیپ  ياه  هنیمز  اه و  فارحنا  نیا  یسررب 
.دشاب

گرزب ياه  فارحنا  زاغآ  تباین ، نیغورد  ياعدا 

هراشا

، دش عطق  موصعم  ياوشیپ  اب  مدرم  يورردور  طابترا  ارغص ، تبیغ  زاغآ  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  اج  نآ  زا   
، مدرم ییامنهار  يارب  هژیو ، يا  هنوگ  هب  صاخ » ناریفس  »
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يربهر هدرک و  يریگولج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  ناوریپ  یگدـنکارپ  زا  ناـشیا  .دـندرک  زاـغآ  ار  يا  هنمادرپ  ياـه  شـالت 
.دنتفرگ تسد  هب  ار  نایعیش 

نیا .دنداد و  ماجنا  هناگراهچ » ناریفس   » هار زا  ار  دوخ  ياهراک  هتفرگ و  وخ  شور  نیا  اب  هتفر ، هتفر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ   
.دز مقر  ناریفس  نیا  يارب  ار  يدنلب  هاگیاج  دوخ 

.دندش بیاغ  ماما  تباین  یعدم  غورد  هب  دنچ ، یفادها  هب  ندیسر  يارب  شیدنا  ژک  نامیا و  تسس  يدارفا  نایم ، نیا  رد   

: درک هصالخ  ریز  دراوم  رد  ار  نیغورد  ياهاعدا  نیا  ياه  همشچرس  یخرب  ناوت  یم  هاتوک  یسررب  کی  رد   

نامیا یتسس  . 1

نامیا بساـنم  توق  ياراد  هک  یناـسک  هک  ارچ  تسا ؛ ینید  ياـهرواب  یتسـس  یتسرداـن ، ياـهاعدا  نینچ  رد  مهم  لـماوع  زا  یکی   
نینچ غورد  هب  هک  يدارفا  نیرتـشیب  .دـنور  یمن  ههاریب  هب  دوخ  ناریفـس  زا  يوریپ  رد  موصعم  ياوشیپ  تساوخ  ربارب  زگره  دنتـسه ،

.دندوب رادروخرب  یتساک  نیا  زا  دندرک ، ییاعدا 

.دوب یناغملش  تخادرپ ، تسردان  ياهاعدا  هب  تسد  نامیا ، یتسس  لیلد  هب  هک  يدارفا  زا  یکی 

نامز ناثدحم  ناریبد و  نادنمـشناد ، زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارای  زا  یناغملـش  هک  دـش  دـهاوخ  هراشا  نیا ، زا  سپ   
(1) .دروخ یم  مشچ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانخس  هوبنا  اه ، نآ  رد  هک  تشاد  يرایسب  ياه  باتک  .دوب  دادغب  رد  دوخ 

یم دـیدپ  یتارییغت  تاـیاور  رد  درک ، رییغت  راـتفر  هدـیقع و  هشیدـنا ، رظن  زا  تفرگ و  شیپ  ار  عاـجترا  فارحنا و  هار  هک  یماـگنه   
هراـشا فارحنا  نیا  هب  دوخ  لاـجر  رد  یـشاجن  .درک  یم  مک  تساوخ  یم  هچ  ره  دوزفا و  یم  اـه  نآ  رب  تساوخ  یم  هچ  ره  دروآ ؛

(2) .تسا هدرک 

ص 239. ج 2 ، یشاجن ، لاجر  - 1
ص 294. ح 2 ، یشاجن ، لاجر  ص 305 ؛ تسرهفلا ، یسوط ، خیش  - 2
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ماما لاوما  رد  عمط  . 2

ياعدا دـنهدن ، لیوحت  شا  یعقاو  هدـنیامن  لیکو و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  لاوما  هک  نآ  يارب  یخرب  ارغـص ، تبیغ  ناـمز  رد 
.دندرک تیباب  تباین و 

يرکسع ماما  دزن  راک ، زاغآ  رد  يو  .درک  تیباب  ياعدا  يزودنا ، تورث  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  لالب  نب  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا   
هار سفن ، ياوه  زا  يوریپ  لیلد  هب  هتفر  هتفر  یلو  تسا ؛ هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  یتاـیاور  دوب و  قوثو  دروم  يدرف  مالـسلا  هیلع 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  لیکو  هک  درک  اعدا  يو  .دـش  عقاو  یحو  نادـناخ  تمذـم  دروم  تفرگ و  شیپ  رد  فارحنا 
عمج يو  دزن  هک  یلاوما  هرابرد  دش و  رکنم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  مود  بیان  تباین  وا  .تسا  فیرـشلا 

(1) .درک تنایخ  دناسرب ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  ات  دوب  هدش 

: داد روتـسد  يو  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دومن و  ناسآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  اب  ار  يو  رادید  هار  مود ، بیان   
ترضح هسدقم  هیحان  زا  یعیقوت  هک  دش  نآ  شراک  نایاپ  .دنام  یقاب  دوخ  يژک  ینمشد و  رد  وا  اّما  دنادرگرب ؛ ناشبیان  هب  ار  لاوما 

رداص یناغملـش  جالح و  هلمج  زا  رگید  يدارفا  نمـض  رد  يو  زا  يرازیب  نیرفن و  نعل و  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم 
(2) .دش

ترهش هب  ندیسر  . 3

ندـش و گرزب  هب  قاـیتشا  .تسا  یگتخاـس  ياـه  بهذـم  یفارخ و  ياـهرواب  ییادـیپ  رد  مهم  رایـسب  لـماوع  زا  زین  یبلط  ترهـش   
.دناشک (3) یم  كانرطخ  ياهراک  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یقالخا  هدیهوکن  تافص  زا  ییامندوخ 

یسایس ياه  هزیگنا  . 4

میقتسمریغ ینامز  میقتسم و  روط  هب  یهاگ  نانمـشد ، .تسا  یـسایس  ياه  هزیگنا  ّتیباب ، نایعدم  ندمآ  دیدپ  لماوع  زا  رگید  یکی   
.دننک تیباب  ياعدا  ات  دننک  یم  کیرحت  ار  یخرب  دنرب  ورف  یگدنکارپ  رد  ار  نانآ  هدرک و  تسس  ار  نایعیش  رواب  هک  نآ  يارب 

ص 400. هبیغلا ، باتک  ك.ر : - 1
ص 474. ح 2 ، جاجتحالا ، یسربط ، - 2

ص490. يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  ك.ر : - 3
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تاناکما همه  اب  ار  نانآ  دننک و  تیباب  ياعدا  دنداد  روتـسد  نانآ  هب  هدرک ، تیبرت  شیوخ  هاوخلد  هب  ار  رـصانع  یخرب  هار ، نیا  رد   
.درک هراشا  باب » دمحم  یلع   » هب ناوت  یم  هنومن  يارب  هک  دندرک  يرای  هار  نیا  رد 

نیغورد نایعدم  يریگ  لکش  زاغآ 

هراشا

هب دیعـس ) نب  نامثع   ) تسخن بیان  نامز  رد  هک  ارچ  ددرگ ؛ یم  رب  نامثع  نب  دـمحم  مود  بیان  نارود  هب  رتشیب  ناـیرج ، نیا  زاـغآ 
.دنهد ناشن  دوخ  زا  يریگمشچ  تیلاعف  دنتسناوتن  نافرحنم  یفلتخم ، لیالد 

: زا دنترابع  لّوا  بیان  هرود  رد  نایوگغورد  نیا  نتشادن  دوجو  للع   

تسخن بیان  هژیو  هاگیاج  . 1

يرکسع ماما  يداه و  ماما  فرط  زا  ارغص ، تبیغ  زا  شیپ  يو  .دوب  نایعیـش  نایم  نانیمطا  دروم  روهـشم و  دارفا  زا  دیعـس  نب  نامثع 
مهیلع ناماما  اب  وا  ینالوط  هتـشذگ  .تسا  هتـشاد  تلاـکو  زین  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  فرط  زا  یتح  یخرب  رظن  هب  مالـسلا و  مهیلع 

دنتـسناوتن يو ، تباین  هرود  رد  نافرحنم  ور  نیا  زا  دشاب ؛ هتـشاد  نایعیـش  نایم  يا  هژیو  هاگیاج  ترهـش و  دوب  هدش  ثعاب  مالـسلا ، 
.دننک دوجو  زاربا 

یعامتجا یسایس و  طیارش  . 2

زا ییاپدر  دندرک  یم  شالت  اوق  مامت  اب  دندوب و  عاضوا  بقارم  تدـش  هب  یـسابع  نادرمتلود  ارغـص ، تبیغ  لیاوا  رد  هک  اج  نآ  زا   
لاگنچ رد  ار  دوخ  درک  یمن  تأرج  دیعـس ، نب  نامثع  زا  ریغ  یـسک  ببـس  نیدب  دنزاس ؛ دوبان  ار  اه  نآ  دنبایب و  وا  نارای  يدـهم و 

.تفر یم  رامش  هب  گرزب  داهج  کی  هرود ، نآ  رد  وا  تباین  تیلاعف و  اذل  دنک ؛ راتفرگ  گرم 

مدرم تداع  مدع  . 3

نامز هب  مدرم  ندرک  تداع  ور  نیا  زا  دوب ؛ هدـشن  هبرجت  ینـشور  هب  باون »  » قیرط زا  ماما  اب  طابترا  مدرم  يارب  زونه  هرود ، نآ  رد   
اب دنتساوخ  دنا ، هدرک  تداع  ییاهراک  نینچ  هب  مدرم  دندید  نافرحنم  یتقو  .تفرگ  تروص  لّوا  هرود  رد  راک ، نیا  .تشاد  جایتحا 

(1) .دننک یفرعم  نامز  ماما  صاخ  بیان  ار  دوخ  نیغورد ، ياعدا 

ص494. يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  ك.ر : - 1
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نیرتهب اما  تسا ؛ هدـش  رکذ  یناوارف  ياه  لیلد  ارغـص ، تبیغ  زا  یـشخب  اربک و  تبیغ  رد  تیباـب  ياـهاعدا  ندوب  غورد  تاـبثا  يارب 
، دندوب رادروخرب  تسـس  ینامیا  زا  هک  نآ  رب  نوزفا  دـهد ، یم  ناشن  دارفا  نیا  یـصوصخ  یگدـنز  .تسا  دارفا  نیا  یگدـنز  لیلد ،

.دندز یم  تسد  یتسیاشان  ياهراک  هب  ناشفادها  هب  ندیسر  يارب  هک  دندوب  دنمزآ  دوسح و  ییاه  ناسنا 

دوب ترابع  اه  لیلد  نیا  زا  یخرب  .دندشن  راتفرگ  ینایوگغورد  نینچ  ماد  رد  زگره  دنچ ، ییاه  لیلد  هب  هجوت  اب  نایعیش  رتشیب  هتبلا   
: زا

وا دـنک ؛ یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  بیان  دنتـساوخ  وا  زا  مدرم  داـتفا ، تاـفو  رتسب  رد  مراـهچ ، بیاـن  يرمـس ، دـمحم  نب  یلع  یتقو  . 1
: دومرف

؛ هُِغلاب َوُه  ٌرمَا  ِهِّلل 

.دناسر مامتا  هب  دیاب  هک  تسا  يرما  ار  ادخ 

لحم رد  هک  نانچ  .دوش  یمن  یفرعم  یبیان  رگید  تسا و  هدیـسر  ارف  اربک  تبیغ  ماگنه  دـهد ، یم  ناشن  دـمحم  نب  یلع  نخـس  نیا 
دمحم نب  یلع  هلیـسو  هب  بیان  ندرکن  یفرعم  نیاربانب ، دوش ؛ صخـشم  دوخ ، زا  لبق  بیان  هلیـسو  هب  دیاب  بیان  ره  دـش ، تباث  دوخ 

.تسا تباین  ياهاعدا  همه  یتسردان  بیان و  دوبن  هدنهد  ناشن  يرمس ،

: تشاگن نینچ  يرمس  دمحم  نب  یلع  هب  یعیقوت  رد  نامز  ماما  . 2

؛(1) ُهَِیناثلا ُهَْبیَغلا  ِتَعَقَو  ْدَقَف  َِکتافَو ، َدَْعب  َکَماقَم  ُموُقَی  ٍدَحَا  یِلا  ِصُوت  الَو  ... 

.دش عقاو  لماک  مود و  تبیغ  هک  دشاب  تنیشناج  وت ، زا  سپ  هک  نکن  تیصو  سک  چیه  هب  و  ... 

.تسا هدماین  نایم  هب  نخس  هعبرا  باون  زا  سپ  نامز  ماما  باب  بیان و  دوجو  زا  هراشا  ای  تحارص  هب  یتیاور  چیه  رد  . 3

اما دـندوب ؛ رادروخرب  اه  طرـش  نیا  زا  هعبرا  باون  .تسا  نامز  ماـما  تباـین  تاـبثا  ياـه  طرـش  زا  تمارک ، صاـخ و  صن  دوجو  . 4
.دنتشادن ار  تمارک  صن و  هئارا  ناوت  تیباب  نایعدم 

ج 2، همغلا ، فـشک  یلبرا ، ص 516 ؛ ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودـص ، خیـش  ص 395 ؛ هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیـش  - 1
ص 53.
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نادـب ار  ارغـص  تبیغ  دـیدرت  یب  .تسا  هدـش  میـسقت  مات  ریغ  مات و  ای  اربک  ارغـص و  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  تایاور ، رد  . 5
اربک تبیغ  نامز  رد  رگا  .تسا  نکمم  بیان  قیرط  زا  میقتسمریغ و  تروص  هب  ماما  هب  یـسرتسد  نآ  رد  هک  دنمان  یم  مات  ریغ  ببس ،

.دوش یمن  ققحم  مات  تبیغ  اربک ، تبیغ  نامز  رد  یتح  تسین و  تسرد  میسقت  نیا  لصا  دشاب ، هتشاد  باب  ای  بیان  نامز  ماما  زین 

نامز ماـما  ادـخ و  نید  فرط  هب  ار  مدرم  هورگ ، نیا  هک  تسا  نآ  تباـین ، نایعدـم  ییوگغورد  تاـبثا  ياـه  هار  نیرتهب  زا  یکی  . 6
هب .دندرک  یمن  توعد  دوخ  هب  ار  یـسک  هک  هعبرا  باون  فالخ  رب  دندناوخ ؛ یم  ارف  شیوخ  هب  ار  مدرم  نانآ  .دـندرک  یمن  توعد 
هب هک  دوب  نانچ  نیغورد ، نایعدم  زا  يرایسب  یتسرپاوه  .دشاب  نامز  ماما  بیان  دناوت  یمن  دراد ، سفن  ياوه  هک  نآ  رگید ، ترابع 

.دنتفر یم  شیپ  تّوبن »  » و ّتیودهم »  » ياعدا تمس  هب  جیردت  هب  دندرک و  یمن  هدنسب  تباین  ياعدا 

هللا لجع  نامز  ماما  صاخ  بیان  سک  چیه  يرمس ، دمحم  نب  یلع  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رب  هعیـش  عامجا  هک  تسا  ینتفگ  نایاپ ، رد 
، يرمـس دمحم  نب  یلع  تافو  اب  هک  تسا  نیا  رب  زین  هعیـش  بهذم  ترورـض  عامجا ، رب  نوزفا  .دوب  دـهاوخن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

(1) .دش عطقنم  صاخ  تباین  تلاکو و  هتشر 

نیغورد نایعدم  نیرت  فورعم  زا  یخرب 

هراشا

: دنرارق نیا  زا  نیغورد  نایعدم  نیرت  فورعم  زا  یخرب 

یعیرش نسح  دمحموبا  . 1

بقل اـب  وا  هکلب  دـشاب ؛ نسح »  » وا مسا  هک  تسین  صخـشم  نیقی  هب  هـتبلا  .تـسا  یعیرـش  نـسح  تباـین ، نـیغورد  نایعدـم  زا  یکی 
هدرک رکذ  نسح  ار  وا  مـسا  ناـمگ  سدـح و  تروـص  هـب  ثیدـح  يوار  دـش ، دـهاوخ  لـقن  هـک  یتـیاور  رد  .تـسا  هدـش  فورعم 

(2) .تسا

: دسیون یم  لاجرلا  سوماق  فلؤم 

تروص هب  وا  مسا  دوش  یم  نشور  .تسا  هدرک  لقن  یسوط ; خیش  هک  یثیدح  زا 

ص 357. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  ك.ر : - 1
ص 397. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 2
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هک هدرک  مکح  ناـمگ  تروص  هب  ثیدـح ، يوار  يربـکعلت »  » هک نیا  تسا و  هدوب  فورعم  بقل  هلیـسو  هب  وا  تسین و  نشور  نیقی 
یم نسح  تسا ، دـمحموبا »  » اـه نآ  هینک  هک  یناـسک  مسا  بلغا  هدوب و  دـمحموبا »  » وا هک  تسا  نیا  ببـس  هب  تسا ؛ نسح  وا  مسا 

(1) .دشاب

زا رت  شیپ  وا  .درک  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تباـین  ياـعدا  ارتفا ، غورد و  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  یعیرش 
.دش فرحنم  نآ  زا  سپ  یلو  دوب ؛ مالسلا  امهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  نارای 

زاغآ مود  بیان  نارود  زا  نیغورد ، ياـهاعدا  نیا  نوچ  نکیل  تسا ؛ هدـشن  ناـیب  قیقد  تروص  هب  وا  نیغورد  تباـین  ياـعدا  خـیرات 
.تسا هدز  تسد  یلمع  نینچ  هب  نامثع ، نب  دمحم  تباین  ترافس و  نارود  رد  يو  دسر  یم  رظن  هب  تسا ، هدش 

رد یـسوط  خیـش  مالک  ناشیا ، هرابرد  نخـس  نیرت  عماج  اذل  دـنا ؛ هدرکن  ثحب  نادـنچ  وا  لاح  حرـش  هرابرد  لاجر  ملع  ناروشناد   
.تسا هبیغلا  باتک 

: دسیون یم  یعیرش »  » هرابرد یسوط ; خیش 

.دوب یعیرش »  » هب فورعم  یـصخش  درک ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بناج  زا  صاخ  تباین  يوعد  ارتفا ، غورد و  هب  هک  یـسک  نیتسخن 
.دوب دمحموبا »  » یعیرش هینک  دنا : هدرک  لقن  مامه  نب  دمحم  یلعوبا  زا  يربکعلت  دمحموبا  زا  ناملاع  زا  یتعامج 

هب مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  مالسلا و  هیلع  يداه  ماما  باحـصا  زا  وا  دشاب .» نسح  يو  مان  مراد  نامگ  : » تفگ یم  يربکعلت 
نیا رد  .دوبن  مه  نآ  هتـسیاش  دوب و  هدادن  رارق  وا  يارب  دنوادخ  هک  دـش  یماقم  یعدـم  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  .دـمآ  یم  رامش 

اه نآ  دوبن و  نانآ  يالاو  ماقم  هتـسیاش  هک  داد  تبـسن  نانآ  هب  ییاهزیچ  تسب و  غورد  راگدرورپ  ياه  تّجح  ادخ و  رب  صوصخ ،
مالسلا هیلع  رصع  یلو  بناج  زا  یعیقوت  دنتسج و  يرود  يو  زا  هتـسناد و  نوعلم  ار  وا  مه  نایعیـش  ور ، نیا  زا  دندوب ؛ رود  هب  نآ  زا 

(2) .دش رداص  يو  زا  يرود  نعل و  هرابرد 

ص 262. ج3 ، لاجرلا ، سوماق  - 1
ص 398. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 2
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يریمن ریصن  نب  دمحم  . 2

رد دوخ ، لاجر  رد  یـسوط  خیـش  .دوب  تباین  یعدـم  دوخ  تشادـن و  لوبق  ار  يو  تباین  هک  دوب  ناـمثع  نب  دـمحم  ياـبقر  زا  یکی 
(1) .تسا هدادن  ماجنا  وا  هرابرد  یحرش  چیه  هدرب و  مان  وا  زا  راب  ود  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  باحصا 

: دسیون یم  هدرب ، مان  ناشیا  زا  اج  ود  دوخ ، لاجر  رد  یلح  همالع   

.تسا هدرک  نعل  ار  وا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  تسا  یسک  يریمن  ریصن  نب  دمحم 

: دیوگ یم  رگید  ییاج  رد 

هقرف .دوب  فیعـض  یتدـیقع ] رظن  زا  و   ] دوب هرـصب  يالـضف  زا  یملع ، رظن  زا  ریـصن  نب  دـمحم  : » تسا هتفگ  وا  هرابرد  يرئاـضغ  نبا 
(2) «. دوش یم  هداد  تبسن  وا  هب  هدرک و  سیسأت  وا  ار  هیریصن » »

اه نآ  زا  یکی  هک  هدرک  نعل  ار  رفن  هس  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  یشک  موحرم  رظن  هب  .تسا  حرطم  وا  لاح  حرش  زین  یشک  لاجر  رد 
: هک دنک  یم  لقن  يدیبع »  » زا رگید  ياج  رد   (3) .تسا يریمن  ریصن  نب  دمحم 

ریصن نب  دمحم  زا  همان  نآ  رد  داتسرف و  نم  يوس  هب  يا  همان  مسرپب  وا  زا  یلاؤس  نم  هک  نیا  نودب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
ار اه  نآ  نم  دییوج و  يرود  نانآ  زا  ام ، نارادتـسود  همه  وت و  دومرف : هدرک ، راجزنا  نالعا  یمقاباب ، نب  دـمحم  نب  نسح  يریمن و 
! دننک یم  يزیگنا  هنتف  دنروخ و  یم  ار  مدرم  لاوما  هدرک و  هدافتسا  ءوس  ام  مان  زا  نانآ  داب ! اه  نآ  رب  زین  ادخ  تنعل  منک و  یم  نعل 

دوبان بولغم و  دـنا ، هدرک  داجیا  هک  يا  هنتف  رد  ار  نانآ  دـنک و  تیذا  ار  اـه  نآ  دـنوادخ  .دـندرک  تیذا  ار  اـم  نایعیـش  اـم و  ناـنآ 
(4) !. دزاس

مقر 23. مقر 7 و ص 407  ص 405 ، لاجر ، یسوط ، خیش  - 1
ص 254 و 257. لاجر ، یلح ، همالع  - 2

ص 805. ج2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یشک ، - 3

ص 805. ج2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یشک ، - 4

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 208 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_175_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_175_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_175_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_175_4
http://www.ghaemiyeh.com


176 ص :

لاله نب  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا  . 3

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  راک ، يادـتبا  رد  لالب  نب  یلع  نب  دـمحم  رهاطوبا  دـش ، دای  زین  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه   
فارحنا هار  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  ببس  هب  هتفر  هتفر  یلو  تسا ؛ هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  دنچ  یتایاور  دوب و  دامتعا  دروم  يدرف 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  لیکو  درک  اعدا  يو ، .دش  عقاو  یحو  نادناخ  تمذم  دروم  تفرگ و  شیپ  رد 
هب ات  دوب  هدش  عمج  يو  دزن  هک  یلاوما  هرابرد  دـش و  رکنم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مود  بیان  تباین  وا 

.درک (1) تنایخ  دناسرب ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

هب ار  لاوما  داد : نامرف  يو  هب  ماما  .درک  مهارف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  اب  ار  يو  رادـید  هنیمز  مود ، بیاـن   
يدهم ترـضح  هسدقم  هیحان  زا  یعیقوت  هک  دـش  نآ  شراک  نایاپ  .دـنام  یقاب  دوخ  فارحنا  ینمـشد و  رد  وا  اما  دـنک ؛ در  ناشبیان 

رداص یناغملـش  جالح و  هلمج  زا  رگید  يدارفا  نمـض  رد  يو  زا  يرازیب  نیرفن و  نعل و  رب  ینبم  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 
.دش

جالح روصنم  نب  نیسح  . 4

شردپ اب  يو  .دش  هداز  زاریش ) یگنـسرف  تفه   ) سراف ياضیب  يارق  زا  روط »  » هیرق رد  لاس 244ق  دودح  جاّلح ، روصنم  نب  نیسح 
ناماس نآ  یفوص  دیرم  .تفر  هرـصب  هب  یگلاس  تسیب  رد  تخومآ و  ار  یمالـسا  مولع  اج  نآ  رد  تفر و  طساو  هب  اضیب ، زا  روصنم 
جالح .تخادرپ  توعد  هب  تفر و  زاوها  هب  اج  نآ  زا  درک و  رفـس  هکم  هب  لاس 270ق  رد  .دیـشوپ  فّوصت  هقرخ  وا  تسد  هب  دش و 

بیاغ و ماما  لوسر  ار  دوخ  زاغآ  رد  يو  .تخادرپ  یم  ترفاسم  هب  تشاد  یلولح »  » هبنج هک  دوخ  هنایفوص  بهذـم  هب  توعد  يارب 
.دنا هدرمش  ّتیباب »  » نایعدم زا  ار  وا  هعیش ، لاجر  ملع  ياملع  ببس  نیمه  هب  درک ؛ یم  یفرعم  ترضح  نآ  باب 

لهسوبا هک  دش  نیا  رب  ّتیباب ، ياعدا  زا  سپ  جّالح  .دش  هتـشک  لاس 309ق  رد  هک  دوب  جّالح  روصنم  نب  نیـسح  ثیغملاوبا  وا  مان   
لعف لوق و  رد  هک  ار  یماما  هعیـش  نارازه  وا ، عبت  هب  دروآ و  رد  دوخ  نارای  کلـس  رد  ار  یماما ) ملکتم   ) یتخبون یلع  نب  لیعامـسا 

وا عبات 

ص 400. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ك.ر : - 1
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بناج هداد و  ناشن  رظن  نسح  جّالح ، هب  هفیلخ  نایرابرد  زا  یتعامج  هک  نآ  هژیو  هب  دزاس ؛ دقتعم  شیوخ  یلولح  دیاقع  هب  دـندوب ،
.دندوب هتفرگ  ار  وا 

ماما لیکو  یتخبون  حور  نب  نیـسح  ضراـعم  ار  دوخ  هزاـت ، یتـالاقم  اـب  وا  دـنیبب  تسناوت  یمن  دوب ، بّرجم  يریپ  هک  لهـسوبا  یلو 
.دنک یم  یفرعم  بیاغ 

.نک هایـس  ارم  ياهوم  ییوگ ، یم  تسار  رگا  .دشاب  هتـشاد  هزجعم  دیاب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  لیکو  : » تفگ خـساپ  رد  لیعامـسا   
دش ور  هبور  مدرم  يازهتـسا  اب  تسا ، ناوتان  تسناد  یم  هک  جالح  نبا  مریذپ .» یم  ار  تیاهاعدا  همه  یهد ، ماجنا  يراک  نینچ  رگا 

ماما هدنیامن  ار  دوخ  تفر و  قودص ); خیش  راوگرزبردپ  ، ) هیوباب نب  یلع  هزاغم  هب  تفاتـش و  مق  هب  هاگ  نآ  .تفر  نوریب  رهـش  زا  و 
زا یعمج  هک  نآ  زا  سپ  جالح ، نبا  .دندنکفا  نوریب  رهـش  زا  تنوشخ  اب  ار  وا  دـندیروش و  يو  رب  مدرم  .دـناوخ  مالـسلا  هیلع  نامز 

(1) .تفاتش قارع  هب  راب  رگید  دنتفریذپ ، ار  شیاعدا  نایناسارخ 

ار يرهاظ » بهذم   » ّتنس لها  بهاذم  نایم  رد  نایعیش  دوب ، هدشن  هتخانش  تیمسر  هب  افلخ  يوس  زا  هیماما  هقف  نوچ  نامز ، نیا  رد   
.دندوب هتفریذپ  تسا ، یناهفصا  دوواد  نب  دمحم  رکبوبا  نآ ، سسؤم  هک 

ییاوتف رودص  هب  ار  وا  دندش و  لسوتم  يرهاظ  دوواد  نب  دمحم  هب  راچان  جّالح  نتخادنارب  يارب  یتخبون ، نادـناخ  هیماما و  ياسؤر 
ریزو تارف ، نب  یلع  نسحلاوبا  .دوب  هداد  راشتنا  جّالح  لتق  بوجو  رد  دوخ  گرم  زا  شیپ  یکدـنا  لاس 297ق و  رد  هک  دنتشاد  او 

.درک کمک  تخبون  لآ  هب  جّالح  ریفکت  رد  زین  یسابع ) هفیلخ   ) ردتقم بهذم  یعیش 

.درک توعد  لولح »  » يا هنوگ  اب  هتخیمآ  فوصت  یعون  رب  ینتبم  یصاخ  هقیرط  هب  ار  مدرم  تفر و  دادغب  هب  لاس 296ق  رد  جّالح   

هب لاس 301ق  رد  يو  .دومن  رداص  وا  نوخ  تیلح  رد  ار  دوخ  فورعم  ياوتف  دوواد  نبا  درک و  بیقعت  ار  يو  تارف ، نب  نسحلاوبا   
.داتفا نادنز  هب  دش و  راتفرگ  هفیلخ  نارازگراک  تسد 

ص 532. يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  دمحم ، دیس  ردص ، ص 48 ؛ ج2 ، هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس  ك.ر : - 1
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وا ریزو  ردتقم و  نامرف  هب  و  هدعقیذ 309ق ) 24  ) دندرمش مالسا  نید  زا  جراخ  دترم و  ار  وا  عرش  ياملع  همکاحم ، هام  تفهزا  سپ 
.دندز دادغب  رسج  يالاب  رب  ار  شرس  دندنازوس و  ار  وا  دسج  سپس   (1) .دش هتخیوآ  راد  هب  سابع  نبدماح 

یناغملش یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  . 5

دادغب رد  دوخ  نامز  ناثدحم  ناریبد و  نادنمشناد ، زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نارای  زا  یناغملـش  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
هتسد يروآدرگ و  دوب ، هدینش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  هک  ار  یتایاور  هوبنا  اه ، نآ  رد  تشاد و  يرایـسب  ياه  باتک  .دوب 

(2) .دوب هدرک  يدنب 

داجیا یتارییغت  تایاور  رد  تفای ؛ رییغت  درکلمع  هدـیقع و  هشیدـنا ، رظن  زا  تفرگ و  شیپ  رد  ار  عاجترا  فارحنا و  هار  هک  یماـگنه 
.درک یم  مک  دوب ، وا  هاوخلد  هچرهو  دوزفا  یم  اه  نآ  رب  تساوخ  یم  هچ  ره  درک ؛ یم 

: دسیون یم  دوخ  لاجر  رد  یشاجن  دش ، دای  زین  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه   

نآ رب  ار  يو  حور ، نب  نیسح  مساقلاوبا  ماقم  رب  دسح  کشر و  اما  دوب ؛ هیماما  بهذم  ناوریپ  زا  یناغملـش  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا 
وا دـض  رب  یتاعیقوت  بیاغ  ماما  فرط  زا  هک  اج  نآدـب  ات  دوش ؛ دودرم  ياه  شیک  لـخاد  دـیوگ و  هیماـما  بهذـم  كرت  هک  تشاد 

(3) .دش هتخیوآ  راد  هب  تلود )  ) ناطلس رما  هب  ماجنارس  .دش  رداص 

نادناخ تسیز و  یم  مارتحا  تّزع و  اب  دادغب  رد  رخآلا 306ق ) يدامج   ) موس تباین  ماقم  هب  دوخ  باصتنا  لاس  زا  حور ، نب  نیسح 
.دندرک یم  تیامح  وا  زا  هدوب و  هعیش  نارادفرط  زا  دوب ، ناشیا  تسد  هب  سابع  ینب  ترازو  هک  تارف  لآ 

نادـنز هب  هدـش و  رانک  رب  راک  زا  ناشیا  ناسک  تارف و  لآ  تفای و  لاـقتنا  ساـبع  نب  دـماح  هب  ترازو  لاس 312ق  لوـالا  عیبر  رد   
.دنداتفا

ص 162. یمالسا ، قرف  گنهرف  ص 401 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 1
ص 239. ج 2 ، لاجر ، یشاجن ، - 2
ص 294. ج 2 ، لاجر ، یشاجن ، - 3
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، نادنز هب  نداتفا  زا  شیپ  يو ، .دنام  سبح  رد  لاس ) جـنپ  تدـم   ) لاس 317ق ات  داتفا و  نادـنز  هب  زین  حور  نب  نیـسح  نآ ، زا  سپ   
وا و نیب  هطـساو  یناغملـش  .دـیزگرب  دوخ  تباین  هب  ار  وا  تشاد ، رقازعلا  یبا  نبا  هب  لماک  يدامتعا  نوچ  تسیز و  یم  ناهنپ  یتدـم 
دش و یم  رداص  یناغملش  تسد  هب  حور  نب  نیسح  يوس  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تاعیقوت  .دش  نایعیش 

(1) .دندرک یم  عوجر  وا  هب  تالکشم ، لح  جیاوح و  عفر  يارب  مدرم 

رد حور  نب  نیسح  .تسج  فارحنا  هیرـشع  ینثا  هیماما  هعیـش  بهذم  زا  تخادرپ و  لطاب  ياه  اعدا  هب  یناغملـش  نامز ، نیا  زا  سپ 
مامه نب  دمحم  یلعوبا  خیـش  هب  رقازعلا  یبا  نعل  رد  یعیقوت  لاس 312ق  هجح  يذ  رد  اج  نامه  زا  دش و  علطم  شفارحنا  زا  نادـنز ،

(2) .تسج يّربت  يو  زا  داتسرف و  دوب ، هعیش  ناگرزب  زا  هک  يدادغب  یفاکسا 

»؟ مینک هچ  تسا ، هتشابنا  یناغملش  راثآ  زا  ام  ياه  هناخ  : » دنتفگ دنتفاتش و  حور  نب  نیسح  دزن  یناغملش ، نعل  رودص  زا  سپ  مدرم   
: دومرف لاّضف  ینب  ياه  باتک  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  وا  ياـه  باـتک  هراـبرد  نم ، رظن  : » دومرف

(3) ". دیریذپب دنا ، هدرک  لقن  هچنآ  دیراذگ و  رانک  ار  نانآ  تاداقتعا  اُوأَر ؛ ام  اوُرَذَو  اوَوَر  اِمب  اوُذُخ  "...

اج همه  درک و  نعل  اراکشآ  ار  وا  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هک  ینامز  دوب : نینچ  یناغملش  ندش  هتشک  تلع  یـسوط  خیـش  رظن  هب   
ياه گنرین  اه و  هلیح  هب  تسناوتن  هک  يروط  هب  دـندوب ؛ رذـح  رب  وا  زا  نایعیـش  ماـمت  .دنتـسج  يرود  يو  زا  مدرم  تفاـی و  ترهش 

نب نیـسح  مساقلاوبا  زا  ار  وا  زا  يرود  یناغملـش و  نعل  همه  دندوب و  رـضاح  هعیـش  ياسؤر  هک  یلفحم  رد  يزور  .دـهد  همادا  دوخ 
تسد مه  وا  وا و  تسد  نم  ات  دیهاوخب  ییاج  رد  ار  حور ) نب  نیسح   ) وا نم و  تفگ : نارضاح  هب  یناغملـش  دندرک ، یم  لقن  حور 

رد ربخ  نیا  .تسا  تسرد  هتفگ ، نم  هرابرد  وا  هچره  دنازوسن ، ار  وا  دـماین و  شتآ  رگا  .مینک  نیرفن  رگیدـکی  قح  رد  دریگب و  ارم 
هفیلخ هللااب » یضارلا   » شوگ هب  اج  نآ  زا  داتفا و  قافتا  هلقم  نبا  هناخ 

ص 303. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 1
ص 303. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ك.ر : زین  و  ص 474 ؛ ج2 ، جاجتحالا ، یسربط ، - 2

ص 387. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 3

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 212 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_179_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_179_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_179_3
http://www.ghaemiyeh.com


180 ص :

نیا  (1) .دندش تحار  وا  ّرش  زا  نایعیش  هنوگ  نیدب  دندناسر ؛ لتق  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  وا  داد  روتسد  مه  یـضار »  » .دیـسر یـسابع 
(2) .داد خر  لاس 323ق  قافتا ،

یخرک لاله  نب  دمحا  . 6

نارای زا  يو  تسا : هدـش  هتفگ  .دراد  رارق  دادـغب  طساو و  ناـیم  هک  دوب  ناورهن »  » هقطنم زا  یگرزب  ياتـسور  لـها  لـاله ، نبدـمحا 
.تسا يدبا  نیرفنو  نعل  دروم  ولع و  هب  روهشم  ولغ  هب  .دوب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ای  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح 

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هدننک  تیاور  صاخ و  باحصا  زا  مالسلا و  هیلع  يرکسع  ترـضح  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  تسخن   
.دوب هدایپ  ياپ  اب  نآ  هبترم  تسیب  هک  تفر  ادخ  هناخ  ترایز  هب  هبترم  .دوب 54 

یفوص نیا  زا  : » دومرف شا  هراب  رد  درک و  شهوکن  رایسب  ار  وا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترـضح  هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ يژک  راچد  اّما   
(3) «. دینک اورپ  رگیزاب  راک و  ایر 

رگناشن لاح  ره  رد  هک  دنا  هتسناد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بناج  زا  وا ، شهوکن  رد  ار  هلمج  نیا  زین  یخرب   
.تسا درم  نیا  یهارمگ  يدیلپ و 

ترضح بناج  زا  یکرابم  عیقوت  .درک  راکنا  ار  بانج  نآ  ترافس  رایسب ، تجامـس  اب  تسیز و  نامثع  نب  دمحم  تباین  نامز  ات  وا   
(4) .تسا هتفای  رودص  شیاهراک  زا  يرازیب  راهظا  موزل  وا و  رب  نیرفن  نعل و  هرابرد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

هدرک و يراذگمان  یخرک »  » ار يو  هبیغلا  باتک  رد  یسوط  خیش   (5) .دنناد یم  بقلم  ییاتْرَبَع »  » هب ار  وا  یلاجر ، ياه  باتک  رتشیب 
.تسا هدش  هتفگ  زین  يدادغب »  » وا هب 

ص 406. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 1

ص 412. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 2
ص 535. یشک ، لاجر  - 3

ص 353. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 4
ص 202. همالع ، لاجر  ص 384 ؛ یسوط ، لاجر  ص 425 ؛ لاجر ، دواد ، یبا  - 5
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نامثع تافو  درجم  هب  نکل  دوب ؛ هدشن  فرحنم  تسخن  بیان  تباین  ترافـس و  رخآ  ات  لاله  نبدـمحا  دوش  یم  هدـیمهف  خـیرات ، زا 
(1) .تفریذپن ار  وا  تباین  درک و  کش  مود  بیان  رد  دیعس  نب 

هب مالسلا  هیلع  رصع  یلو  يوس  زا  یعیقوت  يو  گرم  زا  سپ  .دنتسج  يرود  يو  زا  هتسناد و  نوعلم  ار  وا  لزع ، زا  سپ  مه  نایعیـش   
: دش رداص  لیذ  حرش  هب  حور  نب  نیسح  تسد 

هک نآ  ات  درک ! یم  لمع  دوخ  لیم  هب  طقف  هلخادـم و  ام  راک  رد  ام ، تیاضر  هزاـجا و  نودـب  هک  درذـگن  لـاله  دـنزرف  زا  دـنوادخ 
.میدرک مالعا  دوخ  نایعیـش  صاوخ  هب  ار  شفارحنا  زین  شتایح  نامز  رد  ام  .دناسر  ماجنا  هب  ار  شا  یگدـنز  ام  نیرفن  اب  راگدرورپ ،

لقن ام  زا  دامتعا  دروم  دارفا  هچنآ  رد  تسین  روذـعم  ام  نایعیـش  زا  کی  چـیه  .دـیناسرب  دـسرپ ، یم  وا  هرابرد  هک  سک  ره  هب  ار  نیا 
«. مییوگ یم  نانآ  اب  ار  دوخ  رارسا  ام  دنناد  یم  اریز  دنک ؛ دیدرت  دننک ، یم 

: دومرف رگید  یعیقوت  رد  ترضح  نآ 

نوگرگد رفک  هب  ار  شناـمیا  دوخ  تسد  هب  درک ، تمدـخ  ینـالوط  تدـم  هک  نآ  اـب  تشادـن و  رادـیاپ  ار  دوخ  ناـمیا  لـاله ، نبا 
(2) .داد رفیک  ار  وا  زین  ادخ  تخاس و 

دبلط یم  يا  هدرتسگ  رایـسب  لاجم  نایعدم ، همه  هب  نتخادرپ  .دوب  تبیغ  نارود  رد  نیغورد  نایعدم  زا  یخرب  طقف  دـش ، دای  هچنآ   
.دننک هعجارم  تسا ، هدش  نیودت  هراب  نیا  رد  هک  یلصفم  ياه  باتک  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  .تسین  راتشون  نیا  هلصوح  رد  هک 

ياـه فارحنا  زا  یکی  هب  ارذـگ  هنومن و  يارب  دـعب ، سرد  رد  .تسا  هدوب  يا  هنوگ  هب  هرود  ره  رد  اـهاعدا  اـه و  فارحنا  نیا  هتبلا   
.درک میهاوخ  هراشا  رصاعم  گرزب 

ص 502. يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  دمحم ، دیس  ردص ، - 1
ص 353. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 2
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ییامزآدوخ

.دینک هراشا  اعدا  نیا  زا  اه  نآ  ياه  هزیگنا  یخرب  هب  هداد ، حیضوت  تباین  نیغورد  نایعدم  هرابرد  . 1

؟ دشن حرطم  يّدج  تروص  هب  اعدا  نیا  نآ  زا  شیپ  یلیالد  هچ  هب  دش و  زاغآ  ینامز  هچ  زا  تباین  نایعدم  تیلاعف  . 2

.دینک هراشا  دروم  هس  هب  دنتفرگن ؟ رارق  تباین  نیغورد  نایعدم  ماد  رد  ییاه  لیلد  هچ  هب  هجوت  اب  نایعیش  . 3

.دیهد حیضوت  دوب ؟ یسک  هچ  تبیغ  نارود  رد  تباین  نیغورد  یعدم  نیتسخن  . 4

.دیهد حیضوت  جالح  روصنم  نب  نیسح  نیغورد  ياعدا  هرابرد  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ق  1375 غوبن ، مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  باّون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  هدازرافغ ، یلع  . 1

، قافآ نارهت ، ینودیرف ، نیسح  همجرت  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ینیوزق ، مظاکدّمحم  دّیس  . 2
.ش  1379

.ش 1384 نارکمج ، دجسم  مق ، تاهبش ، هب  خساپ  یسانش و  دوعوم  یناوضر ، رغصا  یلع  . 3

.ش  1383 روضح ، مق ، تبیغ ، رصع  خیرات  نارگید ، ییاقآدّیسروپ و  دوعسم  . 4
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(2  ) تّیودهم زا  فارحنا  مهدزای : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

هیئاهب ات  هیخیش  زا 

گرزب فارحنا  کی  شیادیپ  رتسب  هیخیش ،

گرزب فارحنا  کی  تیباب ،  

ّتیباب ییادیپ  ياه  هنیمز   

فارحنا رارمتسا  تیئاهب ،  

نایئاهب ياهرواب  اه و  نییآ   

تیئاهب اب  زرابم  ياه  هورگ  زا  یکی  هیتجح ، نمجنا 
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دمآرد شیپ 

سرد و کی  لاجم  رد  هک  تسا  نآ  رب  نوزفا  رایـسب  تبیغ  نارود  رد  هژیو  هب  ّتیودهم  زا  یفارحنا  ياه  نایرج  رامـش  تسین  یّکش 
ّتیمها زا  هزورما  هک  درک  میهاوخ  هراشا  ییاه  ناـیرج  یخرب  هب  طـقف  سرد  نیا  رد  ریزگاـن  ور  نیا  زا  دـجنگب ؛ باـتک  کـی  یتح 

.میهد یم  عاجرا  لصفم  ياه  باتک  هب  ار  نادنم  هقالع  تسا و  رادروخرب  يرتشیب 

، فارحنا ود  نیا  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  اـّما  تسا ؛ تیئاـهب »  » و ّتیباـب »  » رـصاعم نارود  رد  هـنماد  رپ  گرزب و  ياـه  فارحنا  زا  یکی   
.دوش هاتوک  يا  هراشا  دش ، تیئاهب »»  » و تیباب »  » شیادیپ ثعاب  هک  يا  يرکف  ياه  هشیر  هب  تسا  مزال 

گرزب فارحنا  کی  شیادیپ  رتسب  هیخیش ،

لوا همین  رد  1241 ق ،) - 1166  ) یئاسحا دمحا  خیش  میلاعت  ساسارب  هک  تسا  یماما  هدزاود  نایعیش  زا  بعـشنم  يا  هقرف  هیخیـش ،  
.دمآ دیدپ  مهدزیس  نرق 

ياه هزومآ  .تسا  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  رابخا  اب  نایلاغ  دـیاقع  ینافرع و  راکفا  زا  یخرب  بیکرت  رب  ینتبم  بهذـم ، نیا  ساـسا 
زین تیئاهب »  » و تیباب »  » فرحنم هقرف  ود  شیادیپ  زاس  هنیمز  دش ، هقرف  یلخاد  باعشنا  هیام  هک  نآ  زا  ریغ  هقرف ، نیا  راذگ  ناینب  هژیو 

.دیدرگ
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هب مشچ  ناتسبرع  قرش  رد  ءاسحا »  » هقطنم رد  بجر 1166 ق ، رد  میهاربا  نب  نیدلا  نیز  دنزرف  ییاسحا ،»  » هب روهـشم  دمحا ، خیش 
.تفاتش یقاب  راید  هب  لاس 1241 ق  هدعق  يذ  رد  دوشگ و  ناهج 

یضایر موجن و  بط و  رد  ثیدح ، لوصا و  هقف و  رب  نوزفا  يو  .دش  تابتع  راپسهر  ملع  لیصحت  يارب  لاس 1186 ق  رد  ییاسحا ،  
.تسا هتشاد  یتاعلاطم  هفسلف  تامسلط و  دادعا و  فورح و  ملع  میدق و 

لابقتـسا وا  زا  دزی ، لها  .درک  یفقوت  دزی  رد  تشگزاب ، هار  رد  دـش و  يوضر  دهـشم  تراـیز  مزاـع  لاس 1221 ق  رد  دمحا  خیـش   
(1) .درک بسک  يرایسب  ترهش  دش و  میقم  دزی  رد  ناشیا ، رارصا  هب  يو  دندروآ و  لمع  هب  یمرگ 

.دروآ لـمع  هب  توعد  نارهت ، رد  تماـقا  يارب  يو  زا  راـجاق  هاـش  یلعحتف  دوب ، هدـیچیپ  ناریا  رد  ییاـسحا  هزاوآ  هک  ناـمز  نیا  رد 
رد تفریذپن و  نارهت  رد  ندش  میقم  رب  ینبم  ار  هاش  رارصا  یلو  تفر ؛ نارهت  هب  ماجنارـس  اما  تفریذپن ؛ ار  هاش  توعد  ادتبا  ییاسحا 

.تشگزاب دزی  هب  شا  هداوناخ  هارمه  هب  لاس 1223 ق 

هک .تشگ  ور  هبور  هاشنامرک  مکاح  مدرم و  لابقتـسا  اب  دـش و  دراو  هاشنامرک  هب  تابتع ، ترایز  هار  رد  لاس 1229 ق  رد  ییاسحا 
.دیشک لوط  لاس  هد  هاشنامرک  رد  وا  تماقا  .درک  یضار  تماقا  هب  ار  يو 

(2) .دیدرگ نفد  عیقب  ناتسربق  رد  تشذگرد و  هنیدم  یلزنم  ود  رد  اما  دش ؛ هکم  یهار  لاس 1241 ق  رد  دمحا  خیش 

تیاور هزاجا  یملع و  ماقم 

.تسین سرتسد  رد  يزیچ  يو  یلیصحت  یگدنز  زا  اما  تفرگ ؛ ارف  ار  لوادتم  ینید  مولع  ءاسحا »  » رد یگلاس  تسیب  ات  دمحا ، خیش   
سرد سلاجم  زا  وا ، ياه  هدافتـسا  تشادن و  یـصاخ  داتـسا  دـعب ، لحارم  رد  يو  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  نابهذـم  یخیـش  زا  یخرب 

لیصحت ناملاع ،

ص 19 23. ینامرک ، رهاط  دمحم  همجرت : ییاسحا ، دمحا  خیش  لاوحا  حرش  هللادبع ، ییاسحا ، ك.ر : - 1
ص 26 40. ینامرک ، رهاط  دمحم  همجرت : ییاسحا ، دمحا  خیش  لاوحا  حرش  هللادبع ، ییاسحا ، - 2
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(1) .تسا هدرکن  دانتسا  داتسا ، ناونع  اب  یسک  اب  شراثآ ، زا  ییاج  رد  وا  هک  نآ  هژیو  هب  دوبن ؛ فراعتم  يانعم  هب 

فجن البرک و  هب  ءاـسحا ،»  » هب يدوعـس  مکاـح  زیزعلادـبع  تـالمح  زا  یـشان  ياـه  بوشآ  اـب  نراـقم  لاس 1186 ق ، رد  ییاـسحا 
رد تماقا  تمدم  رد  تفای و  روضح  یناهبهب ، دیحو  رقابدمحماقآ  مولعلارحب و  يدهمدیس  نوچ  یناملاع  سرد  رد  درک و  ترجاهم 

(2) .درک تفایرد  يددعتم  ياه  هزاجا  تابتع ،

دیـس اقآ  یناتـسرهش ، يدهمدمحم  ازریم  مولعلارحب ، يدهمدیـس  زا : دنترابع  ییاسحا  دـمحا  خیـش  ییاور  هزاجا  خـیاشم  نیرت  مهم   
(3) .روفصع لآ  نیسح  خیش  و  ءاطغلا ، فشاک  رفعج  خیش  ضایر ،) بحاص  هب  فورعم   ) ییابطابط یلع 

جیورت طسب و  رد  ییاسحا  تافو  زا  سپ  1212 1259 ق ،)  ) یتشر مظاکدیس  ناشیا ، نایم  زا  هک  تشاد  رایـسب  نادرگاش  ییاسحا ،  
(4) .دوب يو  نیشناجو  دیشوک  وا ، راکفا 

ناـملاع زا  یخرب  دوبن و  نوـصم  اـطخ  زا  شتاـیرظن ، ارآ و  تسا ، هدـش  هدوتـس  ملع  یگتـسراو و  هب  هچرگ  ییاـسحا ، دـمحا  خـیش 
.دندناوخ رفاک »  » یتح و  فرحنم » «، » یلاغ  » ار وا  يو ، ياه  شزغل  اه و  هشیدنا  زا  يدج  داقتنا  اب  رصع ، نآ  فورعم 

دوب دقتعم  دمحا  خیـش  .درک  ریفکت  ینامـسج  داعم  هرابرد  يو  هاگدید  لیلد  هب  ار  دمحا  خیـش  یناغرب  یقت  دـمحم  الم  نیوزق ، رد   
.دیآ یم  نوریب  ربق  زا  ییایلقروه  مسج  اب  هکلب  هدشن  تمایق  دراو  ناهج  نیا  مسج  اب  ناسنا 

رگید ياملع  يوس  زا  يو  ریفکت  ثعاب  هک  وا  زیمآ  ولغ  هشیدنا  صخاش  .تفای  رشن  ناتسبرع ، قارع و  ناریا ، رد  خیـش ، ریفکت  مکح 
(5) .دنک یم  یفرعم  ییاغ ) يروص و  يّدام ، یلعاف ، تلع   ) تانئاک هعبرا  للع  ار  راهطا  همئا  يو  هک  تسا  نیا  دش ، دالب 

ص 662. ج 6 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  هرئاد  - 1
ص 37 40. ظوفحم ، یلع  نیسح  ییاسحألا ، دمحا  خیشلا  تازاجا  زا : لقن  هب  ص 663  ج 6 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  هرئاد  - 2

ص یـسبط ، یلع  دمحم  شـشوک  هب  ینارحب ، یلع  نیردـبلا ، راونا  زا : لقن  هب  ص 663  ج 6 ، یمالـسا ، گرزب  فراعملا  هرئاد  - 3
ص 51 55. یتشر ، مظاک  دیس  نیریحتملا ، لیلد  7 ؛ ص 1 و 2 ، ییاسحا ، دمحا  هزاجا ، دنچ  406 407 ؛

....و ص 115  ماظع ، خیاشم  بتک  تسرهف  مساقلاوبا ، یمیهاربا ، ك.ر : . 19 - 4
.78 ص 47 و 48 ، ج 4 ، 296 298 ؛ ص 65 ، ج 3 ، هریبکلا ، هعماجلا  هرایزلا  حرش  ك.ر : . 34 - 5
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تاذ یلجت  تیهولا ، ياعدا  لثم   ) يرگید راکفا  شیادیپ  هنیمز  تسا ، یگرزب  هانگ  دوخ  هک  نآ  رب  هوالع  يزیمآولغ ، هاگدید  نینچ 
.تسا هدش  ...و ) دارفا  رد  یلاعت  قح  لولح  و  قح ،

(1) .دندوب ناریا  ياهرهش  زا  یضعب  نیرحب و  فیطق ، البرک ، هّلح ، هرصب ، مدرم  زا  ًاعومجم  هقرف  نیا  ناوریپ   

ییاسحا نیشناج  یتشر ، مظاک  دیس 

تسویپ خیش  هب  دزی  رد  یناوج  رد  وا  .دمآ  ایند  هب  تشر  رد  لاس 1212 ق  رد  تشر  هب  زاجح  رجاهم  تاداس  زا  یتشر  مظاک  دّیس   
یب زین  يو  ناوریپ  .تخاس  دوخ  نیـشناج  ار  یتشر  مظاک  دّیـس  دوخ ، تافو  زا  شیپ  ییاسحا  دـمحا  خیـش  .دوب  وا  مزـالم  هشیمه  و 

.دنتفریذپ شیوخ  ییاوشیپ  هب  ار  دّیس  یفالتخا ، چیه 

هداعلا قوف  ار  ناکم  نآ  دندراذگ و  یمن  زامن  ینیسح ، حیرض  يالاب  رد  دنتشاد ، ولغ  راهطا ، همئا  روبق  مارتحا  رد  هک  یخیش  هفیاط   
یم زامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  حیرـض  رـس  يالاب  رد  هک  نانآ  ناوریپ  هعیـش و  نایناحور  زا  نانآ ، نافلاخم  .دندرک  یم  سیدـقت 

.دندش هدیمان  يرسالاب » «، » یخیش  » لباقم رد  دندناوخ ،

نید ملاعم  مظاک ، دّیس  دمحا و  خیـش  تامیلعت  قبط  اج ، همه  یخیـش ، هفیاط  .دیـشک  لوط  لاس  هدزناش  یتشر ، دّیـس  تسایر  هرود   
.دنتسناد یم  زاتمم  هعیش  ياه  هقرف  رگید  زا  ار  دوخ  دندروآ و  یم  ياج  هب  ار  دوخ 

، باتک فیلأت  فینصت و  ملق و  قطن و  ببس  هب  يو ، .تشاد  نس  لاس  یـس  زا  رتمک  هک  تسـشن  داتـسا  ياج  هب  ینامز  یتشر ، دیـس   
تایلاع تابتع  نامه  ار  دوخ  زکرم  درکن و  رفـس  ناریا  هب  دوخ ، ییاوشیپ  تدم  مامت  رد  وا ، .دش  دوخ  داتـسا  راکفا  راشتنا  راد  هدهع 

.تفر ایند  زا  البرک  رد  لاس 1259 ق  رد  .تشاد و  هطبار  زاجح ، ینامثع و  کلامم  دنه و  اب  اج ، نآ  زا  داد و  رارق 

ص 149. هیمالسالا ، قرفلا  مجعم  نیمألا ، ییحی  فیرش  ك.ر : - 1
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دمحم یلع  دّیـس  .تسا  هیناـمرک  هیخیـش  هقرف  سـسؤم  1225 1288 ق )  ) راجاق ناـخ  میرک  دـمحم  جاـح  يو ، نادرگاـش  زا  یکی   
.تسا یتشر  مظاک  دیس  نادرگاش  زا  زین  باب »  » هب فورعم  يزاریش ،

.دندرک سیسأت  ار  ناجیابرذآ  هیخیش  هدرک و  يدرگاش  یتشر  مظاک  دّیس  ییاسحا و  دمحا  خیـش  دزن  زین  ناجیابرذآ  ياملع  یخرب   
شنادنزرف یقاقحا و  یسوم  ازریم  .دنتسه  ناجیابرذآ  هیخیش  فورعم  هفیاط  هس  قاقحا ، مالسالا و  هجح  مالسالا ، هقث  ياه  هداوناخ 

هورگ نیا  زکرم  نونکا  .دنتخادرپ  تیئاهب  هیباب و  هینامرک و  هیخیش  تارکفت  دقن  هب  دندوب و  راد  هدهع  ار  ناجیابرذآ  هیخیش  تسایر 
.دنرادن هیماما  اب  ینادنچ  قرف  تسا و  تیوک 

عبار نکر  تعدب 

یم تبـسن  یتشر  مظاـک  دّیـس  هب  ار  نآ  ًارثکا ،  (1) .تسا عبار » نکر   » هب داقتعا  هّیخیـش ، دـیاقع  رد  زیگنارب  لاـجنج  تاـعوضوم  زا   
مالسلا و هیلع  رـصع  ماما  نایم  ضیف  هطـساو  هک  دراد  دوجو  یلماک  هعیـش  نایعیـش ، نایم  هک  تسا  نآ  عبار ، نکر  زا  دوصقم  .دنهد 

دیاقع لوصا  زا  ار  لدـع  داعم و  نانآ ، .عبار  نکر  تماما و  توبن ، دـیحوت ، دـنناد : یم  زیچ  راهچ  ار  نید  لوصا  ناـنآ ، .تسا  مدرم 
هدش رکذ  داعم  ادخ و  تلادع  نآرق  رد  نوچ  تسا و  نآرق  هب  داقتعا  مزلتـسم  دوخ ، تّوبن ، دـیحوت و  هب  داقتعا  اریز ، دنرامـش ؛ یمن 

دیاقع فالخ  رب  هدیقع ، نیا  دش ، هظحالم  هک  هنوگ  نامه  .میهد  رارق  تّوبن  دیحوت و  رانک  رد  ار  لصا  ود  نیا  درادـن  یموزل  تسا ،
.دنناد یم  نید  لوصا  زا  ار  داعم  مومع ، روط  هب  ناناملسم ، تسا و  هعیش 

.دش ّتیباب »  » مان هب  دیدج  ياعدا  يارب  يزیواتسد  یکدنا ، زا  سپ  دیدرگ و  هّیخیش  رد  باعشنا  فالتخا و  ببس  عبار ،» نکر   » حرط  

هب ناناملـسم  نایم  گرزب  يداسف  زاغآرـس  دوخ ، هک  تفرگ  تروص  یتشر  مظاک  دّیـس  نادرگاش  زا  یکی  يوس  زا  ّتیباب »  » ياعدا  
.دور یم  رامش 

نایعّدـم زا  کی  چـیه  اّما  تسا ، هتـشاد  جاور  شیب  مک و  رـضاح ، نرق  ات  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناـمز  زا  ّتیباـب ،»  » نیغورد ياـعدا   
هعماج باب ، دمحم  یلع  ازریم  هزادنا ي  هب  نآ ، نیغورد 

ص 463 466. نایدا ، دیاقع و  یسررب  ك.ر : - 1
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ياعدا ّتیباب ، نیغورد  ياعدا  زا  ریغ  باب ، دمحم  یلع  ازریم  دـمآ  دـهاوخ  هک  نانچ  نآ  رب  هوالع  .دـناشکن  فارحنا  هب  ار  یمالـسا 
.دش تیئاهب »  » مان هب  يرگید  هقرف  زاس  هنیمز  هک  درک  حرطم  يرگید 

گرزب فارحنا  کی  هیباب ،

هراشا

دورو و لحم   » و رد »  » يانعم هب  زین  یبرع  رد  .تسا  بجاـح  فراـعتم و  میـالم ، راوازـس ، ردـپ ، ياـنعم  هب  یـسراف  تغل  رد  باـب »  »
ای هنیدـملا » باب   » دـننام دـنناوخ ؛ یم  باب  ار  يزیچ  هب  دورو  لوخد و  لحم  دـیوگ : یم  یناهفـصا  بغار  .دور  یم  راـک  هب  جورخ »

«. تیبلا باب  »

َْنیأ : » میناوخ یم  هبدـن  ياعد  رد   (1) .تسا هدـش  دای  هّللا » ُباب   » ناونع اب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  زا  یناوارف ، تاـیاور  رد   
(2) »؟ یتُؤی ُْهنِم  يِذَّلا  ِهَّللا  ُبَاب 

تسا انعم  نادب   (3)« اُهباب ٌّیلَع  ِْملِعلا َو  ُهَنیِدَم  اَنَا   » ثیدح .دیـسر  رگید  زیچ  هب  نآ  هلیـسو  هب  ناوت  یم  هک  يزیچ  ینعی  باب ، نیاربانب 
ُباـب «، » جـئاوَحلا ُباـب   » هب ناوت  یم  دراوم ، رگید  زا  .تفاـی  تسد  ملع  رهـش  هب  ناوـت  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلیـسو  هب  هک 

.درک هراشا  هَّللا » ُباب   » و هَمْکِحلا » ُباب  ، » (4)« ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبَّنلا  ِْملِع  ِهَنیدَم  ُباب  «، » هّطِح

همه رد  تسا و  کیدزن  رایسب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  حالطصا ، رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  باب »  » اما
ماما باب »  » ار ماما  هدـنیامن  ای  لیکو  ناوت  یم  ساسا ، نیا  رب  . (5) دوش یم  هدرمـش  نانآ  صوصخم  هدنیامن  صاخ ، يراک  ای  اهراک 

.دیمان

ص 27. ح 6 ، بیذهت ، ص 589 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  ك.ر : و  ح 7 ؛ ص 145 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
ص 297. لابقالا ، سواط ، نب  دیس  - 2

ص66. ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا   رابخا  نویع  قودص ، خیش  ح 33146 ؛ ص 34 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ص ج 2 ، لاصخ ، قودص ، خیش  ص 6 ؛ ج 48 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع  ص 323 ؛ ج 4 ، بقانم ، بوشآرهـش ، نبا  ك.ر : - 4

ص 610. لابقالا ، ص 525 ؛ یلامأ ، یسوط , خیش  626 ؛
ص 253. ج 17 ، راونالاراحب ، یسلجم , همالع  ك.ر : - 5
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« يرجه دیشر   » دننام دنا ؛ هدوب  ناراوگرزب  نآ  باب  مالسلا  مهیلع  ناماما  باحـصا  زا  یعمج  دسیون : یم  بوشآرهـش  نبا  هک  نانچ 
باب یفعج » دیزی  نبرباج  ، » مالسلا (2) هیلع  داّجس  ترضح  باب  یمعطم » لیوطلا  ما  نب  ییحی  ، » مالسلا (1) هیلع  ءادهشلا  دّیس  باب 

مالسلا (3). هیلع  رقاب  ماما 

دّیـس نوچ  یناسک  تسردان  ياهاعدا  .دـش  ور  هبور  ّتیباب »  » هژیو هب  نیغورد  نایعدـم  هدافتـسا  ءوس  اب  هژاو  نیا  هتفر  هتفر  هنافـسأتم 
ماما ناگدـنیامن  هرابرد  رتمک  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  تخاس ؛ كورتم  رود و  شا  یعقاو  هاـگیاج  زا  ار  هژاو  نیا  باـب ، دـمحم  یلع 

.دننک یم  یفرعم  ناموصعم  هدنیامن  ار  دوخ  غورد ، هب  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  يارب  رتشیب  دور و  یم  راک  هب  مالسلا  هیلع  موصعم 

ماما تیباب  یعدم  شتوعد ، يادتبا  رد  وا  هک  اج  نآ  زا  .تسا  يزاریش  دمحم  یلع  دّیس  ّتیباب ، یعدم  نیرتروهشم  رضاح  رصع  رد   
هدـیمان هیباب »  » شناوریپ دـیدرگ و  باب »  » هب بقلم  تسناد ، یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  طاـبترا  هار  ار  دوخ  دوب و  هعیـش  مهدزاود 

.دندش

دوخ يومع  یتسرپرـس  تحت  داد و  تسد  زا  ار  شردپ  یکدوک  رد  وا  .دـمآ  ایند  هب  زاریـش  رد  لاس 1235 ق  رد  دمحم  یلع  دّیـس   
بـسک هب  رهـش  نآ  رد  لاس  جـنپ  تدـم  دـش و  رهـشوب  راپـسهر  دوخ  ییاد  هارمه  یگلاس  هدزون  رد  .تفاـی  تیبرت  یلع  دّیـس  جاـح 

باذج و يامیـس  شوخ و  يوخ  تیناحور و  توسک  یگبلط و  تدایـس و  يز  .دوب  شک  تضایر  دباع و  یناوج  يو  .دوب  لوغـشم 
دش و قارع  راپـسهر  ملع  بلط  يارب  يو  .تخاس  وا  دیرم  بوذجم و  ار  یعمج  درک و  بلج  ار  نایرهـشوب  هجوت  وا  بوجحم  هفایق 

نامز ماما  روهظ  نایعیـش  یـضعب  مایا ، نآ  رد  .دـمآ  رد  ( 12031259  ) یتشر مظاک  دّیـس  نادـیرم  نادرگاش و  کلـس  رد  البرک  رد 
یم نماد  ار  ناشیا  راظتنا  شتآ  دوخ ، سورد  تالاقم و  رد  زین  یتشر  دّیس  .دنتـسناد  یم  کیدزن  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.درک بلج  دوخ  هب  ار  داتسا  هجوت  تخومآ  یم  شناد  مظاک  دمحمدّیس  هزوح  رد  هک  یلاس  هس  ود  نمض  دمحم ، یلع  دّیس  .دز 

ص232. ج3 , بلاط , یبا  لآ  بقانم  - 1

ص311. ج3 , بلاط , یبا  لآ  بقانم  - 2

ص340. ج3 , بلاط , یبا  لآ  بقانم  - 3
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زا نت  دنچ  نایم  هراب ، نیا  رد  .دنداتفا  وپاکت  هب  عبار » نکر   » نتفای يارب  شنادیرم  نادرگاش و  یتشر ، مظاک  دّیس  تشذگرد  زا  سپ 
مظاک دّیس  ینیشناج  زا  ار  اپ  دمحم  یلع  دّیـس  ماجنارـس  .تفرگ  رد  یتخـس  تباقر  دمحم  یلعدّیـس  هلمج  زا  مظاک  دّیـس  نادرگاش 

ّیح فورح  هـب  ناـیباب ، دزن  هـک  مظاـک  دّیــس  نادرگاـش  زا  نـت  هدـجه  .درک و  یفرعم  مـهدزاود » ماـما  باـب   » ار دوـخ  هداـهن  رتارف 
.دندروآ رد  باب  نییآ  هب  ار  یعمج  و  هتخادرپ ، غیلبت  هب  یناتسرهش  رد  نانآ ، زا  مادک  ره  .دندروآ  نامیا  باب  هب  دنروهشم ،

لاس 1261 ق رد  سراف  یلاو  روتـسد  هب  دوب ، هتفرن  رتارف  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیباـب  ياـعدا  زا  زونه  دـمحم  یلع  هک  یناـمز  رد 
روضح رد  درک و  ینامیشپ  راهظا  دروخ ، تسکـش  هعیـش  ياملع  اب  هرظانم  رد  یتقو  نآ ، زا  سپ  .دش  هداتـسرف  زاریـش  هب  ریگتـسد و 

، هعقاو نیا  زا  سپ  دنادب .»! ماما  باب  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  دنادب ! بیاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  : » تفگ مدرم 
.دش دیعبت  وکام  هعلق  هب  سپس  ناهفصا و  هب  اج  نآ  زا  دوب و  رظن  تحت  دوخ  يردپ  هناخ  رد  هام  شش 

باتک داتفا و  قوش  هب  دنـشوک ، یم  وا  يواعد  غیلبت  راک  رد  نانآ  دینـش  یم  هک  نیا  زا  تشاد و  هبتاکم  شنادیرم  اب  هعلق ، نیمه  رد 
زا ار  يو  لاس 1264ق  رد  دنک ، عطق  شنادـیرم  اب  ار  وا  دـنویپ  هک  نآ  يارب  راجاق  هاش  دـمحم  تلود  .تشون  هعلق  نامه  رد  ار  نایب 

ناـملاع زا  نتدـنچ  روـضح  رد  هدرب و  زیربـت  هب  ار  يو  يدـنچ ، زا  سپ  .درک  لـقتنم  هیمورا  یکیدزن  رد  قـیرهچ  هعلق  هب  وکاـم  هعلق 
.درک همکاحم 

هب دوب ، هدرک  اعدا  نآ  زا  شیپ  هک  ار  ناـمز » ماـما  تیباـب   » تفگ و نخـس  دوخ  ّتیودـهم  زا  اراکـشآ  سلجم  نآ  رد  دـمحم ، یلع   
.درک لیوأت  هّللا » ملع  تیباب  »

خـساپ زا  دندیـسرپ ، ینید  لیاسم  یخرب  هرابرد  وا  زا  نوچ  دـنک و  تابثا  ار  دوخ  ياعدا  تسناوتن  ناملاع  سلاـجم  رد  دـمحم  یلع   
تسج و يّربت  شیوخ  يواعد  زا  وا  .دندرک  هیبنت  هدز و  بوچ  ار  يو  هجیتن  رد  .دـناوخ  طلغ  ار  یبرع  هداس  ياه  هلمج  دـنام و  ورف 

گرم زا  سپ  .درک  يربماـیپ  ياـعدا  یتدـم  زا  سپ  ور  نیا  زا  دوـبن ؛ یعقاو  یلبق ، هبوـت  دـننام  زین  هبوـت  نیا  اـما  تشوـن ؛ هماـن  هبوـت 
مدرم تراغ  لتق و  هب  یقطانم  رد  دندروآ و  دیدپ  روشک  رد  ییاه  بوشآ  دـمحم ، یلع  نادـیرم  لاس 1264ق  رد  راجاق  هاشدمحم 

نیا رد  .دنتخادرپ 
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نیا يارب  تفرگ و  هیباب  هنتف  ندناشن  ورف  دمحم و  یلع  لتق  هب  میمـصت  هاش  نیدلارـصان  مظعا  ردـص  ریبکریما  ناخ  یقت  ازریم  نامز ،
ار ندوب  هناوید  ههبـش  شزیمآ ، نونج  راتفر  وا و  داضتم  نوگانوگ و  يواعد  لـیلد  هب  ناـملاع  یخرب  .تساوخ  اوتف  ناـملاع  زا  راـک ،
هب دندرمـش و  بلط  تسایر  وگغورد و  يدرم  ار  يو  رگید  یخرب  اما  دـندرک ؛ يراددوخ  وا  مادـعا  مکح  رودـص  زا  هدرک و  حرطم 

، دوـخ گرم  زا  شیپ  يو   (1) .دش مادـعا  زیربت  رد  نابعش 1266  رد 27  شناوریپ  زا  یکی  هارمه  دـمحم  یلع  .دـنداد  مکح  وا  لـتق 
.درک یفرعم  دوخ  نیشناج  ار  لزا  حبص  هب  فورعم  يرون ، ییحی  ازریم 

باب دیاقع  ارآ و 

یخرب زا  ینطاب  یتشادرب  اب  هک  تسناد  هیخیش  هعیش و  نایلاغ  اه ، ینطاب  نایفوص ، میلاعت  زا  هتخیمآ  يدیاقع  ناوت  یم  ار  باب  دیاقع   
ور نیا  زا  تسا ؛ هدش  جیورت  نایباب  نیب  کلـسم ، بهذم و  کی  تروص  هب  نیناوق  ماکحا و  نآ و  لیدبت  رییغت و  تایاور و  تایآ و 

.تشاد زاربا  یضقانتم  يارآ  دیاقع و  دوخ ، توعد  زاغآ  زا  باب  دمحم  یلع  دّیس  تفگ  ناوت  یم 

یهلا و يایبنا  همه  زا  رترب  ار  دوخ  يو  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدـیمهف  نایب ، باتک  ینعی  شناوریپ ، دزن  وا  باتک  نیرت  مهم  زا  هچنآ 
اپ هب  نآرق ، رد  دوعوم  تمایق  خوسنم و  مالـسا  نییآ  شروهظ ، اب  هک  هتـشاد  هدـیقع  (2) و  تسا هتـشادنپ  یم  راگدرورپ  سفن  رهظم 

ناوارف دـیکأت  نآ ، رب  شناوریپ  ناـمیا  رد  تـسا و  هدـناوخ  هللا » هرهظی  نـم   » ار دوـخ  دـمحم  یلع  دّیــس  هوـالع ، هـب   (3) .تسا هدش 
ار يرایـسب  تنوـشخ  دنـشابن ، یباـب  هک  يدارفا  اـب  دروـخرب  رد  هدرک و  يراـشفاپ  ارآ  نـیا  تیناـقح  رد  دـمحم  یلع  دّیـس   (4) .دراد

دیدـپ يو  نییآ  هرابرد  هک  یبتک  زج  دـننک ؛ دوبان  وحم و  ار  اه  باتک  همه  دـهد  یم  نامرف  یـسراف ، نایب  رد  .تسا  هدرک  شراـفس 
نادب هچنآ  نایب و  باتک  زج  شناوریپ  تسا  هدرک  دیکأت  نینچمه  .دیآ  یم  ای  هدمآ 

.باب هنتف  هنطلسلا ، داضتعا  ك.ر : - 1
ص1. یبرع ، نایب  - 2

ص18. نیدلا ، لکیه  حول  - 3
ص 56. یبرع ، نایب  - 4
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و نایارگ ) لیوأت   ) ناینطاب نایخیش و  يارآ  یخرب  زا  تسا  يا  هعومجم  باب ، دمحم  یلعدّیـس  راکفا  . (1) دنزوماین دوش ، یم  هتسباو 
(2) .يواعد زا  يا  هراپ  زین  دنا و  هتشاد  شیارگ  دادعا  فورح و  ملع  هب  هک  یناسک  نایفوص و 

: درک هصالخ  ریز  دراوم  رد  ار  هیباب  ياهرواب  یخرب  ناوت  یم  دش  هتفگ  هچنآ  زا   

؛ ءاهب رد  ادخ  هولج  یلجت و  اب  یلع  نیسح  ازریم  لکیه »  » رد دنوادخ  دسجت  هب  داقتعا  . 1

؛ دیدج تلاسر  نیشیپ و  نایدا  ندوب  خوسنم  . 2

؛ تمایق راکنا  . 3

«. هللا هرهظی  نم   » هب داقتعا  . 4

فارحنا رارمتسا  تیئاهب ،

فارحنا رارمتسا   (3) تیئاهب ،

نییآ نیا  .تسا  هللا  ءاهب  هب  فورعم  يرون ، یلع  نیسح  ازریم  ییاهب ، نییآ  راذگ  ناینب  .تسا  هیباب  نییآ  زا  بعشنم  يا  هقرف  تیئاهب ،
یتامدقم ياه  شزومآ  شناردارب  دننام  دمآ و  ایند  هب  نارهت  رد  لاس 1233ق  رد  يو  .تسا  هتفرگرب  بقل  نیمه  زا  ار  دوخ  ماـن  زین 

يدامج رد  يزاریـش ، دـمحم  یلع  دیـس  تیباب  ياعدا  نامز  رد  .دـنارذگ  نایبرم  ناملعم و  ردـپ و  رظن  ریز  ار  یبرع  یـسراف و  بدا 
باب  " هب فورعم  يا  هیورـشب  نیـسحالم  باب ، وریپ  نیتسخن  غیلبت  یپ  رد  هک  دوب  نارهت  نکاس  هلاـس و  یناوج 28  وا  یلوالا 1260 ،
دارفا نیرت  لاّعف  زا  یکی  لزا  حبص  ییحی  ازریم  شردارب ، هارمه  سپ ، نآ  زا  .دمآ  رد  باب  هب  ناگدنورگ  نیتسخن  رامـش  رد  بابلا "

.تخادرپ ناردنزام  رون و  رد  هژیو  هب  يرگ  یباب  جیورت  هب  دش و  یباب 

« هیئاهب  » هقرف شیادیپ 

هراشا

جوا هب  مک  مک  نایباب »  » يربهر رـس  رب  ردارب  ود  تباقر  .دوب  یباـب  روما  ماـمت  لوؤسم  یلع  نیـسح  لزا ، حبـص  ینیـشناج  نارود  رد 
ییحی ینامثع ، تلود  روتـسد  هب  لاس 1285 ق  رد  نیاربانب  دـندرک ؛ دـیدهت  گرم  هب  ار  رگید  کی  نیفرط  هک  ییاج  ات  دیـسر  دوخ 

هب لزا  حبص 

ص15. یبرع ، نایب  - 1
ص19. ج1 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  - 2

.مالسا ناهج  همانشناد  تیئاهب ، هلاقم  دومحم ، يردص ، - 3
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یهّللا هرهظی  نم  ياعدا  یلع  نیـسح  ازریم  نیطـسلف ، هار  رد  .دندش  دـیعبت  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  اّکع  هب  ءاهب  یلع  نیـسح  و  سربق ،
، ءاهب یلع  نیـسح  ازریم  ناوریپ  و  هیلزا »  » هقرف هب  لزا  حبـص  نایفارطا  ود ، نآ  نارادـفرط  صیخـشت  يارب  هک  دوب  مایا  نیمه  رد  .درک 

.دندش هدیمان  یئاهب »  » هقرف

.دندش شومارف  دبا  يارب  نایباب  نآ ، عبت  هب  هیلزا و  لزا ، حبص  ییحی  گرم  اب  اما   

ءاهب ازریم  توعد  ماجنارس 

نوگانوگ لحارم  رد  ار  شتوعد  عون  دـندز ، هقلح  وا  درگ  يا  هّدـع  داـتفا و  ّرث  ؤم  وا  توعد  درک  ساـسحا  یلع  نیـسح  ازریم  یتقو 
وحن هب  وا  رد  ادـخ  حور  لولح  ياـعدا  سپـس  تیعراـش و  تلاـسر و  ياـعّدا  هللا » هرهظی  نم   » ياـعدا زا  سپ  يو  .داد  رییغت  یناـمز 

.درک یم  دای  بلطم  نیا  زا  یلعالا » لکیهلا  انا   » ترابع اب  وا  .درک  مّسجت  دسجت و 

مـشخ ات  درک ، یم  یگدنز  مالـسا  هب  رهاظت  هّیقت و  اب  هراومه  اکع  رد  زین  هنردا و  لوبمالـسا و  دادغب و  رد  ءاهب  هک  تسا  رکذ  مزال   
رهاظت يراد  هزور  هب  ناضمر ، هام  رد  تسج و  یم  تکرـش  اّکع  هعمج  زامن  رد  يو  .دزیگنین  رب  دوخ  دـض  رب  ار  یناـمیثع  تموکح 

یحو تابوتکم و  هراومه  هدرک و  عطق  دـنتفرگ ، مان  یئاهب »  » اهدـعب هک  ناریا  ناّیباب »  » اب ار  دوخ  يّرـس  هطبار  لاح ، نیا  اب  درک ؛ یم 
.تفگ یم  زاب  ای  داتسرف  یم  نانآ  يارب  ار  دوخ  هنآشنم » ادخ   » تایّلجت ای  ییاعّدا ، ياه 

.دش هدرپس  كاخ  هب  اج  نآ  تشذگرد و  اّکع  رد  تنوکس  اه  لاس  زا  سپ  دودح 1309ق )  ) لاس 1892م رد  ماجنارس  يو 

هک باب  دمحم  یلع  دیـس  تیمئاق  تابثا  رد  ناقیا  زا : تسا  ترابع  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  تشاگن  يددعتم  راثآ  یلع ، نیـسح  ازریم   
.تشاگن یباب ، کلسم  هب  وا  بذج  باب و  دمحم  یلع  دیس  ییاد  ياه  شـسرپ  خساپ  رد  دادغب ، تماقا  ياه  لاس  نیرخآ  رد  ار  نآ 

(1) .درک فیلأت  دوب  رظن  تحت  اکع  رد  هک  ینامز  نآ  زا  سپ  یکدنا  ای  رد 1290ق  ار  نآ  تسا و  نایئاهب  ماکحا  باتک  هک  سدقا 

ش10. ّتیودهم ، یصصخت  زکرم  راظتنا ، همانلصف  داژن ، اضر  نیدلازع  يرگ ، ییاهب  ات  يرگ  یباب  زا  هلاقم : - 1
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رد يو  .دروآ  دـیدپ  تیئاـهب  تارکفت  رد  ار  يدـیدج  ماـظن  دـش و  ناـیئاهب  ربـهر  ءاهبلادـبع  شدـنزرف  یلع ، نیـسح  ازریم  زا  سپ   
مسیناموا مسینردم و  يرگنـشور و  نیوانع  تحت  ًاصوصخ  برغ ، رد  مهدزون  نرق  رد  هچنآ  اب  ار  ءاهب  باب و  میلاعت  دوخ ، ياهرفس 

كرت زا : دـنترابع  هک  درک  هضرع  نیودـت و  اه  هزومآ  نیمه  زا  ماهلا  اب  ار  تیئاـهب  هناـگهدزاود  میلاـعت  وا  .داد  یتشآ  دوب ، لوادـتم 
نایم تبحم  تفلا و  تابـصعت ، كرت  یناسنا ، ملاع  تدـحو  لدـعلا ، تیب  نایدا ، ساسا  تدـحو  لقع ، ملع و  اب  نید  قباـطت  دـیلقت ،

تدحو گنج و  میرحت  یمومع و  حلص  يرابجا ، تیبرت  میلعت و  نادرم ، نانز و  قوقح  يواست  یمومع ، تشیعم  لیدعت  رشب ، دارفا 
(1) .نابز طخ و 

نیا هب  یئاهب  دارفا  بذج  رد  يرثؤم  یتاغیلبت  ياهراعش  یفرط  زا  تسا و  ابیز  باّذج و  رایـسب  رهاظ  رد  هدشدای ، هناگهدزاود  میلاعت 
« مظعا لدـعلا  تیب   » يوس زا  هدـش  لامعا  ياه  همانرب  هژیو  هب  لاـح  هتـشذگ و  رد  نآ  ناوریپ  ناربهر و  درکلمع  اـب  اـما  تسا ؛ نییآ 

.دراد رایسب  تریاغم  ناییاهب 

تیب ناونع  اب  ییاروش  هب  ناـیئاهب  تیادـه  يو ، زا  سپ  .دـش  ناـیئاهب  ربهر  يدـنفا  یقوش  وا  يرتخد  هون  ءاـهبلا ، دـبع  گرم  زا  سپ 
.دزادرپ یم  نایئاهب  تیاده  هب  یلاغشا  نیطسلف  رد  نونک  ات  هک  دش  راذگاو  لدعلا 

نایئاهب ياهرواب  اه و  نییآ 

نایئاهب سدقم  بتک  زا  ینابر ، يدنفا  یقوش  زین  يدح  ات  ءاهبلا ، دبع  هللاءاهب و  یلع  نیسح  ازریم  باب ، دمحم  یلع  دّیس  ياه  هتشون   
سدـقا و باتک  ود  دریگ و  یمن  رارق  نایئاهب  سرتسد  رد  مومع  روط  هب  باب  بتک  اـّما  دوش ؛ یم  تئارق  ناـشیا  سلاـجم  رد  تسا و 

شنانیـشناج هللا و  ءاـهب  هک  ماـکحا  کـسانم و  یخرب  .تسا  رادوخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  ناـنآ  دزن  يروـن  یلع  نیـسح  ازریم  ناـقیا 
: زا دنترابع  دنا  هدرک  بجاو 

زور راهچ  .دوش  یم  میسقت  زور ، هدزون  هب  هام  ره  هام و  هدزون  هب  هدش  زاغآ  زورون  زا  یئاهب ، یـسمش  میوقت  هدزون : ددع  تسادق  . 1
هب هک  هدنامیقاب  زور ) جنپ  هسیبک ، ياه  لاس  رد  )

ص20. یئاهب ، یناهج  تناید  هلاسر  سابع ، يدنفا ، - 1
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ات عولط  زا  زور  هدزون  تدم  هب  هزور  هنازور ، زامن  هب  نایئاهب  .تسا  هدش  نییعت  نشج  يرازگرکـش و  يارب  تسا ، موسوم  ءاه »  » مایا
.دنشاب یم  فظوم  لاس  هام  نیرخآ  باتفآ  بورغ 

رد تمالع  نتـشاذگ  موس ، هبترم  رد  سبح و  مود ، راب  رد  دـیعبت و  راب ، نیتسخن  رد  ار  دزد  تازاجم  هللا  ءاـهب  اـنز : يدزد و  دـح  . 2
لاقثم و هن  تخادرپ  ار  انز  تازاـجم  نینچمه  يو  .تسا  هدادـن  رارق  یمکح  نآ ، زا  سپ  يدزد  رارکت  يارب  هداد و  رارق  وا  یناـشیپ 

(1) .دناد یم  لدعلا » تیب   » هب هید  يارب  الط  لاقثم  هدجه  رارکت ، تروص  رد 

، نییآ نیا  رد  .تسا  هدش  مالعا  ردپ  نز  اب  جاودزا  تمرح  طقف  دندودحم و  رایـسب  یـسنج  مراحم  دادـعت  ءاهب ، نییآ  رد  مراحم : . 3
(2) .تسا مارح  نییآ  نیا  رد  تقوم ، جاودزا  تسین و  زیاج  نز  ود  زا  شیب  اب  جاودزا 

.دنا هدش  یهن  تسایس  رد  تلاخد  زا  تّدش  هب  نایئاهب  یئاهب ، نییآ  رد  تسایس : رد  تلاخد  زا  یهن  . 4

(3) .تسا هدش  نفد  نآ  رد  باب  هک  تسا  یهاگیاج  هلبق ، یئاهب ، نییآ  رد  هلبق : . 5

.تسا فلاخم  مالسا  ماکحا  نیرت  یهیدب  اب  اه  نآ  ماکحا  زا  يرایسب  هدش ، دای  ماکحا  رب  نوزفا 

یلع دیـس  طسوت  تیمئاق  ياعدا  .دـش  هتخانـش  هلاض ) هقرف   ) يداقتعا فارحنا  کی  ناناملـسم  نایم  ییادـیپ ، يادـتبا  زا  یئاـهب  نییآ 
هار هک  هدـش  نییبت  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  ثیداحا  رد  يدـهم »  » ياه یگژیو  .دوبن  هتفریذـپ  یعطق  ثیداحا  هب  هجوت  اـب  باـب  دـمحم 

لکـشم .دوب  وا  تیباب  ياعدا  اعدا و  نیمه  ببـس  هب  باب  دـمحم  یلع  دیـس  اب  ناملاع  تفلاخم  .تسا  هتـسب  ار  اجیب  ياـعدا  هنوگره 
نید وا  هک  نیا  باـب و  دـمحم  یلعدیـس  تیمئاـق  لوبق  شریذـپ  رب  هوـالع  یلع  نیـسح  ازریم  .تسا  فعاـضم  ثیح  نیا  زا  تیئاـهب 

ناناملسم همه  .درک  حرطم  ار  لقتسم  تعیرش  ياعدا  دیمان و  هللا » هرهظی  نم   » ار دوخ  تسا ، هدروآ  يدیدج 

ص 117 و 119. سدقا ، - 1

ص 117 و 119. سدقا ، - 2

ص 117 و 119. سدقا ، - 3

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 229 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_196_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_196_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_196_3
http://www.ghaemiyeh.com


197 ص :

هقرف ره  دشابن و  راگزاس  داقتعا  نیا  اب  هک  ییاعدا  ره  عبطلاب ، دنناد و  یم  مّلسم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تیمتاخ 
.تسا هدش  ادج  مالسا  زا  ناناملسم ، رظن  زا  دریذپن ، ار  لصا  نیا  هک  يا 

، اه هورگ  نیا  زا  یکی  دندرک ؛ یگداتـسیا  اه  فارحنا  نیا  ربارب  یناوارف  ياه  هورگ  ناملاع و  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  ياه  یـسررب 
.تسا  (1) هّیتجح نمجنا 

تیئاهب اب  زرابم  ياه  هورگ  زا  یکی  هیتجح ، نمجنا 

عوقو هب  ناریا  هعماج  رد  یـس  ههد  طساوا  اـت  ههد 1320ش  رد  هک  ددرگ  یم  رب  ییاـه  ناـیرج  هب  هورگ ، نیا  يریگ  لکـش  هقباـس   
: دمآ دیدپ  نید  هزوح  رد  هدمع  رطخ  ود  عطقم ، نیا  رد  .تسویپ 

.دندوب ریگ  رد  نآ  اب  همه  يولهپ  میژر  اه و  یلم  نانیدتم ، داد و  یم  رشن  ناناوج  نایم  ار  مسیسکرام  مارم  هک  هدوت  بزح  تسخن :  

يرادا هاگتـسد  رد  نآ  ذوفن  هجوتم  رویرهـش 1320ش  زا  سپ  هتـشاد و  تیـساسح  نآ  رب  نانیدتم  طقف ، هک  دوب  تیئاهب  رطخ  مود :  
زا سپ  هکلب  دوبن ، هدوـت  بزح  زا  رتـمک  طـقف  هن  ناـیئاهب  رطخ  نانیدـتم ، هاـگن  زا  ًاـعبط  .دـنتخادرپ  نآ  اـب  هزراـبم  هب  هدـش ، يوـلهپ 
هب دیلقت  عجارم  ناملاع و  ور ، نیا  زا  ؛(2)  تسا هدش  مه  رت  يّدج  تیئاهب  رطخ  ياه 1332 1336ش  لاس  رد  هدوت  بزح  یبوکرس 

.دنتخادرپ فارحنا  نیا  لباقم  رد  يّدج  یتازرابم 

1279  ) یبـلح دوـمحم  خیـش  هب  فورعم  ییـالوت ، هدازرکاذ  دوـمحم  خیـش  شـالت  اـب  لاـس 1332ش  رد  هّیودـهم ، هیتّـجح  نمجنا   
زاغآ ار  دوخ  تیلاعف  دندرک ، یم  هرادا  ار  نمجنا  روما  هریدم ، تأیه  هاگیاج  رد  هک  نانیدـتم  زا  يدایز  عمج  يراکمه  اب  1376ش )

نوزفا درک  یم  شالت  وس  ره  زا  هورگ ، نیا  .تشاد  لاغتشا  هقرف  نیا  دض  رب  یگنهرف  تیلاعف  هب  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زاغآ  ات  و 
.دزادرپب نانآ  تاغیلبت  نایئاهب و  اب  هلباقم  يارب  ورین  تیبرت  هب  تاعالطا ، يروآ  عمج  رب 

ياه باتک  هب  نمجنا ، نیا  ياه  هاگدید  یسررب  هدش و  هراشا  ییاهب  هارمگ  هقرف  اب  هورگ ، نیا  ییورایور  هب  طقف  سرد ، نیا  رد  - 1
.دوش یم  عاجرا  لصفم 

ص368. ناریا ، یسایس  یبهذم  ياه  نامزاس  اه و  نایرج  لوسر ، نایرفعج ، - 2
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ترهش تراهم و  راک ، نیا  رد  دوب و  ربنم  بلاق  رد  یغیلبت  ياهراک  رویرهش 1320ش ، زا  سپ  یبلح  ياقآ  هدمع  راک  هک  اج  نآ  زا   
نایئاهب اب  مظنم  روط  هب  یبهذم ، ياه  تأیه  اه و  نمجنا  زین  دهـشم و  یبهذم  نالاعف  زا  یعمج  هارمه  دوب ، هدروآ  تسد  هب  یـصاخ 

(1) .دندش ریگرد 

: درک یم  دیکأت  هراومه  نمجنا  نیا  سسؤم 

ادـخ هب  .درادـن  راظتنا  نیا  زج  يزیچ  دریذـپ و  یمن  ار  تمدـخ  نیا  زج  یـسک  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زورما ،
(2) .مینک هزرابم  تیئاهب  اب  هک  تسا  نآ  ام  همه  ینید  یعرش و  فیلکت  زورما  مسق !

رد دوب  نکمم  هلأسم  نیا  هچ  رگ  تخادرپ ؛ یم  مه  ییاهب  دـیاقع  يّدـج  دـقن  هب  یغیلبت ، ياـهراک  زج  هب  نمجنا ، دـسر  یم  رظن  هب   
لیلد هب  یبلح  ياقآ  زا  هک  تسا  نایئاهب  باتک  رد  یفجن  رقاب  دـمحم  ياقآ  نآ ، هنومن  هک  دـشاب  ناگدنـسیون  رگید  هب  کمک  بلاق 

.تسا هدوب  لوغـشم  ناقیا  باتک  دـقن  هب  ایوگ  مه  یبلح  ياقآ  دوخ  روط  نیمه  .تسا  هدرک  رکـشت  دانـسا  یخرب  نداـهن  راـیتخا  رد 
: تسا هتفگ  يا  هلاقم  رد  ییابطابط  طیحم  موحرم 

فیلأت ناـقیا  هراـبرد  عماـج  شهوژپ  باـتک  رد  هدروآ و  نوریب  ناـقیا  نتم  زا  یبدا  طـلغ  ...یبلح 154  دومحم  خیـش  یجاح  ياـقآ 
(3) .تسا هدرک  دای  لیصفت  هب  دوخ ،

هاگ هک  ییاه  هیعالطا  دوبن و  رـصحنم  هیتّجح  نمجنا  رد  تیئاهب ، اب  هزرابم  اه  لاس  نیا  رد  ًاعبط  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآداـی   
.تخادرپ یم  هزرابم  هب  نآ  اب  دش و  یم  رکذتم  ار  نایئاهب  يداصتقا  ذوفن  رطخ  تفای ، یم  راشتنا  عجارم  يوس  زا 

ص368. ناریا ، یسایس  یبهذم  ياه  نامزاس  اه و  نایرج  لوسر ، نایرفعج ، - 1
ش 2. لوا ، لاس  ناریا ، زادنا  مشچ  هیرشن  - 2

(. نیدرورف 1357ش  ) س61 س6 ، رهوگ ، هلجم  - 3
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ییامزآدوخ

؟ دش يراذگ  هیاپ  یسک  هچ  تسد  هب  هنوگچ و  هیخیش  هقرف  . 1 

.دینک نایب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تیباب  نایعدم  ياه  هزیگنا  زا  هزیگنا  هس  . 2

.دیهد حیضوت  راصتخا  هب  هیباب  هرابرد  . 3 

.دیهد حیضوت  نایئاهب  اه  نییآ  ياهرواب و  هرابرد  . 4 

.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  دوب ؟ هچ  هیتجح  نمجنا  يریگ  لکش  هزیگنا  نیرت  مهم  . 5 

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1383 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ناریا ، یسایس  یبهذم  ياه  نامزاس  اه و  نایرج  نایرفعج ، لوسر  . 1

.ش  1378 انشآ ، مق ، يرگ ، یئاهب  يرگ و  یباب  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  . 2

.ش  1382 ّتیودهم ، یصصخت  زکرم  مق ، ش10 ، راظتنا ، همانلصف  يرگ ، ییاهب  ات  يرگ  یباب  زا  هلاقم : داژناضر ، نیدلاّزع  . 3

یـصّصخت زکرم  مـق ، ش18 ، راـظتنا ، همانلـصف  مسینویهـص ، تیئاـهب و  لـباقتم  يراـکمه  دـنویپ و  هلاـقم : يروـصن ، اضردـمحم  . 4
.ش  1385 ّتیودهم ،

.ش 1385 رثوک ، لالز  مق ، هیتجح ، نمجنا  یسانش  نایرج  بسن ، ایلع  نیدلا  ءایض  دیس  . 5
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هعیش گنهرف  رد  راظتنا  مهدزاود : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

« جرف راظتنا   » یحالطصا يوغل و  يانعم 

هعیش گنهرف  رد  راظتنا  هاگیاج 

؛ یلک ماع و  يانعم  هب  شیاشگ  جرف و  راظتنا  . 1

؛ صاخ يانعم  هب  شیاشگ  جرف و  راظتنا  . 2

راظتنا عاونا 

؛ هدنزاس حیحص و  راظتنا  . 1 

؛ رگناریو طلغ و  راظتنا  . 2 

راظتنا هدیدپ  ياه  ناینب 

راظتنا یعامتجا  يدرف و  راثآ 

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 234 

http://www.ghaemiyeh.com


202 ص :

دمآرد شیپ 

هدـنیآ هب  ناـسنا ، رگا  .تسا  راـظتنا »  » و دـیما »  » تمعن نوهرم  یعاـمتجا ، يدرف و  یگدـنز  نارود  لوط  رد  رـشب  ییاـیوپ  یباداـش و 
راد هبذاج  ار  نآ  دنک و  یم  راودیما  یگدنز  هب  ار  ناسنا  هچنآ  .تشاد  دهاوخن  ینادنچ  موهفم  شیارب  یگدنز  دشاب ، هتشادن  يدیما 

، نآ رد  هک  تسا  نیرفآدشر  نشور و  يا  هدنیآ  هب  دیما  راظتنا و  دـیامن ، یم  ناسآ  وا  يارب  ار  اه  یتحاران  اه و  ینارگن  دزاس و  یم 
ار اه  يراتفرگ  اه و  جنر  دیما ، راظتنا و  نیمه  وترپ  رد  یمدآ  .دوش  هداد  خـساپ  لماک  روط  هب  وا  یمـسج  یحور و  ياهزاین  مامت  هب 

.دهد یم  همادا  دوخ  ریس  هب  یگدنز ، ياز  نافوط  مطالتم و  يایرد  رد  وزرآ  دیما و  یتشک  اب  دنک و  یم  لمحت 

ناسنا هارارف  دوخ ، عون  نیرت  یلاعتم  رد  ار  هدنیآ  هب  راظتنا  دیما و  نیا  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ياه  هزومآ  زا  يریگ  هرهب  اب  هعیش ،
.تسا هداد  رارق  هاوخ  يدازآ  شیدنادازآ و  ياه 

« جرف راظتنا   » یحالطصا يوغل و  يانعم 

روهظ يارب  ندوب  هار  هب  مشچ  يانعم  هب  حالطـصا ، رد  اـما  تسا ؛  (1) ندوب هار  هب  مشچ  تشادمـشچ و  يانعم  هب  تغل  رد  راـظتنا ،» »
.تسا یتیگ  رسارس  رد  طسق  لدع و  تموکح  ییاپرب  رد  وا  يرای  يارب  ندش  هدامآ  یهلا و  هریخذ  نیسپاو 

.راظتنا هملک  همانتغل , ربکا , یلع  ادخهد ، ك.ر : - 1
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دوش و یم  دـنراد ، راظتنا  هچنآ  يارب  اه ) ناسنا   ) یگداـمآ تلاـح  ندـمآ  دوجو  هب  ثعاـب  هک  تسا  یحور  یتیفیک  ، » رگید ناـیب  هب 
وا و ییایوپ  كرحت و  دشاب ، رت  غورف  رپ  رت و  نازورف  نآ  هلعـش  هچ  ره  دشاب و  رتشیب  راظتنا  هچ  ره  .تسا  يدیماان  أی س و  نآ ، دض 

(1) «. دوب دهاوخ  رتشیب  زین  یگدامآ  هجیتن  رد 

دناوت یم  زین  يرگید  لماوع  هچ  رگا  تسا ؛ يرـشب  يوج  لامک  ترطف  زا  هتـساخرب  جرف ، راظتنا  .تسا  شیاشگ »  » ياـنعم هب  جَرَف »  »
.دشاب راظتنا  أشنم 

راشقا رد  نامرح  زا  یـشان  یناور  هلأسم  کی  ار  راـظتنا  تلاـح  دـنراد  تسود  یخرب  هک  نیا  ناـیب  اـب  رـصاعم ، ناروشیدـنا  زا  یکی   
نآ رد  نامورحم  هک  يا  هدـنیآ  روصت  يوس  هب  اه  تّقـشم  ای  رابنارگ  تیعقاو  زا  رارف  تلاـحو  دـننک  ریـسفت  خـیراتو  هعماـج  مورحم 

نماد زا  زیرگ  یعون  ای  یفابلایخ  یعون  هنامگ ، نیا  : » تسا هتـشون  دنریگ ، سپزاب  ار  ناشتدایـسو  هتفر  تسد  زا  قوقح  مامت  دـنناوتب 
(2) تسا .» لیخت  شوغآ  هب  تیعقاو 

مهیلع تیب  لها  ناوریپ  هب  طقف  هن  ّتیودـهم  تشاد  رواب  دـنناد ، یم  هعیـش  هتخاس  ار  ّتیودـهم  هشیدـنا  هک  یخرب  نامگ  فالخ  رب   
یم رامـش  هب  یمالـسا  لوصا  رد  يا  هشیر  مهم و  لیاسم  زا  یکی  یمالـسا و  دیاقع  زا  یمهم  شخب  هکلب  درادـن ، صاصتخا  مالـسلا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  هزومآ  دیجم و  نآرق  ياه  تراشب  ساسا  رب  یمالـسا  بهاذم  اه و  هورگ  مامت  نیب  هک  دـیآ 
هعیـش عبانم  رد  هک  هنوگ  نامه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  ياـه  تیاور  .تسا  هتفرگ  لکـش  ملس ،

(3) .تسا هدمآ  زین  ّتنس  لها  فورعم  ياه  باتک  زا  يرایسب  رد  تسا  هدمآ 

، یمالـسا ناـمیا  یناـهج  شرتسگ  دادـیب ، زیتس و  لـطاب ، يورین  رب  تلادـع  حلـص و  ّقح ، يورین  ییاـهن  يزوریپ  هب  رواـب  نیارباـنب ،  
یمومع و هدـیا  نیا  يارجا  ماجنارـس ، ینامرآ و  هعماج  هلـضاف و  هنیدـم  لیکـشت  یناسنا ، ياه  شزرا  هبناـج  همه  لـماک و  رارقتـسا 

یحو راس  همـشچ  زا  هتـساخرب  تسا ، هدش  ریبعت  يدـهم »  » هب وا  زا  یمالـسا ، تایاور  رد  هک  ردـق  یلاع  یتیـصخش  هلیـسو  هب  یناسنا 
رد هک  نآ  رب  هوالع  نارود ، نآ  راظتنا  ور  نیا  زا  تسا ؛

ص 235. ج 2 ، ینیوزق ، يرئاح  يدهم  همجرت : مراکملا ، لایکم  یقت ، دّمحم  یناهفصا ، يوسوم  ك.ر : - 1
ش 6. راظتنا , همانلصف  ایوپ , راظتنا  هلاقم  يدهم ,  دّمحم  یفصآ ، - 2

.هعیشلا هنسلا و  نیب  هکرتشملا  ثیداحالا  یف  يدهملا  مامالا  ریما ، دمحم  يرصان ، ك.ر : - 3
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.تسا رادروخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  زین  ناناملسم  نیب  دروخ ، یم  مشچ  هب  ینامسآ  نایدا  ناوریپ  مامت  ياهرواب  هعومجم 

هعیش گنهرف  رد  راظتنا  هاگیاج 

هراشا

: دوش یم  میسقت  یلک  هتسد  ود  هب  دنا ، هتفگ  راظتنا  زا  نخس  هک  یتایاور  هاتوک ، یسررب  کی  رد   

ّماع يانعم  هب  جرف  راظتنا  . 1

هراشا

نیا هب  اه  ناسنا  قوس  و  هدـنیآ ، هب  دـیما  و  یمومع » شیاشگ   » تلیـضف نایب  رب  نوزفا  ات  تسا  نآ  رب  ینید  ياه  هزومآ  انعم ، نیا  رد   
.دنک يریگولج  نآ  هب  يرشب  عماوج  دورو  زا  هداد ، رارق  شهوکن  دروم  زین  ار  يدیمون  هصرع ،

شزرا هدومن ، دای  اه  ناونع  نیرتدنلب  اب  نآ  زا  هک  هدوب  دح  نادب  ات  دـیما ، راظتنا و  ماع  يانعم  نایب  رد  یمالـسا  ياه  هزومآ  مامتها   
.تسا رارق  نیدب  اه  ناونع  نیا  زا  یخرب  .تسا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  يروآ  تفگش  ياه 

یگدنب تدابع و  . 11

(1) .تسا دنوادخ  یگدنب  شنیرفآ ، زا  فده  هک  دنزومآ  یم  ام  هب  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  نآرق و   

: دیامرف یم  هتسناد ، شیاشگ  راظتنا  ار  یگدنب  نیا  ياهدومن  زا  یکی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر   

(2) ٌهَداَبِع ؛ ِجَرَفلا  ُراِظتنِا 

.تسا تدابع  جرف  راظتنا 

يراتفر هعومجم  راظتنا ، زا  دوصقم  زین  اج  نیا  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  تسا ، ناسنا  راتفر  رامـش  رد  اه  تداـبع  رتشیب  هک  اـج  نآ  زا   
.تسا صاخ 

تدابع نیرترب  . 12

زا تسا ، ینید  ياـه  هزوـمآ  دـیکأت  دروـم  هک  نآ ، رب  نوزفا  نآ ، ماـجنا  ور  نـیا  زا  دراد ؛ يرترب  رگید  یخرب  رب  اـه  تداـبع  یخرب   
.تسا رتشیب  ناسنا  یگدنزاس  رد  نآ ، شقن  تسا و  رادروخرب  زین  يرت  نوزفا  شاداپ 
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هیآ 56. (: 51) تایراذ - 1
ص 405. یلامأ ، یسوط ، خیش  ص 101 ؛ ج 2 ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، - 2
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ار نآ  تسا ، هتسناد  دنوادخ  ياه  تدابع  هرمز  رد  ار  جرف  راظتنا  هک  نآ  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر   
: دیامرف یم  هدرمشرب ، اه  تدابع  نیرترب  زا  یکی 

؛(1) ِجَرَفلا ُراِظتنِا  ِهَدابِعلا  ُلَضفَا 

.تسا جرف  راظتنا  تدابع  نیرترب 

اهراک نیرترب  . 13

.دنک یم  یفرعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تما  ياهراک  نیرترب  ار  نآ  یهاگ   

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر   

؛(2) َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  َنِم  ِجَرَفلا  ُراظتنِا  ِیتَُّما  ِلامْعَا  ُلَْضفَا 

.تسا دنوادخ  بناج  زا  جرف  راظتنا  نم ، تما  ياهراک  نیرترب 

جرف دوخ  ندوب  جرف  . 14

رگید نایب  هب  .دراد  یعامتجا  ياـهراتفر  رد  یمهم  رایـسب  شقن  نتـشاد ، دـیما  تسا  هدـش  تباـث  یـسانشناور  شناد  رظن  زا  هزورما ،  
.دوش رادروخرب  ییایوپ  ییانشور و  زا  زین  ناسنا  ینونک  یگدنز  دوش  یم  ثعاب  ناشخرد ، نشور و  يا  هدنیآ  ِراظتنا 

جرف و یعون  جرف ، راظتنا  دوخ  هک  تسا  هدـش  هراشا  هنوگ  نیا  دنمـشزرا ، تقیقح  نیا  هب  جرف  راظتنا  هب  طوبرم  تاـیاور  یخرب  رد   
.تسا شیاشگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هراب  نیا  رد 

؛(3) ِجَرَفلا ِمَظعَا  ْنِم  ِجَرَفلا  ُراِظتنِا   

.تسا اه  شیاشگ  نیرت  گرزب  زا  دوخ  شیاشگ ، راظتنا 

داهج نیرترب  . 15

.تسا هدـش  یفرعم  ناناملـسم  یهورگ  يدرف و  ياهراتفر  نیرت  مهم  زا  یکی  ادـخ ، هار  رد  شـشوک  داهج و  ینید ، ياه  هزومآ  رد   
.تسا هدرک  هراشا  دنمشزرا  راتفر  نیا  تقیقح  هب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  يرایسب  تایاور  نآرق و  زا  یناوارف  تایآ 
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ص 565. ج 5 ، ننس ، يذمرت ، ك.ر : ص 287 ؛ ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  - 1
ص 644 ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  ص36 ؛ ج2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلارابخا   نویع  قودص , خیش  - 2

ص 319. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  ص 317 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، یلع ، نب  دمحا  یسربط ، - 3
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، نآ تسا و  روآ  یتفگـش  یـسب  هک  میروخ  یم  رب  یتایاور  هب  تفرگ  رارق  هراـشا  دروم  هچنآ  رب  نوزفا  جرف  راـظتنا  ّتیمها  هراـبرد   
عون زا  راظتنا ، دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  زین  تایاور  عون  نیا  زا  .تسا  هتـسناد  داهج » نیرترب   » هک داـهج »  » طـقف ار  راـظتنا  هک  نیا 

.تسا لمع 

: تسا هدومرف  نایب  هنوگ  نیا  ار  جرف  راظتنا  ندوب  داهج  نیرترب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر   

؛(1) ِجَرَفلا ُراِظْتنِا  یتَُّما  ِداهِج  ُلَْضفَا 

.تسا شیاشگ  راظتنا  نم  تما  داهج  نیرترب 

باسح هب  گرزب  ناهانگ  رامـش  رد  هدـش و  تمذـم  تدـش  هب  راگدرورپ ، تمحر  زا  يدـیماان  سأی و  الاب ، ياه  هزومآ  لـباقم  رد   
(2) .تسا هدمآ 

صاخ يانعم  هب  جرف  راظتنا  . 2

هک تسا  يدـنوادخ  تیاضر  دروم  هعماج ، کی  ياه  یگژیو  مامت  اـب  يا  هدـنیآ  ندوب  هار  هب  مشچ  ياـنعم  هب  راـظتنا  اـنعم ، نیا  رد 
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  سّدقم  دوجو  یهلا  هریخذ  نیرخآ  تیمکاح  نارود  نآ  قادصم  هناگی 

: تسا هنوگ  نیا  هراب  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخس  یخرب   

: دیامرف یم  يروما  ندرمش  زا  سپ  دنک  یم  فیرعت  ار  دنوادخ  تیاضر  دروم  نید  هک  هاگ  نآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

(3) ...انِِمئاق ؛  ُراِظتنِاَو  ُعُضاوَّتلاَو  ُعَرَولاَو  انِْرمَِال  ُمِیلْسَّتلاَو  ...

....ام مئاق  راظتنا  و  ینتورف ، يراکزیهرپ و  و  ام ، رما  هب  میلست  و  ... 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

؛(4) مُکِجَرَفَو انِجَرَفَو  ْمُکِْرماَو  انِْرمَا  ِراظْتنِاَو  انیِلا  ِّدَّرلاَو  ِمیلْسَّتلِاب  ْمُْکیَلَع 

.ناتدوخ جرف  ام و  جرف  ناتدوخ و  رما  ام و  رما  راظتنا  ام و  هب  روما  در  میلست و  هب  داب  امش  رب 

ص 37. لوقعلا ، فحت  یلع , نب  نسح  ینارح ، - 1
هیآ 87. (: 12) فسوی هروس  ك.ر : - 2

ح 13. ص 23 ، ج 2 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 3
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ص 138. یشک ، لاجر  رمع ، نبدمحم  یشک ، - 4
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هللا لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  راظتنا  دـیآ  یم  تسد  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  راظتنا  تایاور  زا 
راظتنا رد  یسک  رگا  هک  انعم  نادب  دراد ؛ تیعوضوم  زین  دوخ  هکلب  تسا ؛ دوعوم  هعماج  هب  ندیسر  هار  طقف  هن  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

.دباین تسد  ای  دبای  تسد  شیوخ  راظتنا  دروم  هب  هک  درادن  یتوافت  درب ، رس  هب  نیتسار 

راظتنا تسا و  نایاوشیپ  تیالو  ياراد  هک  یـسک  هرابرد  دییامرف  یم  هچ  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  هراب  نیا  رد 
»؟ دور یم  ایند  زا  لاح  نیا  رد  دشک و  یم  ار  قح  تموکح  روهظ 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح   

؛(1) هّللا ِلوسُر  َعَم  َناک  ْنَمَک  َوُه  : » َلاق َُمث  ًهئینَه ، َتَکَس  َُمث  ِهِطاطُسف .» ِیف  ِِمئاقلا  َعَم  َناک  ْنَم  َِهلِزنَِمب  َوُه 

: دومرف درک و  توکس  یمک  سپـس  دشاب .» وا  همیخ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  وا 
«. تسا هدوب  هارمه  شتازرابم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  هک  تسا  یسک  دننام  »

راظتنا عاونا 

هراشا

تشادرب نیا  هدمع  شخب  .تسا  هدش  هئارا  نآ  زا  یفلتخم  ياه  تشادرب  ریسافت و  راظتنا ، نیتسار  يانعم  تیعطق  ینـشور و  مغر  هب   
.تسا راظتنا  هلأسم  زا  نایعیش  یخرب  تشادرب  هب  طوبرم  رگید ، شخب  نادنمشناد و  ناروشیدنا و  مهف  هب  طوبرم  اه ،

: زا تسا  ترابع  هنیمز ، نیا  رد  هدمع ، یلصا و  تشادرب  ود 

هدنزاس حیحص و  راظتنا  . 1

نیرترب  » و تدابع » نیرت  تلیضف  اب   » ار نآ  تایاور ، رد  هک  تسا  ینیتسار  راظتنا  نامه  روآ ، دهعت  شخب و  كرحت  هدنزاس ، راظتنا   
.دنا هتسناد  ملس »  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  داهج 

: هک تسا  هدرک  ریسفت  هنوگ  نیا  ار  راظتنا  عماج ، هاتوک و  يراتفگ  رد  رفظم  موحرم 

رد ناناملسم  هک  تسین  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یهلا  شخب  تاجن  یقیقح و  حلـصم  روهظ  راظتنا  يانعم 
بجاو اه  نآ  رب  هچنآ  رد  هتشاذگ و  تسد  يور  تسد  دوخ  ینید  فیاظو 

ص 125. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم , همالع  ص 173 ؛ ج 1 ، نساحم ، دلاخ ، نبدمحم  نب  دمحا  یقرب ، - 1
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نیا هب  دننک و  يراذگورف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  ینید ، ياهروتـسد  نیناوق و  ندرک  هدـنز  ّقح ، يرای  دـننام  تسا ،
، ناملـسم ره  .دـنرادرب  تسد  اه  نآ  زا  دـنک ، تسرد  ار  اهراک  دـیایب و  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دـمحم  لآ  مئاـق  هک  دـیما 

يراذگورف یـششوک  چیه  زا  حیحـص ، هار  زا  نید  ییاسانـش  يارب  دنادب ؛ فلکم  مالـسا  ياهروتـسد  ماجنا  هب  ار  دوخ  تسا  فظوم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمایپ  هک  ناـنچمه  دـشکن ؛ تسد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دوخ  ییاـناوت  هب  دـنکن و 

«. دیتسه لوؤسم  مه  حالصا  هار  رد  رگید و  کی  ربهر  امش  همه   » (1) ؛» ِِهتَّیِعَر ْنَع  لوؤسم  ْمُکُّلُک  ٍعاَر َو  ْمُکُّلُک  : » دومرف

ای دـشکب  تسد  دوخ  یعطق  مّلـسم و  فیاظو  زا  حلـصم ، يدـهم  روهظ  هب  راظتنا  لیلد  هب  دـناوت  یمن  ناملـسم  کی  ساـسا ، نیا  رب   
نید فیاظو  رد  یتسـس  .دهد  یم  ار  لمع  نتخادنا  ریخأت  زوجم  هن  دنک و  یم  فیلکت  طاقـسا  هن  روهظ ، هب  راظتنا  هچ ، دیایب ؛ هاتوک 

(2) .تسین زیاج  هجو  چیه  هب  نآ  هب  یتوافت  یب  و 

: تسا راوتسا  یساسا  نکر  هس  اب  راظتنا  نیتسار  گنهرف  هک : نیا  نخس  هاتوک 

؛ دوجوم عضو  زا  ندوبن  عناق  ای  یتیاضران و  .فلا 

؛ رتهب هدنیآ  هب  نتشاد  دیما  .ب 

.بولطم عضو  رد  نتفرگرارق  دوجوم و  عضو  زا  رذگ  يارب  شالت  تکرح و  .ج 

رگناریو طلغ و  راظتنا  . 2

نید ناگرزب  شنزرـس  تمذـم و  دروم  هراومه  تسا ، يرگ » یحابا   » یعون عقاو  رد  هک  هدـنراد  زاب  هدـننک و  جـلف  رگناریو ، راـظتنا   
.دنا هداد  زیهرپ  نآ  زا  ار  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  ناگرزب  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  هّرس  سدق  يرهطم  همالع 

هک تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  بالقنا  مایق و  ّتیودهم و  زا  مدرم  يرـشق  ِتشادرب  لصاح [ راظتنا  عون  نیا  [
زا طقف  طقف و  دراد ؛ يراجفنا  تیهام  ًافرص 

راحب یـسلجم , همالع  ص18 ؛ ج2 , حیحـص , لیعامـسا ، نبدـمحم  يراخب ، ص20 ؛ ج3 , حیحـص , جاجح , نب  ملـسم  يریـشق ، - 1
ص38. ج72 , راونالا ,

ص118. یعماجدجسم , اضر  یلع  همجرت : هیمامالا ، دیاقع  اضر ، دّمحم  رفظم ، - 2
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.دوش یم  یشان  اه  یهابت  اه و  یشک  قح  اه ، قانتخا  اه ، ضیعبت  اه ، متس  جاور  هعاشا و  شرتسگ و 

نادیم ِزات  هّکی  لطاب ، دشاب ، هتـشادن  يرادفرط  تقیقح  قح و  هک  هاگ  نآ  .تسا  ندـش  ناشیرپ  لولعم  هک  تسا  نتفای  ناماس  یعون 
يارب بیغ  تسد  دهد و  یم  خر  راجفنا  نیا  دوشن ، تفای  ناهج  رد  یحلاص  درف  دـنکن و  تموکح  ییورین  لطاب  يورین  زج  ددرگ و 

اریز تسا ؛ موکحم  یحالـصا  ره  نیاربانب  دیآ ؛ یم  نوریب  نیتسآ  زا  درادن  يرادفرط  تقیقح ، اریز  تقیقح ؛ لها  هن  تقیقح  تاجن 
.دوش یمن  رهاظ  بیغ  تسد  تسه  ینشور  هطقن  عامتجا ، هنحص  رد  ات  تسا و  نشور  هطقن  کی  حالصا  ره 

بیرق ار  راجفنا  تسا و  یلک  حالـص  همدـقم  هک  نیا  مکح  هب  يدـیلپ  ره  یـشک و  قح  ضیعبت ، متـس ، داـسف ، هاـنگ ، ره  سکع ، رب   
نیرتهب روهظ و  رد  عیرست  هب  کمک  نیرتهب  سپ  دنک ؛] یم  عورشم  ار  عورشمان  ياه  هلیسو  فده   ] اریز تسا ؛ اور  دنک  یم  عوقولا 

 . ...تسا داسف  هعاشا  جیورت و  راظتنا ، لکش 

رد لـیطعت  یعون  هب  هک  جرف  راـظتنا  عون  نیا  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم  ماـیق  روهظ و  زا  تشادرب  عوـن  نیا   
قفو ینآرق  یمالـسا و  نیزاوم  اب  هجو  چیه  هب  دوش ، هدرمـش  دیاب  يرگ » یحابا   » یعون دوش و  یم  رجنم  یمالـسا  تاررقم  دودـح و 

(1) .دهد یمن 

نینچ هک  ار  یناسک  تدـش  هب  راظتنا ، زا  تسردان  ياه  تشادرب  نایب  زا  سپ  دنمـشزرا  یتاـنایب  رد  ناریا ، یمالـسا  ماـظن  راذـگناینب 
(2) .تسا هدرک  تمذم  دنراد ، یتاروصت 

روط هب  نونکا  مه  زا  دیاب  هکلب  دشاب ؛ هتـشاد  ار  رگاشامت  شقن  دـناوت  یمن  زگره  یمهم ، همانرب  نانچ  يارب  نیتسار ، رظتنم  نیاربانب   
رد دـهد  یمن  هزاجا  وا  هب  زگره  گرزب ، لّوحت  نیا  تبقاع  جـیاتن و  هب  نامیا  هک  ارچ  دریگ ؛ رارق  ترـضح  نآ  نارای  فص  رد  متح 
زا يرادروـخرب  و  رت » كاـپ  یحور   » و كاـپ » لاـمعا   » نتـشاد جاـتحم  زین  ناـقفاوم  فـص  رد  نتفرگ  رارق  دـشاب و  ناـفلاخم  فـص 

.تسا یفاک  یهاگآ »  » و تماهش » »

(. فّرصت اب   ) ص54 مالسلا ,  هیلع  يدهم   بالقنا  مایق و  یضترم , يرهطم ، - 1
(. نیدرورف 1367ش  14  ) ج21 رون , هفیحص  هللا , حور  ینیمخ ، يوسوم  - 2
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راظتنا هدیدپ  یساسا  ياه  ناینب 

هراشا

: دراد یساسا  شقن  راظتنا ، يریگ  لکش  رد  هفلؤم  هس  مک  تسد  دش ، هتفگ  رت  شیپ   

دوجوم عضو  زا  ندوبن  ندوبن  عناق  .فلا 

نیا .درک  دـهاوخ  یـضاران  ار  بلط  لامک  ناـسنا  ره  هک  تسا  ییاـه  یتساـک  ياراد  تبیغ ، رـصع  رد  دوجوم  عضو  دـیدرت  نودـب   
.تسا هدش  یشان  ماما  يرهاظ  روضح  مدع  زا  هدمع  روط  هب  اه  یتساک 

ناهنپ نیا   (1) .تسا هدش  بیاغ  تسا ، هدیشوپ  ام  رب  اه  نآ  زا  یخرب  هک  یلیالد  هب  موصعم  ياوشیپ  نیرخآ  هک  تسا  هعیـش  رواب  رد 
طقف هن  هک  تسا  یـسک  نیتسار ، رظتنم  کی  .دشاب  هرهب  یب  موصعم  ماما  نآ  يرهاظ  دیاوف  زا  يرـشب  هعماج  تسا  هدـش  ثعاب  ندوب 

روضح تمعن  زا  يرـشب  هعماج  ندوب  مورحم  هک  دـبات  یمن  رب  ار  دوجوم  عضو  ماما  يرهاـظ  روضح  زا  دوخ  ندوب  مورحم  ببـس  هب 
هزادنا هب  تسا ، هدـش  ترـضح  نآ  تبیغ  ثعاب  هک  ار  یلماوع  همه  دـناد  یم  مزال  دوخ  رب  وا  .دـهد  یم  رازآ  ار  وا  زین  ماما  يرهاظ 

.دنک فرطرب  دوخ  ناوت 

بولطم عضو  هب  یبایتسد  عقوت  دیما و  .ب 

تمـس رد  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  مامت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، وا  یبلط  لاـمک  ناـسنا ، داـهن  رد  دـنوادخ  گرزب  ياـه  تمعن  زا  یکی   
.دهد یم  قوس  نآ ،

بولطم عضو  رد  نتفرگ  رارق  دوجوم و  عضو  زا  رذگ  يارب  شالت  تکرح و  .ج 

هراشا

یپ رد  راظتنا ، رد  وا  .تسا  شالت  رد  دوخ  يرکف  يونعم و  دـشر  تهج  رد  هراومه  ناوارف ، ياه  تیفرظ  ندوب  اراد  لیلد  هب  ناـسنا ،
.دسر تیلعف  هب  یلاعت  دشر و  تهج  رد  وا  ياه  هوق  مامت  هداد ، مه  هب  تسد  طیارش  اه و  هنیمز  هک  تسا  يراگزور 

هتـسب هعماج  ناسنا و  رب  لامک  ياه  هار  زا  یخرب  دوش  یم  ثعاـب  موصعم ، ياوشیپ  نیرخآ  تبیغ  هک  تسین  یکـش  رگید ، يوس  زا   
هب ار  وا  دراد و  یم  رذحرب  یگدومخ  دوکر و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یـساسا  يا  هفلؤم  رتهب ، عضو  یبایتسد  هب  دیما  راظتنا ، رد  .دوش 

عضو هب  یلیالد  هب  رگا  تروص ، نیا  رد  .دراد  یم  او  بولطم  عضو  هب  ندیسر  هار  رد  شالت 

ح6. ص166 , هبیغلا ، ینامعن ، ح9 ؛ ص338 , ج1 , یفاک , ینیلک , خیش  - 1
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.داد دهاوخ  وا  هب  دننک  یم  كرد  ار  هلحرم  نآ  ار  یناسک  شاداپ  دنوادخ  وا ، یعس  مامتها و  لیلد  هب  دیسرن ، مه  بولطم 

: دنرارق نیدب  یخرب  هک  تشاد  دهاوخ  رب  رد  ار  یلحارم  ریزگان  يراودیما ، نیا 

ماما يرهاظ  روضح  مدع  هب  یهاگآ  . 1

دوبمک نآ  عفر  یپ  رد  زگره  درادن ، یهاگآ  دوبمک  نآ  هب  هک  نآ  ببس  هب  اّما  دراد ؛ يدوبمک  یگدنز  رد  ناسنا  عقاوم ، زا  يرایـسب 
هاگآ تسیاب  یم  راـظتنا ، هلحرم  نیتسخن  رد  سپ  دـهد ؛ یمن  ناـشن  یـشالت  دوخ  زا  یتساـک  نآ  ناربج  يارب  زگره  دور و  یمن  مه 

.تسا تبیغ  هدرپ  رد  یهلا  تجح  هک  دش 

رضاح ماما  دوجو  هب  زاین  ساسحا  . 2

هتشاد مه  یهاگآ  ترضح  نآ  تبیغ  هب  یسک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یتسیز  ناهنپ  رـصع  رد  تسا  نکمم   
؛ دراد دوجو  نیشیپ  هفلؤم  رگید ، نایب  هب  .تسا  یهلا  يربهر  نینچ  دنمزاین  يرشب  هعماج  هک  هدیسرن  هاگدید  نیا  هب  زگره  اّما  دشاب ؛
، دـنراد موصعم  ماما  هب  يزاین  هچ  مدرم ، هک  تسا  رواب  نیا  رب  وا  .تسا  هدرکن  ادـیپ  زاین  ساـسحا  یهلا  تجح  نآ  هب  زگره  درف  اـّما 

.دننک یم  يرپس  ار  دوخ  یگدنز  هک  یلاح  رد 

ره لباقم ، رد  .دنک و  داجیا  دوخ  نورد  ار  شترضح  روهظ  راظتنا  دناوت  یمن  زگره  یـسک  نینچ  هک  تسا  هنوگ  نیا  قیقد ، روط  هب   
.تسا رتشیب  وا  رد  راظتنا  هیحور  تبسن ، نامه  هب  دشاب ، دهاش  دوخ  نورد  رد  ار  ماما  روهظ  روضح و  هب  يرتشیب  زاین  ساسحا  سک 

بیاغ ماما  روهظ  هب  نیقی  . 3

.دوب دهاوخ  انعم  یب  اه  نآ  يارب  راظتنا  هکلب  دوب ؛ دنهاوخن  زین  راظتنا  رد  دنرادن ، نیقی  بیاغ  ماما  روهظ  هب  هک  یناسک  تسین  یکش 
یناسنا نینچ  ندمآ  نیتسار  راظتنا  رد  زگره  هک  دننک  یم  يرپس  ار  دوخ  یگدـنز  یلاح  رد  هزورما  ناسنا  اهدرایلیم  هک  هنوگ  نامه 

.دنرادن یعطق  رواب  یصخش  نینچ  ندمآ  هب  نوچ  دنتسین ؛

رگا .تسا  رتشیب  نآ ، هب  شراظتنا  دـشاب ، رت  قیمع  رتشیب و  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  هب  صخـش  نیقی  یهاـگآ و  ردـق  ره  لـباقم ، رد 
ای دشاب  هتشاد  نآ  عوقو  لصا  رد  يدیدرت  کش و 
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.دسرب رفص  هب  اسب  هچ  دوب و  دهاوخ  تسس  فیعض و  مک و  هزادنا  نامه  هب  مه  شراظتنا  دشاب ، فیعض  تسس و  نآ  هب  شداقتعا 

نیرخآ روهظ  هب  یعطق  رواب  دوخ ، ینارون  نانخس  رد  هراومه  یـساسا ، هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ   
.دنداد یم  زیهرپ  ار  ناشیا  يدیماان ، هنوگره  زا  هدرک ، تیوقت  ار  یهلا  تّجح 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر   

هزاجا وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یماگنه  نیا ، دـنک و  ماـیق  اـم  نادـناخ  زا  قح  هب  يا  هدـننک  ماـیق  هک  نیا  اـت  دوش ، یمن  اـپ  رب  تماـیق 
.(1) دش دهاوخ  كاله  دچیپرس ، وا  زا  سک  ره  دبای و  یم  تاجن  دنک ، يوریپ  وا  زا  سک  ره  .دیامرف 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  نتشاد  تسود  . 4

تـسود رتشیب  ار  دوعوم  روهظ  ردق  ره  دنیب ، یم  کیدزن  مه  ار  نآ  عوقو  تسا و  دقتعم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  هک  یـسک 
تـسود نیا  .دوش  یم  تسـس  فیعـض و  شراظتنا  دشاب ، هتـشادن  شوخ  ار  نآ  رگا  دوب و  دـهاوخ  رتشیب  نآ  يارب  شراظتنا  درادـب ،

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  زا  ینـشور  ریوصت  نانمؤم ، هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  ینامز  طقف  نتـشاد 
.دننک يرامش  هظحل  شعوقو  يارب  هکلب  دنسارهن ، نآ  زا  طقف  هن  هک  نیا  ات  دنشاب ، هتشاد 

رادروخرب ییاه  طیرفت  اه و  طارفا  زا  هراومه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  نارود  يزاسریوصت  هنافـسأتم 
هافر نارود  ار  نارود  نآ  یهاگ  دننک و  یم  دای  نارود  نیرت  خلت  نیرت و  تخس  ار  ترضح  نآ  تموکح  نارود  یهاگ  .تسا  هدوب 

.تسا هتشاذگ  هعماج  ياهرواب  رد  ار  دوخ  ياه  نایز  ریوصت ، ود  ره  دیدرت ، نودب  هک  دنیامن  یم  یفرعم  يرورپ  نت  شیاسآ و  و 

روهظ نتسناد  کیدزن  . 5

یم فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  نتـسناد  کیدزن  دـبای ، یم  ققحت  هدـش  دای  ياه  هفلؤم  اب  راظتنا  هچ  رگا 
.دهد شیازفا  ار  درف  یگدامآ  هدوزفا ، راظتنا  تدش  رب  دناوت 

ص459. ج2 ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا , ك.ر : ص59 ؛ ج2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا   رابخا  نویع  قودص ، خیش  -  . 1
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، دـنک ادـیپ  شیازفا  شیپ  زا  شیب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هب  هجوت  دوش  یم  ثعاب  روهظ  نتـسناد  کیدزن 
.دوش ماجنا  ترضح  نآ  تیاضر  ياتسار  رد  راتفر  مامت  هتفرگ ، رارق  عاعشلا  تحت  رگید ، تالکشم 

راظتنا یتیبرت  یعامتجا  يدرف و  راثآ 

هراشا

دهاوخ یپ  رد  يو  يارب  یتیبرت  يراثآ  داد ، ماجنا  ار  رظن  دروم  ياه  هتسیاب  دوب و  دنبیاپ  راظتنا ، طیارش  مامت  هب  یتسار  هب  یسک  رگا 
: تسا نینچ  یخرب  هک  تشاد 

یعقاو ياهدیما  شرتسگ  . 1

هک تسا  دنمورین  يا  هزیگنا  دنمزاین  نآ ، ياه  يراوشد  لمحت  یگدـنز و  موادـت  يارب  ناسنا  دـش ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
هب هلأسم  نیا  دشاب ؛ زورما  زا  رتهب  رتابیز و  رت ، یلاع  بتارم ، هب  هک  يا  هدـنیآ  دـبای ؛ یم  یلجت  هدـنیآ » هب  دـیما   » مان اب  يا  هدـیدپ  رد 

تهج و دوخ ، ناوارف  يورین  هب  رتهب » ییادرف  هب  دیما   » وترپ رد  دنناوت  یم  نانآ  اریز  تسا ؛ يرتشیب  ّتیمها  ياراد  ناناوج  يارب  هژیو 
.دنشخب انعم 

ببـس فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  راظتنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  ینارون  تاـیاور  زا   
یکی .تسا  زرحم  زین  ناگناگیب  رب  هک  تسا  نشور  گرتس  بتکم  نیا  ناوریپ  رب  طقف  هن  مهم ، نیا  .دوش  یم  نیتسار  دـیما  شرتسگ 

: دیوگ یم  يو  .تسین  فطل  زا  یلاخ  هک  هدرک  لقن  یتیاکح  شخب  یگدنز  داقتعا  نیا  یشخبدیما  هرابرد  رصاعم  ناگدنسیون  زا 

ایآ : » دـش لاؤس  روسفورپ  زا  دـش ، یم  لیکـشت  نبرک ) يرناه   ) عیـشت رد  ققحم  يوسنارف  داتـسا  کی  اـب  هک  یگتفه  هسلج  کـی  رد 
اه کیلوتاک  : » داد خـساپ  تسا »؟ هدـش  ادـیپ  يرادـنید  تایونعم و  هب  اپورا  رد  سوسحم  تشگزاب  گنج ، زا  سپ  هک  تسا  تسار 

دناوت یمن  ار  هدنیآ  تاراظتنا  زور و  لاؤس  خساپ  تسا و  هدرم  نیـشیپ و  نید  تیحیـسم  .درادن  هدیاف  یلو  دـننک ؛ یم  تیلاعف  یلیخ 
تیونعم و باب  ّتیمتاخ »  » اب دنا ، هتشاذگن  ولج  ربمغیپ  نامز  زا  اپ  هک  ننست  لها  يارب  تسا ، يرت  هزات  نید  هک  نآ  اب  مالـسا  .دهدب 

ایند هدنیآ  هب  هناراودیما  بیاغ ،» ماما   » راظتنا داقتعا و  اب  هک  دنتسه  هعیش »  » تیلقا طقف  .تسین  هدنیآ  هب  رظان  دوش و  یم  هتسب  تیبرت ،
یفسلف و لیاسم  دنا و  هدنز  لد ، حور و  ياراد  و 
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، دراد هتنچ  رد  ییاسآ  هزجعم  هرهم  هدنیآ ، يارب  طقف  هن  هعیـش  .دننک  یم  حرط  يرگید  دیما  داقتعا و  رظن و  اب  ار  یگدنز  تالکـشم 
هدـییازن و وا  دـننام  رهد ، ردام  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  شیور  شیپ  دراد ؛ ناوارف  ياکتا  راختفا و  ياه  هیام  زین  هتـشذگ  هب  هکلب 

(1) «. دییاز دهاوخن 

فده هب  ندیسر  تهج  رد  ییایوپ  . 2

هک هاگ  نآ  .دروخ  مشچ  هب  نآ  يایاوز  مامت  رد  یباداش  ییایوپ و  تکرح ، راـثآ  هک  تسا  هیجوت  لـباق  ناـمز  نآ  ناـسنا  یگدـنز   
.درب یم  رس  هب  راظتنا  رد  انامه  تسا ، رتهب  یطیارش  داجیا  ددص  رد  تسین و  یضار  دوجوم  تیعضو  هب  ناسنا ،

زیامتم و مامت ، ینـشور  هب  عماوج  رگید  زا  ار  نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ یم  هدید  مامت  ینـشور  هب  یعیـش  عماوج  رد  هدنزرا  رثا  نیا   
.تسا هتخاس  هتسجرب 

ییارگمه تدحو و  داجیا  . 3

یلدمه ماجـسنا و  تدحو ، هب  ناوت  یم  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  هک  تسا  زین  یناوارف  یعامتجا  راثآ  ياراد  يدرف  راثآ  رب  نوزفا  راظتنا   
زادنا مشچ  رد  مامت  ینـشور  هب  راظتنا  هلأسم  رد  هک  تسا  یکرتشم  فده  هب  هجوت  ببـس  هب  یلدـمه ، نیا  .درک  هراشا  نارظتنم  نیب 

.تسا تیؤر  لباق  نآ ،

ییارگ مه  هک  يا  هنوگ  هب  دـنرادروخرب ؛ هباشم  يدرکلمع  زا  دنتـسه ، كرتشم  یفدـه  یپ  رد  هک  يدارفا  تسا  هدـش  تباث  هزورما   
یمارگ لوسر  كاپ  هلالس  زا  يدرم  روهظ  راظتنا  یعیش ، هعماج  رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  رتشیب  رگید ، عماوج  اب  هسیاقم  رد  اه  نآ  رد 

.دنشاب رادروخرب  یبوخ  رایسب  یلدمه  زا  سدقم ، نامرآ  نیا  ناوریپ  مامت  تسا  هدش  ثعاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مالسا 

روضح ساسحا  . 4

بیاغ ماما  نآ  روضح  ساسحا  بیاغ و  ماما  نآ  رـضحم  رد  روضح  ساسحا  نیتسار ، راظتنا  رد  دیدرت  لباق  ریغ  راثآ  زا  رگید  یکی   
نیا تسا و  ناهنپ  ماما  نآ  هاگ  رگن  رد  وا  لامعا  راتفر و  مامت  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هراومه  نیتسار ، رظتنم  کـی  .تسا  یگدـنز  رد 

رد دوخ 

ص160. ّتیناحور , ّتیعجرم و  زا : لقن  هب  ص259 , سیّدق , یلع , نابعش  یعمال ، - 1
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یقالخا تمالـس  حالـصا و  هب  هتفر  هتفر  هک  دوش  یم  رجنم  درف  حالـصا  هب  طـقف  هن  مهم ، نیا  .تسا  رثؤم  رایـسب  يو  راـتفر  حالـصا 
.تشاد دهاوخ  ریذپان  راکنا  مهم و  سب  یشقن  روهظ ، يزاس  هنیمز  رد  دوخ  هک  دماجنا  یم  هعماج 

همه حالـصا  يارب  يونعم  يدام و  یقالخا ، يرکف ، لماک  شاب  هدامآ  يانعم  هب  عطق  روط  هب  یناهج » حلـصم   » کی راـظتنا  نیارباـنب   
.دشاب يا  هداس  راک  دناوت  یمن  تسین و  یخوش  اه ، یناماسبان  اه و  ملظ  همه  هب  نداد  نایاپ  نیمز و  يور  مامت  حالـصا  .تسا  ناهج 

هک نیا  نآ ، رب  نوزفا  .دشاب  نآ  قمع  یگدرتسگ و  هب  دیاب  ینعی ، دشاب ؛ نآ  اب  بسانتم  دیاب  یگرزب ، فدـه  نینچ  يارب  شاب  هدامآ 
اریز دنشوکب ؛ زین  نارگید  حالصا  رد  شیوخ ، حالـصا  رب  هوالع  دنـشاب و  زین  رگید  کی  لاح  بقارم  دنراد  هفیظو  نیتسار  نارظتنم 

.تسین يدرف  همانرب  کی  دننآ ، رظتنم  هک  نیگنس  میظع و  همانرب 

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


216 ص :

ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  حالطصا  تغل و  هاگدید  زا  ار  جرف  راظتنا  . 1

.دینک نایب  ار  نآ  تسا ؟ انعم  هچ  هب  ّماع » يانعم  هب  جرف  راظتنا  . » 2

.دیهد حرش  ار  کی  ره  هدرب ، مان  ار  راظتنا  عاونا  . 3

.دیهد حیضوت  ار  راظتنا  يدرف  راثآ  زا  رثا  هس  . 4

دییامن نایب  ار  نآ  هچ ؟ ینعی  جرف  راظتنا  ندوب  جرف  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1382 رینم ، نارهت ، نارظتنم ، كولس  یمشاه ، ینب  دمحم  دّیس  . 1

.ش  1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، راظتنا ، يژتارتسا  یناتسورس ، یعیفش  لیعامسا  . 2

1385 رـصع ، دوعوم  نارهت ، نارظتنم ، فیلکت  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تفرعم  یناتـسورس ، یعیفـش  میهاربا  . 3
.ش

.ش 1385 بیذهت ، مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  نایعیش  فیاظو  داژن ، دّیس  یضر  دّیس  . 4

.ش 1379 ردب ، نارهت ، ینیوزق ، يرئاح  يدهم  دّیس  همجرت  مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، يوسوم  یقت  دمحم  دّیس  . 5
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اه هفیظو  اه ، تلیضف  رظتنم ، مهدزیس : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

نارظتنم تلیضف 

؛ ناراگزور همه  مدرم  نیرترب  نیتسار ، نارظتنم  . 1 

؛ روهظ ماگنه  ترضح  نآ  همیخ  رد  نارضاح  ناسب  . 2 

؛ راد هزور  رازگزامن و  شاداپ  دننام  ناشیا ، باوث  . 3 

؛  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قیفر  تما و  نیرت  یمارگ  . 4 

...

؟ شاداپ تلیضف و  همه  نیا  ارچ 

راظتنا رصع  ياه  هتسیاب 

؛ ماع ياه  هتسیاب  فلا )  

.صاخ ياه  هتسیاب   ب )

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


218 ص :

دمآرد شیپ 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نیتسار  نارظتنم  يارب  یتلزنم  هاگیاج و  نانچ  نآ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هدـنزرا  ياه  هزومآ  رد 
هنوگچ هک  دهد  یم  رارق  ور  شیپ  ار  شسرپ  نیا  تسا و  بجعت  یتفگش و  ياج  یتسار  هب  هک  تسا  هدش  هدرمـشرب  فیرـشلا  هجرف 

دش و هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  راظتنا  دنمجرا  هاگیاج  هب  هجوت  هتبلا  .دـشاب  رادروخرب  الاو  یـشزرا  نینچ  زا  یتلاح  نینچ  تسا  نکمم 
.دشاب شسرپ  نیا  هب  یخساپ  دناوت  یم  يدودح  ات  نارظتنم ، فیاظو  زین 

.مینک یم  هراشا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  زا  هدافتسا  اب  نارظتنم  ياه  يرترب  لیاضف و  یخرب  هب  نونکا 

ناراگزور همه  مدرم  نیرترب  نیتسار ، نارظتنم  . 1

رابتعا و ياراد  ینید ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  اهراتفر  نیا  .دنهد  یم  ماجنا  یگدـنز  رد  هک  تسا  رثأتم  يراتفر  زا  اه  ناسنا  تیـصخش 
دوخ راتفر  اب  هک  دنتـسه  یناسک  اه  ناسنا  نیرترب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  تایآ و  هاـگن  زا  .دوب  دـنهاوخ  یتواـفتم  شزرا 

.دنروآ یم  مهارف  ار  نایناهج  راگدرورپ  يدونشوخ  تیاضر و  بابسا 

نیتسار رظتنم  اه  نآ  رگا  تسا ، مکاح  راظتنا  رـصع  نامدرم  رب  هک  يا  هژیو  طیارـش  ببـس  هب  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  يا  هراپ  زا   
.تشاد دنهاوخ  يدنمشزرا  رایسب  هاگیاج  دنشاب ،
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: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما   

َهَّللا َّنَِأل  ناَمَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ْنِم  ُلَْضفَأ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا  ِِهتَماَـمِِإب َو  َنِیِلئاَْـقلا  ِِهتَْبیَغ َو  ِناَـمَز  َلـْهَأ  َّنِإ  ...
(1) ؛  ...ِهَدَهاَشُْملا َِهلِْزنَِمب  ْمُْهنَع  ُهَْبیَْغلا  ِِهب  ْتَراَص  اَم  ِهَفِْرعَْملا  ِماَْهفَْألا َو  ِلوُقُْعلا َو  َنِم  ْمُهاَطْعَأ  ُهُرْکِذ  َیلاَعَت 

مهف و لقع و  دـنوادخ ، اریز  دـنرترب ؛ ینامز  ره  مدرم  زا  دنتـسه ، دـقتعم  وا  روهظ  رظتنم  تماما و  هب  هک  ماما  نآ  تبیغ  ناـمز  مدرم 
 . ...تسا هدهاشم  هلزنم  هب  نانآ  دزن  تبیغ  هک  تسا  هداد  اه  نآ  هب  یتفرعم 

روهظ ماگنه  ترضح  نآ  همیخ  رد  نارضاح  ناسب  . 2

، تلیـضف نیا  .دـشابن  یهابت  دادـیب و  داسف ، زا  يرثا  نآ  رد  هک  تسا  ینارود  رد  روضح  ملاع ، ناکین  مامت  ياـهوزرآ  نیرت  مهم  زا   
انامه هک  یهدـنامرف  هاگیاج  رد  ینعی  مایق ، ربهر  هب  عضوم  نیرت  کیدزن  رد  روهظ  ناـمز  رد  هک  دـسر  یم  دوخ  لاـمک  هب  هاـگ  نآ 

.دشاب رضاح  تسا ، ترضح  نآ  همیخ 

: دومرف دننک ، یمن  كرد  ار  روهظ  نامز  هک  ینیتسار  نارظتنم  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛(2) مئاْقِلل يِذَّلا  اِطاَطْسُفلا  ِیف  َوُه  ْنَمَک  َناک  ًارِظَتنُم  ِْرمَْالا  اذَه  یلَع  ُمُْکنِم  َتاَم  ْنَم 

.تسا ترضح  نآ  هاگ  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  تسا ، رما  نیا  رظتنم  رب  هک  یلاح  رد  دورب ، ایند  زا  امش  زا  سک  ره 

راد هزور  رازگزامن و  شاداپ  دننام  ناشیا  باوث  . 3

، دـننک یم  يرپس  راگزور  راظتنا  هب  یـصخش  هک  هاگ  نآ  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  .تسا  هزور  زاـمن و  اـه ، تداـبع  نیرترب  زا   
.تسا هزور  زامن و  لاح  رد  هک  تسا  یسک  ناسب 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(3) ؛  ...ِِمئاقلا ِِمئاَّصلا  ِرْجَا  ُْلثِم  َُهل  ِْرمَالا  اذِهل  َرِظَتنُملا  َّنَا  اوُمَلْعاَو 

....تسا راد  هدنز  بش  راد  هزور  شاداپ  دننام  رما ، نیا  رظتنم  شاداپ  انامه  دیشاب  هاگآ  و 

ح2. ص319 , ج1 , همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
ص هبیغلا ، ینامعن ، ص 357 ؛ ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  ح 2 ؛ ص 22 ، ج 5 ، یفاک ، ینیلک , خیش  ك.ر : - 2

ح 15. ، 200
ح 4. ص 222 ، ج 2 ، یفاک ، ینیلک , خیش  - 3
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قیفر  تما و  نیرت  یمارگ  . 4

فیرش یسک  هچ  اه  ناسنا  نایم  رد  .دریگ  رارق  اه  ناسنا  نیرترب  کیدزن  یهاگیاج  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  دننام  یب  ياه  قیفوت  زا 
.تسا دـنوادخ  دزن  تادوجوم  نیرت  بوبحم  یهلا و  ناربماـیپ  فرـشا  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  زا  رت 

نآ راوج  رد  ربمایپ و  تما  زا  نیرت  یمارگ  دـنک ، یگدـنز  تسا  هتـسیاش  هتـسیاب و  هک  هنوگ  نآ  راظتنا ، رـصع  رد  هک  یـسک  لاـح ،
: دومرف مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دوخ  هک  .دوب  دهاوخ  راوگرزب 

(1) یَلَع ؛ یتَُّما  ُمَرْکاَو  یئاقَفُر  َِکئلُوا  ...

.دنتسه نم  تما  نیرت  یمارگ  نم و  ياقفر  ناشیا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  باکر  رد  ادخ  هار  رد  نادهاجم  ناسب  . 5

نیا هک  دـسر  یم  لاـمک  هب  هاـگ  نآ  تلیـضف ، نیا  .درک  هراـشا  دـنوادخ  هار  رد  نادـهاجم  هب  ناوت  یم  اـه  ناـسنا  نیرت  فیرـش  زا 
.دشاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  لماک و  ناسنا  راوج  رد  تدهاجم 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هارمه  هب  هک  هتسناد  یناسک  دننام  ار  ناشیا  هک  تسا  نیا  هدش ، هدرمش  نارظتنم  يارب  هک  ییاه  تلیضف  زا 
(2) .دنا هتساخرب  داهج  هب  ادخ  هار  رد  ملس  هلآ و  و 

مالسا ردص  نادیهش  زا  دیهش  رازه  ربارب  اه  نآ  زا  کی  ره  شاداپ  . 6

هراشا

مهیلع تیب  لها  تیالو  رب  نامدق  تباث  نیتسار و  نارظتنم  يرترب  رد  هک  تسا  نآ  دـناسر ، یم  جوا  هب  ار  یتفگـش  هچنآ  ماجنارـس  و 
.تسا هدمآ  نایم  هب  مالسا  ردص  نادیهش  زا  دیهش  رازه  رب  نوزفا  یشاداپ  زا  نخس  مالسلا 

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

؛(3) ٍدُُحاَو ٍرَْدب  ِءادَهُش  ْنِم  ٍدیهَش  َْفلَا  َرْجَا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهاطْعَا  انِِمئاق  ِهَْبیَغ  ِیف  اِنتالاُوم  یلَع  َتَبَث  نَم 

ح 3. ص 286 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
ح ص317 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  36 ؛ ص 68 ، ج1 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا   رابخا  نویع  قودص , خیـش  - 2

ح 2. ص 371 ، ج1 ، یفاک ، ینیلک , خیش  ك.ر : 3 ؛
ح 6. ص 323 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 3
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وا هب  دـحا  ردـب و  نادیهـش  زا  دیهـش  رازه  شاداپ  دـنوادخ  دـنامب ، راوتـسا  تباث و  ام  مئاـق  تبیغ  نارود  رد  اـم  یتسود  رب  سک  ره 
.دراد یم  ینازرا 

(1) .تسا هدش  دای  ابیز  ینایب  هب  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  حول  ثیدح  رد  لیاضف  نیا  زا  یخرب 

رارق هجوت  دروم  دیاب  ار  یساسا  هتکن  دنچ  تسا »؟ هدش  هداد  رارق  شاداپ  تلیـضف و  همه  نیا  ارچ   » هک شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  اما   
.داد

مالسلا هیلع  موصعم  ماما  اب  هعیش  لاصتا  هقلح  راظتنا ، . 1

رـصع و ره  رد  ادخ  تّجح  دوجو  ترورـض  هب  داقتعا  تسا و  عّیـشت  بتکم  یـساسا  نکر  تماما »  » و تیالو »  » دـیناد یم  هک  نانچ   
هب مالسلا و  مهیلع  ناموصعم  تیالو  شریذپ  هعیش ، هاگدید  زا  .تسا  اه  بتکم  رگید  زا  بتکم  نیا  زیامت  طاقن  نیرت  مهم  زا  نامز ،

.تسا يدابع  لامعا  همه  یلوبق  یساسا  طرش  اه و  تلیضف  همه  دمآرس  رصع ، تجح  ماما و  ربارب  میلست  یّلک  روط 

شریذـپ مالعا  یعون  هب  هعماج  رد  ماما  يرهاـظ  روضح  مدـع  تبیغ و  ناـمز  رد  راـظتنا »  » هک میباـی  یم  رد  تاـکن  نیا  هب  هجوت  اـب   
اه نآ  دوش و  ظفح  يونعم ، یبلق و  طابترا  دوش  یم  ببسراظتنا  نیمه  تسا و  هعیش  ناماما  هلـسلس  زا  ماما  نیـسپاو  تماما  تیالو و 

.دنشاب رادروخرب  ناشماما  دوجو  ضیف  زا  راصعا  همه  رد 

اه ناسنا  شزرا  رایعم  راظتنا ، . 2

یم یخرب  هک  اج  نآ  ات  تسا ؛ اه  نآ  یلاعت  لامک و  دـشر ، نازیم  شجنـس  يارب  یبوخ  رایعم  اـه  ناـسنا  یعقاو  اـهوزرآ  اهدـیما و   
اه و ناسنا  تیصخش  دشر  حور و  لامک  زا  دنمشزرا  یلاعتم و  دنلب ، ياهوزرآ  یتسیک .» میوگب  ات  يراد  ییوزرآ  هچ  وگب  : » دنیوگ

ناشن دارفا  یگتفاین  دـشر  یّتمه و  یب  زا  هک  شزرا  یب  ریقح و  درخ ، ياهوزرآ  سکع  هب  .دـنک  یم  تیاکح  اـه  نآ  تّمه  يادـنلب 
.دراد

نیرتالاو نیرتهب و  زا  یعیبط  روط  هب  تساراد ، ار  نکمم  ياهوزرآ  اهدـیما و  نیرتدنمـشزرا  نیرترب و  رظتنم  ناـسنا  نوچ  نیارباـنب   
.تسارادروخرب زین  اه  شزرا 

ح1. ، 28 باب ص 323 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
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هعماج درف و  یگدنزاس  ییایوپ و  لماع  راظتنا  . 3

درف و حالـصا  ییایوپ و  یگدنزاس ، رد  یمهم  شقن  راظتنا ، دـش ، دـهاوخ  نشور  راظتنا ) ياه  هتـسیاب   ) يدـعب بلاطم  زا  هک  نانچ   
ناـسنا بولطم  يوگلا  هب  دـنک ، لـمع  تسا  هدـش  هدرمـش  وا  يارب  هک  یفیاـظو  هب  رظتنم ، ناـسنا  رگا  .دراد  تبیغ  ناـمز  رد  هعماـج 

.دوش یم  رادروخرب  ییالاو  هبترم  هاگیاج و  زا  هتفای و  تسد  رادنید 

هب هدیـسر و  تسا ، مالـسا  نید  راظتنا  دروم  هک  یتلزنم  نأش و  نامه  هب  راظتنا  طیارـش  همه  تیاعر  اب  رظتنم  ناسنا  رگید ، ترابع  هب 
.دسر (1) یم  لامک  هطقن  نیرتالاب 

راظتنا رصع  ياه  هتسیاب 

هراشا

ناسنا فیاظو  تفگ  ناوت  یم  راصتخا  ّدح  رد  اّما  تسا ؛ هدش  هتفگ  يرایسب  ياه  نخس  نارظتنم ، ياه  تیلوؤسم  فیاظو و  هرابرد 
: دوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  نارود  نیا  رد  اه 

ماع فیاظو  .فلا 

هراشا

مزال تسین و  نارود  نیا  هژیو  اّما  تسا ؛ هدش  دای  تبیغ  رصع  فیلاکت  رامـش  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخـس  رد  فیاظو ، نیا 
.تسا هدوب  دیکأت  يارب  تبیغ  نارود  فیاظو  رامش  رد  اه  نآ  رکذ  دیاش  .دوش  ماجنا  اه  نامز  همه  رد  تسا 

: تسا رارق  نیدب  فیاظو ، نیا  زا  یخرب   

نامز ره  ماما  تخانش  . 1

لیـصحت هدش ، عقاو  شرافـس  دـیکأت و  دروم  یمالـسا  ياه  هزومآ  ناوریپ  يارب  تبیغ  رـصع  رد  هژیو  هب  نامز  ره  رد  هک  یفیاظو  زا 
.تسا نامز  نآ  ماما  تفرعم  تخانش و 

: دومرف لیضف  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

؛ َرَّخََأت ْوَأ  ُْرمَْألا  اَذَه  َمَّدَقَت  َكَّرُضَی  َْمل  َْتفَرَع  اَذِإ  َکَّنِإَف  َکَماَمِإ  ْفِرْعا 

(2)  . ...دناسر دهاوخن  وت  هب  یبیسآ  رما ، نیا  ندش  دوز  رید و  یتخانش ، ار  دوخ  ماما  رگا  هک  سانشب  ار  دوخ  ماما 
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(. فّرصت اب   ) ص2421 اهدیابن , دیاب و  راظتنا , میهاربا , یناتسورس ، یعیفش  - 1
ح 2. ص 371 ، ج 1 ، یفاک , ینیلک , خیش  - 2
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هب تفرعم ، فیرش  ياعد  رد  هک  نانچ  تسا ؛ نآ  داعبا  زا  یکی  هکلب  تسین ؛ ادج  لاعتم  دنوادخ  تخانش  زا  ماما  تخانـش  نامگ  یب 
: مینک یم  ضرع  لاعتم  دنوادخ 

ْفِرْعَأ َْمل  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ََکلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکِیبَن  ْفِرْعَأ  َْمل  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا 
؛(1) ِینیِد ْنَع  ُْتلَلَض  َکتّجح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکتّجح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکتّجح 

ناسانشب نم  هب  ار  دوخ  لوسر  ایادخ ! .مسانـش  یمن  ار  تربمایپ  یناسانـشن  نم  هب  ار  دوخ  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ !
نم هب  ار  دوخ  تّجح  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تتّجح  ایادخ ! .مسانش  یمن  ار  وت  تّجح  یناسانـشن ، نم  هب  ار  دوخ  لوسر  رگا  هک 

.موش یم  هارمگ  دوخ ، نید  زا  یناسانشن ،

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما   

مُهَرَْکنَأ ْنَم  اَّلِإ  َراَّنلا  ُلُخْدَـی  َال  ُهُوفَرَع َو  ْمُهَفَرَع َو  ْنَم  اَّلِإ  َهَّنَْجلا  ُلُخْدَـی  َال  ِهِداَبِع َو  یَلَع  ُهُؤاَفَرُع  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  ِهَّللا  ُماَُّوق  ُهَِّمئَأـْلا  اَـمَّنِإ  َو  ...
؛…

دنـسانشب ار  وا  زین  اه  نآ  دسانـشب و  ار  اه  نآ  هک  یـسک  زج  سک  چیه  .دنیوا  ناگدنب  ياسؤر  دنمدرم و  رب  یهلا  ناریدم  نایاوشیپ ،
(2)  . ...ددرگن خزود  لخاد  دننک ، راکنا  ار  وا  زین  اه  نآ  دنک و  راکنا  ار  اه  نآ  هک  یسک  زج  دش و  دهاوخن  تشهب  دراو 

نتشاد هب  لاعتم ، يادخ  یگدنب  رد  اه  شزرا  اه و  تلیضف  همه  هک  دوش  یم  هدافتسا  ینشور  هب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  زا 
، دشاب هتشاد  رایتخا  رد  ار  ردقنارگ  ریسکا  نیا  یسک  رگا  هک  يروط  هب  ددرگ ؛ یم  رب  نآ ، هب  ندش  مزتلم  مالسلا و  هیلع  ماما  تفرعم 

.درادن يدوبمک  چیه  تسا ، لاعتم  دنوادخ  بولطم  هچنآ  هاگن  زا 

دشاب هتشاد  یجراخ  ینیع  دوجو  هاوخ  یتیعقاو  تقیقح و  ره  دسر  یم  رظن  هب  دیـسر ؟ تخانـش  نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  هک  نیا  اما   
تخانش لباق  یحو  باوخ و  لقع و  ترطف و  هبرجت و  سح و  دننام  دوخ ، بسانم  تخانش  هار  زا  دشاب  یلقع  روما  زا  ای 

ص342. ج 1 ، یفاک , ینیلک , خیش  - 1
هبطخ 152. ص 212 ، هغالبلا ، جهن  - 2
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نیا دوصقم ، هکلب  دنا ؛ هدش  هتخانـش  هار  نیا  زا  قیاقح ، ایـشا و  همه  مییوگب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  رظن  نیا  تسا  یهیدـب  .دـشاب  یم 
ادـخ هک  يزیچ  ره  یحو ، هار  زا  لاثم  يارب  دراد ؛ ناکما  اه  هار  نیا  زا  رتشیب  ای  کی  زا  قیاقح ، ایـشا و  زا  کی  ره  تفرعم  هک  تسا 

.دوش یم  هتخانش  دشاب ، هدومرف  هدارا  یحو  هلیسو  هب  ار  نآ  ندناسانش  هدارا 

.تسا زاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تخانش  هار  ربتعم ، تایاور  هوبنا  هب  هجوت  اب  هزورما   

: دومرف مالسلا ،  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما   

ادـخ و يوس  هب  هدـننک  توعد  و  شیاه ، نیمزرـس  رد  وا  هفیلخ  و  شناگدـنب ، رب  وا  تّجح  و  شقلخ ، ناـیم  یهلا  رادـتناما  ماـما ، »...
وا هب  ملع ، همه  هک  تسا  اه  بیع  زا  هتـشگ  رانک  رب  هانگ و  زا  هدـش  كاپ  ماـما ، .تسا  ناگدـنب  رب  وا  بجاو  قوقح  زا  هدـننک  عاـفد 

ِنتفر نایم  زا  ناقفانم و  مشخ  ناناملـسم و  يدنلبرـس  ثعاب  نید و  هب  هدنهد  ماظن  ماما ، .دوش  یم  هتخانـش  ملح  هب  دراد و  صاصتخا 
يربارب وا  اب  یملاع  چـیه  دوش و  یمن  کیدزن  وا  تلزنم  هب  ماقم ، رد  سک  چـیه  .تسا  شیوخ  راگزور  هناگی  ماـما ، .تسا  نارفاـک 

ار اه  نآ  هک  نآ  نودب  تسا ، وا  صوصخم  اه ، تلیـضف  همه  .درادن  دـننام  هیبش و  دوش و  یمن  ادـیپ  نیزگیاج  وا  يارب  دـنک و  یمن 
(1)  . ...ماما يارب  هدنشخب ، رایسب  هدننک  لضف  فرط  زا  تسا  يزایتما  نیا ، هکلب  دشاب ؛ هدرک  بلط 

: دیآ یم  تسد  هب  تیاور  همادا  الاب و  راتفگ  زا   

نآ اه –  ناـسنا  هشیدـنا  هک  تسا  نآ  زا  رت  فرژ  نآ ، نورد  رتدـنلب و  شهاـگیاج  رتـالاو و  نآ ، نأـش  رتشیب و  تماـما ، شزرا  . 1 
.دنیزگرب ار  ماما  شیوخ ، كرد  لقع و  اب  دناوتب  رشب  دبای و  هار  نآ  هب  تسا -  هتسیاش  هک  هنوگ 

ّتیمامت .تسا  مالسا  نایامن  عرف  هدنلاب و  داینب  تماما ، .تسا  نانم  ؤم  تّزع  ایند و  حالص  نیملسم ، ماظن  نید ، روما  مامز  تماما  . 2 
ياهزرم زا  يرادـساپ  یعرـش ، دودـح  ماکحا و  يارجا  یمومع ، ياه  هیامرـس  هنـالداع  میـسقت  داـهج ، جـح ، هزور ، تاـکز ، زاـمن ،

.دریذپ یم  ققحت  ماما  اب  یمالسا ، تکلمم 

ص 201. ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
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بآ ماما ، .تسین  یـسرتسد  نآ  يادـنلب  هب  ار  یـسک  دزاس و  یم  نشور  ار  ناهج  دوخ ، رون  اب  هک  تسا  يدیـشروخ  ناسب  ماـما ، . 3 
نانوچ ماما ، .تسا  یهارمگ  زا  هدنناهر  تیاده و  هب  هدننک  تلالد  ماما و  .دزاس  یم  باریس  ار  تیاده  ناگنـشت  هک  تسا  ییاراوگ 

سک ره  دشخب و  یم  امرگ  دنهاوخب ، یمرگ  وا  زا  هک  یناسک  هب  مه  دنایامن و  یم  ناورهار  هب  ار  هار  مه  هک  تسا  يدنلب  رب  یـشتآ 
.ددرگ یم  دوبان  دوش ، ادج  وا  زا 

یم ارف  دنوادخ  يوس  هب  ار  ام  ماما ، .تسا  ناهج  رد  وا  نیـشناج  ناگدنب و  رب  راگدرورپ  تجح  مدرم و  نایم  دنوادخ  نیما  ماما ، . 4 
.دنک یم  يرادساپ  یهلا  ياه  تمرح  زا  دناوخ و 

.تسا رادروخرب  هژیو  ملح  ملع و  زا  هتساریپ و  اه  بیع  زا  هزیکاپ ، ناهانگ ، زا  ماما ، . 5 

هتخوماین یسک  زا  ار  شناد  تلیضف و  وا  .درادن  دننام  ریظن و  یناسنا  ياه  تلیـضف  شناد و  رد  تسا ؛ شیوخ  رـصع  هناگی  ماما ، . 6 
.تسا هدرک  ینازرا  وا  هب  هدنشخب ، دنوادخ  هکلب  تسا ؛

.میا هتـشادرب  ماما  تخانـش  هار  رد  يدنلب  مدق  میوش ، هجوتم  بوخ  دش ، نایب  اج  نیا  هک  ار  یگژیو  دنچ  نیمه  طقف  رگا  یتسار  هب   
(1) .دسر یم  ارف  يرادرب  نامرف  تعاطا و  تبون  هک  تسا  تخانش  سپ  رد  هاگ ، نآ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تبحم  رد  يرادیاپ  . 2

ناتسود هاگیاج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  اب  یتسود  تبحم و  نامز ، رـصع و  ره  رد  ام  مهم  فیاظو  زا  یکی   
هفیظو نیا  زا  ار  ناسنا  یلماوع  تسا  نکمم  ماما ، یتسیز  ناهنپ  ببـس  هب  موصعم ، ياوشیپ  نیـسپاو  تبیغ  نارود  رد  .تسا  دنوادخ 

.میشاب رادیاپ  سدقم  راونا  نآ  هب  تبحم  رب  هک  تسا  هدش  شرافس  تایاور ، رد  ور  نیا  زا  دزاس ؛ رود  مهم 

زاغآ ار  دوخ  ییایند  یگدـنز  ترـضح ، نآ  هک  نآ  زا  شیپ  اه  لاـس  .تسا  لاـعتم  راـگدرورپ  روتـسد  تبحم ، نیا  مینکن  شومارف   
هداتـسرف نیـسپاو  ایبنا و  فرـشا  نآ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .دنا  هدرک  تبحم  زاربا  وا  هب  كاپ  ياه  ناسنا  دـنک ،

نیسپاو زا  نخس  هک  هاگ  نآ  یهلا ،

مان هدیسر و  ام  هب  مالسلا  هیلع  يداه   ماما  سّدقم  دوجو  زا  هک  تسا  يدنمشزرا  ربتعم و  ترایز  یـسانش , ماما  نتم  نیرت  لماک  - 1
مه اـب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  همه  نآ , اـب  هک  یتراـیز  نیرت  لـماک  نیرت و  گرزب  ینعی  تـسا ؛ هریبـک » هعماـج   » تراـیز نآ ،

.تسا نید  ناملاع  ناگرزب و  همه  هقالع  هّجوت و  دروم  ترایز  نیا  .مینک  یم  ترایز 
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هرهب وا » يادـف  مردام  ردـپ و  یما ؛ یباب و  » ینعی تبحم  ناگژاو  نیرت  گرزب  زا  مارتحا ، تیاـهن  رد  دروآ ، یم  ناـیم  هب  دوخ  یـصو 
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ؛ هدرب 

نم هیبش  نم و  مان  مه  وا  هک  داب ! شیادف  مردام  ردپ و  « ؛ ...روُّنلا ُبویُج  ِهیَلَع  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسُوم  ُهِیبَش  یِهِیبَش َو  ییِمَـس َو  یِّمُأ  ِیبَِأب َو 
(1)  . ...دراد هطاحا  ییاه  رون  وا  رب  هک  تسا  نارمع  نب  یسوم  هیبش  و 

دـنک و یم  هراظن  ار  ماما  نیـسپاو  نامز  ددرون ، یم  رد  ار  نورق  راصعا و  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیبزیت  هاگن  هک  هاگ  نآ  زین   
: دیامرف یم  نینچ 

ُْنبا ِیبَِأب  .ِتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ٍلُجَِرب  َهَْنتِْفلا ]  ] ُهَّللا َّنَجِّرَفیَلَف  ْمُهوُرُْـصناَف ، ْمُکوُرَْـصنَتْسا  ِنِإ  َو  اوُدـُْبلاَف ، اوُدََـبل  ْنِإَـف  ْمُکِیبَن  ِتَیب  َلـْهَأ  اوُرُْظناَـف   
؛(2) ِءاَمِْإلا ِهَریِخ 

امش زا  رگا  دیبسچب و  نیمز  هب  هدرک  توکس  زین  امـش  دنتـسشن ، هناخ  رد  دندش و  تکاس  اه  نآ  رگا  دیرگنب ؛ ناتربمایپ  تیب  لها  هب 
وا يادف  مردپ  .دشخب  یم  شیاشگ  تیب ، لها  ام  زا  يدرم  تسد  هب  لاعتم ، يادـخ  هتبلا  هک  دیباتـشب  اه  نآ  يرای  هب  دـندیبلط ، يرای 

.تسا نازینک  نیرتهب  دنزرف  هک  داب !

: دومرف ترضح  تسا »؟ هدمآ  ایند  هب  مئاق  ایآ  : » دش لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  راّفص  نب  دّالخ   

؛(3) ِیتایَح َمایَأ  ُُهْتمَدََخل  ُُهتْکَرْدَأ  َْول  َال َو   

.دوب مهاوخ  وا  راذگتمدخ  ار  میناگدنز  ياهزور  منک ، كرد  ار  وا  رگا  هن ؛

: تسا هدومرف  تماما  تیالو و  رهپس  باتفآ  نیمشش  رتزیگنا ، تفگش  یتیاور  رد   

؛(4) ِْرمَْألا اَذَه  ِبِحاَِصل  یِسْفَن  ُتیَْقبََأل  َِکلَذ  ُتْکَرْدَأ  َْول  یِّنِإ  اَمَأ  ...

.متشاد یم  هگن  رما  نیا  بحاص  يارب  ار  مناج  مدرک ، یم  كرد  ار  زور  نآ  نم  رگا  هک  یتسرد  هب 

ص156. رثالا ، هیافک  دّمحم ، نب  یلع  یمق ، زازخ  - 1
ص121. ص 353 و ج51 ، ص118و ج41 ، ج34 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 2

ح23. ص245 ، ج34 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 3

ح50. ص273 ، ج34 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - 4
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رد یهلا - تجح  نیرخآ  هژیو  هب  مالـسلا -  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  هک  تسین  يدـیدرت  ياـج  هدـش ، داـی  ياـه  تیاور  هب  هجوت  اـب   
.تسا دنمشزرا  مهم و  سب  يراک  تبیغ ، نارود 

یهلا ياوقت  تیاعر  يراگزیهرپ و  . 3

رد هک  ارچ  دراد ؛ يرتشیب  ّتیمها  صاخ ، طیارـش  لیلد  هب  تبیغ  نارود  رد  اما  تسا ؛ بجاو  مزال و  اه  ناـمز  همه  رد  یهلا ، ياورپ   
.دنزاس هارمگ  هدناشک  ههاریب  هب  ار  اه  ناسنا  ات  هداد  مه  هب  تسد  یناوارف  لماوع  نارود ، نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(1) .دنز گنچ  وا  نید  هب  دنک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  هدنب  سپ  تسه ؛ یتبیغ  رمالا  بحاص  يارب  انامه   

: دومرف نینچمه  ترضح  نآ   

رد دـنک ؛ لمع  ار  یقالخا  ياه  ییوکین  هدوب ، راـکزیهرپ  تسیاـب  یم  سپ  دـشاب ، مئاـق  ناراـی  زا  هک  نآ  زا  دوش  یم  داـش  سک  ره   
دهاوخ دیامن ، كرد  ار  مئاق  هک  سک  نآ  دننام  یـشاداپ  دنک ، مایق  مئاق  نآ ، زا  سپ  دورب و  ایند  زا  رگا  سپ  تسا ؛ رظتنم  هک  یلاح 

(2)! هدش عقاو  یهلا  تمحر  دروم  هورگ  يا  داب  ناتیاراوگ  .دیشاب  رظتنم  دینک و  ششوک  سپ  تشاد ؛

مالسلا مهیلع  ناماما  ياه  روتسد  زا  يوریپ  . 4

؛ دـنک یم  لابند  ار  فدـه  کی  زین  ناشیا  ياه  هدومرف  اه و  روتـسد  دنتـسه ، يدـحاو  رون  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مامت  هک  اج  نآ  زا   
نارگید ياه  روتـسد  تسین ، سرتسد  رد  اه  نآ  زا  یکی  هک  ینامز  رد  .تسا  اـه  نآ  همه  زا  يوریپ  مادـک ، ره  زا  يوریپ  نیا ، رباـنب 

.تسا تیاده  هار  غارچ 

: دومرف مینک »؟ هچ  سپ  دش ؛ دهاوخ  بیاغ  رمالا  بحاص  میا  هدینش  : » تفگ هک  یسک  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(3) .دوش راکشآ  امش  رب  رما  هک  نیا  ات  تسا ، ناتتسد  رد  لبق ] نایاوشیپ  زا   ] هچنآ هب  دینزب  گنچ   

ص 51. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  ص 336 ؛ ج 1 ، یفاک ، ینیلک , خیش  - 1
ص200. هبیغلا , ینامعن , - 2

ح 5 و 4. ص 159 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 3
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« دیتسه مئاق  امـش  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » متفگ مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رب  دـیوگ  نامحرلادـبع  نب  سنوی   
: دومرف

زا رپ  هک  نانچمه  دزاس  راشرس  داد  لدع و  زا  ار  نآ  دزاس و  كاپ  ادخ  نانمشد  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  یلو  متـسه ؛ قح  هب  مئاق  نم   
ییاه هورگ  دـساره و  یم  دوخ  سفن  رب  اریز  تسا ، ینالوط  یتبیغ  ار  وا  .تسا  نم  نادـنزرف  زا  نیمجنپ  وا  دـشاب ، هدـش  روج  ملظ و 

.دوب دنهاوخ  مدق  تباث  نآ  رد  رگید  ییاه  هورگ  هدش و  دترم  تبیغ ، نآ  رد 

: دومرف سپس  ترضح  نآ 

؛ دنتسه مدق  تباث  ام  نانمشد  زا  يراز  یب  ام و  یتسود  رب  دننز و  گنچ  ام  هتشر  هب  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  ام ! نایعیش  لاوحا  رب  اشوخ 
هب اه ! نآ  لاوحا  رب  اشوخ  سپ  میا ، هتفریذـپ  ندوب  هعیـش  هب  ار  نانآ  زین  ام  تماما و  هب  ار  ام  اه  نآ  .مییاه  نآ  زا  اـم  اـم و  زا  اـه  نآ 

(1) .دنتسه ام  هجرد  مه  زیخاتسر  زور  رد  نانآ  دنگوس ! ادخ 

ناریقف افعض و  زا  يریگ  تسد  . 5

تلع هب  اما  تسا ؛ هدش  شرافـس  نآ  هب  مالـسا  نید  رد  تسا و  دنمـشزرا  سب  يراک  اه  نامز  همه  رد  نامورحم  افعـض و  هب  کمک 
.دراد يرتشیب  شزرا  تبیغ  نارود  رد  ماما ، تبیغ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

يارب درف  دیامن  یهاوخریخ  ناتریقف و  رب  ناتدنمتورث  دـیامن  تفوطع  دـیاب  ار و  ناتفیعـض  امـش  يوق  دـیامن  کمک  دـیاب  هنیآ  ره  ... 
(2) «. ...تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دنک ، روهظ  مئاق  هک  نآ  زا  شیپ  تفر  ایند  زا  لاح  نیا  رد  صخش  رگا  سپ  ...دوخ  ینید  ردارب 

.تسا يونعم  یگنهرف و  رقف  یهاگ  يداصتقا و  رقف  یهاگ  رقف ، هتبلا 

صاخ فیاظو  .ب 

هراشا

.تسا طابترا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  اب  یعون  هب  هک  تسا  یفیاظو  صاخ ، فیاظو 

ح5. باب 34 , ص361 , ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
ص 113. یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  مساقلا ، یبا  نب  دمحم  یلمآ ، يربط  - 2
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نانمشد  اب  ینمشد  ناتسود و  اب  یتسود  . 1

نانمشد اب  ینمشد  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  یتسود  تبحم و  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یناوارف  تایاور  رد   
يدهم ترضح  ناتـسود  اب  یتسود  هب  هژیو  تروص  هب  تایاور  یخرب  رد  اّما  تسا ؛ اه  نامز  همه  هب  طوبرم  نیا  هدش و  دیکأت  ناشیا 

.تسا هدش  شرافس  يدهم  ترضح  نانمشد  اب  ینمشد  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: دومرف هک  دنک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

یتَّدَوَم يِوَذ  ییاقَفُر َو  ْنِم  َِکلذ  ُهَءادْعَا ، يِداُعیَو  ُهَءاِیلْوَا  ّیلَوَتَیَو  ِهِماِیق  َْلبَق  ِِهتَْبیَغ  یف  ِِهب  ُّمَتأی  َوُهَو  یتَیب  ِلْهَا  َِمئاق  َكَرْدَا  ْنَِمل  یبوُط   
؛(1) ِهَمایِقلا َمْوَی  یَلَع  یتَُّما  ُمَرْکَاَو 

درادب و تسود  ار  شناتسود  دشاب ؛ وا  وریپ  شمایق  زا  شیپ  تبیغ و  رد  هدرک و  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یسک  لاوحا  رب  اشوخ 
.دوب دهاوخ  نم  تما  نیرت  یمارگ  نم و  ناتسود  اقفر و  زا  تمایق ، زور  رد  یسک  نینچ  دشاب ؛ نمشد  شنانمشد  اب 

تبیغ نارود  ياه  یتخس  رب  ربص  . 2

هنوگره زا  هار ، نیا  رد  دـنبات و  یمن  رب  ار  ترـضح  نآ  دای  بیاغ و  ماما  نآ  هب  رواب  ییاه ، لـیلد  هب  هک  يدارفا  دنتـسین  مک  هزورما   
، تسا اه  تبیـصم  تالکـشم و  رب  ربص  ینید  مهم  ياه  هزومآ  زا  یکی  هک  اج  نآ  زا  .دـنراذگ  یمن  ورف  رازآ  تیذا و  عنام و  داجیا 

.میشاب هتشاد  ییابیکش  اه  تبیصم  تالکشم و  نیا  ربارب  رگید  نامز  ره  زا  شیب  نارود ، نیا  رد  تسا  مزال 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع   

َلََزن ٍْنیَنُح َو  ٍدُحُأ َو  ٍرْدَِبب َو  َکَعَم  اَّنُک  ُنَْحن  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَق : .ْمُْکنِم  َنیِـسْمَخ  ُرْجَأ  َُهل  ْمُْهنِم  ُدِحاَْولا  ُلُجَّرلا  ْمُکِدَْعب  ْنِم  ٌمْوَق  ِیتْأَیَـس   
؛(2) ْمُهَْربَص اوُِربْصَت  َْمل  اُولِّمُح  اَِمل  َنولمحت ]  ] اولمحت َْول  ْمُکَّنِإ  َلاَقَف : .ُنآْرُْقلا  اَنِیف 

ضرع تساراد .» ار  امـش  زا  نت  هاجنپ  شاداپ  نانآ ، درف  ره  هک  دمآ  دـنهاوخ  راک  رـس  رب  یمدرم  امـش ، نارود  ندـش  يرپس  زا  سپ 
نآرق زا  یتایآ  ام  هرابرد  میدیگنج و  امش  باکر  رد  نینح  دحا و  ردب و  گنج  رد  ام  ادخ ! لوسر  يا  : » دندرک

ح 2. ص 286 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
ص1149. ج3 , حئارجلا , جئارخلا و  ص456 ؛ هبیغلا , باتک  یسوط , خیش  - 2
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.دوب دیهاوخن  رادروخرب  نانآ  ییابیکش  ربص و  زا  دیوش ، لمحتم  دندرک ، لمحت  اه  نآ  ار  هچنآ  امش  رگا  : » دومرف دش .» لزان 

: دومرف مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما   

؛(1) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  يَدَی  َْنَیب  ِْفیَّسلِاب  ِدِهاجُملا  َِهلِزنَِمب  ِبیِذْکَّتلاَو  يذَالا  یَلَع  ِِهتَبیَغ  ِیف  َِرباَّصلا  َّنِا  امَا   

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باکر  رد  ریـشمش  اب  هک  تسا  يدهاجم  ناسب  وا ، تبیغ  رد  بیذکت  تیذا و  رب  هدننکربص  اما  ... 
.دنک هزرابم  نانمشد  اب  ملس 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  جرف  يارب  اعد  . 3

.دـشاب اه  ناسنا  همه  ياه  يراتفرگ  عفر  دـناوت  یم  اعد  قیداصم  زا  یکی  .دراد  ییالاو  هاگیاج  یمالـسا  گنهرف  رد  شیاین ، اعد و   
رون هب  ار  ناهج  هدمآ  نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  یهلا  هریخذ  نیـسپاو  هک  ینامز  نآ  رگم  دـبای ، یمن  ققحت  مهم  نیا  هعیـش ، هاگن  رد 

.میرادرب اعد  هب  تسد  شیاشگ  جرف و  يارب  تسا  هدش  شرافس  تایاور  یخرب  رد  هک  تسا  ور  نیا  زا  دزاس ، نشور  دوخ 

نآ هژیوب  درک ؛ دهاوخ  تساوخرد  ار  وا  جرف  رما  لیجعت  دنوادخ  زا  درب ، یم  رس  هب  دوخ  يالوم  ندمآ  راظتنا  رد  هک  یسک  يرآ  ... 
نآ دوخ  هک  تسا  تیاور  رد  .دوش  یم  مهارف  لماک  روط  هب  يرشب  هعماج  لامک  دشر و  تیاده ، هنیمز  وا  روهظ  جرف و  اب  دنادب  هک 

: دومرف فیرش  عیقوت  زا  یشخب  رد  ترضح ،

؛ ِجَرَفلا ِلیجعَِتب  ءاعُّدلا  اوُِرثکَاَو 

(2) .دینک اعد  رایسب  جرف  لیجعت  ياربو 

: دسیون یم  رصاعم  نارگشهوژپ  زا  یکی 

اعد ندناوخ  هچرگ  تسین ؛ نابز  هقلقل  تاملک و  يادا  دوصقم  طقف  اعد ، تساوخرد و  هب  ماما  شرافـس  هک  دـناد  یم  سک  ره  هتبلا 
هک تسا  نیا  هب  هجوت  اعد و  نیا  موهفم  انعم و  هب  مئاد  یبلق  هجوت  روظنم ، هکلب  دراد ؛ یصوصخم  باوث  مه 

ح 36. ص 68 ، ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا   رابخا  نویع  ح 3 ؛ ص 317 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
ح 4. ص 483 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 2
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اب نیقی و  لـها  مدآ  زا  طـقف  هک  تسا  يراوـشد  راـک  تماـما ، تبیغ و  هب  حیحـص  داـقتعا  يراد و  نید  نـید و  رما  تـبیغ ، هرود  رد 
.تسا هتخاس  تماقتسا 

یتسد مالـسلا  مهیلع  بیاغ  ماما  همئا و  ربماـیپ و  تخانـش  مزلق  هب  دـشاب و  هدیـشچ  راـگدرورپ  تفرعم  ياـیرد  زا  هک  یـسک  هناـگی   
درک و دهاوخ  لمحت  یناسآ  هب  ار  تبیغ  هرود  ياه  یتخـس  دـشاب ، هدرک  زیهرپ  ینادرگرـس  یهارمگ و  ياه  هار  جـک  زا  هدـناسر و 

(1) .دش دهاوخ  لدبم  نیقی  هب  شیارب  اه ، يروابان 

یمئاد شاب  هدامآ  . 4

دوجو یناوارف  تایاور  ییاور  ياـه  باـتک  رد  هراـب  نیا  رد  .تسا  نیتسار  یمئاد و  یگداـمآ  تبیغ ، نارود  فیاـظو  نیرت  مهم  زا   
.دراد

: دومرف اوُِطبار » اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو   » فیرش هیآ  لیذ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

؛(2) رظتنملا ْمُکَماَمِإ  اوُِطباَر  ْمُکَّوُدَع َو  اوُِرباَص  ِِضئاَرَْفلا َو  ِءاَدَأ  یَلَع  اوُِربْصا 

ار دوخ  یگدامآ  هراومه  رَظتنم ، ياوشیپ  يرای  يارب  دییامن و  يرای  ار  رگید  کی  نانمشد ، ربارب  دینک و  ییابیکش  تابجاو  ماجنا  رب 
.دینک ظفح 

يارب یگدامآ  يانعم  هب  هژاو  نیا  دـنا ، هدرک  انعم  ترـضح  اب  تاـقالم  طاـبترا و  داـجیا  رب  ار  اوطبار »  » هک یخرب  روصت  فـالخ  رب   
(3) .تسا هزرابم 

: تسا هنوگ  ود  رب  هطبارم  دیآ ، یم  تسد  هب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نانخس  زا   

.دنشاب هدامآ  نانمشد  عفد  يارب  یمالسا  ياهروشک  ياهزرم  رد  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  تسا  نآ  لّوا : هنوگ 

رب ربص  اه و  نآ  رما  تعاطا  میلست و  رد  و  دنشاب ، مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  جرف  رظتنم  لاح ، ره  رد  نانمؤم  هک  تسا  نآ  مود : هنوگ 
ناکما دـح  رد  لاح ، نیا  رد  و  دنـشاب ، مدـق  تباث  تسا ، اه  نآ  رما  اـه و  نآ  راتتـسا  لاـح  رد  هچنآ  رد  جرف و  روهظ و  ناـمز  لوط 

مزع دنشاب ؛ هدامآ 

ص103. رون , روهظ  یلع , رورپ ، تداعس  - 1
ص199. هبیغلا , ینامعن , - 2

ص248. ج4 , نیرحبلا , عمجم  ص303 ؛ ج7 , برعلا , ناسل  ك.ر : - 3
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.دنشاب مدق  تباث  اه  نآ  رما  رد  مه  یمسج  يرهاظ و  رظن  زا  دنشاب و  هتشاد  روهظ  ماگنه  رد  ناشیا  يرای  رب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

نیمه تسا  دیما  .دشاب  ریت  کی  هچ  رگا  دینک ؛ مهارف  یگنج  رازبا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  روهظ  يارب  امـش  زا  کی  ره   
(1) .دهد رارق  وا  ناروای  باحصا و  زا  ار  وا  یلاعت  ّقح  دشاب ، هتشاد  ار  ّتین  نیا  یسک  هک 

ترضح نآ  دای  مان و  تشادگرزب  . 5

نآ دای  مان و  تشادـگرزب  نارود  نیا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هراـبرد  هعیـش  ياـه  تیلوؤسم  زا  یکی   
یگنهرف و ياه  مادـقا  ات  هتفرگ  شیاین  اعد و  ياه  تسـشن  لیکـشت  زا  .دراد  یناوارف  ياـه  هولج  تشادـگرزب ، نیا  .تسا  ترـضح 

ياتسار رد  دناوت  یم  همه  همه و  دنمدوس ، نیداینب و  ياه  شهوژپ  ات  هتفرگ ، وگ  تفگ و  ثحب و  ياه  هقلح  لیکـشت  زا  یجیورت و 
.دشاب گرزب  مان  نیا  هب  ندیشخب  يدنلب 

(2) .تسا ترضح  نآ  دای  ماگنه  مارتحا  ترضح ، نآ  تشادگرزب  ياهدامن  زا  یکی   

يانعم هب  هعیش  گنهرف  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  صاخ  بقل  ندینش  ماگنه  نداتسیا  هزورما  هک  اج  نآ  زا   
.تسین زیاج  عطق  روط  هب  دشاب ، ترضح  نآ  هب  یمارتحا  یب  نتساخنرب ، رگا  تسا  ترضح  نآ  هب  مارتحا 

ح10. ص320 , هبیغلا , ینامعن , - 1
نآ دوجو  اب  تایاور  نیا  اّما  تسا ، هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  دـنناد  یم  یتایاور  ار  راک  نیا  لیلد  یخرب  تسا  يروآداـی  مزـال  - 2

هّیلوا و عباـنم  رد  ح 4 ،) ص 640 ، رثالا ، بختنم  هللا , فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  ) تسا هدـش  لقن  رـصاعم  ياـه  باـتک  یخرب  رد  هک 
؛) ح3 نامه ،  ) .تسا هدمآ  دیدپ  اه  نآ  رد  یتارییغت  دـهد  یم  ناشن  اه  یـسررب  هک  تسا  یتایاور  زین  یخرب  .تسا  هدـشن  لقن  ربتعم 

ص276, ج2 , همعنلا , مامت  نیدـلا و  لامک  قودـص , خیـش  ) .تسا هدـش  رکذ  توافتم  يا  هنوگ  هب  نیتسخن ، عبانم  رد  هک  یلاـح  رد 
, یسربط ص266 ؛ ج2 , مالـسلا ,  هیلع  اضرلا   رابخا  نویع  قودـص , خیـش  ص276 ؛ رثالا , هیاـفک  دّـمحم , نب  یلع  یمق ، زازخ  ح6 ؛

همالع ص39 ؛ هئیـضملا , راونـالا  بختنم  میرکلادـبع , نب  یلع  یلین ، ص328 ؛ ج2 , همغلا , فـشک  یلبرا , ص331 ؛ يرولا , مـالعا 
(. ص154 ج51 , راونالا , راحب  یسلجم ,
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تیالو ماقم  اب  دنویپ  ظفح  . 6

فیاظو زا  رگید  یکی  نامیپ ، دـهع و  یمئاد  دـیدجت  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  اـب  یبلق  دـنویپ  تیوقت  ظـفح و   
.دراد هدهع  رب  تبیغ  رصع  رد  رظتنم  هعیش  ره  هک  تسا  یمهم 

دراد هگن  الب  زا  لاح  همه  رد  شادخ  دراد           هگن  افو  لها  بناج  هک  نآ  ره 

دراد هگن  ات  هتشر  رس  راد  هاگن  دنویپ  دلسگن             قوشعم  هک  تساوه  ترگ 

: تسا هدومرف  تیالو  رما  رب  نامدق  تباث  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   

نآ يارب  هک  یباوث  نیرتمک  دننامب ! تباث  ام  رما  رب  نامز ، نآ  رد  هک  يدارفا  رب  اشوخ  .دـنک  تبیغ  ناشماما  هک  دـیآ  مدرم  رب  ینامز 
دیدروآ و نامیا  نم  ناهن  هب  نم ! نازینک  يا  ناگدنب و  يا  : دـیامرف هدرک و  ادـن  اه  نآ  هب  یلاعت  يراب  هک  تسا  نیا  دوب ، دـهاوخ  اه 

یم امش  زا  .دیتسه  نم  یقیقح  نازینک  ناگدنب و  امش  .مهد  یم  هدژم  ار  امـش  دوخ ، يوکین  باوث  هب  سپ  دیدرک ؛ قیدصت  ارم  بیغ 
رگا .منادرگب و  اه  نآ  زا  ار  الب  مراب و  یم  مناگدنب  رب  ناراب  امش  هطساو  هب  مشخب و  یم  امش  يارب  مرذگ و  یم  رد  امش  زا  مریذپ و 

....مداتسرف (1) یم  باذع  اه  نآ  رب  دیدوبن ؛ امش 

زا هتفرگ  رب  دنا  هدومرف  هراشا  نادب  نخس  نیا  رد  هچنآ  دنیوگ و  یمن  دوخ  دزن  زا  ینخس  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تسین  یکش 
ياج نیارباـنب  تسا ؛ هدرک  تفاـیرد  یهلا  یحو  زا  زین  ترـضح  نآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  تسا  یمولع 

.دنام دهاوخن  یقاب  يدیدرت  چیه 

هراب نیا  رد  .تسا  هدرک  رفـس  رای  نآ  اب  هزور  ره  دـهع  دـیدجت  دـنک  یم  ینتـسسگان  ار  دـنویپ  نیا  هک  ییاهراک  زا  یکی  نیارباـنب   
نیا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روتـسد  هب  هداهن  نیمز  رب  مامه  ماما  نآ  تحاس  لباقم  رد  بدا  يوناز  زور ، ره  هاگپ  رد  هدـش  شرافس 

: دوش یم  زاغآ  هنوگ  نیا  هک  ییاعد  دشاب ؛ ترضح  نآ  نارای  زا  تسا  دیما  دنک ، نینچ  حبص  لهچ  رگا  هک  دیامن  اوجن  ار  هماندهع 

ِضْرَْألا ِقِراَشَم  ْنِم  َناَک  اَُمْثیَح  َناَک َو  اَمَْنیَأ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ِناَمَّزلا  َبِحاَص  َيَالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(2) ؛  ...ِهَّللا ِشْرَع  َهَنِز  ِهَّللا َو  ِْقلَخ  َدَدَع  مالسلا  َهَّیِحَّتلا َو  ِیناَوْخِإ  يِْدلُو َو  ْنَع  َّيَِدلاَو َو  ْنَع  یِّنَع َو  اَِهلَبَج  اَِهلْهَس َو  اَِهبِراَغَم  َو 

ح15. باب 31 , ص330 , ج1 , همعنلا , مامت  نیدلا و  لامک  قودص , خیش  - 1
.نانجلا حیتافم  یمق ، سابع  خیش  ك.ر : زین  و  ص550 ؛ یمعفک , حابصم  یلع ، نب  میهاربا  یمعفک ، - 2
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  هدرب ، مان  ار  نارظتنم  ياه  تلیضف  یخرب  . 1

.دیهد حرش  ار  نارظتنم  تلیضف  هیجوت  دراوم  زا  دروم  ود  . 2

.دیهد حیضوت  هراب  نیا  رد  .تسا  راظتنا  رصع  ياه  هتسیاب  زا  یکی  نامز  ماما  تخانش  . 3

.دینک هراشا  هراب  نیا  رد  یتیاور  هب  هداد ، حرش  ار  راظتنا  ربص و  نیب  هطبار  . 4

.دیهد حیضوت  نارظتنم ، فیاظو  زا  یکی  هاگیاج  رد  جرف  يارب  اعد  هرابرد  . 5

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1379 ردب ، نارهت ، ینیوزق ، يرئاح  يدهم  دّیس  مجرتم : مراکملا ، لایکم  یناهفصا ، يوسوم  یقت  دمحم  دّیس  . 1

.ش  1381 ییحم ، نارهت ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  یتشآ  یعاجش ، دمحم  . 2

.ش 1385 رصع ، دوعوم  نارهت ، نارظتنم ، فیلکت  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تفرعم  یناتسورس ، یعیفش  میهاربا  . 3

.ش  1385 بیذهت ، مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  نایعیش  فیاظو  داژن ، دّیس  یضر  دّیس  . 4

.ش  1382 رینم ، نارهت ، نارظتنم ، كولس  یمشاه ، ینب  دمحم  دّیس  . 5
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ماع تباین  اربک و  تبیغ  مهدراهچ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

ماع تباین 

هیقف تیالو 

یمالسا ياه  هزومآ  هاگن  زا  تموکح 
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دمآرد شیپ 

تیمکاح ثحب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  نارود  هب  طوبرم  یساسا  مهم و  ساّسح ، ياه  ثحب  زا  یکی 
، هعیش ناهیقف  زا  یخرب  .تسا  هدمآ  دیدپ  یتوافتم  ياه  هاگدید  هعیـش ، ناروشیدنا  نایم  هراب ، نیا  رد  .تسا  نارود  نیا  رد  یمالـسا 
زا يدـنم  هرهب  اب  هورگ ، نیا  .تسا  ریذـپان  باـنتجا  یترورـض  اربک ، تبیغ  نارود  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هک  دـنرواب  نیا  رب 

دنناشوپب و لمع  هماج  مهم  نیا  هب  هتـشاذگ ، شیپ  اپ  دیاب  لداع ، ناهیقف  هک  دنرواب  نیا  رب  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  نانخس 
.دننک يوریپ  تیامح و  وا  زا  ات  تسا  نارگید  رب  درک ، نینچ  اه  نآ  زا  یکی  رگا 

، هدوب مالـسلا  هیلع  موصعم  ياوشیپ  ياه  یگژیو  زا  یمالـسا ، تموکح  ییاـپرب  هک  دـننامگ  نیا  رب  يا  هدـع  تسخن ، هاگدـید  ربارب 
.تسین مه  یلاجم  هک  تسین  یناوت  طقف  هن  هصرع  نیا  رد  ار  نارگید 

اربک تبیغ  نارود  رد  یمالسا  تموکح  ّتیعضو  هب  هدرک ، یسررب  ار  ماع  تباین  ثحب  نکمم ، هزادنا  هب  مینآ  یپ  رد  سرد ، نیا  رد 
(1) .میشاب هتشاد  يا  هراشا 

.میوش روآدای  ار  يا  همدقم  تسا  مزال  میوش ، ثحب  دراو  هک  نآ  زا  شیپ 

یم رب  رد  ار  ییاه  سرد  ای  سرد  دوخ ، تاعوضوم  زا  کی  ره  دراد و  یعیسو  رایسب  هرتسگ  عوضوم ، نیا  رد  ثحب  کش  نودب  - 1
يدنمـشزرا رخاف و  راثآ  هب  ار  نادنم  هقالع  میرذگ و  یم  نآ  زا  هراشا  تروص  هب  طقف  رثا ، نیا  رد  كدنا ، لاجم  لیلد  هب  اّما  دریگ ؛

.میهد یم  عاجرا  تسا  هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  هنیمز  نیا  رد  هک 
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اربک تبیغ 

، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ریفـس  نیمراهچ  تلحر  لاس 329ق و  رد  ارغـص " تبیغ   " نارود نتفای  ناـیاپ  اـب 
زین ترضح  نآ  روهظ  زور  ندیسر  ارف  ات  هتشاد و  همادا  زورما  ات  هک  دش  زاغآ   (1)« همات تبیغ   » فیرش عیقوت  نایب  هب  و  اربک » تبیغ  »

.تفای دهاوخ  همادا 

، تسا هدماین  تایاور  رد  اربک » تبیغ   » حالطـصا هدـش و  ریبعت  هّمات » تبیغ   » اب تایاور  رد  نارود  نیا  زا  دـش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه 
.تسا تدم  زارد  يرگید  هاتوک و  یکی  ترضح ، تبیغ  ود  زا  هک  تسا  هدش  هراشا  تایاور  یخرب  رد  هچ  رگا 

: زا تسا  ترابع  دزاس ، یم  توافتم  تسخن  نارود  زا  ار  نآ  هک  تبیغ  نیا  ياه  یگژیو  یخرب 

.تفرگ دهاوخ  رب  رد  ار  ینالوط  ینامز  تبیغ ، نیا  ارغص ، تبیغ  فالخ  رب  نارود : نیا  تدم  ندوب  نیعمان  ندوب و  ینالوط  . 1

یهاگآ نآ  زا  دـنوادخ  زج  تسا و  صخـشمان  نآ  نایاپ  اّما  دوب ؛ دـهاوخ  دودـحم  اربک  تبیغ  هرود  نآ : ناـیاپ  ندوب  صخـشمان  . 2
.درادن

تبیغ نامز  رد  دوجوم  طابترا  هک  يا  هنوگ  هب  نارود : نیا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  يرهاـظ  طاـبترا  عطق  . 3
.تشاد دهاوخن  دوجو  نارود  نیا  رد  ارغص 

یم تروص  صاخ  باون  هار  زا  ترـضح ، نآ  اب  مدرم  طابترا  هک  ارغـص  تبیغ  نارود  فالخ  رب  نارود : نیا  رد  تباین  ندوب  ّماع  . 4
اب هک  دنتـسه ؛ ترـضح  نآ  ماع  ناـبیان  مدرم ، عجرم  هناـگی  درادـن و  دوجو  صاـخ  تباـین  ترافـس و  رگید  نارود  نیا  رد  تفرگ ،

هفیظو ماع ، بیان  هاگیاج  رد  طیارـش  عماج  نادهتجم  نارود  نیا  رد  .تسا  صیخـشت  لباق  هدـش ، رکذ  تایاور  رد  هک  ییاه  كالم 
.دنراد هدهع  رب  ار  هعماج  هرادا 

روهظ هاگ  هب  هچ  ره  هک  .تسا  متـس  شرتسگ  نارود ، نیا  مهم  ياـه  یگژیو  زا  نیمز : رد  روج  متـس و  تیمکاـح  ندـش  ریگارف  . 5
.دوش یم  هدوزفا  نآ  تدش  رب  دوش  یم  رت  کیدزن 

ياه بیان  هطـساو  هب  مدرم  طابترا  اب  تدم ، هاتوک  نارود  رد  هک  یتسیز  ناهنپ  نیا  هک  دشاب  نیا  همات " تبیغ   " زا دوصقم  دیاش  - 1
.دش لماک  مامت و  تاقالم ، ِرد  ندش  هتسب  زین  صاخ و  تباین  نتفای  نایاپ  اب  دوب ، صقان  تروص  هب  ییاه , تاقالم  زین  هناگراهچ و 
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لیلد هب  اّما  تسا ؛ ناگدـنب  شیامزآ  ناحتما و  اه  نارود  همه  رد  یهلا  ياه  ّتنـس  زا  هچ  رگا  یهلا : ياه  شیامزآ  ندـش  دـیدش  . 6
.دوش یم  رت  يّدج  اه  ناحتما  نیا  روهظ ، هناتسآ  رد  هژیو  هب  دبای ؛ یم  يرتشیب  تدش  اربک  تبیغ  نارود  رد  اه  ناحتما  نیا  ییاه 

.تسا ّتیمها  ياراد  اربک » تبیغ   » نارود ياه  یگژیو  زا  یکی  هاگیاج  رد  ّماع  تباین  نیاربانب   

ماع تباین 

ترضح فرط  زا  ماع » تباین   » ناونع اب  نایعیـش  تیاده  اربک » تبیغ   » زاغآ اب  صاخ و  تباین  و  ارغـص » تبیغ   » نارود نایاپ  زا  سپ   
تسد هب  ماع  یتاصخشم  تافص و  یّلک و  يا  هطباض  ماما ، هک  تروص  نیا  هب  تفرگ ؛ لکش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
تباین هب  دوش و  هتخانش  ماما  بیان  دنک ، قدص  وا  رب  داعبا  همه  رد  تهج و  ره  زا  هطباض  نآ  هک  یصخاش  درف  رصع ، ره  رد  هک  داد 

.دوب دهاوخ  مارح  شفلاخم  بجاو و  شتعاطا  ماما و  نخس  شنخس  دشاب ، هعماج  تسرپرس  ایند ، نید و  رما  رد  وا  زا 

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  لقن  دنچ  یتایاور  هراب  نیا  رد   

رد لیذ  عیقوت  دیسرپ و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زا  اربک  تبیغ  رد  نایعیـش  فیلکت  هرابرد  بوقعی ، نب  قاحـسا  . 1
: دیدرگ رداص  وا  خساپ 

؛(1) مهیلع ِهللا  ُهجُح  اَنَاَو  ْمُکیلَع  یتَّجُح  ْمُهَّنِاَف  اِنثیدَح  ِهاوُر  یِلا  اهیف  اوُعِجراَف  ُهَِعقولا  ُثِداوَْحلا  اَّمَاَو  ...

تّجح ناشیا  دینک ؛ عوجر  ینید ) مولع  نادنمـشناد   ) ام رابخا  نایوار  هب  دیاب  دـهد ، یم  خر  امـش  يارب  هک  ییاهدـماشیپ  رد  اما  و  ...
.منانآ رب  يادخ  تّجح  نم  دنتسه و  امش  رب  نم 

هرقف هب  رتشیب  دـنا ، هدرک  کسمت  تیاور  نیا  هب  هک  يدارفا  رتشیب  .تسا  ماـع  تیـالو  ناـیب  رد  تاـیاور  نیرت  نشور  زا  تیاور ، نیا 
.دنا هتشاد  هجوت  مهیلع ،) ِهللا  ُهجُح  اَنَاَو  ْمُکیلَع  یتَّجُح  ْمُهَّنِاَف   ) نآ مود 

ح 4. باب 45 ، ص 483 ، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش  ح 247 ؛ ص 290 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 1
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: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  . 2

ِهّللا ِدابِع  ِءافَعُِـضل  َنیذِقنُملاَو  ِهَّللا  ِجَجُِحب  ِِهنید  ْنَع  نّیباّذلاَو  ِهیَلَع  نیلاّدـلاَو  ِهَیِلا  نیعاّدـلا  ِءامَلُعلا  َنِم  مُکِِمئاق  ِهَبیَغ  َدـَعب  یقبَی  ْنَمالَول   »
ِءافعُـض ِبوُلق  همزا  َنوُکِـسمی  َنیذـلا  مُهَّنِکلِو  ِهللا  ِنید  ْنَع  َّدـَتِْرا  َِّالا  ٌدَـحَا  یَِقب  اـَمل  ِبِصاوَّنلا  حاـخف  ْنِمَو  ِِهتَدَرَمَو  سیلبِا  ِكاَّبُـش  ْنِم 

؛(1) َّلَجَوَّزَع ِهللاَدنِع  َنُولَضفَالا  مُه  َکئلُوا  اهناّکُس  ِهَنیفَّسلا  بِحاص  ُکِسُمی  امَک  ِهعیشلا 

عافد وا  نید  زا  دنوش و  یم  نومنهر  وا  يوس  هب  دـننک و  یم  توعد  وا  يوس  هب  امـش ، مئاق  تبیغ  زا  سپ  هک  ینادنمـشناد  دوبن  رگا 
نید زا  هک  نیا  زج  دنام ، یمن  یقاب  يدحا  دنهد ، یم  تاجن  یناطیـش  ياهدیرم  ناطیـش و  ياه  ماد  زا  ار  ناوتان  ناگدنب  دننک و  یم 

هب ار  یتشک  مامز  اه ، ناولم  هک  هنوگ  نامه  دـنریگ ؛ یم  تسد  هب  ار  افعـض  لد  مامز  نادنمـشناد ، نیا  یلو  دـندش ؛ یم  دـترم  ادـخ 
.دنتسه نیرترب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دزن  اه  نیا  .دننک  یم  ظفح  گرم  رطخ  زا  ار  یتشک  ياه  نیشنرس  دنریگ و  یم  تسد 

: تسا هدومرف  اه ، نآ  ربارب  هعماج  تیلوؤسم  اه و  نآ  ياه  یگژیو  نیتسار ، ناهیقف  هرابرد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  . 3 

(2) ؛  ...ُهوُدِّلَُقی ْنَا  ِماوَْعِللَف  ُهالوَم  ِرمَِال  ًاعیطُم  ُهاوَِهل  ًاِفلاُخم  ِِهنیِدل  ًاِظفاح  ِهِسْفَِنل  اِنئاَص  ِءاهَقُفلا  َنِم  َناک  ْنَم  اّمَاَو  ...

ادخ رما  دزرو و  تفلاخم  دوخ  سفن  ياوه  اب  دننک  ظفح  ار  دوخ  نید  دنشاب و  ّطلـسم  دوخ  سفن  رب  هک  ناهیقف  زا  کی  ره  اما  و  ... 
.دنیامن دیلقت  وا  زا  تسا  بجاو  ناگمه  رب  دنک ، تعاطا  ار 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  تسا ، فورعم  هلظنح » نبرمع  هلوبقم   » هب هک  ار  یتیاور  یسوط  خیـش  قودص و  خیـش  ینیلک ، موحرم  . 4 
: دنا هدرک  لقن  لیذ  نومضم  هب 

َفَرَعو انِمارَحَو  اِنلالَح  یف  َرَظَنو  انَثیدَح  يَوَر  ْدَق  ْنَّمِم  ْمُکنِم  َناک  ْنَم  ...

ص 223. رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ , یفاص  ص 455 ؛ ص 18 و ج 2 ، ج 1 ، جاجتحا ، یسربط , - 1
ح 33401. ص 131 ، ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  رح ، خیش  یلماع ، - 2

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 276 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_239_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_239_2
http://www.ghaemiyeh.com


240 ص :

(1) ؛  ...ًامکاح مُْکیَلَع  ُُهتلَعَج  دق  ّینِاَف  ًامَکَح  ِِهب  اوَضْرَْیلَف  انَماکْحَا 

تموکح هب  ار  وا  دنادب ، ار  ام  ماکحا  دشاب و  رظن  بحاص  ام  مارح  لالح و  رد  دنک و  تیاور  ار  ام  ثیدـح  هک  امـش  زا  مادـک  ره  ...
 . ...مداد رارق  مکاح  امش  رب  ار  وا  نم  هک  دننیزگرب 

زا ار  مالسا  سدقم  نید  اربک ، تبیغ  لوط  رد  هک  دنتسه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ماع  نابیان  نیمه  یتسار  هب 
راوتـسا تسرد ، اهرواب  ساسا  رب  ار  نایعیـش  ياه  لد  دـنا و  هدرک  نایب  ناناملـسم  يارب  ار  زاین  دروم  لـیاسم  هدومن ، ظـفح  فارحنا 

هب ات  ارغـص  تبیغ  رخاوا  زا  هعیـش  ناهیقف  ناثدحم و  ریذپان  یگتـسخ  شالت  تدهاجم و  اب  فلتخم ، ياه  تیقفوم  مامت  .دـنا  هتخاس 
.تسا هدومن  نیمضت  ار  عّیشت  ییایوپ  یباداش و  تایح و  هدوب و  زورما 

: تسا هتشون  نینچ  هیقف » تیالو   » هشیدنا زورب  و  ماع » تباین   » یگنوگچ هرابرد  رصاعم ، ناروشناد  زا  یکی 

و هلظنح " نب  رمع   " تایاور لاثما  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  يزاکترا و  روط  هب  دنتشادن ، تموکح  لیکـشت  هب  يدیما  هک  ینامز  ات  نایعیش ،
، عقاو رد  دـندرک و  یم  فرطرب  دالب  ياهقف  هب  عوجر  اب  ار  وخ  هرمزور  ياهزاین  هسدـقم ،" هیحان  زا  رداص  عیقوت   " و هجیدـخ " وبا  "

نامز رد  صاخ » باون  » ربارب رد   ) دندرمش یم  فیرـشلا »  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ماع  باون   » ار طیارـش  دجاو  ياهقف 
يّدج تروص  هب  اربک  تبیغ  نامز  رد  هیقف  تیالو  هلأسم  دنتفای ، يرادتقا  هعیش  ماکح  زا  یـضعب  هک  یماگنه  زا  یلو  ارغـص ؛) تبیغ 

دندیشوک ناشتموکح  نداد  هولج  عورشم  يارب  هعیش  نیطالـس  ماکح و  اه ، هدوت  نایم  رد  ثحابم  نیا  شرتسگ  اب  دش و  حرطم  يرت 
يارب ار  اه  تصرف  نیا  مه  اهقف  ًالباقتم  دنتفرگ و  یم  هزاجا  نانآ  زا  ًامـسر  یهاگ  یتح  دنروآ و  تسد  هب  ار  گرزب  ياهقف  تقفاوم 
نداد لیوحت  هب  رضاح  یناطلس  چیه  يرصع ، چیه  رد  ًارهاظ  یلو  دندرمش ؛ یم  منتغم  عّیـشت  بهذم  جیورت  یمالـسا و  فراعم  رـشن 

اب عقاو  رد  تسا و  هتشادن  یتردق  نینچ  هب  نتفای  تسد  هب  يدیما  مه  یهیقف  چیه  هک  نانچ  هدوبن ؛ طیارش  دجاو  هیقف  هب  تردق 

ح 6. ص 218 ، ج 6 ، بیذهت ، یسوط ، خیش  ح 10 ؛ ص 67 ، ج 1 ، یفاک ، ینیلک , خیش  - 1
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هرابرد قیقد  ياه  یـسررب  هب  زاین  تفاـی و  ققحت  هملک  یعقاو  ياـنعم  هب  هیقف  تیـالو  ًـالمع  هک  دوب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ 
(1) .تشگ راکشآ  نآ  عورف  ینابم و 

.مینک یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  اه  ثحب  یخرب  هب  هدرشف  تروص  هب  اج  نیا 

هیقف تیالو 

هراشا

هک يا  هنوـگ  هب  تسا ؛ یعیـش  هعماـج  لـیاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  ددرگ ، یم  زاـب  هقف  زاـغآ  هب  نآ  هنیـشیپ  هک  هیقف » تیـالو   » هلأـسم
.تسا هدروخ  هرگ  نآ  اب  رصاعم  نارود  هژیو  هب  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ناوریپ  یسایس  هشیدنا 

انب گرتس  رواب  نیا  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  مان  هب  یمالـسا  تما  رد  یعامتجا  لّوحت  نیرت  گرزب  رـصاعم  نارود  رد  هک  اجنآ  زا   
.تسا ریذپان  بانتجا  يرورض و  يرما  نآ ، هرابرد  ثحب  هدش ،

یّقرتم لصا  دـنمجرا و  رّکفت  نیا  زا  هتـساخرب  یناهج ، رابکتـسا  یهاوخ  هدایز  اب  هلباـقم  يزیتس و  ملظ  داـیرف  هناـگی  رگید ، يوس  زا 
نیا هب  نتخادرپ  ّتیمها  دوـخ ، نیا  .تسا  هتـشاد  یپ  رد  یناـهج  رابکتـسا  نارگمتـس و  فرط  زا  ار  یناوارف  ياـه  ینمـشد  هک  تسا 

.تسا هتخاس  نادنچود  ار  ثحب 

هعیش ياهرواب  رد  هیقف  تیالو  هاگیاج 

« یلو  » .دوش یم  هدناوخ  واو »  » حـتف رـسک و  هب  تسا و  هدـش  هتفرگ  یلو »  » هملک زا  يوغل ، هاگن  زا  هک  تسا  یبرع  يا  هژاو  تیالو » »
رد هژاو  نیا  ور ، نیا  زا  دشاب ؛ ود  نآ  نایم  يا  هلـصاف  هک  نآ  نودب  رگید ؛ زیچ  یپ  رد  تسا  يزیچ  ندمآ  يانعم  هب  برع ، تغل  رد 

« يونعم برق   » یناعم نیا  همه  كرتشم  هجو  هک  هدش  لامعتسا  یتسرپرـس »  » و ریغ » رما  يّدصت  «، » يوریپ «، » يرای «، » یتسود  » یناعم
.تسا

.دراد يرتشیب  یناوخمه  دوش ، یم  هدارا  هیقف  تیالو  زا  هچنآ  اب  يرگید ، راک  رد  فّرـصت  یتسرپرـس و  يانعم  یناـعم ، نیا  ناـیم  زا   
.دوش یم  بوسحم  رما  نآ  یلو »  » و الوم »  » هتفای و تیالو  نآ  رب  دوش ، یم  يراک  راد  هدهع  هک  یسک 

.اهزرم زا  جراخ  رد  هیقف  یلو  تارایتخا  هلاقم  ش1 ، یمالسا ، تموکح  همانلصف  یقت ، دمحم  يدزی ، حابصم  - 1
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.دراد فّرصت  ریبدت و  یتسرپرس ، يانعم  رب  تلالد  یلاو ) ّیلوتم و  تیلوت ، یلو ، دننام   ) نآ ياه  هشیر  مه  تیالو و  هملک  نیاربانب ،  

مهف و ملع و  هبلغ  يانعم  هب  هک  هدش  هتفرگ  هقف  هشیر  زا  دراد و  قیقد  قیمع و  یمهف  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  تغل ، رد  هیقف »  » هژاو
مهیلع ناموصعم  نانخس  نآرق و  تایآ  زا  ار  یعرـش  ماکحا  دناوتب  هک  تسا  یـسک  هیقف  حالطـصا ، رد  .تسا  يزیچ  هرابرد  كاردا 

.دنک جارختسا  طابنتسا و  مالسلا 

هیقف تیالو  هلدا 

.تسا تباث  ثیداحا  تایاور و  هار  زا  مه  لقع و  هار  زا  مه  هیقف » تیالو  »

یم يا  هراشا  یلقع  لیلد  هب  رـصتخم  تروص  هب  اج  نیا  دش ، هراشا  هراب  نیا  رد  تایاور  یخرب  هب  ماع  تباین  شخب  رد  هک  اج  نآ  زا 
.مینک

لیکـشت تسین و  ریذـپ  ناـکما  مالـسلا  هیلع  موصعم  ياوشیپ  هب  یـسرتسد  تبیغ ، رـصع  رد  دـش ، داـی  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه   
ای میراد : ور  شیپ  هار  هس  روظنم ، نیدـب  دریگب ؛ هدـهع  رب  ار  تموکح  تیالو و  يدرف  دـیاب  نیارباـنب  تسا ؛ يرورـض  مه  تموکح 

.ار لداع » هیقف  تیالو   » ای لداع » ریغ  هیقف   » ای میریذپب  ار  هیقف » ریغ  تیالو   » هک نیا 

تموکح لیکـشت  اج  نیا  هک  ارچ  تسین ؛ تموکح  تیالو و  هتـسیاش  لداع » ریغ  هیقف   » و هیقف » ریغ   » دـنک یم  مکح  ناسنا  ره  لـقع 
دریگ هدهع  هب  ار  رما  نیا  مامز  يدرف  دـیاب  نید ، ماکحا  يارجا  یمالـسا و  تموکح  ندرک  هدایپ  يارب  تسا و  ثحب  دروم  یمالـسا 

دهعتم راگزیهرپ و  لاح ، نیع  رد  دنادب و  مه  ار  تموکح  هرادا  هویـش  هدوب و  انـشآ  یـساسا  فرژ و  روط  هب  یمالـسا  ماکحا  هب  هک 
تموکح هرابرد  طقف  هن  هک  نیا  نآ ، رب  نوزفا  .دـنکن  دوخ  یناطیـش  لایما  یناسفن و  ياه  هتـساوخ  يادـف  ار  تموکح  رما  ات  دـشاب ،
نیاربانب دنرادن ؛ ار  يرادمامز  یگتسیاش  نانارسوه  نابلط و  هاج  نالهاج ، دنک  یم  مکح  لقع  یتموکح ، ره  هرابرد  هکلب  یمالـسا ،
تالامک تیریدم و  ریبدـت و  تلادـع و  اوقت و  زا  هدوب و  هاگآ  دوخ  نامز  یعامتجا  یـسایس  عاضوا  یمالـسا و  ماکحا  هب  هک  یهیقف 

.تسا نارگید  زا  رت  هتسیاش  تموکح  يارب  دشاب ، رادروخرب  مزال 
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هیقف یلو 

، رابخا قبط  .دشاب  مدرم  نایم  یعامتجا  تلادع  هدننک  رارقرب  ینید و  ياه  تسایس  هب  ملاع  هک  تسا  یسک  هیقف » یلو  ، » حالطصا رد 
مهیلع ناماما  زا  سپ  ادخ  قلخ  نیرتهب  هدوب ، لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  نوچمه  ادخ و  ربمایپ  نیـشناج  ناربمایپ و  ثراو  مالـسا و  ژد  وا 

(1) .تسا نارادمامز  رب  مکاح  هدوب و  وا  تسد  هب  اهروتسد ، ماکحا و  روما و  يراجم  .تسا  مالسلا 

زا یهقف  نوگانوگ  باوبا  رد  تسخن ، زور  زا  ناهیقف  تسا  هدش  ببس  نآ  یهقف  هبنج  یلو  دراد ؛ یمالک  هشیر  هیقف » تیالو   » هلأسم
سمخ و میانغ و  میـسقت  داهج و  باب  رد  .دـنزاس  نشور  طوبرم  لـیاسم  زا  کـی  ره  رد  ار  هیقف  تیـالو  عوضوم  دـننک و  ثحب  نآ 
دودـح و باـب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـب  نارـصاق و  ناـبیاغ و  لاوما  زین  لاـفنا و  یتسرپرـس  تاـکز و  عـیزوت  نتفرگ و 

نیاربانب ؛(2)  دـنا هدرک  ثحب  نآ  هرتسگ  و  هیقف » تیالو   » هلأسم زا  اهقف  مالـسا ، یماظتنا  ماـکحا  يارجا  قلطم  تاریزعت و  صاـصق و 
: دوش یم  روصت  تیالو  عون  ود  یّلک ، يدنب  میسقت  کی  رد 

ناماما مرکا و  لوسر  دـنوادخ ، نداد  رارق  هب  هک  یتیالو  نامه  تسا ؛ نانمؤم  روما  هرادا  یتسرپرـس و  عون  زا  تیالو ، تسخن : مسق   
.تسا رادروخرب  نآ  زا  لداع  هیقف  تبیغ ، رصع  رد  مالسلا و  مهیلع  موصعم 

ياهراک ماجنا  زا  یلمع  یناوتان  ای  روعـش  مهف و  رد  یهاـتوک  ببـس  هب  هک  تسا  یناـسک  روما  يّدـصت  هب  رظاـن  تیـالو ، مود : مسق 
هب ناـنآ و  فرط  زا  یلو  هک  تسا  مزـال  دـنروآ و  تسد  هب  لـماک  روـط  هب  ار  دوـخ  قـح  دـنناوت  یمن  روـضح ، مدـع  اـی  شیوـخ و 

نونجم هیفس و  ای  ریغـص و  نادنزرف  رب  يردپ  دج  ردپ و  تیالو  .دنک  مادقا  دارفا  نیا  روما  هرادا  یتسرپرـس و  هب  شدوخ  دیدحالص 
(3) .تسا تیالو  مسق  نیا  زا  ییاه  هنومن  ّتیم ، تیالو  مد  یلو  لوتقم  يایلوا  تیالو  دوخ ،

.تسناد مود  مسق  رب  رظان  ناوت  یم  ار  ریز  تایآ  هلمج  زا 

ص 94 102. ج 2 ، لئاسر ، هّرس ,  سدق  ینیمخ  ماما  ك.ر : - 1
.همدقم هیقف ، تیالو  يداهدمحم ، تفرعم ، - 2

ص 118. یمالسا ، تموکح  دمحا ، یظعاو ، - 3
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(1) ؛) ْلتَْقلا ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  (َو 

.دنک يور  هدایز  لتق ، رد  دیابن  وا ]  ] سپ میا ؛ هداد  یتردق  يو  تسرپرس  هب  دوش ، هتشک  مولظم  سک  ره  و 

: هیآ نیا  زین  و 

(2) ؛) لْدَْعلِاب ُهُِّیلَو  ِْللُْمْیلَف  َوُه  َّلُِمی  ْنَأ  ُعیطَتْسَی  ْوَأ ال  ًافیعَض  ْوَأ  ًاهیفَس  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يذَّلا  َناک  ْنِإَف   )

، تلادع تیاعر ]  ] اب دیاب  وا  یلو  سپ  دـنک ، الما  دـناوت  یمن  دوخ  ای  تسا  ناوتان  ای  هیفـس  تسا ، وا  همذ  رب  قح  هک  یـسک  رگا  سپ 
.دیامن الما 

تیالو نافلاخم  یخرب  هک  تسا  هدـش  ییاطخ  أشنم  ود ، نآ  نتـشادنپ  ناسکی  تیالو و  مسق  ود  نیا  نایم  یـساسا  تواـفت  زا  تلفغ 
هک تسا  نآ  هیقف ، تیالو  يانعم  تسا و  نارـصاق  ناروجحم و  رب  تیالو  خنـس  زا  هیقف ، تیالو  دنا  هتـشادنپ  هدش و  راچد  نادب  هیقف 

یعون مزلتسم  هیقف ، تیالو  سپ  تسا ؛ مدرم  میق  هیقف ، یلو  و  دنمّیق ، دنمزاین  روجحم و  ناهیفس  ناکدوک و  نیناجم و  نوچمه  مدرم 
(3) .تسا نانآ  دشر  مدرم و  هب  تناها  ریقحت و 

هک تسا  وا  هقف  عقاو ، رد  .دـناسر  یم  هقف  بوچراـچ  رد  ار  نآ  تیدودـحم  هیقف »  » یناونع فـصو  هب  تیـالو  ندـش  هفاـضا  ًاـساسا   
.تسین راک  رد  یصخش  هدارا  تیمکاح  تیرهاق و  هنوگ  چیه  سپ  وا ، صخش  هن  دنک ، یم  تموکح 

ات تسا  لوؤسم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا  .دوش  یم  نشور  مدرم  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  مالـسا ، رد  يربـهر  ماـقم  تیلوؤـسم  اـج ، نیمه  زا   
تلادـع دـیامن و  نیمأت  نکمم  لکـش  نیرتهب  هب  ار  یناگمه  حـلاصم  ات  تسا ، لوؤسم  مدرم  لـباقم  دـیامن و  ارجا  ًـالماک  ار  ماـکحا 

اج نیا   (4) .دـیاین هاتوک  تیلوؤسم  نیا  رد  زگره  دـنک و  ارجا  ضیعبت  نودـب  هدرتسگ و  تروص  هب  اه و  هنیمز  همه  رد  ار  یعامتجا 
.دیآ یم  شیپ  لداع  هیقف  يربهر  هب  یمالسا  تموکح  ثحب  هک  تسا 

هیآ 33. (: 17  ) ءارسا - 1
هیآ 282. (: 2  ) هرقب - 2

ص 119. یمالسا ، تموکح  دمحا ، یظعاو ، - 3
ص 10 و 11. هیقف ، تیالو  يداهدمحم ، تفرعم ، - 4
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یمالسا ياه  هزومآ  هاگن  زا  تموکح 

هراشا

ياه هقیلـس  اه و  هقالع  عفانم ، اب  دارفا  زا  هک  تهج  نآ  زا  يرـشب  هعماج  .تسا  یعامتجا  ترورـض  کـی  تموکح  هک  تسین  یکش 
.دش دهاوخ  یمظن  یب  جرم و  جره و  ببس  تموکح ، دوبن  .تسا  تموکح  دنمزاین  يرورض  روط  هب  تسا ، هدش  لیکشت  ضراعتم 

يونعم يّدام و  تفرشیپ  رد  نیناوق  يارجا  نیمضت  هعماج و  روما  میظنت  رد  رصنع  نیرت  یساسا  هاگیاج  رد  تموکح ، نآ ، رب  نوزفا   
هب دراد ؛ يا  هژیو  هاگیاج  ینید ، ياه  هزومآ  نایم  رد  نآ  ّتیمها  تموکح و  هلأسم  ور  نیا  زا  دراد ؛ يا  هدـننک  نییعت  شقن  عماوج ،

.تسا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  یمالسا ، تایاور  زا  یهوبنا  هک  يا  هنوگ 

یم دـنوادخ  ياه  تیلوؤسم  هدودـحم  رد  طقف  ار  تموکح  هک  جراوخ  لطاب  هاگدـید  هب  خـساپ  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
: دومرف دنتسناد ،

(1) ؛  ...رِجاَف ْوَأ  ٍَّرب  ٍریِمَأ  ْنِم  ِساَّنِلل  َُّدب  َال  ُهَّنِإ  َو  ...

 . ...راکدب هچ  راکوکین و  هچ  رادمامز ؛ نتشاد  زا  دنریزگان  مدرم  انامه  و  ... 

يا هزادـنا  هب  تموکح ، دوجو  ّتیمها  يرـشب  هعماج  رد  دـهد  یم  ناـشن  تسا و  تموکح  دوجو  ترورـض  هب  رظاـن  شیاـمرف ، نیا 
یعامتجا و جرم  جره و  تیعـضو  زا  رتهب  حـلاصان ، درف  کی  عورـشمان  یـسایس  تیـالو  هنابـصاغ و  تموکح  دوجو  یتح  هک  تسا 
زا یـشخب  دناشوپ و  یم  ار  یعامتجا  ياه  للخ  اه و  صقن  یخرب  هجومان  عورـشمان و  دنچره  تموکح  اریز  تسا ؛ تموکح  نادقف 

.دنک یم  نیمأت  ار  یناسنا  عمتجم  ياه  يدنمزاین 

تموکح هک  نیا  نمـض  نید ، نیاربانب  درک ؛ دهاوخ  تیادـه  يراگتـسر  اه و  یکین  هب  ار  هعماج  راکوکین ، مکاح  هک  تسا  نشور   
نید رادم  رب  حـلاص  ياه  ناسنا  تیمکاح  يریگ  لکـش  رب  ار  دوخ  ياهدـیکأت  نیرتشیب  تسا ، هتفریذـپ  یعامتجا  ترورـض  کی  ار 

.تسا هدش  روآدای 

ار دوخ  نآ ، نوگانوگ  ياهداهن  تلود و  هک  تسا  هتفریذپ  هعماج  هرادا  تسایس و  هصرع  رد  ار  نید  هبناج  همه  تیعجرم  یتموکح 
دهعتم بهذم  نید و  میلاعت  اه و  هزومآ  ربارب 

هبطخ 40. هغالبلا , جهن  مالسلا ،  هیلع  یلع   ماما  - 1
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طباور عاونا  میظنت  تشیعم و  عون  مدرم و  اـب  كولـس  هویـش  نیناوق و  عضو  تامیمـصت و  ریبادـت و  رد  دـننک  یم  یعـس  دـنناد و  یم 
نوزوم و نید  اـب  ار  اـه  نآ  دـنریگب و  ماـهلا  ینید  میلاـعت  زا  یتموکح  نوؤش  نیا  همه  رد  دنـشاب و  هتـشاد  نید  هغدـغد  یعاـمتجا ،

(1) .دننک گنهامه 

مالـسا هب  ار  هنیدـم  فارطا  لیابق  هنیدـم ، هب  ترجه  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نآ  یخیرات ، تیعقاو 
هدوب نینچ  هعقاو  نیا  زا  نیملـسم  ریـسفت  تشادرب و  هرامه  .دروآ  دوجو  هب  یبنلا  هنیدـم  تیزکرم  هب  يداحتا  قافتا و  درک و  توعد 

تماعز يداشرا ، یغیلبت و  فیاظو  تّوبن و  رانک  رد  داد و  لیکشت  تموکح  هنیدم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا 
زا هتفرگ  تأشن  ربمایپ  یسایس  تیالو  تشاد و  یهلا  میلاعت  یحو و  رد  هشیر  يو ، مادقا  نیا  .تشاد  هدهع  رب  زین  ار  نیملسم  یسایس 

: دیامرف یم  دنوادخ  اریز  دوب ؛ یهلا  نامرف  ذیفنت و 

؛» مِهِسُْفنَأ (2) ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  »

.تسا رت ] کیدزن  و   ] رتراوازس ناشدوخ  زا  نانمؤم ، هب  ربمایپ 

: دیامرف یم  زین  و 

(3) ؛ » هَّللا َكارَأ  اِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

.ینک يرواد  تسا ، هتخومآ  وت  هب  ادخ  هچنآ  بجوم ]  ] هب مدرم  نایم  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  نیا  ام 

هچنآ قبط  رب  دهاوخ  یم  وا  زا  دنک و  یم  اطع  ار  نیملسم  رب  تیالو  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هیآ ، ود  نیا  رد  دنوادخ 
زا هک  دهاوخ  یم  نیملـسم  زا  ریز ، هیآ  ود  نیا  دننام  رگید ، تایآ  رد  نینچمه  .دـنک  مکح  مدرم  نایم  تسا ، هتخومآ  وا  هب  نآرق  زا 

.دننک تعاطا  وا 

(4) ؛» لوُسَّرلا اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

.دینک تعاطا  زین ]  ] ار ربمایپ  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

ص 30. یمالسا ، تموکح  دمحا ، یظعاو ، ك.ر : - 1
هیآ 6. (: 33  ) بازحا - 2
هیآ 105. (: 4  ) ءاسن - 3

هیآ 59. (: 4  ) ءاسن - 4
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(1) ؛» ًامیلْسَت اوُمِّلَُسی  َْتیَضَق َو  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  یف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  الف َو   »َ

رواد تسا  فالتخا  هیام  نانآ  نایم  هچنآ  هرابرد  ار  وت  هک  نآ  رگم  دـنروآ ، یمن  نامیا  هک  مسق ! تراگدرورپ  هب  تسین ؛ نینچ  یلو 
.دنروآ دورف  میلست  ِرس  اًلماک  دننکن و  دیدرت ] و   ] یتحاران ساسحا  ناشیاه  لد  رد  يا  هدرک  هک  یمکح  زا  سپس  دننادرگ 

دراد و نآ  میلاعت  نید و  رد  هشیر  ینید ، تموکح  لیکـشت  هب  مالـسا  ردص  ناناملـسم  مادقا  فراعتم ، جـیار و  ریـسفت  نیا  ساسا  رب 
(2) .تسا عورشم  ینید و  ًالماک  یمادقا 

هعیش یسایس  هشیدنا 

: تسناد یسررب  لباق  عطقم  ود  رد  ار  هعیش  یسایس  هشیدنا  ناوت  یم  دش  هتفگ  هچنآ  زا 

مالسلا هیلع  موصعم  ماما  روضح  عطقم  .فلا 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  نارود  .ب 

مالسلا هیلع  موصعم  ماما  روضح  عطقم 

رد هعیش  داقتعا  .تسا  دقتعم  تماما » هیرظن   » هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  یـسایس  تیالو  باب  رد  هعیش 
هعیش .تسا  نآ  زا  رتارف  یسب  دوش و  یمن  هصالخ  تّما  رب  نانآ  یسایس  تیالو  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تلزنم  نأش و  باب 

، یعیرـشت یحو  تفاـیرد  زج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  نوؤش  همه  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هک  تسا  نآ  رب 
راگزومآ هعماـج و  ینید  تیادـه  يونعم و  تیـالو  ياراد  یـسایس ، تیـالو  رب  نوزفا  ناـماما ، نیارباـنب ، دنتـسه ؛ وا  بیاـن  ثراو و 

.دنتسه زین  ینید  قیاقح 

هب هعیش  .تسا  نشور  حیرص و  دحتم و  لماک  روط  هب  موصعم ، ماما  روضح  رصع  رد  یسایس  تیالو  باب  رد  یعیـش  ناملاع  هاگدید 
ییاه تموکح  هّیلک  قحرب ، بهذـم  نیا  .دـناد  یم  موصعم  ماما  تماما  نوؤش  زا  یکی  ار  تّما  تیالو  تسا و  دـقتعم  تماـما  هیرظن 

اب هک 

هیآ 65. (: 4  ) ءاسن - 1
ص 42. یمالسا ، تموکح  دمحا ، یظعاو ، - 2
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یهاگدید فالتخا  یعیش  ناملاع  انبم ، نیا  رد  .دناد  یم  روج  تموکح  هنابصاغ و  دنوش ، یم  لیکـشت  یهلا  ّقح  نیا  نتفرگ  هدیدان 
رصع رد  هعیش  یسایس  هشیدنا  تسا ، یسررب  ثحب و  هتسیاش  هچنآ  .تسا  هدروخ  هرگ  داقتعا  نیا  اب  هعیش  تیوه  ماوق و  اریز  درادن ؛

.تسا تبیغ 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  تبیغ  نارود 

رصع رد  هعیش  یسایس  هشیدنا  اب  زارط  مه  ربارب و  هملک ، قافتا  ینشور و  حوضو و  ظاحل  هب  تبیغ ، رـصع  رد  هعیـش  یـسایس  هشیدنا 
نیا اریز  دنک ؛ یمن  دـیدرت  نانآ  تماما  ناموصعم و  یـسایس  تیالو  هنیمز  رد  زگره  یعیـش ، ملاع  چـیه  .تسین  موصعم  ماما  روضح 

شسرپ .تسا  عّیـشت  هرهوج  هکلب  رظن ، قافتا  کی  ًافرـص  هن  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تماما  .تسا  عّیـشت  زا  جورخ  هلزنم  هب  دیدرت ،
؟ دراد دوجو  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  تبیغ  رصع  رد  یسایس  تیالو  تیفیک  باب  رد  يرظن  قافتا  نینچ  ایآ  هک  تسا  نآ 

ناملاع همه  هب  ار  تباث  صخـشم و  لوق  کی  ناوت  یمن  ینعی  درادن ؛ دوجو  تاهج  همه  زا  يرظن  قافتا  نینچ  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
(1) .دراد دوجو  ییاهرظن  فالتخا  نانآ  نایم  ثحب ، نیا  يایاوز  یخرب  رد  اریز  داد ؛ تبسن  یعیش 

عطق اه  نآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هتخاس  زیاـمتم  نآ  زا  لـبق  اـب  ار  نارود  نیا  ییاـه ، یگژیو  دـش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
راتفگ و زا  يرادرب  هرهب  هب  یهار  هدـیرب ، ناشربهر  اوشیپ و  زا  نیملـسم  هک  تسا  نارود  نیا  رد  .تسا  شیوخ  ماما  اب  مدرم  طاـبترا 

نآ يوس  زا  یشرافس  همان و  دوش و  یمن  هدینش  یمایپ  ترضح  نآ  زا  تسین و  یصاخ  ریفس  هدنیامن و  دنرادن ؛ ترـضح  نآ  رادرک 
(2) .دننیب یمن  دوب  لوادتم  ارغص  تبیغ  نارود  رد  هک  هنوگ  نآ  ترضح 

.تسناد شریذپ  دروم  یقرتم  یلصا  هاگیاج  رد  ار  هیقف " یلو  تموکح   " ناعفادم هاگدید  ناوت  یم  نیاربانب ،  

(. فّرصت اب   ) ص 92 95 یمالسا ، تموکح  دمحا ، یظعاو ، - 1
ص34. اربک , تبیغ  خیرات  دمحم , دّیس  ردص ، ك.ر : - 2
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ییامزآدوخ

.دیهد حیضوت  ار  نآ  هدرک ، نایب  مکاح  دوجو  ترورض  هرابرد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شیامرف  . 1

.دیهد حیضوت  تسیچ ؟ اربک  تبیغ  اب  ارغص  تبیغ  توافت  نیرت  مهم  . 2

.دینک هراشا  هنیمز  نیا  رد  تیاور  ود  هب  تسا ؟ انعم  هچ  هب  ماع  تباین  . 3

.دیهد حیضوت  هعیش  گنهرف  رد  هیقف  تیالو  هاگیاج  هرابرد  . 4

ار نآ  هدرک ، هراشا  .تسا  هدرک  اطع  ار  نیملـسم  رب  تیالو  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  نآ ، رد  هک  هیآ  ود  هب  . 5
.دیهد حرش 

===

شهوژپ يارب  عبانم 

.ش  1379 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  نارهت ، هیقف ، تیالو  ینیمخ ، ماما  . 1

.ش  1379 غوبن ، مق ، تبیغ ، رصع  رد  هیقف  تیالو  ینارهت ، یلاجر  اضر  یلع  . 2

.ش  1377 یمالسا ، مق ، هیقف ، تیالو  نوماریپ  یقیقحت  يرهاط ، هللا  بیبح  . 3

.ش 1379 ءارسا ، مق ، تلادع ، تهاقف و  تیالو  هیقف  تیالو  یلمآ ، يداوج  هللادبع  . 4

.ش 1382 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  مداخ  مق ، هنامیکح ، تموکح  تیالو  یناجیرال ، يروصنم  لیعامسا  . 5
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تّیودهم یسانش  باتک  مهدزناپ : سرد 

هراشا

: تفرگ میهاوخ  ارف  سرد  نیا  رد  هچنآ 

: ياه باتک  اب  ییانشآ 

.یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  ّتیودهم ، تماما و  . 1

.ردص نیدلا  ردص  دیس  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  . 2

.ردص دمحم  دّیس  اربک ، تبیغ  خیرات  . 3

.یناهفصا يوسوم  یقتدمحم  ازریم  مالسلا ،  هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  لایکم  . 4

.یسلجم رقاب  دمحم  همالع  راونالاراحب ،) دلج 13  همجرت   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  . 5

.نارگید ییاقآ و  دّیس  روپ  تبیغ ، رصع  خیرات  . 6

.نیسحدمحم مساج  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  . 7

.نامیلس لماک  صالخلا ،) موی  همجرت  ییاهر (  راگزور  . 8

.هداز رافغ  یلع  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  . 9

.یضترم رفعج  دیس  دقن ، يوزارت  رد  ارضخ  هریزج  . 10
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دمآرد شیپ 

يوس زا  ّتیودـهم  ياه  باتک  راشتنا  رب  يّدـج  تراظن  مدـع  ییوس و  زا  ّتیودـهم  ثحابم  زا  نوزفازور  شیاتـس و  لـباق  لابقتـسا 
نودب ربتعم و  عبانم  ییاسانش  يارب  ار  مزال  یهاگآ  دنتسه ، دنمشزرا  هصرع  نیا  رد  هعلاطم  دنم  هقالع  هک  يدارفا  ات  دبلط  یم  رگید ،

.دنروآ تسد  هب  لاکشا 

.تسا هنیمز  نیا  رد  ربتعم  ياه  باتک  یفرعم  دیامن ، يدنمشزرا  کمک  هصرع  نیا  نادنم  هقالع  هب  دناوت  یم  هک  ییاه  هار  زا  یکی   
؛ دـنرادروخرب مزال  ماکحتـسا  زا  نآ ، بلاطم  بلغا  مک  تسد  ای  دنتـسه  شریذـپ  لباق  راوتـسا و  ییاوتحم  ياراد  هک  ییاـه  باـتک 

.(1) مینک هراشا  تسد  نیا  زا  ییاه  باتک  زا  یخرب  هب  سرد ، کی  رد  میدید  بسانم  نیاربانب 

هک تسا  ببـس  نادب  هکلب  تسین ؛ اه  نآ  رد  جردنم  بلاطم  لماک  دـییأت  يانعم  هب  اه  باتک  نیا  یفرعم  تسا  يروآدای  هب  مزال  - 1
.دنتسه هدافتسا  لباق  رتشیب  ییاه  لیلد  هب  رگید ، ياه  باتک  اب  هسیاقم  رد 
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تّیودهم تماما و 

.تسا هعیش  رصاعم  دیلقت  عجارم  زا   (1) یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  خیش  هللا  تیآ  شالت  اه  لاس  لصاح  دنمشزرا ، رثا  نیا 

هتـشر هب  هصاخ » هماع و  تماما  تیالو و   » هرابرد نوگانوگ  ياه  تصرف  اه و  تبـسانم  رد  هک  تسا  یتالاقم  هعومجم  باـتک ، نیا   
.دوب هدیسر  پاچ  هب  یلقتسم  ياه  باتک  تروص  هب  نآ  زا  شیپ  هدمآ و  رد  ریرحت 

دلج تماما و  نیداینب  ثحابم  هرابرد  تسخن ، دلج  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  دلجم  ود  رد  لاس 1380  رد  میظنت  زا  سپ  هعومجم ، نیا   
.تسا ّتیودهم  ثحابم  هژیو  مود 

.تسا رارق  نیدب  باتک  نیا  تسخن  دلج  بلاطم  نیوانع   

تیالو ینیوکت ، تیالو  ولغ ، كرـش و  زا  زیهرپ  دیحوت و  نوچ  ییاه  ثحب  هب  هلاقم ، نیا  رد  یعیرـشت : تیالو  ینیوکت و  تیالو  . 1
.تسا هدش  هتخادرپ...و  یعیرشت ،

رد تماما و  ماظن  رد  مالـسا ، رد  ایبنا ، تالاسر  رد  دـیحوت  یلجت  هرابرد  ثحب  هب  هلاـقم ، نیا  رد  تماـما : ماـظن  رد  دـیحوت  یلجت  . 2
.تسا هدش  هتخادرپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تماما 

هب تبـسانم ، هب  هدـش و  هجوت  تسا ، طوبرم  ماـما  تفرعم  تخانـش و  هب  هک  یتاـعوضوم  هب  هلاـقم ، نیا  رد  ماـما : تفرعم  نوماریپ  . 3
.تسا هدش  هتخادرپ  زین  ماما  تعاطا  بوجو  ریدم و  زکرم و  هب  هعماج  زاین  نوچ  ییاه  ثحب 

رد ار  دوـخ  یلیـصحت  لـحارم  .هدوـشگ  ناـهج  هـب  هدـید  ناـگیاپلگ  رد  لوـالا 1337ق  يداـمج  هدزوـن  رد  دـنمجرا  ملاـع  نـیا  - 1
, يدرجورب ردــص , تّـجح , يراـسناوخ , ماـظع :  تاـیآ  نوـچ  يدــیتاسا  یملع  نـمرخ  زا  درک و  يرپـس  فـجن  مـق و  ناـگیاپلگ ,

ردپ فرشا و  فجن  رد  يزاریـش  مظاک  دمحم  خیـش  یمظاک و  یلع  دمحم  خیـش  یناگیاپلگ , نیدلا  لامج  دیـس  مق , رد  یناگیاپلگ 
هللا هیقب  ترضح  هب  ار  اه  نآ  زا  یتمسق  هک  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  دنمشزرا  رثا  دودح 80  .دیچ  هشوخ  ناگیاپلگ  رد  شراوگرزب 

ص185) دیواج , لعشم   ) .تسا هداد  صاصتخا  مالسلا  هیلع   

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 290 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12373/J2/AKS BARNAMEH/#content_note_253_1
http://www.ghaemiyeh.com


254 ص :

.تسا هدش  هراشا  اه  تموکح  عاونا  نآ ، یپ  رد  ماما و  يانعم  یسررب  هب  شخب ، نیا  رد  يربهر : تماما و  ماظن  . 4

تسا و هدش  هجوت  اوتحم  هاگدید  زا  هچ  دنـس و  هاگدید  زا  هچ  هبدن  ياعد  هرابرد  ییاه  یـسررب  هب  شخب ، نیا  رد  تیالو : غورف  . 5
.تسا هدش  هداد  خساپ  هدش ، حرطم  فیرش  ياعد  نیا  هطبار  رد  هک  اه  شسرپ  یخرب  هب  زین  نایاپ  رد 

ثحب هب  طوبرم  تاعوضوم  هب  دـیآ  یم  رامـش  هب  تسخن  دـلج  ینایاپ  شخب  هک  هلاقم  نیا  رد  تکرح : تمواقم و  لـماع  راـظتنا  . 6
.تسا هدش  هتخادرپ  راظتنا 

تسا نینچ  مود  دلج  ياه  هتشون  ناونع 

؛  فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناهج  یگتسباو  . 1

؛ شخب تاجن  هدیقع  . 2

؛ ّتیودهم تلاصا  . 3

: تسا رارق  نیا  زا  یخرب  هک  هدرک  یسررب  ثحب و  تهج  هد  زا  ار  ّتیودهم  هدیقع  ياه  تلاصا  هلاقم ، نیا  رد   

.نآ ناکما  ندوب  لوقعم  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 

.یقطنم لوقعم و  ینابم  رب  اکتا  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 

.تقلخ ملاع  ننس  ترطف و  اب  تقفاوم  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 

.ینامسآ نایدا  ناربمایپ و  ياه  تراشب  رب  نآ ، ندوب  ینتبم  اه و  تما  لوبق  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 

.میرک نآرق  تایآ  رب  نآ  يانتبا  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 

.رتاوتم ربتعم و  ثیداحا  رب  يانتبا  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 

.تنس لها  هعیش و  عامجا  ناناملسم و  قافتا  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 

.اه تمارک  اه و  هزجعم  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 

.یتسرپ اتکی  دیحوت و  رب  نآ  يانتبا  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 

.مالسا بالقنا  ندناسر  رمث  هب  تلادع و  يرارقرب  لمع و  رد  نآ  شقن  تهج  زا  ّتیودهم  تلاصا 
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.تسا هدش  هتخادرپ  ...کسفن » ینفرع  مهللا   » ياعد هرابرد  ثحب  هب  هدمع ، تروص  هب  راتشون  نیا  رد  ادخ : تجح  تفرعم  . 4

هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هب  ثیداـحا  زین  دـیجم و  نآرق  ياـه  تراـشب  هب  هلاـقم  نیا  رد  ناـما : نما و  دـیون  . 5
.تسا هدش  هراشا  فیرشلا 

یگنوگچ تماما ، ماظن  رارمتسا  نوچ  یثحابم  هب  خساپ  شسرپ و  نمض  رد  هعومجم ، نیا  ینایاپ  شخب  رد  شـسرپ : هد  هب  خساپ  . 6
نارود رد  ترـضح  نآ  ناکم  رگناریو ، ياه  حالـس  رب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يزوریپ  یگنوگچ  دودـعم ، نارای  اـب  ناـهج  ریخـست 

دـیدج و ملع  تاـیاور و  تاـیآ و  زا  هدافتـسا  اـب  هدوـمن  یعـس  هدرک و  یـسررب  دـقن و  ار  اـه  نآ  رگید ، یتاـعوضوم  اربـک و  تبیغ 
.دهد یقطنم  لوقعم و  خساپ  اه  شسرپ  هب  ینالقع  ياه  لالدتسا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا 

ّتنس لها  یثیدح  عبانم  زا  يریگ  هرهب  اب  رثا ، نیا  رد  يو  .تسا  هعیش  گرزب  نادنمـشناد  زا  باتک ، فلؤم  ردص ، نیدلا  ردص  دّیس 
لقن هب  عوضوم ، رب  رظاـن  تاـیآ  رب  يرورم  اـب  هتخادرپ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  طوبرم  تاـعوضوم  هب 

.دزادرپ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بسن  هب  طوبرم  تایاور 

هچنآ فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رظتنم  يدهم  زا  يا ، هناتـسود  سلجم  رد  : » دسیون یم  همدـقم  رد  فیلأت  هزیگنا  هرابرد  يو   
نیا رد  تنس ، لها  ناردارب  : » دنتشاد راهظا  سلجم ، رد  نارظاح  یخرب  .دمآ  نایم  هب  نخس  دندقتعم ، نادب  باب  نیا  رد  هیماما ، هعیش 
يا هتشون  نانآ ، نادنمشناد  هدش و  دراو  دشاب ، هعیـش  ثیداحا  قفاوم  هک  یثیداحا  نانآ ، قیرط  زا  ایآ  دنراد ؟ يا  هدیقع  هچ  عوضوم 

»؟ ریخ ای  دنراد 

يدایز تافیلأت  باب ، نیا  رد  ناـنآ  ياـملع  دـش و  دراو  هرتاوتم  هکلب  هضیفتـسم ، ثیداـحا  ّتنـس ، لـها  قیرط  زا  : » متفگ خـساپ  رد   
اب نانآ ، تافیلأت  هب  هتفای و  جاور  نانآ  نایم  دنا و  هتفرگ  دوخ  ناگتشذگ  زا  هک  دنراد  زین  یتاداعبتسا  تاشقانم و  یضعب  هتبلا  .دنراد 

«. تسا هدرک  تیارس  ریبعت ، رد  فالتخا 
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، هلأسم نیا  هب  نتخادرپ  : » متفگ دیـسیونب »؟ یباتک  عوضوم  نیا  رد  دراد  ناـکما  امـش  يارب  : » دـنتفگ سلجم  رد  نارـضاح  زا  یـضعب 
«. میراد دیدش  زاین  هملک  تدـحو  هب  ام  هک  نامز  نیا  لثم  هژیو  هب  مدنـسپ ؛ یمن  ار  نیا  دوش و  یم  فطاوع  ندـش  راد  هحیرج  ببس 

«. درادن لاکشا  یمالسا ، قالخا  بادآ و  زا  ندشن  جراخ  هرظانم و  بادآ  ظفح  اب  یملع  ثحب  : » دنتفگ

هب طوبرم  ثیداـحا  دوب ، سرتسد  رد  هک  ییاـه  باـتک  هعلاـطم  زا  سپ  هاـگ  نآ  .مراـگنب  یباـتک  باـب ، نیا  رد  متفریذـپ  ور  نیا  زا   
.مدروآ نیوانع  زا  کی  ره  ریز  ار  نآ  هتشاد ، تلالد  ناونع  دنچ  رب  یثیدح  رگا  .مدرک  يروآدرگ  بسانم ، ناونع  لیذ  ار  عوضوم 

، دوب مّلسم  اه  نآ  رابتعا  هک  یطوطخم  راثآ  ای  دوب ، هدیسر  عبط  هب  ّتنـس  لها  ياه  هناخپاچ  رد  هک  ییاه  باتک  رب  تایاور ، لقن  رد 
لها ياه  باتک  زا  هک  مروآ  درگ  یبلاطم  متـشاد  تیانع  .مدرکن  لقن  ناریا ، رد  هدش  پاچ  ياه  باتک  زا  یکدنا  زج  مدرک و  افتکا 
لقن ثیدح  دنا ، هدرک  لقن  ّتنس  لها  قیرط  زا  ار  يوبن  ثیداحا  هک  یعیش  عبانم  هعیش و  ياملع  زا  .دشاب  نانآ  دامتعا  دروم  ّتنس و 

یـضعب يادا  ببـس  هب  یمظاک ، ردـص  نسح  فیلأـت  هیرفعجلا ، دـیاقع  حرـش  یف  هیوسوملا  رردـلا  باـتک  زا  يرادـقم  رگم  مدرکن ،
.بلاطم دییأت  قوقح و 

رب متسیرگن و  حلاص  فلـس  نانخـس  ثیداحا و  هب  فاصنا  هدید  هب  نم  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  : » دیوگ یم  همدقم  نایاپ  رد  فلؤم ،
«. مزاس قبطنم  لیلد  اب  ار  دوخ  داقتعا  هک  مدرک  یشم  هیور  نآ 

: تسا هدمآ  درگ  رارق  نیدب  لصف  تشه  رد  باتک ، نیا   

هللا یلص  ربمایپ  ّتنس  نآرق ، رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  رب  هک  تسا  ییاه  تراشب  هرابرد  لوا : لصف   
.تسا هدش  دراو  رثن  ای  مظن  بلاق  رد  نادنمشناد ، ناگرزب و  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نانخس  ملس ، هلآ و  هیلع و 

هدوب صخشم  يو  هداوناخ  فیرش و  تیب  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تما  زا  برع و  رظتنم ، يدهم  مود : لصف 
.دنراد تلالد  نیا  رب  يرایسب  دهاوش  و 

...و تاحالصا  تموکح ، تعیب ، تواضق ، شناد ، هلضاف ، تاکلم  ینطاب ، يرهاظ و  ياه  یگژیو  رد  موس : لصف 

...و دنوادخ  دزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تلزنم  ماقم و  رد  مراهچ : لصف 
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...و فیرش  رمع  لوط  ردام ، ردپ ، مان  هینک ، بقل ، مسا ، نییعت  تدالو ، رد  مجنپ : لصف 

...و تبیغ  نامز  رد  شترضح  زا  مدرم  يدنم  هرهب  یگنوگچ  تبیغ ، تلع  تبیغ و  لحم  تبیغ ، یگنوگچ  رد  مشش : لصف 

...و روهظ  هناتسآ  رد  ناهج  یمومع  عاضوا  روهظ ، ینیمز  ینامسآ و  ياه  هناشن  رد  متفه : لصف 

...و ناگدننک  تعیب  رامش  تعیب ، روهظ ، لحم  روهظ ، نامز  نییعت  زا  یهن  جرف ، راظتنا  تلیضف  متشه : لصف 

اربک تبیغ  خیرات 

دمحم دیـس  طسوت  يربکلا  هبیغلا  خـیرات  ناونع  اب  یبرع  نابز  هب  نآ ، لصا  هک  تسا  یمالک  یخیراـت و  یباـتک  اربک ، تبیغ  خـیرات 
.تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ردص 

، نآ یلک  ناونع  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  ییاه  شهوژپ  هتـشر  زا  هعومجم  نیمود  رثا ، نیا   
: تسا شخب  هس  و  اربک » تبیغ   » فیرعت هرابرد  يراتفگشیپ  ياراد  باتک ، نیا  .دشاب  یم  يدهملا  مامالا  هعوسوم 

: تسا لصف  جنپ  ياراد  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یصخش  یگدنز  خیرات  لوا : شخب 

رد هک  ییاهراک  اربک و  تبیغ  نامز  رد  ماما ، یمالسا  فیلکت  .فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  يداینب  زار  . 1 
؛ دهد یم  ماجنا  تدم  نیا 

؛ ترضح نآ  یصوصخ  یگدنز  . 3 

؛ اربک تبیغ  لوط  رد  شیاهرادید  . 4 

.دیفم خیش  هب  وا  ياه  همان  . 5 

: تسا لصف  هس  ياراد  هک  اربک  تبیغ  راگزور  رد  تیناسنا  خیرات  مود : شخب   

؛ هدنیآ ییوگشیپ  هب  طوبرم  رابخا  یسررب  . 1 

؛ اه ییوگشیپ  رب  لمتشم  يرابخا  . 2 

.اربک تبیغ  رصع  رد  یمالسا  فیلکت  . 3 
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: تسا لصف  ود  ياراد  هک  نآ  ياه  هناشن  روهظ و  طیارش  موس : شخب   

؛ ربهر داجیا  هژیو  يزیر  همانرب  روهظ ، طیارش  . 1 

، هزادـنا زا  شیب  اـه  هزجعم  نداد  يور  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  خـیرات  رد  هک  ییاهدادـیور  یّلک ، شور  نییعت  روـهظ : ياـه  هناـشن  . 2 
.روهظ میالع  مظنم  یلک و  مهف  يارب  ششوک  روهظ و  ياه  هناشن  کیاکی  شرامش  تازجعم ، يدنمنوناق 

مئاقلل ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  لایکم 

.تسا هتفای  شراگن   (1) هّرس ، سدق  یناهفصا  يوسوم  یقتدمحم  ازریم  جاح  موحرم  یقتم  همالع  تسد  هب  هدنزرا ، باتک  نیا 

هدمع شخب  طقف  اّما  تسا ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يارب  اعد  دیاوف  یسررب  نآ ، عوضوم  باتک ، ناونع  قبط 
زین فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  رگید  ياه  ثحب  هب  هدنـسیون ، دراد و  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  باـتک 

.تسا هتخادرپ 

رب نآ  یترخآ  ییایند و  دـیاوف  ترـضح و  نآ  يارب  اعد  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تخانـش  موزل  هرابرد  تسا  یـشهوژپ  باتک ، نیا 
هللا لجع  يدهم  ترـضح  دوجو  تمعن  رکـش  يرازگ و  قح  هدنـسیون ، فده  .تسا  هدمآ  مهارف  ثیدـح  رازه  کی  زا  شیب  روحم 

.تسا باتک  نیا  نتشون  هرابرد  یباوخ  ندید  فیرشلا و  هجرف  یلاعت 

: تسا هتشون  رثا  نیا  شراگن  هزیگنا  هرابرد  يو 

؛ مسیونب ...و ) وا  هب  برق  رازبا  جرف ، راظتنا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  دیاوف   ) عوضوم نیا  رد  یلقتـسم  باتک  هک  دمآ  مرظن  هب 
هک مدید  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  باوخ ، رد  هک  نیا  ات  تشادزاب ؛ راک  نیا  زا  ارم  راگزور ، تالکـشم  اما 

زا یتقو  راذگب .» مئاقلل  ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  لایکم  ار  نآ  مان  سیونب و  مه  یبرع  سیونب و  ار  باتک  نیا  : » دومرف نم  هب 

.درک يرپس  دمحم  لآ  مولع  رـشن  يریگارف و  سفن ، بیذـهت  رد  ار  دوخ  رمع  تفای و  دـّلوت  ناهفـصا  رد  لاس 1301 ق  رد  يو  - 1
مراکملا لایکم  باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  .تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يا  هدنزرا  یملع  راثآ  یلو  تشاد ، یهاتوک  ًاتبسن  رمع  هچرگا 

راوج رد  ناهفصا  دالوف  تخت  رد  تفای و  تافو  لاسرد 1348ق  يو  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاقلل  ءاعدلا  دیاوف  یف 
.دیدرگ نوفدم  شردپ 
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رد ابو  مدش و  فرـشم  هکم  هب  1330 ق  لاس رد  هک  نیا  ات  دشن ؛ مرای  قیفوت  هک  متفرگ  نآ  شراگن  هب  میمـصت  مدـش ، رادـیب  باوخ 
.تفای شرتسگ  اج  نآ 

نآ نیودت  متشگزاب و  یتمالس  اب  ادخ ، فطل  هب  .منک  زاغآ  ار  باتک  نیا  فینصت  متشگزاب ، تمالـس  هب  رگا  مدرک  دهع  دنوادخ  اب 
.مدرک زاغآ  ار 

: تسا هدرک  میظنت  تشهب ، ياهرد  دادعت  هب  باب  تشه  رد  ار  باتک  بلاطم  هدنسیون ،

؛  فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تخانش  بوجو  . 1 

؛ تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ام  نامز  ماما  . 2 

؛ ام رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  قوقحزا  یشخب  . 3 

؛ تسا وا  قح  رد  مدرم  ياعد  بجوتسم  هک  ترضح  ياه  یگژیو  . 4 

؛  فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامّزلا  بحاص  جرف  يارب  اعد  دیاوف  . 5 

؛ تسا هدش  دیکأت  جرف  لیجعت  ترضح و  يارب  اعد  اه  نآ  رد  هک  یتالاح  تاقوا و  . 6 

؛ روثأم ياهاعد  زا  يا  هراپ  جرف و  لیجعت  يارب  اعد  یگنوگچ  . 7 

.تسا شزرا  رپ  وا  دزن  دنک و  یم  لاحشوخ  ار  ترضح  دوش و  یم  ترضح  هب  برق  ببس  هک  يروما  هیقب  رد  . 8 

( راونالاراحب مهدزیس  دلج  همجرت   ) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم 

، مرتحم دنمشناد  هلیسو  هب  هک  تسا  یسلجم ; همالع  گنـسنارگ  رثا  راونالا  راحب  باتک  مهدزیـس  دلج  همجرت  دنمـشزرا ، باتک  نیا 
یناگدـنز رد  یثیدـح  یخیراـت  ياوتحم  اـب  یلیـصفت  شرازگ  يواـح  رثا ، نیا  .تسا  هدـش  نادرگرب  یـسراف  هب  یناود  یلع  موحرم 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

یتاعطق دئاصق و  ندوزفا  اب  مجرتم ، تافاضا  همّدقم و  .تسا  هارمه  مجرتم  طوسبم  ياه  یقرواپ  همدقم و  اب  باتک ، یـسراف  همجرت   
شیوخ یعس  تیاهن  هیباب ، هیئاهب و  هقرف  تاهبش  در  رد  باتک  ياج  ياج  رد  مجرتم ، .تسا  هتفای  شراگن  یسراف ، بدا  راثآ  زا  دنچ 

.تسا هدرب  راک  هب  ار 

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


260 ص :

: تسا رارق  نیا  زا  باتک ، مهم  ياه  ناونع 

هیفوص یـسیلگنا و  ناسانـش  قرـش  عضاوم  وا ، يارآ  راثآ و  یـسلجم و  همالع  یناگدنز  لماک  حرـش  باتک : ياه  همدقم  نیوانع  . 1
مالـسا و رد  ّتیودـهم  هعیـش ، گرزب  نادنمـشناد  طسوت  هیفوص  شهوکن  ینـس ، هعیـش و  هیفوص  ياه  هقرف  یـسلجم ، همالع  هرابرد 

.هقرف نیا  ياه  باتک  نآ و  شیادیپ  أشنم  يرگ و  ییاهب  نایدا ، للم و  رگید 

.تسا حیادم  راعشا و  محالم ، یثیدح ، یمالک ، یخیرات ، عونتم  عوضوم  اه  هد  لماش  اه : یقرواپ  . 2

مهیلع تیب  لها  تایاور  رد  هک  یتایآ  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هینک  مان و  تدالو ، خـیرات  باـتک : نتم  . 3
یّنس هعیش و  قیرط  زا  هک  یتایاور  تسا ؛ هدش  لیوأت  ترضح  نآ  روهظ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  مالسلا 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
شـسرپ و تروص  هب  یمالک  لـیاسم  زا  يرایـسب  حرط  تسا ، هدـش  رکذ  ناـنهاک  هلیـسو  هب  هک  يراـبخا  نینچمه  تسا ، هدـش  لـقن 
هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  ترضح  نآ  ياه  تهابـش  هسیاقم  ّتیودهم ، عوضوم  رد  گرزب  ياملع  یخرب  تایرظن  هئارا  خساپ ،

ینالوط تبیغ  لیلحت  ایند و  دـنا ) هتـشاد  ینالوط  يرمع  هک  نانآ   ) نیرّمعم رابخا  مالـسلا ،  مهیلع  یهلا  ناربمایپ  رگید  ملـس و  هلآ و 
راظتنا راوگرزب ، نآ  رضحم  ناگتفای  فرشت  تباین ، نیغورد  نایعدم  ترضح ، نآ  صاخ  باون  ترضح ، نآ  تامارک  ترضح ، نآ 

، ترـضح نآ  نامز  ياهدادـیور  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يراد  تموکح  هویـش  روهظ ، ياـه  هناـشن  جرف ،
رثا نیا  ثحب  دروم  تاعوضوم  زا  یخرب  طقف  ...خیرات  نایاپ  ترـضح و  نآ  زا  سپ  عیاقو  ماجنارـس  ترـضح و  نانیـشناج  تعجر ،

.تسا دنمشزرا 

تبیغ رصع  خیرات 

( مهدزاود ماما  تبیغ  رصع  هب  یلیلحت  یهاگن   )

شالت هدـمآ ، رد  ریرحت  هتـشر  هب  میکح ) يروشاع  يراّبج ، ییاقآ ، دّیـس  روپ   ) ناگدنـسیون زا  یهورگ  هلیـسو  هب  هک  باتک  نیا  رد 
.دریگ رارق  هدنناوخ  رایتخا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  نارود  زا  یلیلحت  تسا  هدش 
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لجع مهدزاود  ماما  ي  اربک » تبیغ   » و ارغص » تبیغ   » خیرات یسررب  تهج  رد  تسا  یشالت  یخیرات و  رظنم  زا  تسا  یهاگن  باتک ،
.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا 

ترضح رصع  يرکف  یعامتجا و  یـسایس  تیعـضو  تخانـش  عبانم و  یـسررب  رب  تسا  هدش  يرورم  ادتبا  ارغـص ، تبیغ  یـسررب  رد   
هژیو هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  تادیهمت  یخیرات و  ياه  هنیمز  اب  ییانـشآ  تبیغ و  هناتـسآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

نیوکت و تلاکو و  یفخم  نامزاس  یـسررب  رـصع و  نیا  هب  هعیـش  دورو  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما 
صاخ و باون  حرش  نآ ، لیالد  تبیغ ، زاغآ  یگنوگچ  سپـس  ترـضح و  يارغـص  تبیغ  نامز  رد  نآ ، شقن  نآ و  یلماکت  دنیارف 

.رصع نیا  رد  نانآ  شقن  فیاظو و 

نادنمـشناد و ياه  هزرابم  یملع و  ياـه  تکرح  هارمه  نآ  ياـه  تلود  اـه و  تضهن  هعیـش ، خـیرات  هب  زین  اربک  تبیغ  یـسررب  رد   
ترـضح تریـس  راثآ و  هرابرد  یهاتوک  یـسررب  زین  تیاهن  رد  .تسا  هدـش  هراشا  ناـنآ ، سرادـم  ناـهیقف و  تیعجرم  ياـه  نارود 

.تسا هتفریذپ  تروص  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

: تسا رارق  نیدب  باتک  هناگ  هن  ياه  لصف  نیوانع 

؛ تبیغ رصع  خیرات  عبانم  یسررب  یفرعم و  . 1

؛ فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  یگدنز  هب  هاتوک  یهاگن  . 2

؛ ارغص تبیغ  هناتسآ  رد  نایسابع  رصع  يرکف  یعامتجا و  یسایس ، تیعضو  . 3

؛ ارغص تبیغ  هناتسآ  رد  هعیش  یعامتجا  یسایس و  يرکف ، تیعضو  . 4

؛ تبیغ رصع  هب  هعیش  دورو  يارب  ناموصعم  يزاس  هنیمز  . 5

؛ ارغص تبیغ  رصع  رد  نآ  هاگیاج  تلاکو و  نامزاس  هنیشیپ  . 6

؛ ارغص تبیغ  رصع  . 7

؛ اربک تبیغ  رصع  لیاسم  نیرت  مهم  زا  یخرب  رب  يرورم  . 8

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  راثآ  تریس و  . 9

.تسا هدافتسا  لباق  یبوخ  هب  ّتیودهم  یخیرات  ثحابم  هب  نادنم  هقالع  يارب  باتک ، نیا   
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات 

خیرات رد  ار  دوخ  تالیـصحت  يو  .تسا  مالـسا  خـیرات  رد  صّـصختم  قارع و  لها  نیـسح ، دـمحم  مساج  رتکد  باـتک  نیا  فلؤم 
رد سپـس  .تسا  هدرک  ذـخا  گروبنیدا  هاگـشناد  زا  ار  دوخ  يارتکد  هدـناسر و  ماجنا  هب  گروبنیدا  دادـغب و  هرـصب ، رد  هنایمرواخ 

.تسا هداد  همادا  ار  ارتکد  قوف  تاقیقحت  هرود  هاگشناد ، نآ  هنایمرواخ » یمالسا و  تاعلاطم   » شخب

هب ودرا  یبرع و  یـسیلگنا ، ياه  نابز  هب  نیـسح  مساج  رتکد  زا  زین  يرگید  هناققحم  ياـه  باـتک  تـالاقم و  باـتک ، نیا  رب  هوـالع 
: زا تسا  ترابع  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هدیسر  پاچ 

؛ یسانش هعماج  یخیرات و  هاگدید  زا  نایعیش  نایم  هیزعت  یبهذم  مسارم  یسررب  . 1

؛ ناماما مجسنم  یلوصا و  تسایس  . 2

؛ فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  رد  یبهذم  ثیداحا  شقن  . 3

؛ هیماما ياهقف  یبهذم  یسایس و  تیعقوم  رب  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  ياربک  تبیغ  ریثأت  . 4

.ریفس نیتسخن  نارود  هب  تبسن  صاخ  تیانع  اب  هیماما  تلاکو  شقن  . 5

مهدزاود ماما  يارغـص  تبیغ  رخآ  ات  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  زا  هیماما  هعیـش  تضهن  رد  یلیـصفت  يا  هعلاطم  باتک ، نیا  رد   
.تسا هدش  ماجنا  مالسلا  هیلع 

هاگیاج رد  تماما ، هب  داقتعا  اب  هک  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  یناوریپ  اب  تلاکو  یفخم  ناـمزاس  زا  تسا  يریوصت  هدـش ، هئارا  هچنآ 
.تسا راگزور  ياهدادیور  دنزگ  زا  مالسا  تیمامت  ظفح  هب  رداق  نامزاس ، بطق 

یقیقحت ریـسم  کی  ثحابم ، هب  یبوخ  جورخ  دورو و  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یـسایس  خیرات  باتک 
.تسا هدش  لیکشت  يریگ  هجیتن  لصف و  تفه  همدقم ، کی  زا  دریگ و  یم  یپ  ار  هنافصنم  هناققحم و 

؛ اهنآ یسررب  هّیلوا و  عبانم  یفرعم  همدقم :  

؛ فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  رد  ثیداحا  شقن  لوا : لصف 
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؛ تبیغ یجیردت  لماکت  رب  نآ  ریثأت  یفخم و  ياه  تیلاعف  رد  ناماما  شقن  مود : لصف 

؛ ترضح نآ  تدالو  بیاغ و  ماما  هرابرد  هیماما  ياه  هاگدید  موس : لصف 

؛ ترضح نآ  ناریفس  ياه  مادقا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  یفخم  ياه  تیلاعف  باتزاب  مراهچ : لصف 

؛ فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  ریفس  نیمود  یفخم  ياه  تیلاعف  مجنپ : لصف 

؛ ریفس نیموس  یتخبون ، نارود  .مشش  لصف 

فیرشلا (1). هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  ياربک  تبیغ  مراهچ و  ریفس  متفه : لصف 

( صالخلا موی  باتک  همجرت  ییاهر (  راگزور 

.تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  نیون  یبولسا  هب  هک  تسا  نامیلس  لماک  یلماع ، لبج  هدنسیون  رثا  باتک  نیا 

زا يرایـسب  یبرع  نتم  دوجو  لیلد  هب  نآ ، همجرت  اما  تسا ؛ هتفای  شراگن  دـلج  کی  رد  صالخلا  موی  ماـن  اـب  باـتک  نیا  یبرع  نتم 
.تسا هدش  رشتنم  دلج  ود  رد  تایاور ،

ياه تمکح  لیالد و  و  راظتنا ، تبیغ و  راثآ  لاوحا ، زا  یتاّیلک  نایب  هب  نآ  زا  یمین  هک  تسا  هدـش  میظنت  شخب  رد 20  باتک  نیا   
مایق و روهظ ، کیدزن  ثداوح  هب  باتک ، مود  همین  .تسا  هتخادرپفیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارکنم  ّدر  اه و  نآ 

.تسا هتخادرپ  يراکتبا  يا  هویش  هب  رگید  ثحب  اه  هد  يو و  نافلاخم  نارای و  تافص  نامزلا ، رخآ  ياه  هناشن  ترضح ، تموکح 

ناموصعم رگید  تایاور  سپس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانخـس  تسخن  شخب ، ره  رد  رثا ، نیا  شراگن  رد  فلؤم 
.تسا هداد  رارق  یسررب  هجوت و  دروم  ار  مالسلا  مهیلع 

همجرت یخرب  رد  مزال  تقد  مدـع  زین  دنتـسین و  مزال  رابتعا  ياراد  هک  عبانم  یخرب  زا  تیاور  لـقن  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  درکداـی 
.تسا هدرک  داجیا  لاکشا  دنمشزرا ، رثا  نیا  رد  شیب  مک و  اه ،

صالخلا موی  باتک  مراهچ  پاچ  زا  هک  تسا  نآ  رضاح ، همجرت  ياه  یگژیو  زا 

ص 12. یهللا ، تیآ  یقت  دمحم  همجرت : فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  نیسح ، مساج  - 1
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هدوزفا يدـیفم  لصفم و  ياه  تسرهف  نآ  ، رخآ  رد  مجرتم  دراد و  يرتشیب  بلاطم  تسخن ، پاچ  اب  هسیاقم  رد  هک  هدـش  نادرگرب 
.تسا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هناگراهچ  ناریفس  هرابرد  هداز  رافغ  یلع  تاقیقحت  لصاح  رثا ، نیا 

نیا رد  یعماج  باتک  رتمک  تسا ، رادروخرب  یصاخ  ّتیمها  زا  ارغـص  تبیغ  نامز  رد  صاخ  نابیان  یناگدنز  زا  یهاگآ  هک  نیا  اب   
.تسا هتفای  شراگن  هراب 

.تسا رادروخرب  يا  هژیو  ّتیمها  زا  رظن  دروم  باتک  لیلد ، نیمه  هب 

.تسا شخب  ود  همدقم و  یناحبس ، هللا  تیآ  ملق  هب  يراتفگشیپ  ياراد  باتک ،

بتکم ندـنام  ظوفحم  للع  ارغـص و  تبیغ  نارود  يافلخ  تبیغ ، دـننام : یتامدـقم  ثحاـبم  هک  تسا  لـصف  هس  ياراد  لّوا  شخب   
.تسا هدرک  یسررب  ثحب و  ار  تبیغ  یفنم  راثآ  زا  عّیشت 

.تسا هدرک  یسررب  ارغص  تبیغ  لاس  داتفه  لوط  رد  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ  باون  یناگدنز  لیصفت  هب  باتک ، مود  شخب 

: تسا هدرک  هراشا  صاخ  باون  ياه  تیلاعف  فئاظو و  زا  يا  هراپ  هب  هنوگ  نیا  باتک ، زا  یشخب  رد  فلؤم 

؛ وا هرابرد  دیدرت  عفر  ترضح و  ناکم  مان و  نتشاد  هگن  ناهنپ  . 1

؛ نایعیش تاباعشنا  ییارگ و  هقرف  زا  يریگولج  . 2

؛ یتدیقع یملع و  تالکشم  یهقف و  ياه  شسرپ  هب  ییوگخساپ  . 3

؛ تباین نیغورد  نایعدم  اب  هزرابم  . 4

؛  مالسلا هیلع  ماما  هب  قلعتم  لاوما  عیزوت  نتفرگ و  . 5

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  لیکو  یهدنامزاس  . 6
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دقن يوزارت  رد  ارضخ  هریزج 

ياویش ملق  هب  هک  نامزلارخآ  ياه  هناشن  ّتیودهم و  هب  طوبرم  ياه  تیاکح  زا  يا  هراپ  هرابرد  يداقتنا  تسا  یـشهوژپ  باتک ، نیا 
.تسا هدش  نادرگرب  یسراف  هب  يرهپس  دمحم  تسد  هب  فیلأت و  یضترم  رفعج  دیس 

ياه هناشن  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  بوسنم  ياه  ییوگـشیپ  تسخن  نامزلارخآ ، لیاسم  تیعقاو  شرازگ  فدـه  اب  هدنـسیون 
هب سپـس  .تسا  هدرک  یفرعم  یلعج  یگتخاـس و  ار  نآ  تاـیاور  زا  يرایـسب  میـسقت و  موـتحم  ریغ  موـتحم و  هتـسد  ود  هب  ار  روـهظ 

هدرک یبایزرا  موهوم  ساسا و  یب  ار  اه  نآ  رد  هدش  ناونع  تاعلاطم  یسررب و  ار  نایبلا  هبطخ  همئالا و  نایب  باتک  ود  نتم  لیـصفت ،
.تسا هدرمش  شودخم  ار  اه  نآ  هتخادرپ و  ارضخ  هریزج  هب  طوبرم  تیاکح  هب  نایاپ ، رد  .تسا 

هب ار  اه  نآ  ناوت  یمن  نیقی  روط  هب  هدـش و  لـعج  رظن ، دروم  ثداوح  عوقو  زا  سپ  نانخـس ، نیا  زا  يرایـسب  هدنـسیون ، هاگدـید  زا 
.داد دانتسا  موصعم 

مهیلع ناـماما  یبیغ  ياـه  ییوگـشیپ  زا  ثحب  هب  لـصف  ود  اـب  تسخن ، شخب  .تسا  شخب  هس  راتفگـشیپ و  کـی  ياراد  باـتک  نیا 
یمتح و هب  روهظ ، ياه  هناشن  میسقت  سپس  دوش و  باختنا  دیاب  هک  یعـضوم  هدش و  باختنا  هاگدید  روهظ و  ياه  هناشن  زا  مالـسلا 

.دزادرپ یم  یمتح  ریغ 

فیرحت یگتخاس و  رابخا  رد  هک  هتخادرپ  ییاه  ییوگشیپ  رابخا و  تایاور و  زا  هنومن  ود  هئارا  هب  لصف ، راهچ  یط  مود ، شخب  رد 
: زا دنترابع  هنومن  ود  نیا  .تسا  نایامن  يراکشآ  ًالماک  تروص  هب  هدش 

چیه هک  دش  رشتنم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  بوسنم  یتایاور  اب  شیپ  لاس  دنچ  باتک  نیا  مالـسلا :  مهیلع  همئالا  نایب  باتک  . 1
حیرـص و ياه  هناشن  تامالع و  هک  عقوم  نآ  ای  هدـش  لعج  ثداوح  عوقو  زا  سپ  تاـیاور  نیا  اـی  هک  دـش  هتـسناد  .درادـن  یـساسا 

.تسا هدش  نایامن  نآ  نشور 
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تسردان و بذـک و  بلاطم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هب  بوسنم  نایبلا  هبطخ  هب  فورعم  هبطخ  یـسررب  دـقن و  نایبلا : هبطخ  . 2
.تسا هدش  عضو  یناطیش  تسپ و  فادها  يارب  هک  يا  هدش  فیرحت 

ربتعم لوبق و  لباق  ار  تیاور  نیا  ام  دسیون : یم  هتخادرپ و  ارـضخ  هریزج  هب  طوبرم  تیاور  یـسررب  هب  لصف  راهچ  اب  موس  شخب  رد 
يوق لامتحا  نیا  هدوب و  نآ  تحـص  رد  دـیدرت  کش و  ثعاب  هک  تسا  یناوارف  بلاطم  نآ ، يال  هبـال  رد  سکع  رب  هکلب  میدـیدن ؛

.دشاب یلعج  یگتخاس و  ساسا  زا  هک  دیامن  یم 

اه نآ  ساسا  زا  دـشکب و  عوضوم  هس  ره  هب  نالطب  طخ  یناوارف ، هلدا  هئارا  اب  تسا  هدومن  شالت  یلماع  یـضترم  رفعج  دّیـس  همالع 
.دنک لطاب  ار 
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ذخآم عبانم و 

.دنودالوف يدهم  دمحم  همجرت : میرک ، نآرق  . 1

.ش 1367 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، مود ، لامعالا ، لابقا  یسوم ، نب  یلع  سواط ، نبا  . 2

.ق 1408 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  . 3

.ق 1381 یمشاه ، ینب  هبتکم  زیربت ، مالسلا ،  مهیلع  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، . 4

.ش 377 مالسا ، بتکم  مق ، مود ، دیما ، نیرخآ  دواد ، یماهلا ، . 5

.ش 1379 قفش ، مق ، مهدزون ، ناهج ، رتسگداد  میهاربا ، ینیما ، . 6

.ق 1407 ریثک ، نبا  راد  توریب ، يراخب ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، . 7

.ش 1380 يدهلا ، راونا  مق ، یعیبر ، رصان  بتاکلا ، دمحا  تاهبش  هب  خساپ  رماس ، دّیس  يردب ، . 8

.ق 1370 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، مود ، نساحم ، دلاخ ، نب  دمحم  نبدمحا  یقرب ، . 9

.ش 1382 رینم ، نارهت ، نارظتنم ، كولس  دمحم ، دّیس  یمشاه ، ینب  . 10

.ش 1383 فراعم ، کین  اج [ یب  ، [ موس فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تفرعم  دّمحم ، دّیس  یمشاه ، ینب  . 11

.ش 1372 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  مق ، مالسلا ،  مهیلع  نایاوشیپ  هریس  يدهم ، ییاوشیپ ، . 12

]. ات یب   [ یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، يذمرت ، ننس  یسیع ، نب  دمحم  يذمرت ، . 13

.ش 1377 ریبکریما ، نارهت ، مود ، یهللا ، تیآ  یقت  دمحم  دّیس  مالسلا ،  هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  نیسح ، مساج  . 14

.ش تاغیلبت 1377 رتفد  مق ، دقن ، يوزارت  رد  ءارضخ  هریزج  یضترم ، رفعج  . 15
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.ش 1383 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، ناریا ، یسایس  یبهذم  ياه  نامزاس  اه و  نایرج  لوسر ، نایرفعج ، . 16

.ش 1378 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، مود ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  هب  مشچ  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 17

سالجا هناخریبد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نوماریپ  اهراتفگ  تالاقم و  هعومجم  ناگدنـسیون ، زا  یعمج  . 18
.ش 1380 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  يدوجو  داعبا  هنالاس  ود 

.ق 1401 قافآ ، نارهت ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  رون  ناگدنسیون ، زا  یعمج  . 19

.ّتیودهم یصصخت  زکرم  مق ، راظتنا ، همانلصف  ناگدنسیون ، زا  یهورگ  . 20

.ش 1379 ءارسا ، مق ، تلادعو ، تهاقف  تیالو  هیقف  تیالو  هّللادبع ، یلمآ ، يداوج  . 21

، نیـسردم هعماـج  مق ، يراـفغ ، ربـکا  یلع  حیحـصت : مالـسلا ،  مهیلع  لوـسرلا  لآ  نع  لوـقعلا  فـحت  یلع ، نب  نـسح  ینارح ، . 22
.ق 1404

.ش 1378 قافآ ، نارهت ، مکی ، تسیب و  لحاس ، رجف  رد  دّمحم ، یمیکح ، . 23

.ش 1379 یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  نارهت ، مهدزناش ، برغم ، دیشروخ  اضردّمحم ، یمیکح ، . 24

.ش 1377 تلاسر ، مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هّللاهیقب  تاشیامرف  هعومجم  دّمحم ، يزاریش ، یمداخ  . 25

.ق 1401 رادیب ، مق ، رثالا ، هیافک  دّمحم ، نب  یلع  یمق ، زازخ  . 26

.ش 1373 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، همانتغل ، ربکا ، یلع  ادخهد ، . 27

.ش یضر 1412 فیرش  اج [ یب  ، [ بولقلا داشرالا  نسحلا ، یبا  نب  نسح  یملید ، . 28

]. ات یب   [ باتکلا رشن  رتفد  اج [ یب  ، [ مود نارقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  دّمحم ، نب  نیسح  یناهفصا ، بغار  . 29

.ق 1409 فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هسسوم  مق ، حئارجلاو ، جئارخلا  نیدلا ، بطق  يدنوار ، . 30

.ش 1379 غوبن ، مق ، تبیغ ، رصع  رد  هیقف  تیالو  اضر ، یلع  ینارهت ، یلاجر  . 31

.ش 1384 نارکمج ، دجسم  مق ، تاهبش ، هب  خساپ  یسانش و  دوعوم  رغصا ، یلع  یناوضر ، . 32

.ق 1410 رکفلا ، راد  توریب ، دواد ، یبا  ننس  ثعشا ، نب  نامیلس  یناتسجس ، . 33

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


.ش 1380 باتک ، ءایحا  نارهت ، درف ، يریزو  داوج  دمحم  دّیس  رون ، روهظ  یلع ، رورپ ، تداعس  . 34

.ش 1381 ییحم ، نارهت ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  یتشآ  دمحم ، یعاجش ، . 35

، رـصع دوـعوم  نارهت ، نارظتنم ، فـیلکت  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تفرعم  مـیهاربا ، یناتـسورس ، یعیفـش  . 36
.ش 1385

.ش 1384 رصع ، دوعوم  نارهت ، راظتنا ، يژتارتسا  لیعامسا ، یناتسورس ، یعیفش  . 37

، باتک ناتسوب  مق ، راد ، هقیرط  لضفلاوبا  قیقحت  همجرت و  تیعقاو ،؟ ای  هناسفا  ارـضخ  هریزج  نارگید ، یقت و  دمحم  يرتشوش ، . 38
.ش 1380
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]. ات یب   [ هبطرق هسسوم  رصم ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نبدمحا  ینابیش ، . 39

.ق 1419 مالسلا ،  اهیلع  هموصعملا  هدّیسلا  هسسوم  مق ، رثالا ، بختنم  هّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  . 40

.ش 1357 مالسلا ،  اهیلع  هموصعم  ترضح  مق ، هبدن ، ياعد  رد  تیالو  غورف  . ، 41

.ش 1375 مالسلا ،  اهیلع  هموصعم  ترضح  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناهج  یگتسباو  . ، 42

.ش 1377 مالسلا ،  اهیلع  هموصعم  ترضح  مق ، ّتیودهم ، تماما و  . ، 43

.ش 1375 مالسلا ،  اهیلع  هموصعم  ترضح  مق ، ماما ، تفرعم  نوماریپ  . ، 44

.ش 1381 یبحم ، دیعس  دیهش  نارهت ، عیشت ، فراعملا  هریاد  نارگید ، دمحا و  يداوج ، دّیس  جاح  ردص  . 45

.ش 1378 هیملع ، هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هار  اضر ، دّیس  ردص ، . 46

.ش 1371 فراعم ، کین  نارهت ، هدازراختفا ، نسح  دّیس  يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ، . 47

.ق 1402 مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  مامالا  هبتکم  ناهفصا ، يربکلا ، هبیغلا  خیرات  . ، 48

.ات یب  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  مامالا  هبتکم  ناهفصا ، روهظلا ، دعب  ام  خیرات  . ، 49

.ش 1379 دوعوم ، نارهت ، نورق ، زارف  رب  يربهر  رقاب ، دمحم  دّیس  ردص ، . 50

.ق 1395 هیمالسالا ، بتکلاراد  مق ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، . 51

.ق 1378 ناهج ، نارهت ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . ، 52

.ش 1361 نیسردم ، هعماج  مق ، رابخالا ، یناعم  . ، 53

.ق 1413 نیسردم ، هعماج  مق ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . ، 54

.ش 1364 یضر ، فیرش  مق ، لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  . ، 55

.ش 1362 هیمالسا ، هناخباتک  نارهت ، یلامأ ، . ، 56

.ق 1403 نیسردم ، هعماج  مق ، مود ، لاصخ ، . ، 57
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.ش 1380 رئاز ، مق ، باتفآ ، يامیس  هللا ، بیبح  يرهاط ، . 58

.ش 1361 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، مهدزای ، نارقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  ییابطابط ، . 59

]. ات یب   [ هیمیت نبا  هبتکم  هرهاق ، مود ، ریبکلا ، مجعملا  دمحا ، نب  نامیلس  یناربط ، . 60

.ق 1403 یضترم ، دهشم ، جاجتحا ، یلع ، نبدمحا  یسربط ، . 61

]. ات یب   [ هیمالسالا بتکلاراد  نارهت ، يرولا ، مالعا  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 62

.ش 1377 نارکمج ، دجسم  مق ، مود ، بقاثلا ، مجن  نیسح ، ازریم  یسربط ، . 63

]. ات یب  ، [ رئاخذلاراد مق ، همامالا ، لئالد  متسر ، نب  ریرج  نب  دمحم  يربط ، . 64

دلج 2 تیودهم  www.Ghaemiyeh.comهمانسرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 316زکرم  هحفص 308 

http://www.ghaemiyeh.com


270 ص :

.ق 1383 هیردیح ، هناخباتک  فجن ، مود ، یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  مساقلا ، یبا  نب  دمحم  یلمآ ، يربط ، . 65

.ق 1403 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، نیرحبلا ، عمجم  نیدلا ، رخف  یحیرط ، . 66

.ق 1411 یمالسا ، فراعم  هسسوم  مق ، هبیغلا ، باتک  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، . 67

.ق 1410 هعیش ، هقف  هسسوم  توریب ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  . ، 68

.ش 1375 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  . ، 69

.ق 1409 تیبلا ، لآ  هسسوم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، . 70

.ق 1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  ححصم  صاصتخا ، دیفم ،) خیش   ) نامعنلا نب  دمحم  نب  دمحم  يربکُع ، . 71

.ق 1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، هبیغلا ، یف  تالاسر  عبرا  . ، 72

.ق 1413 دیفم ، خیش  هرگنک  مق ، داشرالا ، . ، 73

.ق 1414 دیفملا ، راد  توریب ، هبیغلا ، یف  لئاسرلا  . ، 74

]. ات یب  ، [ میرکلا نارقلاراد  مق ، فیرشلا ،) لئاسر   ) تاینابتلا لیاسملا  تاباوج  یضترم ، دّیس  يدهلا ، ملع  . 75

.ش 1385 رثوک ، لالز  مق ، هیتجح ، نمجنا  یسانش  نایرج  نیدلا ، ءایض  دیس  بسن ، ایلع  . 76

;، ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسوم  مق ، هدازیلع ، يدهم  قیقحت  همجرت و  سونقق ، راظتنا  رد  مشاه ، رماث  دّیـس  يدیمع ، . 77
.ش 1375

.ش 1380 نارکمج ، دجسم  مق ، بولقلا ، بوبحم  رقاب  دمحم  یمالسا ، هشیدنا  رد  مالسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  . ، 78

.ق 1417 یملعا ، تاروشنم  توریب ، یشایع ، ریسفت  دوعسم ، نب  دمحم  یشایع ، . 79

.ش 1375 غوبن ، مق ، مالسلا ،  هیلع  نامز  ماما  صاخ  باون  یناگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  یلع ، هداز ، رافغ  . 80

، قافآ نارهت ، ینودـیرف ، نیـسح  روهظ ، ات  تدالو  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  مظاکدّـمحم ، دّیـس  ینیوزق ، . 81
.ش 1379

]. ات یب  ، [ رکفلا راد  توریب ، هجام ، نبا  ننس  دیزی ، نب  دمحم  ینیوزق ، . 82
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]. ات یب  ، [ یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، ملسم ، حیحص  جاجح ، نب  ملسم  يریشق ، . 83

.ق 1356 هیوضترم ، فجن ، تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  یمق ، . 84

.ش 1379 يدازآ ، مایپ  نارهت ، لامآلا ، یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، . 85

.ش 1363 یضر ، .مق  مود ، لئاضف ، لیئربج ، نب  ناذاش  یمق ، . 86
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.ش 1348 دهشم ، هاگشناد  دهشم ، یشک ، لاجر  رمع ، نب  دمحم  یشک ، . 87

.ق 1405 یضر ، مق ، حابصم ، یلع ، نب  میهاربا  یمعفک ، . 88

.ق 1421 ءاضیبلا ، هجحملا  راد  توریب ، مالسلا ،  هیلع  نامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  دّمحم ، هللادبع  وبا  یعفاش ، یجنک  . 89

.ش 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 90

، یمالـسا فراـعم  هسـسوم  مق ، فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهملا  ماـمالا  ثیداـحا  مـجعم  نارگید ، یلع و  یناروـک ، . 91
.ق 1411

.ق 1410 رشن ، پاچ و  هسسوم  ات ،[ یب  ، [ تارف ریسفت  میهاربا ، نب  تارف  یفوک ، . 92

.ق 1409 هلاسرلا ، هسسوم  توریب ، لامعلازنک ، یلع ، نیدلا  ءالع  يدنه ، یقتم  . 93

.ق 1404 ءافولا ، هسسوم  توریب ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 94

.ش 1380 شهوژپ ، نوناک  ات [ یب  ، [ نیقیلا قح  . ، 95

.ق 1417 نایراصنا ، هسسوم  مق ، هیصولا ، تابثا  نیسح ، نب  یلع  يدوعسم ، . 96

.ش 1379 اردص ، مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بالقنا  مایق و  یضترم ، يرهطم ، . 97

.ش 1380 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، یعماج ، دجسم  اضریلع  هیمامالا ، دیاقع  اضردّمحم ، رفظم ، . 98

.ش 1377 دیهمتلا ، یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم  مق ، هیقف ، تیالو  يداهدّمحم ، تفرعم ، . 99

.ق 1416 حصان ، مق ، رظتنملا ، رابخا  یف  رردلا  دقع  ییحی ، نب  فسوی  یعفاش ، یسدقم  . 100

.ش 1380 هیمالسالا ، بتکلاراد  نا ، رهت  ملهچ ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، رصان و  يزاریش ، مراکم  . 101

.ش 1379 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  نارهت ، هیقف ، تیالو  هللا ، حور  ینیمخ ، يوسوم  . 102

، ردب تاراشتنا  تاقیقحت و  رتفد  اج ،[ یب  ، [ ینیوزق يرئاح  يدهم  دّیس  مراکملا ، لایکم  یقت ، دمحم  دّیس  یناهفـصا ، يوسوم  . 103
.ش 1379

.ش 1382 مالسلا ،  هیلع  اضرلا  مداخ  مق ، هنامیکح ، تموکح  تیالو  لیعامسا ، یناجیرال ، يروصنم  . 104
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.ق 1407 نیسردم ، هعماج  مق ، لاجر ، یلع ، نبدمحا  یشاجن ، . 105

.ق 1397 قودصلا ، هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، میهاربا ، نب  دمحم  ینامعن ، . 106
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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