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تایاور رظنم  زا  تبیغ  هفسلف 

باتک تاصخشم 

29670-83 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ساسا رب  بیان  نیرخآ  هب  هماـن  نیرخآ   ) تاـیاور رظنم  زا  تبیغ  هفـسلف  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  يداهدـمحم  يورغیفـسوی  هسانـشرس : 

دمحا يزنطن  يداهدمحم  يورغیفسوی  مود  ردص  دیهش  هاگدید 
.194 ص 187 -  زییاپ 1382 :) ناتسبات و  ، ) 9 ش 8 ، راظتنا ، هلاقم ، :  اشنم 

دمحم ردص ، رگفیصوت : 
تبیغ رـصع  رگفیـصوت :  يدهملامامالاهعوسوم  رگفیـصوت :  یجنم  راظتنا  رگفیـصوت :  مهدزاود  ماما  جـع ،  نسحنبدـمحم  رگفیـصوت : 

ناماما هریس  رگفیصوت :  یهلا  ناحتما  رگفیصوت : 

همدقم

رد نیودـت و  ار  یفاک »  » دنمـشزرا گرزب و  باتک  لاس ، تسیب  نامز  تدـم  رد  هر )  ) ینیلک خیـش  تسا : هدومرف  دوخ  لاـجر  رد  یـشاجن 
« یفاک  » نیودت فرـص  هر )  ) ینیلک هک  یلاس  تسیب  نآ  تسا  هدرکن  نایب  یـشاجن  هتبلا  تسا . هدومن  عادو  ار  ینافراد  دادغب  رد  لاس 329 
، ینعی ات 320 ؛ نیب 300  « یفاک  » نیودت نامز  هک  دیآ  یمرب  نینچ  تسا . هتفای  نایاپ  ینامز  هچ  رد  عورش و  ینامز  هچ  زا  تسا ، [ 1  ] هدومن

ترـضح هب  ار  هحفـص  تسیب  رد  باب  تشه  دوخ ، باتک  رد  هر )  ) ینیلک تسا  هدوب  يرغـص  تبیغ  زاـغآ  زا  دـعب  لاـس  لـهچ  دودـح  رد 
یباب لوا ، باب  . تسا تبیغ -  تلع  ناونع  نودب  هتبلا  ترـضح  تبیغ  ثحب  ِهرابرد  نآ ، زا  باب  ود  هک  تسا  هداد  صاصتخا  جع )  ) تجح

. تسا ثیدح  یس  لماش  مود ، باب  . تسین تبیغ  تلع  رگنایب  مادک  چیه  هک  تسا  ربخ  هس  لماش  و  تبیغ » » هرابرد ردان 

شیامزآ ناحتما و 

نآ انامه  دندرگ . یمرب  رما  نیا  زا  دناهدوب  نآ  هب  لئاق  هک  یناسک  هکنیا  ات  تسا  یتبیغ  رما ، بحاص  يارب  انامه  و  [ » 2 : ] دومرف مظاک  ماما 
ادخ هب  [ » 3 : ] دومرف مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  دـیامزآیم . ار  دوخ  قلخ  ناگدـنب و  نآ ، ببـس  هب  دـنوادخ  هک  تسادـخ  بناج  زا  یتنحم 

ای تسا و  هدرم  وا  دوشیم : هتفگ  هکنیا  ات  دـش ؛ دـیهاوخ  شیامزآ  تهج  نیدـب  دـنکیم و  تبیغ  امـش ، راگزور  زا  اهلاس  ناـتماما  مسق ؛
( جع  ) مئاق يارب  انامه  [ » 4 : ] دومرف هک  تسا  هدمآ  مجنپ  ربخ  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  لقن  هب  تسا . هداهن  رـس  نابایب  مادـک  هب  دـنادیمادخ 

ارگلطاب هک  یناسک  نامز  نآ  رد  سپ  دیامزایب . ار  نایعیـش  هک  دراد  تسود  یلاعت ، دنوادخ  انامه  تسا ... یتبیغ  دـنک ، مایق  هکنآ  زا  لبق 
ربخ شش  هدومن و  زاب  ناحتمالا » صیحمتلا و   » ناونع هب  یلقتـسم  باب  انعم ، نیا  يارب  هر )  ) ینیلک موحرم  سپـس  «. دننکیم کش  دنتـسه ،

نخـس مه  اب  میدوب و  هتـسشن  نایعیـش ، زا  يدادعت  هریغم و  نب  ثراح  نم و  دـنکیم : لقن  لقیـص  روصنم  تسا ، هدروآ  ع )  ) راهطا همئا  زا 
نآ هار  هب  مشچ  هک  هچنآ  مسق ! ادـخ  هب  هن  تاهیه ! تاهیه ! دـییاجک ؟ امـش  :» دومرف ام  هب  هک  دینـشیم  ار  اـم  مـالک  ع )  ) ماـما میتفگیم و 
هن دیوش . یسررب  هکنآ  رگم  دوشیمن ؛ عقاو  دیتسه  نآ  هار  هب  مشچ  هچنآ  مسق ! ادخ  هب  هن  دیوش  لابرغ  هکنآ  رگم  دوشیمن ؛ عقاو  دیتسه ،

عقاو دـیتسه ، نآ  هار  هب  مشچ  هچنآ  مسق ! ادـخ  هب  هن  دـیوش . ادـج  هکنآ  رگم  دوشیمن ، عقاو  دـیتسه  نآ  هار  هب  مشچ  هچنآ  مسق ! ادـخ  هب 
تخبدب سکره  هک  هاگ  نآ  رگم  دوشیمن ، عقاو  دـیتسه ، نآ  هار  هب  مشچ  هک  ار  هچنآ  مسق ! ادـخ  هب  هن  يدـیماان . زا  سپ  رگم  دوشیمن ؛

ناحتما قلطم  رد  رابخا  رگید  دراد و  طاـبترا  عوضوم  اـب  ربخ  نیا  [ . 5 «. ] دوش تخبشوخ  تسا ، تخبـشوخ  سکره  دوش و  تخبدب  تسا 

تایاور رظنم  زا  تبیغ  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ دهاوخ  انعم  نیا  زاب  و  تسا . هدادن  تبیغ » تلع   » ناونع ار  تایاور  نیا  زا  کی  چیه  هر )  ) ینیلک خیـش  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  و  تسا .
. دشاب تبیغ  تلع  یهلا  شیامزا  درادن  ناکما  دیوگیم : یسوط  خیش  هک 

ناجرب سرت 

دـسریم رظن  هب  هتبلا  دنراد . ناعذا  تمکح  نیا  رب  یگمه  تسا و  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  هرارز  ار  ِهرامش 5،9،18،29  ياهثیدح 
. تسا هرامـش 29  ثیدـح  اهنآ  نیرتینالوط  هرامـش 9و 18 و  ثیدـح  اهنآ ، نیرتهاتوک  دـنراد . قیرط  هس  هک  دـنادحاو » ربخ   » کی اهنآ 
زا لبق  جع )  ) مئاق يارب  انامه  دومرف : هللادبعابا  مدینـش  : » دیوگیم نآ  نمـض  رد  هرارز  هک  تسا  هرامش 5  ثیدح  اهربخ ، نیا  نیرتلماک 

[ . 6 «. ] درک هراشا  شمکش  هب  شتسداب  دسرتیم و  دومرف : ارچ ؟ متفگ : تسا  یتبیغ  دنک ، مایق  هکنآ 

دشابن یتعیب  وا  رب  هکنآ  يارب 

هراشا

هک یلاحرد  دنکیم ، مایق  جع )  ) مئاق : » دومرف ع )  ) قداص ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  ملاس  نب  ماشه  تبیغ ،» باب   » رابخا زا  ربخ 27  رد 
[ . 7 «. ] تسین یتعیب  دهع و  وا  ندرگ  رد 

تبیغ رد  باتک  نیلوا  ینامعن و 

ار هّیلوا  مولع  دّمحم  دیمان  دمحم  ار  وا  هک  دش  دلوتم  يدنزرف  بحاص  رفعج  نب  میهاربا  هینامعن ، رهـش  رد  يرغـص  تبیغ  نارود  لئاوا  رد 
زا هر )  ) ینیلک خیـش  مراهچ  نرق  لیاوا  رد  دیزگ  تنوکـس  اجنآ  رد  درک و  چوک  دادغب  هب  ملع  بلط  رد  سپـس  تخومآ ، شردـپ  دزن  رد 

ینامعن میهاربا  نب  دـمحم  ادـبعوبا ... خیـش  دومن . نیودـت  ار  یفاک »  » باتک لاس ، تسیب  لوط  رد  اجنآ  رد  درک و  ترجاهم  دادـغب  هب  ير 
نآ رد  . تفای تافو  لاس 329  رد  ینیلک  هکنیااـت  [ 8  ] تشونیم ناشیا  يارب  ار  یفاک  باـتک  تفریم و  ناـشیا  رـضحم  هب  ملع  بلط  يارب 
رد نادمح  نب  ادبع  نب  یلع  هلودلا  فیس  بلح  رد  درکیم . تموکح  اهنآ  رب  يدیشخا  روفاک  دوب و  رصم  عبات  ماش ، بلح و  رهش  اهزور 
زا دعب  دندشیم  دراو  وا  رب  ینامعن ، هلمج  زا  گرزب ، ناملاع  نارعاش و  و  تفای . تسد  هریزجلا ، ماش و  رب  يو  دوب . هدش  مکاح  لاس 333 
نآ ِهمدقم  رد  و  [ 9  ] درک الما  یعاجـشلا ، نسحلا  یبا  نب  دـمحم  شبتاک ، رب  ار  هبیغ »  » باتک ینامعن  لاس 342  رخاوا  رد  لاس  هد  دودـح 

لئاق هدوب و  هتسباو  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  بوسنم و  عّیشت  بهذم  هب  هک  مدید  ار  ییاههورگ  :» تسا هدروآ  باتک  نیا  فیلءات  ببس  ِهرابرد 
کبـس ار  یهلا  تاـمّرحم  دـنتفرگیم و  تسـس  ار  یهلا  تاـبجاو  هدـش و  یگتـسد  دـنچ  هـقرفت و  راـچد  ناـنآ  اـما  دنـشابیم . تماـما  هـب 

نامز و ماما  دروم  رد  اهنآ  زا  یمک  دادعت  زج  یگمه  دندمآیم  هاتوک  مه  رگید  یخرب  هدرک و  ّولغ  تیب  لها  قح  رد  یخرب  دندرمشیم .
هدیزگرب هدش ، داجیا  تبیغ  هطساو  هب  هک  ییاهيراتفرگ  ّتلع  هب  دوخ  ملع  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دناهداتفا ؛ کش  هب  ناشرما  یلو 

دایز نب  لیمک  هب  ملع  نابلاط  فصو  رد  ع )  ) یلع ماما  هچناـنچ  تسا ؛ هتـشاذگ  رثا  اـهنآ  ياـهلد  رد  کـش  یلد و  ود  نیا  هتـسویپ  تسا .
اهنآ هک  اجنآ  ات  دباییم ؛» هار  وا  لد  رد  کش  ههبش ، اب  دروخرب  نیلّوا  رد  درادن ، یـشنیب  اما  تسا ، قح  لها  میلـست  هک  یـسک  : » دومرفیم
نانیا دنامن . یقاب  دنامدق -  تباث  ادخ  نید  رب  هک  یکدنا  زج  اهنآ ، زا  دناشکیم و  فارحنا  یلدروک و  ینادرگرس ، یهارمگ ، يداو  هب  ار 

، فلاخم ياهداب  تسا  ققحم  ناشیارب  قح » رب  تباث  هقرف   » فصو اهنت  دناهتـشگن و  فرحنم  تسار  هار  زا  هدز و  گنچ  دـنوادخ  نامیا  هب 
نیا دیلقت  مدرم و  فرح  هب  هورگ  نیا  اریز  دبیرفن ؛ ار  نانآ  بارس ، نیغورد  وترپ  دناسرن  یبیـسآ  اهنآ  هب  اهبوشآ  هنتف و  دنازرلن ، ار  نانآ 

، یهارمگ يداو  هب  سک  چـیه  دـنگوس ! شیوخ  ناج  هب  دـنوش  جراخ  دوخ  کلـسم  نید و  زا  اهنآ ، فرح  اـب  اـت  دـناهدشن  رادـنید  نآ  و 
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هب رگم  تسا ؛ هدـیدرگن  لطاب  هدوهیب و  بهاذـم  ناـماد  هب  نداـتفا  تسار و  هار  زا  جورخ  راـچد  هدـشن و  دراو  ثداوح  ِهنتف  ینادرگرس و 
یـششوک ملع ، يوج  تسج و  رد  زگره  اهتخبدب  نیا  روعـش . شنیب و  زا  ندوب  بیـصن  یب  ملع و  تایاور و  زا  وا  ندرب  هرهب  مک  تهج 

دنچ ره  دـنهدیمن . تمحز  دوخ  هب  یگدولآ  زا  رود  هب  كاپ و  ِهمـشچرس  زا  تیاور ، ندرک  وگزاب  ندروآ و  تسد  هب  يارب  دـننکیمن و 
یناسک رتشیب  تسا  هدشن  لقن  یتیاور  ناشیارب  هک  دنایناسک  دننامه  دنمهفب ، ار  نآ  يانعم  هکنیا  نودب  دـشیم ، مه  تیاور  ناشیا  رب  رگا 

زا تقد و  ندیـشیدنا و  نودب  هک  دنا  یناسک  نانآ ، زا  ياهدع  دناهدوب : تلاح  دنچ  نیا  زا  یکی  ياراد  دـناهداهن ، ماگ  بهاذـم  نیا  هب  هک 
هب هک  دنا  یناسک  رگید ، ياهدـع  دـنوشیم . نادرگرـس  هارمگ و  ياههبـش  كدـنا  اب  دروخرب  دّرجم  هب  دـناهدش . نآ  دراو  یهاگآان ، يور 

مّدـقم نید  رب  ار  ایند  هتـشگ ، فرحنم  دـننک ، بلج  ایند  يوس  هب  ار  اهنآ  رظن  ناتـسرپایند  ناهارمگ و  هک  نیمه  دنتـسه و  ایند  بلط  لابند 
ار نیطایــش  بـیرف  هدوـهیب  بـیرف و  ماوـع  نانخــس  اــب  ناــنآ  هـک  تـسا  یتروـص  رد  نـیا  دــننکیم  اــیند  يادــف  ار  نـید  دــنرادیم و 

تـسا تسایر  ناشفده  دنیارآیم و  بهذـم  سابل  اب  ار  دوخ  رهاظ ، نسح  زا  يرادروخرب  يراکایر و  تهج  هب  زین  یهورگ  . دـناهدروخ
مه دنوادخ  سپ  دنـشاب . هتـشاد  نآ  تیناقح  هب  يداقتعا  صالخا و  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  هدـش ؛ هصالخ  نآ  رد  اهنآ  ِهقالع  مامت  هک 

ياهدع دنکیم  هدامآ  نانآ  يارب  ار  دوخ  باذـع  مشخ و  شتآ  دزاسیم و  نوگرگد  ار  ناشراگزور  هدرک ، بلـس  نانآ  زا  ار  وکن  تمعن 
دنرادـن یمکحم  داقتعا  دـیوگیم ، هچنآ  تیناقح  یتسرد و  هب  مه  ناشدوخ  اّما  دـناهدیورگ ؛ نآ  هب  ناش  نامیا  ندوب  مکلـیلد  هب  رگید ،

زا تسا ؛ هدـمآ  قداـص  موـصعم و  ناـماما  بناـج  زا  هچنآ  رکذ  هلیـسو  هـب  مشاـب ، هتـسج  برقت  لـجوّزع  دـنوادخ  هـب  هـک  متـساوخ  سپ 
كرد زا  هک  ار  سکره  دـنوادخ  هک  تسا  یتبیغ  نیا  تسا . لوقنم  تبیغ  ِهراـبرد  یتیاور  وا  زا  هک  یماـما  نیرخآ  اـت  هتفرگ  نینمؤملاریما 
يارب تایاور  نیا  تسا . هتخاس  روک  ار  وا  لد  مشچ  دشاب ؛ هدومن  مورحم  هدش ، تیاور  قداص  نیموصعم  زا  هچنآ  يوس  هب  تیادـه  نآ و 

هک ار  هچنآ  دـش و  دـهاوخ  دّـکوم  نآ ، عوقو  رب  ناش  لیلد  دـنراد و  داقتعا  نادـب  درادیم و  مّلـسم  هدـش  تیاور  هچنآ  یتسرد  قح ، لها 
فرطرب يارب  هدرک ، تیاور  ینیلک  هک  يربخ  تصش  نآ  هر )  ) ینامعن خیش  رظن  هب  ایوگ  [ 10 «. ] دومن دهاوخ  قیدصت  دندوب ، هداد  رادشه 

(، باب رد 26   ) تبیغ باب  رد  لقتسم  باتک  نیلوا  ینامعن  نیاربانب  تسا . هدوبن  یفاک  تبیغ ، هراب  رد  تعامج ، نیا  ناوارف  تاهبـش  ندرک 
تسا . هدرک  نیودت  هدوب ، دوجوم  وا  دزن  رد  هدرک و  لقن  ع )  ) همئا زا  ناگرزب  هک  یثیداحا  ساسا  رب  ار 

شیامزآ تمکح 

هداد رارق  نینچ  ار  مهدزاـی  باـب  ناوـنع  هتبلا  تـسا . هدادـن  صاـصتخا  تـبیغ  تمکحاـی  تـلع  هـب  ار  یـشخب  باـب ، نـیا 26  رد  یناـمعن 
ثیداحا زا  ثیدح  ود  زین  همدقم  رد  تسا » هدیسر  تبیغ  نامز  رد  اهیگتـسد  دنچ  ندرک و  لابرغ  تاّقـشم و  لّمحت  ِهرابرد  هچنآ  :» تسا

[ ... 12  ] تبیغ و  : » تسا تبیغ  تلع  صیحمت »  » هکنیا رب  دراد  حیرصت  متفه ، باب  رد  ینامعن  [ . 11 . ] تسا هدرک  رکذ  ار  باب  نیا  رد  دراو 
یناسک ات  هدرک ، ررقم  رـشب  يارب  هک  يریبدت  تهج  هب  هدومرف ، هدارا  ندـش  لابرغ  ناحتما و  شیامزآ و  رد  ندـش  عقاو  اب  ار  نآ  دـنوادخ 

نیا تسا  صلاخ  نایعیـش  ندمآ  دـیدپ  يارب  وا ، تبیغ  اب  ناگدـنب  شیامزآ  و  [ 13 . ] دنوش هیفـصت  دننکیم  ار  عیـشت )  ) رما نیا  ياعدا  هک 
دراد دوجو  تسا و  قح  تجح )  ) وا هکنیا  هب  نامیا  اب  دوشیم ؛ لصاح  ادخ  يرادنید  شتماما و  رب  رارقا  وا و  روما  رب  يرادیاپ  اب  شیامزآ 
ریما ادـخ و  لوـسر  هچنآ  یماـمت  هب  هک ؛ تسا  هنوـگ  نیدـب  وا  ناـمیا  و  دـنامیمن ، یلاـخ  وا  زا  نیمز  دـشاب  بیاـغ  وا  صخـش  هچ  رگا  و 
نیقی رواب و  دـناهداد ،- » تراشب  ریـشمش  اب  ار  شماـیق  وا ، زا  مدرم  يدـیماان  ماـگنه  هب  شتبیغ  زا  دـعب  دـناهدومرف -  ع )  ) همئا نینمؤملا و 

هک تسا  یسک  نتخاس  كاپ  يارب  رـصع  نیا  رد  مالّـسلاهیلع ، ، ماما تبیغ  : » دناسریم نایاپ  هب  هلمج  نیا  اب  ار  باب  نیا  [ 14 . ] تسا هتشاد 
تاجن لها  قح ، رب  يرادـیاپاب  هک  سکره  تاجن  يارب  نینچمه  تسا و  یندـش  كاله  هک  یـسک  يدوباـن  يارب  تسا و  یندـش  صلاـخ 

شیپ دـیاب  هودـنا  نیا  ریزگان  . تسا هدـش  دراو  ناماما  زا  هچنآ  هب  ندروآ  نیقی  دـیدرت و  کـش و  نتخاـس  فرط  رب  يارب  نینچمه  تسا و 
هتـسویپ هک  هعیـش  نامیا  اب  تعامج  يا  ار -  امـش  ام و  دنوادخ  دنهاوخب . مدرم  هک  نامز  نآ  هن  دسرب ؛ ارف  ادخ  تساوخ  نامز  سپـس  دیا ،
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نآ رد  هک  دنباییم  تاجن  تبیغ  يراتفرگ  زا  هک  دهد  رارق  اهنآ  زا  دنیهنیم -  ندرگ  وا  تاروتـسد  هب  دـیراد و  ادـخ  نامـسیر  هب  تسد 
هک هچ  نآ  هب  ددرگ  ناحبـس  يادخ  ریبدت  رد  باتـش  راتـساوخ  دوشن و  یـضار  شراگدرورپ  رایتخا  هب  دنیزگ و  ار  دوخ  تساوخ  سکره 

هدرک لقن  ع )  ) یلع ماما  زا  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  یتیاور  باب ، نیا  رد  یناـمعن  تاـیاور  هلمج  زا  [ 15 . ] تسا هدرکن  ربص  هدوب  رومأم 
يارب دوشیم ، بیاغ  اهنآ  ناـیم  زا  دـنکیم و  یهاوخنوخ  دزیگنا ، یمرب  ارم  نادـنزرف  زا  يدرم  ناـمزلارخآ  رد  دـنوادخ  :» دومرف هک  تسا 

ماما زا  تسا ؛ هدرک  لقن  مظاک  ماما  زا  ینیلک  هک  دنکیم  نایب  ار  یتیاور  ناشیا  سپـس  [ 16 «. ] دنوش ادـج  نارگید  زا  یهارمگ  لها  هکنآ 
و ع )  ) رقاب ماما  زا  ینیلک  هک  ار  یتاـیاور  همادا  رد  و  [ 17 «. ] دنکیم ناحتما  ار  نایعیـش  بولق  دنوادخ  انامه  : » تسا هدومن  تیاور  قداص 

[ . 18 . ] دنکیم رکذ  تسا ، هدرک  لقن  ع )  ) اضر ماما 

ترضح ندرگ  رب  ندوبن  تعیب  تلع  ینامعن و 

يارب اـنامه  : » هک دـنکیم  تیاور  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  یـسانک  زا  لـقن  هب  هدـش -  تیاور  رظتنم  ماـما  تبیغرد  هـچنآ  باـب -  زا  ربـخ 47  رد 
رکذ ار  یتـیاور  یناـمعن  سپـس  «. دـشاب وا  ندرگ  رد  یـسک  تعیب  هک  یلاـح  رد  دـنکیمن  ماـیق  ترـضح  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاـص 
یسک تعیب  دهع و  دقع و  هک  یلاح  رد  دنکیم  مایق  مئاق  : » تسا هدرک  تیاور  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ملاس  نب  ماشه  زا  ینیلک  هک  دنکیم 

[ . 19 «. ] تسین وا  ندرگ  رد 

ناجرب سرت  تلع  ینامعن و 

ود هدرک و  رکذ  ار  ربخ  نیمه  هبیغلارد ، ینامعن  هک  دـنکیم  لقن  دنـس  راهچ  اب  ار  ع)  ) رقاـب ماـما  اـی  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هرارز  ربخ  ینیلک 
: تسا هدرک  رکذ  قیرط  هس  مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  ای  رقاب  ماما  زا  رمع  نب  لـضفم  ربخ  يارب  يو  [ 20 . ] تسا هدوزفا  نآ  هب  رگید  قـیرط 

ینامعن موحرم  سپس  مدیـسرت .» امـش  زا  هک  ینامز  نآ  مدرک  رارف  امـش  زا  سپ   » دناوخیم ار  هیآ  نیا  دنک  مایق  مئاق  ترـضح  هک  ینامز  »
«. تسا نیمک  رد  تسا و  هدیـسرت  وا  هکنیا  نآ  تسا و  یـسوم  ترـضح  زا  یتنـس  وا  رد  : » هک تسا  شموق  قادصم  ثیداحا  نیا  دـسیون :

[ . 21]

روهظ تقو  نییعت  تهارک 

« تیقوتلا هیهارک   » مشـش باب  ناونع  تسا . هداد  صاصتخا  جـع )  ) نامزلا بحاص  هب  ار  باب  تشه  یفاک ، رد  ینیلک  دـش ، هتفگ  هک  نانچ 
نیا اّما  تسا ، هدرک  رکذ  روهظ  تقو  نییعت  یفن  رد  ع ،)  ) قداص ماما  زا  ربخ  جـنپ  و  مالّـسلاهیلع ، ، رقاـب ماـما  زا  ربخ  ود  نآ  رد  دـشابیم و 

زا هک  تسا  يراـبخا  نآ  تلع  دـیاش  تمرح »  » هن تسا  هدرک  ریبـعت  تهارک »  » هب باـب  نـیا  زا  هر )  ) ینیلک ارچ  هـک  دـنامیم  یقاـب  نـخس 
ار لّوا  ثیدح  يو  دنکیم  لقن  باب  نیمه  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  ثیدح  ود  ینامعن  هکنآ  ًاصوصخ  تسا ؛ هدش  لقن  مالّـسلامهیلع ، ، همئا

ریزگاـن یتـبیغ  زا  رما  نیا  بحاـص  :» دوـمرف ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  قداـص  ماـما  زا  یئاـطبلا  هزمح  یبا  نب  یلع  دنـسب  ینیلک  زا 
ماما زا  قوف  دنـس  اب  مه  ار  ح 90 )  - ) مود ثیدـح  تسین » یـسرت  تشحو و  اجنآ  رد  رفن ) یهارمه 30 هبای   ) نت یـس  دوجو  اـب  و  تسا ...

تروص هب  دـنکیم و  رمع  تسا -  هدوب  لاس  هک 120  میهاربا -  ترـضح  رمع  ربارب  نم  نادـنزرف  مئاق  : » هک تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداـص
نداد ناشن  کیدزن  نایعیش و  هب  ندیـشخب  شمارآ  يارب  اهنت  هتفگ  نیا  دنکیم : هفاضا  سپـس  «. ددرگیم راکـشآ  هلاس  يدیشر 32  ناوج 

قیدصت ار  وا  درک ، تیاور  امـش  يارب  ام  زا  ار  یتقو  نییعت  سکره  مینکیمن و  نییعت  ار  ینامز  ام  : » دناهدومرف دوخ  ناشیا  اریز  تسا ؛ نآ 
ناونع تحت  ار  یباـب  یناـمعن ، سپـس  [ . 22  ] دـینکن لـمع  هتفگ  نادـب  هدرمـش و  وـگغورد  ار  وا  هکنیا  زا  دیـشاب  هتـشادن  ساره  دـینکن و 

( هر  ) ینیلک هک  دروآیم  ربخ  هدزناپ  نآ  رد  دـنکیم و  حرطم  دـش »، دراو  ترـضح  مان  ندرب  روهظ و  تقو  نییعت  زا  یهن  رد  هک  یتایاور  »
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نب یلع  نب  نسح  دنـس  هب  یفاک  رد  ار  نآ  مشـش  ثیدح  ینیلک  تسا  هدروآ  تقو » نییعت  تهارک   » باب رد  یفاک  رد  ار  نآ  رخآ  تیاور 
لاس تسیود  نونکات  یلع : يا   » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  رکذ  ع )  ) مظاک ماما  زا  ناشردپ  زا  لقن  هب  نیـسح  شردارب  زا  نیطقی 

ارچ تفگ : شرـسپ  هب  ناشیا  دوب . سابع  ینب  یلاوم  زا  یلع  ردـپ  نیطقی  تسا .» هدـش  هداد  شرورپ  اـهوزرآ  اهدـیما و  اـب  هعیـش  هک  تسا 
ام و هب  هچنآ   » داد خساپ  وا  هب  یلع  تفرگن ؟ تروص  دش ، هتفگ  امـش  هب  هچنآ  یلو  دـش  عقاو  سابعلا ) ینب  تفالخ   ) دـش هتفگ  ام  هب  هچنآ 
هک روط  نامه  ودش  هداد  امـش  هب  ًاروف  نیاربانب  دیـسرارف . امـش  راک  نامز  هکنیا  زج  تسا ، هدـمآ  نوریب  اج  کی  زا  ود  ره  دـش  هتفگ  امش 

هتفگ ام  هب  رگا  اریز  دناهدومن ، مرگرـس  ار  ام  وزرآ  دیما و  هب  نیاربانب  تسا . هدیـسرنارف  ام  راک  نامز  یلو  تفریذپ ، ماجنا  دوب  هدـش  هتفگ 
هب نامیا  زا  مدرم  رتشیب  دشیم و  تخـس  اهلد  ًامتح  لاس ، دصیـس  ای  لاس  تسیود  تشذـگ  زا  سپ  رگم  دـش ، دـهاوخن  رما  نیا  دـشیم ،

کیدزن ار  جرف  دوـش و  کـیدزن  ناـمیا  هـب  مدرم  ياـهلد  هـکنآ  يارب  تـسا  کـیدزن  عیرـس و  ردـقچ  دـنتفگ : یلو  دنتـشگیمرب  مالـسا 
[ . 23 «. ] دنایامنب

تبیغ رد  باتک  نیمود  قودص و 

دوخ دنس  هب  هبیغلا »  » رد یسوط  خیـش  تسا . هدمآ  ایند  هب  يرکـسع ) نسح  ماما  تافو  لاس   ) لاس 260 دودـح  یمق ، هیوباب  نب  یلع  ًارهاظ 
هب سپس  دش . يدنزرف  بحاص  درک و  جاودزا  دوخ ، يومع  رتخد  اب  هیوباب  نبا  دناهتفگ : ناشیا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مق ، لها  خیاشم  زا 
وا هب  یهیقف  نادنزرف  دنوادخ  ات  دنک  اعد  هک  دهاوخب  تجح  ترـضح  رـضحم  زا  هک  تشون  ياهمان  حور  نب  ینیـسحلا  مساقلا  یبا  خـیش 

بحاص وا  زا  هک  دـش  یهاوخ  یملید  يزینک  کلام  یلو  دـش ، یهاوخن  يدـنزرف  بحاـص  مناـخ )  ) نیا زا  وت  : » دـمآ باوج  دـهد  يزور 
دودح قودص  تدالو  نیاربانب  داتفا . قافتا  لاس 305  زا  دعب  حور ، نب  نیسح  ترافس  لیاوا  رد  هیضق  نیا  [ 24 «. ] يوشیم هیقف  دنزرفود 

زا اج - همه  هب  شلضف  ِهزاوآ  دیـسر  یگلاس  لهچ  نس  هب  یتقو  ناشیا  تسا . هدوب  شراوگرزب  ردپ  یگلاس  هاجنپ  زا  لبق  ینعی ، لاس 307؛
ترجاهم اجنآ  هب  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  قودص  خیـش  . دـنک ترجه  اجنآ  هب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  ير  لها  دیـسر و  ير -  رهـش  هلمج 

دزن هک  تساوخ  ناشیا  زا  دیسر و  یملیدلا  هیوب  نب  نسحلا  یلعابا  نیدلا  نکر  هاش  هب  شترهش ، هزاوآ  دش و  روهشم  اجنآ  رد  ناشیا  . درک
ار ناسارخ  هب  رفـس  دـصق  مالّـسلاهیلع ، ، اضر ماما  ترایز  يارب  هک  یناـمزات  دـنام ، وا  شیپ  لاـس  هد  تدـم  هب  مه  خیـش  دوش و  رـضاح  وا 

ینایعیـش رتشیب  دش  هجوتم  دـیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  تشگزاب و  روباشین  هب  ع )  ) اضر ماما  ترایز  هب  ندـش  لئان  زا  سپ  يو  [ . 25 . ] تشاد
خیـش ناـمز  نیا  رد  دـنراد . یتاهبـش  جـع )  ) مئاـق رما  رد  دنانادرگرـس و  ناریح و  تبیغ  عوـضوم  رد  دـننکیم ، دـمآ  تفر و  وا  دزن  هـک 

زا دوب ، لمع  لضف و  لها  یتّیصخش  هک  یمقلا ) تلصلا  نب  نسحلا  نبدمحم  دیعسوبا  نیدلا  مجن  خیش   ) مق لها  نادنمشناد  زا  يراوگرزب 
ناگرزب زا  یکی  اب  هک  دـش  روآدای  تفگیم ، نخـس  هر )  ) قودـص اب  راوگرزب  خیـش  نآ  هک  زور  کی  دـش  دراو  ناشیا  رب  هدـمآ و  اراخب 

ناریح نادرگرـس و  ار  یمق  نیدلامجن  خیـش  هک  تسا  هدینـش  وا  زا  ینخـس  جع )  ) مئاق ترـضح  يهرابرد  هدرک و  رادـید  قطنم  هفـسلف و 
تبیغ عوضوم  رد  هک  تساوخ  هر )  ) قودـص زا  يو  تسا و  هتخادـنا  دـیدرت  کش و  هب  ار  وا  رابخا ، عاـطقنا  تبیغ و  لوط  رما  رد  هدرک و 
ماگنه يو  [ 26 . ] دنک تباجا  ار  وا  شهاوخ  ير ) رهـش   ) دوخ نطو  هب  تشگزاب  ماگنه  هک  داد  هدعو  وا  هب  زین  خیـش  دـنک . فیلأت  یباتک 
هتـشون هر )  ) قودص درک  زاغآ  ار  تریح » نتـشادرب  تبیغ و  تابثا  رد  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک   » باتک فیلءات  ير ، رهـش  هب  تشگزاب 

هار قح و  هب  مدرم  داشرا  رد  ار  دوخ  شالت  ششوک و  تیاهن  تبیغ ، رما  رد  ع )  ) همئا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هدراو  رابخا  ِهلیـسو  هب  تسا :
لیلد نیمه  هب  [ 27  ] دـندوب هدروآ  يور  یلقع  ياهسایق  ارا و  هب  تایاور ) رابخا و   ) شریذـپ میلـست و  ياـج  هب  ناـنآ  اـما  مدومن . تسار 
عورش دنک ، میظنت  ار  باتک  ياهلصف  مالّسلامهیلع ، ، تیب لها  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  ُهّللا  یّلـص  مرکا ، ربمایپ  تایاور  اب  هکنآ  زا  لبق  ناشیا 

ربانب دناهتفگ : ام  نافلاخم  دسیونیم : وا  تسا  هتخیمآ  راهطا  همئا  رابخا  اب  یلقع  ياهسایق  ارآ و  اهنآ  رد  هک  دنکیم  یتاهبش  رد  خساپ  هب 
لها هعیش و  نیب  صاخ  صخش  مسا و  اب  یگمه  هک  دناهدمآ  ماما  هدزای  مّلس ، هلآ و  هیلع و  ُهّللا  یّلص  مرکا ، ربمایپ  تافو  زا  دعب  امـش  لوق 
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هدوهیب و مه  ماما  هدزای  نآ  تماما  رما  دشابن ، فورعم  راکـشآ و  ناماما  نآ  دننام  مه  نامز  بحاص  هچنانچ  لاح  دناهدوب . فورعم  تنس 
دـساف و تدـم ، نیا  لوط  رد  وا  دوجو  ناکما  مدـع  ندوبن و  هطـساو  هب  امـش ، ناـمزلا  بحاـص  عوضوم  هک  هنوگ  ناـمه  ددرگیم . دـساف 

تسا ! هدوهیب 

ناجرب سرت  تلع  قودص و 

تهج زا  لطاب ، ياهتموکح  طلـست  نامز  رد  دوخ ، تاماقم  رد  یهلا  ياهتجح  روهظ  مییوگیم : تسا : هتـشون  خساپ  رد  هر )  ) قودص
يربهر ریبدت و  يدودحات  ماما  يارب  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  تیعضو  رگا  . دناهتشاد دوخ  نامز  مدرم  ریبدت  داشرا و  يارب  هک  تسا  یتاناکما 

دـشاب و هتـشادن  دوجو  يربهر  ریبدـت و  يارب  یبسانم  ناـکما  چـیه  رگا  تسا و  مزـال  تجح »  » روهظ دـشاب ، نکمم  شناتـسود  هب  تبـسن 
تبیغ تدـم  هکنیا  اـت  دـنکیم  ناـهنپ  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ار  وا  دـنوادخ  ددرگ ، وا  ندوب  یناـهنپ  بجوم  يونعم  ریبدـت  یهلا و  تمکح 

نیا نامز ، نیا  ات  مدآ  ترـضح  تافو  زا  سپ  يایـصو  ناربمایپ و ا  زا  ادخ  ياهتجح  ِهمه  خیرات  هعلاطم  زا  سپ  هک  هنوگ  نامه  درذگب ؛
هک ار  ینالوسر  : » هک دراد  هراـشا  نخـس  نیا  هب  مه  میرک  نآرق  هتبلا  دـناهدوب . ناـهنپ  یخرب  راکـشآ و  اـهنآ  زا  یـضعب  تسا ؛ هدوب  هنوگ 

: دیوگیم ملیدلا  یبا  نب  دـیمحلادبع  نینچمه  [ 28 «. ] میاهتفگن ار  ناـنآ  يهصق  هک  ینـالوسر  میتفگ و  وت  يارب  شیپ  زا  ار  ناـش  ناتـساد 
نالوسر قح  هب  ادخ  زا  هک  ینامز  تسا ؛ ناهنپ  ینالوسر  راکـشآ و  ینالوسر  ادخ  يارب  دیمحلادبع ؛ يا  : » دومرف مالّـسلاهیلع ، قداص  ماما 

وا مالّسلاهیلع ، میهاربا  ترضح  شیادیپ  ات  مدآ  تلحر  نامز  زا  ادخ  ياهتجح  هاوخب » زین  ناهنپ  نالوسر  قح  هب  وا  زا  یتساوخ ، راکـشآ 
دوخ نیمزرس  مدرم  نادنزرف  دورمن  نوچ  تشادن ، ناکما  تجح  روهظ  میهاربا ، ترـضح  دلوت  نامز  رد  دناهدوب  ناهنپ  راکـشآ و  ییایص 

تدـم هکنآ  ات  درک . ناهنپ  ار  وا  دـلوت  میهاربا و  ترـضح  دوجو  دـنوادخ ، نیاربانب  دـناسریم  لتق  هب  مالّـسلاهیلع ، میهاربا  نتفاـی  يارب  ار 
تفرگ قلعت  نیا  رب  یهلا  ِهدارا  اریز  دومن ؛ رهاظ  ار  دوخ  رما  درک و  ییامنهار  دوخ  دوجو  هب  ار  اـهنآ  میهاربا  ترـضح  دـش و  ماـمت  تبیغ 
ییایـص وا  مه  ع )  ) یـسوم ترـضح  نامز  ات  میهاربا  ترـضح  تافو  زا  دـعب  . دـنک لماک  ار  دوخ  نید  تباث و  مدرم  رب  ار  دوخ  تجح  هک 
ناهنپ ای  راکـشآ  دندربیم و  ثرا  رگیدکی ، زا  ار  تیاصو  مه  رـس  تشپ  دندمآیم و  رامـش  هب  نیمز  يور  رد  ادخ  ياهتجح  هک  دندوب 

ار لیئارـسا  ینب  نادـنزرف  وا ، نتفای  يارب  نوعرف  دـش ، رـشتنم  وا  دـلوت  ربخ  هک  هاگ  نآ  زین  مالّـسلاهیلع ، ، یـسوم ترـضح  نامز  رد  دـندوب 
هکنآ اـت  تخادـنا ؛ اـیرد  رد  ار  وا  شرداـم  هدادربـخ  نآرق  هک  روـط  ناـمه  تخاـس و  ناـهنپ  ار  وا  تدـالو  دـنوادخ  نیارباـنب  تـشکیم .

وا دیسر ، مالّسلاهیلع ، ، یسوم ترضح  تشذگرد  ماگنه  نوچ  دناسانش . مدرم  هب  ار  دوخ  درک و  راکشآ  ار  شتوعد  مالّـسلاهیلع ، ، یـسوم
ماگنه زا  ار  دوخ  توبن  نشور ، لیالد  اب  مالّسلاهیلع ، ، یـسیع . تشاد ناهن  ای  نایع و  رد  ییایـصوا  ع )  ) یـسیع ترـضح  روهظ  نامز  ات  زین 

مه يو  زا  سپ  تشادـن و  دوخ  دوجو  راـهظا  زا  یعناـم  اریز  تخاـس ، رـشتنم  ار  شیوـخ  نیهارب  داد و  ناـشن  ناـهج  هب  اراکـشآ  تدـالو 
ربمایپ روهظ  زا  دعب  دنتشاد  دوجو  ام  ربمایپ  روهظ  نامز  ات  یهلا  ياهتجح  نیا  دندوب و  ناهنپ  یهورگ  نایع و  یخرب  هک  دندوب  ییایـصوا 

روط نامه  سپ  دنک . نیعم  ار  دوخ  يایصوا  نیشیپ -  ناربمایپ  شور  هب  ترـضح -  نآ  هک  دوب  مزال  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  ُهّللا  یّلـص  مرکا ،
روهـشم و تنـس ، لها  هعیـش و  نیب  درک  صخـشم  ار  دوخ  يایلوا  زین  مالـسا  ربمغیپ  دـندرک ، نّیعم  ار  دوخ  يایـصوا  هتـشذگ  ناربمایپ  هک 

نآ تافو ، نامز  ات  دوب و  هتـشامگ  ینارادساپ  نارظان و  ناشیارب  مالّـسلاهیلع ، ، يرکـسع نسح  ماما  رـصاعم  قحان  هفیلخ  هک  تسا  فورعم 
رظن ریز  دومن و  تشادزاب  ار  وا  نادـناخ  ناراکتمدـخ و  ماـمت  دـندرک ، تاـفو  ترـضح  نآ  یتقو  دنتـشاد  رظن  تحت  تقد  هب  ار  ترـضح 

نآ ِهرابرد  تبیغ  تنس  ور  نیا  زا  دنداد . ماجنا  یقیقد  یسرزاب  وا  دازون  دنزرف  لابند  هب  دندرک و  ینادنز  ار  ترضح  نآ  نازینک  دنتشاد و 
ناونع باتک ، زا  تمـسق  نیا  يارب  نیدـلا  لاـمک  باـتک  ققحم  [ 29 . ] دش يراج  هتـشذگ  ياهتجح  رد  تبیغ  تنـس  دـننامه  ترـضح ،

ماما تبیغ  تقیقح  دومرف : هک  تسا  هر )  ) قودص راتفگ  نیلوا  زا  هتفرگرب  ناونع  نیا  هتبلا  تسا . هداد  رارق  ار  اهیف » همکحلاو  هبیغلا  تابثا  »
هک دیجنـس  هتـشذگ  ناماما  ِهرابرد  ار  وا  ياجرباپ  ریبدت  لجوزع و  يادخ  تمکح  راثآ  دـیاب  تسا ، زوریپ  نآ  لیلد  نشور و  جـع )  ) نامز

تایاور رظنم  زا  تبیغ  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 23زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


غورد و لـها  رفک  ناـیاوشیپ  هک  مینیبیم  مه  زورما  دـندش . هریچ  ناـنآ  رب  هتـشذگ  ياـهنرق  رد  ناـشنم ، نوعرف  ناـشک و  ندرگ  هنوگچ 
ترضح تبیغ  تمکح  هک  دنکیم  رارقا  اجنیا  رد  هر )  ) قودص نیاربانب  [ 30 . ] دناهدش ّطلسم  زیچ  همهرب  يزاس ، هدنورپ  ارتفا و  ینمشد و 

ناینوعرف و تسد  زا  ناشناج  رب  سرت  تهج  هب  نانآ  تسا  هتـشذگ  يایـصوا  وایبنا  نالوسر ، ندش  ناهنپ  تمکح  دننامه  جـع ،)  ) تجح
یتیاور هب  اهنت  ریگارف ، تباث و  تمکح  نیا  قیدصت  يارب  يو  دندشیم  ناهنپ  دوخ ، تلاسر  لامعا  زا  لبق  ناش  ندـش  هتـشک  نایتوغاط و 

باتک مود  ءزج  هر )  ) قودص تسا » ناهنپ  راکـشآ و  ینالوسر  ادخ  يارب  انامه  :» دومرف تسا  هدرک  داهـشتسا  مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  زا 
ربخ 23 رد  دـنکیم و  عورـش  هدـش » لقن  وا  تبیغ  و  جـع )  ) مئاق رب  لقن  رد  مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  زا  هچنآ  رد   » باب اب  ار  نیدـلا  لامک 

تـسود یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  نآ  زج  : » دروآیم تیاور  لیذ  دنکیم و  لقن  ناجرب » سرت   » رد ار  قداص  ماما  زا  قباس  تیاور  نامه 
قلخ هک  دراد  تسود  دنوادخ  هکنآ  يارب  : » دنکیم هفاضا  ناجرب » سرت   » رارکت نمض  مه  ربخ 32  رد  دنک » شیامزآ  ار  نایعیش  هک  دراد 

[ . 31 «. ] دنتفایم دیدرت  کش و  هب  نالطاب  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  سپ  دنک ، شیامزآ  ار  دوخ 

یهلا شیامزآ  تمکح  قودص و 

نآ زا  دعب  و  [ 32  ] دنکیم رکذ  یهلا  شیامزآ  رد  مالّسلاهیلع ، ، قداص ماما  زا  لقن  هب  رمع  نب  لضفم  زا  یتیاور  ربخ 35  رد  هر ،)  ) قودص
ربهر و ماما و  یب  هک  هاگ  نآ  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  :» دومرف هک  دنکیم  رکذ  ع )  ) قداص ماما  زا  لقن  هب  هبایـس  نب  نمحرلادبع  زا  يربخ  مه 

تیاور مه  ربخ 51  رد  [ 33 «. ] دیدرگ لابرغ  هدـش و  ادـج  مه  زا  شیامزآ و  هک  نامز  نآ  دـییوجب ، يرازیب  رگیدـکی  زا  دـینامب و  شناد 
دوش و راکشآ  ضحم ، قح  ات  دوش ، ینالوط  وا  تبیغ  مایا  : » دومرف هک  دنکیم  رکذ  مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  زا  لقن  هب  لضفم  زا  يرگید 
تینما و هک  هاگ  نآ  هک  ییاهنآ  ددرگرب ؛ عیـشت  زا  دـشاب ، تینطدـب  هک  نایعیـش  زا  سک  ره  هکنآ  هطـساو  هب  ددرگ ؛ ادـج  قافن  زا  ناـمیا 

زاب تبیغ » تلع   » ناونع هب  یباب  يو  سپـس  [ 34 «. ] دور ناشقافن  فوخ  دننک  ساسحا  ار  مئاق  ترـضح  دـهع  رد  ینیزگ  ياج  تاناکما و 
يارب انامه  دومرف : :» دـنکیم لقن  مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  زا  یفوک  یفریـص  ریرـس  مشـش ، ربخ  رد  دروآیم  ربخ  هدزای  نآ  رد  دـنکیم و 
شور یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنآ  يارب  دومرف : ارچ ؟ ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ : وا  هب  تسا  ینالوط  شنامز  هک  تسا  یتبیغ  ام  مئاق 

ماما مدینـش  : » تفگ هک  دـناسریم  نایاپ  هب  یمـشاه  لضفنب  ادـبع ... زا  یتیاور  اب  ار  باب  نیا  قودـص  دوش » يراج  وا  رد  ناربمایپ  تبیغ 
ماما هب  دنتفایم . دیدرت  کش و  هب  نآ  رد  نایوج  لطاب  همه  تسا ؛ راچان  نآ  زا  هک  دراد  یتبیغ  رمالا  بحاص  دومرف : مالّـسلاهیلع ، ، قداص

هک تسا  ادـخ  ياـهتجحتبیغ  رد  تمکح  ناـمه  وا ، تبیغ  تمکح  دومرف : ماـما  تسیچ ؟ تبیغ  تمکح  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع 
ترایز زا  تشگزاب  ماگنه  هک  دـنکیم  لقن  ار  یباوخ  نآ ، فیلأت  تلع  ناـیب  رد  دوخ و  باـتک  همدـقم  رد  يو  [ 35 «. ] دـندوب وا  زا  شیپ 

هداتـسیا هبعک  رد  رب  هک  دنکیم  هدهاشم  ار  جـع )  ) نامز ماما  باوخ  نآ  رد  هر )  ) قودـص دوب . هدـید  روباشین ، رد  مالّـسلاهیلع ، ، اضر ماما 
نآ رد  سیونب و  یباتک  تبیغ  باب  رد  : » دـیامرفیم وا  هب  دـهدیم و  ار  يو  مالـس  باوج  مه  ماـما  دـنکیم و  ضرعمالـس  ماـما  رب  تسا ،

ریرقت زا  هر )  ) قودص دارم  دنکیم  رکذ  هحفص  یـس  دودح  باب و  تفه  رد  ار  ایبنا  ياهتبیغ  زین  يو  [ 36 «. ] نک رکذ  ار  ایبنا  ياهتبیغ 
تسا انعم  نیدب  هکلب  دنکن ؛ قیدصت  ار  اهتمکح  ریاس  هدرک و  رـصحنم  نآ  رد  ار  تبیغ  تمکح  هک  دوبن  نیا  ماع ، تباث و  تمکح  نیا 

تمکح اب  تمکح  نیا  هتبلا  . تسا هدوب  ماما  تاراشا  باوخ و  نآ  تهج  هب  مه  دـیاش  دراد . مّدـقم  اهتمکح  ریاس  رب  ار  تمکح  نیا  هک 
ماـما زا  ار  اـهنآ  قـیرط  هـک  تـسا  هدروآ  ربـخ  راـهچ  تـمکح  نـیا  يارب  درادــن . یقرف  تیرومأـم » نداد  ماــجنا  نودــب  ناــج  رب  سرت  »

، دـنک مایق  هکنآ  زا  لبق  مئاق  يارب  انامه  دومرف : مالّـسلاهیلع ، ، رقاب ماما  :» تسا هدرک  تیاور  مالّـسلاهیلع ، ، رقاـب ماـما  و  مالّـسلاهیلع ، ، قداـص
تـسا هدمآ  رگید  ثیدح  رد  درک .» هراشا  شمکـش  هب  دسرتیم و  دومرف : ماما  ارچ ؟ مدرک : ضرع  ماما  هب  دـیوگیم : هرارز  تسا . یتبیغ 

دسرتیم و دومرف : ماما  ارچ ؟ مدرک : ضرع  ماما  هب  دیوگیم : هرارز  تسا ، یتبیغ  شروهظ  زا  لبق  جع )  ) مئاق يارب  انامه  دومرف : رقاب  ماما  »
! هرارز يا  دومرف : مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  :» دنکیم لقن  نینچمه  ندش » هتـشک  ینعی ، تفگ : هرارز  درک و  هراشا  شمکـش  هب  شتـسد  اب 
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هراشا شمکـش  هب  شتـسد  اب  دسرتیم و  دوخ  ناج  رب  دومرف : ماما  ارچ ؟ مدرک : ضرع  دـیوگیم : هرارز  تسا ، یتبیغ  راچان  هب  مئاق  يارب 
: دـیوگیم هرارز  تسا ، یتبیغ  ندرک  ماـیق  زا  لـبق  مئاـق  يارب  دومرف : مالّـسلاهیلع ، ، قداـص ماـما  : » تسا هدروآ  يرگید  ثیدـح  رد  «. درک

دوش .)» هتشک   ) دسرتیم دوخ  ناجرب  دومرف : ماما  ارچ ؟ مدرک : ضرع 

دشابن یتعیب  وا  رب  هکنآ  يارب  تمکح  قودص و 

یکی ود  ره  مجنپ  لوا و  ربخ  اریز  دنتـسه ؛ ربخ  راـهچ  عقاو  رد  هک  دروآیم  ار  ربخ  جـنپ  ادـتبا  تمکح ، نیا  راـبخا  زا  لـبق  هر )  ) قودـص
جورخ هک  ینامز  هکنآ  يارب  دـش  ناهنپ  مدرم  نایم  زا  رما  نیا  بحاـص  : » تسا هدرک  لـقن  مالّـسلاهیلع ، ، قداـص ماـما  زا  ریـصب  یبا  تسا .

لقن مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  زا  ملاس ، نب  ماشه  حـلاص و  نب  لیج  ار  موس  مود و  ثیدـح  «. دـشابن وا  ندرگرب  سک  چـیه  تعیب  دـنکیم ،
تـسین وا  ندرگ  رد  سک  چیه  تعیب  هک  یلاح  رد  دوشیم ؛ هتخیگنارب  ای  دنکیم  مایق  مئاق  :» دومرف مالّـسلاهیلع ، ، قداص اما م  هک  دننکیم 
منیبیم ار  هعیـش  ایوگ  : » دنکیم لقن  مالّـسلاهیلع ، ، اضر ماما  زا  زین  لاضف  نب  یلع  نب  نسح  تسین » یتعیب  وا  ندرگ  رد  سک  چیه  يارب  ای 

زا ناشماما  هکنآ  يارب  دنباییمن ؛ یلو  دنتـسه ، هاگارچ  بلط  رد  نایاپ  راهچ  دننام  دنهدیم ، تسد  زا  ارم  دـنزرف  نیموس  هک  یتقو  رد  هک 
رد یـسک  تعیب  دـنک ، ماـیق  ریـشمش  اـب  نوچ  هکنآ  يارب  دومرف : ماـما  ادـخ ؟ لوسر  دـنزرف  ياهچ  يارب  مدرک : ضرع  تسا ، ناـهنپ  ناـنآ 

، ناجرب سرت  .1 دنتـسه : تبیغ  يارب  تمکح  ود  ِهدنرادرب  رد  هک  دنتـسه  ربخ  هد  نیمه  تبیغ » تلع   » رابخا ِهدمع  [ 37 «. ] دشابن شندرگ 
دباییم تاجن  لتق  زا  یتروص  رد  روهظ ، ضرف  رب  ینعی ، تسا ؛ یلیزنت  يوناث و  مود ، تمکح  هتبلا  دشابن  وا  ندرگرب  سک  چـیه  تعیب  .2

دنک .» تعیب  ناملاظ  اب  هک 

تسین مولعم  یلیصفت  تمکح 

هراشا

تمکح ود  نیا  هکنیا  رب  دراد  هراشا  نآ  رد  دنکیم و  لقن  یمـشاه  لضف  نب  ادبع ... زا  ار  تبیغ  تلع  باب  رد  ربخ  نیرخآ  هر )  ) قودـص
هب :» دومرف مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  تیاور  ود  نیا  رد  دوشیم و  فشک  ًادعب  نآ  یلیـصفت  تمکح  اّما  دنتـسه ، یلامجا  ود  ره  هدـش  رکذ 

ندرک خاروس  زا  رـضخ -  ياهراک  تمکح  هجو  هک  ناـنچ  شروهظ ؛ زا  سپ  رگم  دوشن ، راکـشآ  هراـب  نیا  رد  تمکح  هجو  هک  یتسرد 
نوچ نینچمه  و  دـندش . ادـج  مه  زا  هکنآ  زا  سپ  رگم  دـشن  نشور  یـسوم  يارب  هتـسکش ، راوید  نتـشاداپرب  اـت  ناوجون  نتـشک  یتشک ،

ام يارب  نآ  هجو  دـنچ  ره  تسا  هناـمیکح  وا  لاـعفا  همه  هک  مینکیم  قیدـصت  تسا . میکح  یلاـعت -  كراـبت و  دـنوادخ -  هـک  میتـسناد 
[ . 38 «. ] تسا وا  بویغ  زا  یتبیغ  ادخ و  رارسا  زا  يّرس  یلاعت و  يادخ  روما  زا  يرما  نیا  لضف ! رسپ  يا  دشابن ، فشکنم 

تبیغ تلع  دیفم و  خیش 

، باب نیا  رد  وا  تسا . هداد  صاصتخا  هدـمآ » مهدزاود  ماما  تماـما  رب  هک  یـصوصن  تاـیاور و   » ناونع هب  یباـب  داـشرالا ، رد  هر )  ) دـیفم
رد تایاور  تسا ، هدمآ  ماما  نیمهدزاود  ِهرابرد  هک  تسا  یتایاور  زا  یمک  دادـعت  رابخا  نیا  دـسیونیم : نایاپ  رد  دروآیم و  ربخ  هدزیس 

حرش و اب  هارمه  ار  ثیداحا  هک  یناسک  هلمج  زا  دناهدرک . نیودت  باتک  لکش  هب  ار  اهنآ  ثیدح  باحصا  هک  تسا  دایز  رایسب  دروم  نیا 
همعنلا مامت  نیدلا و  لامک   » باتک هب  هر )  ) دیفم هتبلا  [ 39 . ] تسا هبیغلا  باتک  رد  ینامعن  ادبعابا  میهاربا  نب  دمحم  هدومن ، نیودت  لیصفت 

صاصتخا تمکح  ای  تلع  هب  ار  یلـصف  ای  باب  داشرالا  رد  مه  شدوخ  درادـن و  ياهراـشا  تریح » فشک  تجح و  تبیغ و  تاـبثا  رد  و 
رد باتک  لکش  هب  هدومن ، يروآ  عمج  ار  دوخ  تارظانم  زا  ییاه  تمـسق  ناشیا ، تافو  زا  لبق  لاس  لهچ  ، 373 [ 40  ] لاسرد . تسا هدادن 
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هب اهنآ  زا  مادک  چیه  تسا -  هدومن  شنیزگ  ار  نآ  يدهلا  ملع  یضترم  دیس  هک  هراتخملا  لوصفلا   » باتک زج  هتبلا  درک . رـشتنم  هدروآ و 
هحفص هس  رد  مود  لصف  هحفـص و  تشه  رد  لوا  لصف  دراد . تبیغ  ِهرابرد  یتارظانم  هب  صاصتخا  نآ  زا  لصفود  تسا  دیـسرن  ام  تسد 

نآ ِهمدقم  رد  تشون و  ار  هبیغلا » یف  هرشعلا  لوصفلا   » هلاسر نآ  زا  دعب  ناشیا  [ 41 . ] دزادرپیم ناجرب » سرت   » تمکح هب  رتشیب  هک  تسا 
رب يدهاوش  لقع  تنس و  نآرق و  زا  مداد و  حرـش  ار  نآ  یناعم  باوج ، لاؤس و  هنوگ  هب  متـشاگن و  باوبا  نیا  رد  هچنآ  زا  دعب  و  تفگ :
راد ههبـش  عضاوم  نینچمه  شراوگرزب و  ناردپ  نامزلابحاص و  تماما  هب  صتخم  ياهلصف  رد  هکنآ  يارب  دش  ادیپ  یتبغر  مدروآ ؛ نآ 

یفخم تلع  دوب و  هچ  مالّـسلاهیلع ، ماما  تدالو  ندـش  ناهنپ  ِهزیگنا   » زا تسا  ترابع  هلاسر  نیا  مراهچ  لصف  منک  رکذ  ار  یتاـکن  ناـنآ ،
[ . 42 «. ] تسا هدوب  هچ  تبیغ  رما و  ندوب 

تبیغ تلع  یضترم و  دیس 

هریخذـلا مان  هب  يداقتعا  باتک  کـی  هدرک و  راـیتخا  ار  ییاـهلصف  نساـحملا ،) نویعلا و   ) باـتک زا  م 436 )  ) يدهلا ملع  یـضترم  دیـس 
دـشاب بیاغ  ياهنوگ  هب  مالّـسلاهیلع ، ، ماما هک  تسه  ناکما  نیا  رگا  دیوگب : یـسک  هچنانچ  تسا : هدـمآ  باتک  نیارد  [ 43 . ] تسا هتشون 

ار وا  دنوادخ  هکنیا  نیب  نآ و  نیب  تسا  یقرف  هچ  سپ  دوش ، راکـشآ  دشاب  سرت  زا  نمیا  هک  هاگ  نآ  دـشابن و  طابترا  رد  وا  اب  یـسک  هک 
نیا هر ،)  ) یـسوط خیـش  دروآ ؟ دوجو  هب  ار  وا  هراب  رگد  ای  دـنک و  هدـنز  ار  وا  دوش ، لصاح  ماما  يارب  تینما  هک  هاگ  نآ  دـنک و  مودـعم 

رد خساپ  شـسرپ و  نیدنچ  باوج ، لاؤس و  نیا  زا  لبق  . تسا هداد  خـساپ  نآ  هب  هحفـص  ود  رد  هدرک و  لقن  یفاشلا  صیخلت  هب  ار  بلطم 
، تاحفـص نیمه  دادعت  هب  زین  اهنآ  ریغ  اهباوج و  تالاؤس و  نیمه  دراد . دوجو  باتک  رد  هحفـص ، هدزناپ  رد  ناجرب » سرت  تلع   » روحم

تسا . هدش  رارکت  روحم  نیمه  لوح  مراهچ ، ءزج  رخآ  رد 

تبیغ تلع  یسوط و  خیش 

هـصالخ ار  همامالا  یف  یفاشلا  باتک  یگلاس  نس 47  رد  لاس 432 و  رد  یـسوط ) خیـش   ) یناسارخلا یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا 
لاس رد  . تسا هتفگ  خساپ  اهنآ  هب  هدرک و  رکذ  یـضترم ) دیـس   ) هریخذلا باتک  زا  تبیغ  ِهرابرد  لاکـشا  لاؤس و  يدادـعت  نآ  رد  هدرک و 

ینالوط تلع  - 2 نامزلا ؛ بحاص  تبیغ  تلع  تبیغ و  - 1 دراگنب : لیذ  ثحابم  ِهرابرد  یباتک  هک  دهاوخیم  وا  زا  يراوگرزب  خیش  ، 447
یعنام هچ  - 4 دنکیمن ؟ روهظ  ارچ  - 3 گنرین ؛ جرم و  جره و  داسف و  زا  نیمز  ندش  رپ  وا و  هب  زاین  تّدش  دوجو  اب  ترضح  تبیغ  ندش 

کـش و ياـج  ناـیب و  ینانخـس  هداد ، تبثم  خـساپ  راوگرزب ، خیـش  نآ  هب  هر )  ) یـسوط خیـش  دراد  دوجو  ترـضح  نآ  روهظ  هار  رـس  رب 
تماما باتک  رد  تسا . هدـننک  هتـسخ  هک  ارچ  منکیمن ، ینالوط  ار  مالک  دوخ ، باتک  رد  دـسیونیم : يو  [ 44 . ] تشاذگن یقاب  ياههبش 

ياهلاؤس نم  تسا . هدش  نایب  بلطم  اههنیمز  نیا  رد  اصقتـسا ، تیاهن  اب  ًالـصفم و  یـضترم ، دیـس  دیفم و  خیـش  ياهباتک  رد  زین  نم و 
یسوط خیش  [ 45 . ] دشاب میاه  هتفگ  رب  يدیکأت  ات  منکیم  رکذ  یتایاور  میوگیم ، هچنآ  تحـص  رب  مهدیم و  خساپ  ار  باب  نیا  فلتخم 
ترضح تماما  تابثا  زا  دعب  هیفقاو ،»  » اب دوخ  ِهشقانم  رخاوا  رد  دنکیم و  زاغآ  هبیغلا » یف  مالکلا  یف  لصف   » ناونع اب  ار  دوخ  باتک  هر ) )

اب ماما  هک  تسناد  میهاوخ  تسا ، ناهنپ  ناگدـید  زا  ترـضح  نآ  میتفایرد  دـش و  تباث  ترـضح  تماما  یتقو  دـسیونیم : جـع )  ) يدـهم
دشاب بیاغ  وا  هک  دنک  باجیا  ترورض  ای  و  یتّلع ، ببس  هب  رگم  دوش  یمن  بیاغ  وا  رد  تماما  ضرف  ندوب  نّیعتم  وندوب  موصعم  دوجو 
هزاجا نیا  وا  هب  هنامیکح  رما  کی  هکنآ  رگم  دوشیمن ، ناهنپ  ماما  هک  مینادیم  46 ؛ ]  ] تسین نشور  ام  رب  ترورض  ای  ّتلع  نآ  هک  لاح 
هدـمآ همامالا  یف  یفاشلا  صیخلت  رد  هک  تسا  ناـمه  هبیغلا ، باـتک  رد  تبیغ  تلع  [ . 47 . ] میـسانشن ار  رما  نآ  ًالـصفم  دنچره  دهدب ؛ ار 
ندـش ناهنپ  تلع  و  [ 48  ] دـندومن عنم  تافرـصت  زا  ار  ناـشیا  دـندناسرت و  ار  ناـشیا  ناـملاظ  هکنیا  هلمج  زا  ناـجرب .» سرت   » ینعی تسا ؛

[ . 49 . ] دوب نینچ  زین  ایلوا  زا  ترضح 
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ناج رب  سرت  تلع  یسوط و 

، ندـش هتـشک  زا  سرت  زج  دـسیونیم : نآ  زاغآ  رد  و  رمالا » بحاص  روهظ  زا  عنام  تلع  نایب  رد  : » تسا نینچ  باـتک  مجنپ  لـصف  ناونع 
دودح یسوط  خیش  دنکیم . دییأت  ار  ام  ِهتفگ  هک  تسا  هدش  دراو  نایب  نیا  اب  زین  يرابخا  هتبلا  تسین و  ترـضح  روهظ  زا  عنام  یتلع  چیه 

ماما ای  مالّـسلاهیلع ، ، رقاب ماما  : » هک تسا  هرارز  زا  یثیدـح  لصف ، نیا  رد  ربخ  نیلوا  دـنکیم  رکذ  مالّـسلامهیلع ، ، تیب لـها  زا  ربخ  تسیب 
: دومرف ماما  ارچ ؟ مدرک : ضرع  ماما  هب  دیوگیم : هرارز  تسا ، یتبیغ  شروهظ  زا  لبق  مالّـسلاهیلع ، ، مئاق يارب  دومرف : مالّـسلاهیلع ، ، قداص

مایق هکنآ  زا  لبق  جع )  ) مئاق يارب  انامه  دومرف : مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  : » هک دـنکیم  لقن  هرارز  مشـش  ربخ  رد  [ 50 «. ] دسرتیم لتق  زا 
[ . 51 «. ] درک هراشا  شمکش  هب  شتسداب  دسرتیم و  دومرف : ماما  ارچ ؟ مدرک : ضرع  ماما  هب  دیوگیم : هرارز  تسا ، یتبیغ  دنک 

یهلا شیامزآ  تمکح  یسوط و 

...« دنک شیامزآ  ار  نایعیـش  دراد  تسود  دنوادخ  هکنیا  زج  دومرف ...« : مالّـسلاهیلع ، ، قداص ماما  هک  دنکیم  تیاور  هرارز  رخآ ، ربخ  رد 
هلمج نیا  رب  يو  لیلد  نیمه  هب  تسین ،» ترضح  روهظ  زا  عنام  ندش ، هتشک  زا  سرت  زج  یتلع  چیه  : » دسیونیم هراب  نیا  رد  یسوط  خیش 

نانآ و رب  رما  ندوب  تخـس  تبیغ و  لاح  رد  نایعیـش  شیامزآ  هلمج : زا  تسا  هدـمآ  راـبخا  رد  هک  هچنآ  اـما  : » دـنکیم هفاـضا  تیاور  زا 
ببـس هکلب  دوش ؛ نینچ  ات  درک ، بیاغ  ار  ماما  دـنوادخ  هکنیا  هن  دـهدیم ؛ ربخ  نامز  نیا  ياهیتخـس  زا  نآ -  رب  ربص  اب  ناشیا  شیاـمزآ 

ياهیتخـس تالکـشم و  نیا  رب  ربص  باوث  رب  دـنروآیم ، نایم ، هب  نخـس  تبیغ  نامز  تانایرج  زا  هک  يراـبخا  نآ  تسا و  سرت  تبیغ ،
روصنم نبدـمحم  ربخ  اـهنآ ، نیتسخن  دـنکیم  رکذ  ربخ  هدزاود  همادا  رد  دـنیوج  کّـسمت  دوخ  نید  هب  هجیتن  رد  اـت  دراد  دـیکأت  نینمؤم 

رصن یبا  نبا  زا  ینامعن  هک  تسه  یتیاور  سپس  دناهدرک . لقن  ار  نآ  مه  هر )  ) قودص ینامعن و  ینیلک ، هک  تسا  قداص  ماما  زا  لقیـصلا 
زا رفعج  نب  یلع  زا  هر )  ) قودص ینامعن و  ینیلک ، هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  نآ  زا  دـعب  تسا . هدرک  لقن  مالّـسلاهیلع ، ، اضر ماما  زا  یطنزب 

ماـما زا  یفعجلا  رمع  نـب  لـضفم  زا  راوـگرزب  هـس  نـیا  هـک  تـسه  یتـیاور  نآ  زا  دــعب  دــناهدرک . لـقن  مظاــک  یــسوم  ماــما  شردارب 
مظاک ماما  زا  لـقن  هب  نیطقی  نب  یلع  زا  هر )  ) یناـمعن ینیلک و  هک  دـنکیم  رکذ  یتیاور  نآ  زا  سپ  دـناهدرک . لـقن  مالّـسلاهیلع ، ، قداـص

هب صاصتخا  دـننک ، نایب  ار  نآ  ّتلع  هکنیا  نودـب  ای  دـننادیم و  شیامزآ  ناـحتما و  قلطم  اـی  ار  تبیغ  ّتلع  رگید ، تاـیاور  دـناهدروآ ،
دنراد . تبیغ 

مود ردص  دیهش  هاگدید  ساسا  رب  بیان  نیرخآ  هب  همان  نیرخآ 

رهاظ یهلا  ریدـقت  ربارب  رد  اهنآ  ندوب  میلـست  صاخـشا و  نامیا  ِهبترم  تبیغ  هطـساو  هب  اریز  تسا . ناگدـنب  ناحتما  تبیغ  رارـسا  هلمج  زا 
مدع دیآیم . لمع  هب  مدرم  زا  تاناحتما  نیرتدیدش  دهد  یم  يور  هک  ییاه  هنتف  ثداوح و  ِهطساو  هب  تبیغ  نامز  رد  نینچمه  دوشیم و 
یمن ادیپ  هار  وا  هب  يدیمون  زگره  دتفا  ریخأت  هب  تبیغ  نارود  هک  يرادقم  ره  رد  رظتنم  صخش  تسا و  یهلا  نذا  هب  ترضح  روهظ  ققحت 

رد هکلب  لاس  ره  رد  ترـضح  روهظ  ینیبشیپ  راظتنا و  تلاح  اب  یتافانم  چیه  هتکن  نیا  دنکیمن و  هنخر  شلد  رد  هسوسو  کش و  دنک و 
رظنم زا  تبیغ  هفـسلف  هلئـسم  هب  بیان  نیرخآ  هب  ترـضح  همان  نیرخآ  هب  هجوت  اب  دـیراد  ور  شیپ  هک  يراتـشون  . درادـن زور  ره  ای  هاـمره 

، لصف راهچ  جـع - )  ) يدـهملا مامالا  هعوسوم  شاباتک -  زا  تسخن  شخب  رد  ردـص  دـمحم  دیـس  راوگرزب  دیهـش  دزادرپیم  تاـیاور 
تسا و هتخادرپ  مالسلا ، امهیلع  يرگـسع ، نسح  ماما  يداه و  ماما  یناگدنز  خیرات  لیلحت  یـسررب و  هب  قیمع ، ون و  یـشور  اب  ًاحورـشم ،

یّلک طوـطخ  هاـگ  نآ  هتـسشن و  اربـک  تبیغ  نارود  رد  ترـضح  نآ  ناریفـس  و  ع )  ) يدـهم ماـما  یناگدـنز  خـیرات  رد  شواـک  هب  سپس 
، دناهدومرف میسرت  دوعوم ، زور  رد  یهلا  ِهریخذ  اربک و  تبیغ  نارود  هب  تفایهر  يارب  نانآ ، باحصا  ع و   ) هعیش ناماما  هک  ار  ییاههمانرب 
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اهنآ رد  هک  دراد  شخب  تفه  لصف ، نیرخآ  تسا . هدرک  میظنت  لصف  جنپ  رد  ار  شاباتک  راوگرزب ، فلؤم  . تسا هداد  رارق  ثحب  دروم 
اربک تبیغ  نایاپ  مالعا  عوضوم  هب  ًاصاصتخا  متفه ، شخب  رد  تسا . هدش  یـسررب  ترـضح  نآ  ياهشالت  و  ع )  ) يدـهم ماما  یناگدـنز 

تبیغ نارود  عورـش  ترافـس و  نارود  ناـیاپ  هب  رجنم  هک  ار  ياهناـگ  هس  یـساسا  ِّهلدا  راوـگرزب ، فـلؤم  تمـسق ، نیا  رد  تسا . هتخادرپ 
گرم زا  لبق  هک  یعیقوت  رد  ع )  ) يدهم ماما  هک  هدوب  نآ  ریغ  هناگ و  هس  ِّهلدا  نیمه  ساسارب  :» تسا هدومرف  هدرک و  ریـسفت  هتـشگ ، ارغص 

ینعی ار ، دوعوم  زور  ات  اربک  تبیغ  نارود  زاغآ  ارغـص و  تبیغ  دـهع  ندـش  مامت  ترافـس و  نارود  نایاپ  هتـشون ، يو  هب  شامراهچ  ریفس 
ریفـس هب  يدهم  ماما  عیقوت  نتم  هب  ردص ، دـمحم  دیـس  دیهـش  .« تسا هدرک  مالعا  تفای ، دـهاوخ  قّقحت  مالـسا  هوکـشرپ  يادرف  هک  يزور 

، عیقوت نیا  رد   - 1: تسا هدومرف  يروآدای  ار  ياهناگ  تشه  تاکن  ترضح ، نایب  زا  ماهلااب  هتخادرپ و  يرمـس  دّمحم  نبا  یلع  شامراهچ 
هب شدوخ . زا  دعب  درادـن  قح  :» تسا هدومرف  شریفـس  هب   - 2. تسا هداد  ربخ  زور  شـش  زا  دعب  شامراهچ ، ریفـس  گرم  زا  ترـضح ، نآ 

ندش تخس  ینالوط و  تّدم  کی  زا  دعب  رگم  تشاد  دهاوخن  لابند  هب  يروهظ  ِهّمات ، تبیغ  :» دناهدومرف ترضح   - 3 .« دنک ّتیصو  یسک 
ع)  ) يدهم ترضح  هک  نآ  تسخن  درمشیم : رب  هدیاف  ود  روهظ ، خیرات  ندوب  هدیشوپ  يارب  ردص ، دیهش  .« متس زا  نیمز  ندش  رپ  اهلد و 
، تقیقح رد  نیا ، درک . دـهاوخ  هدافتـسا  ندوـب  ینیبشیپ  لـباق  ریغ  ندوـب و  یناـهگان  يریگلـفاغ و  رـصنع  زا  دوـخ ، روـهظ  ناـمز  يارب 
زا يریگلفاغ  دش . دنهاوخ  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  ناهگان  ناشدادتما ، هطلـس و  جوا  رد  دننادب  هک  ترـضح  نانمـشد  هب  تسا  يرادـشه 

هظحل و ره  رد  ار  مدرم  ياـههدوت  ترـضح ، نآ  روـهظ  ندوـبن  نشور  هک  نیا  رگید  تسا . نآ  تاـمّوقم  يزوریپ و  رـصانع  نیرتدـنمورین 
رگا یـساسحا ، نینچ  درک و  دنهاوخ  ار  ترـضح  نآ  روهظ  ینیبشیپ  يزور ، ره  رد  مدرم ، داد و  دـهاوخ  رارق  راظتنا ، زا  یتلاح  رد  نامز 

ره تخانش  شايراج و  یگدنز  ّتیعقاو  ِهعلاطم  ینورد و  لئاسم  یبایزرا  هتسیاش و  راتفر  نداد  ماجنا  رب  ار  وا  دریگب ، لکـش  درف  کی  رد 
دوش و ترـضح  نآ  هاگرد  نابّرقم  زا  عوضوم ، نیا  هب  نتخادرپ  اب  تسناوت  دـهاوخ  دزیگنایم و  رب  نید  تاررقم  اهروتـسد و  رتقیمع  هچ 

ناگدـش رود  زا  دـناهدش و  عقاو  ترـضح  نآ  مشخ  دروم  هک  دـشابن  یناسک  ِهرمز  رد  ات  دیـشوک  دـهاوخ  دزاس و  کیدزن  يو  هب  ار  دوخ 
رگا هک  دـشیدنایم  دوخ  اب  دـشکیم ، ار  ترـضح  نآ  روهظ  راـظتنا  زور ، ره  رد  هک  یـصخش  نیا  رب  هوـالع  دـنیآیم . رامـش  هب  تحاـس 

ددرگیم یهتنم  وا  تکاله  هب  تلاح ، نیا  اسب  هچ  دنامب ، یقاب  هانگ  رد  قرغ  نانچمه  دهاوخب  دشاب و  یهابت  داسف و  لها  هدرکن ، يادـخ 
يدهم ماما  دنادیم ، هک  ارچ  دنامب ؛ رود  دش ، دـهاوخ  امرف  مکح  ناهج  رب  ع )  ) يدـهم ماما  يربهر  اب  هک  یمالـسا  ِهدرتسگ  تلادـع  زا  و 

، ردص دیهش   - 4. درک دهاوخ  تازاجم  یتخس  هب  ار  یملاظ  رگمتس و  ره  دوب و  دهاوخ  عطاق  رایسب  یمالـسا ، تلادع  ندرک  هدایپ  رد  (ع )
ماهلا دـمالا  لوط  دـعب  کلاذ  ُهرکذ و  یلاعت  هللا  نذاب  ِّالا  : » ِهلمج ینعی  دادـغب -  رد  شریفـس  نیرخآ  هب  نامز  ماما  نخـس  شخب  نیرخآ  زا 
لکـش وا  رد  شیپ  زا  ّتینهذ  نیا  مدرم ، ِهدوت  زا  درف  ره  هک  تسا  ببـس  نیدـب  اربک ، تبیغ  نارود  ندوب  ینالوط  رب  حیرـصت  هک  دریگیم 
ِهجیتن رد  ات  دنادب  نکمم  يرما  ار  اربک  تبیغ  نارود  ندش  ینالوط  ینیبشیپ  دوب و  دهاوخ  تّدم  ینالوط  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  هک  دریگب 
شالد رد  هسوسو  کش و  زگره  دتفا ، ریخأت  هب  روهظ  نارود  هک  يرادـقم  ره  رد  دـنکن و  ادـیپ  هار  وا  رد  يدـیمون  زگره  يرّکفت ، نینچ 

هب هداتفین ، قافتا  روهظ  نونکات  رگا  هدادن و  يور  یبیجع  بلطم  دشکب  ازارد  هب  زین  لاس  نارازه  ترضح ، تبیغ  رگا  دنادب  دنکن و  هنخر 
ِهدامآ تیرـشب  دنک و  اضتقا  یهلا  تحلـصم  هک  دریذـپیم  قّقحت  یطیارـش  رد  یهلا ، نذا  تسا . هتفاین  ققحت  یهلا  نذا  هک  هدوب  نیا  ببس 

زونه هک  درب  دـهاوخ  یپ  دـنیبب ، ترـضح  نآ  روهظ  رد  يریخأت  يدرف  رگا  يرّکفت ، نینچ  اـب  دـشاب . ترـضح  گرزب  یناوخارف  شریذـپ 
روهظ ینیبشیپ  راظتناتلاح و  اب  یتافانم  چـیه  هتکن ، نیا  تسا . هدـشن  رداـص  روهظ  يارب  یهلا  نذا  هدرکن و  ادـیپ  قّقحت  یهلا  تحلـصم 

هدافتـسا بولقلا » هوسق  دعب  کلاذ   » هک ماما  نایب  نیا  زا  ردص ، دّمحم  دیهـش   - 5. درادن زور  ره  ای  هام  ره  رد  هکلب  لاس ، ره  رد  ترـضح 
ياـهنومزآ نیا  زا  هک  تسا  وا  رب  دـش و  دـهاوخ  ور  هب  ور  یهلا ، راوشد  ياـهنومزآ  اـب  اربـک  تبیغ  نارود  رد  درف ، نیا  هک  تسا  هدرک 

ببـس نیرتمهم  . تسا صالخا  قیمع و  ناـمیا  هدارا و  نتـشاد  مزلتـسم  یهلا ، ياـهنومزآ  نیا  رد  قیفوت  دـیآ . نوریب  زوریپ  ّقفوم و  یهلا ،
دوجو هب  یعطق  ِّهلدا  اب  يدرف ، رگا  ددرگ ، مکحم  ناهنپ ، ربهر  بیاغ و  ماـما  دوجو  هب  تبـسن  درف  يداـقتعا  عضوم  هک  تسا  نیا  تیقفوم ،
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شداقتعا رد  یتسـس  دوش و  لزلزتم  دروآ  موجه  وا  هب  لطاب  تاّمهوت  کش و  جاوما  هک  ماـگنه  نآ  تسین ، هتـسیاش  دربیپ ، ترـضح  نآ 
رامـش هب  نید  هب  تبـسن  ناـهاگآ  زا  دنتـسه و  ـالاو  یتبترم  ياراد  هک  دـنایناسک  دـنراشف ، ياـپ  داـقتعا  نیا  هب  دارفا ، رگا  دـنک . ادـیپ  هار 

نیا اربک  تبیغ  نارود  رد  یهلا  ياـهنومزآ  يراوشد  رگید  تهج  . دـش دـنهاوخن  ـالتبم  یلد  تخـس  هب  زگره  یـصاخشا  نینچ  دـنیآیم .
ان يراـمیب و  رقف و  ینکهشیر  هار  رد  هـک  ییاهيراکادـف  نازیم  ددرگیم و  صّخـشم  یجراـخ  ياـهراشف  ربارب  رد  درف  عـضوم  هـک  تـسا 

ِهرابرد ردص ، دیهش  دوشیم . راکشآ  تسا ، هجاوم  اهنآ  اب  شانامیا  ینالوط  ریسم  رد  هک  ییاهيراتفرگ  رگید  یعامتجا و  ياهیناماسب 
ار اهيراکادف  تامیالمان و  تازرابم و  یتخس  تسناوت  دهاوخ  دریذپ ، لکش  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  درف ، رد  رگا  : دیوگیم عوضوم  نیا 

رضاح دنکن ، ساسحا  دوخ  شود  رب  یتیلوئـسم  ًاساسا  ای  دشاب و  مورحم  ياهدارا  تردق  نینچ  زا  رگا  یلو  دوش ، لّمحتم  شانامیا  هار  رد 
دهاوخ راچد  شایگدنز  ینالوط  دنور  رد  یناوارف  تافارحنا  هب  دشورفب و  ایند ، زا  یکدـنا  يازا  هب  ار  شدوخ  ياهبنارگ  دوجو  دوشیم 

رپ هک  دریگیم  ماهلا  ًاروج » ضرالا  ءالتما  بولقلا و  هوسق  دمالا و  لوط  دعب  : » دیامرفیم هک  ترضح  ِهلمج  نیا  زا  ردص ، دیهـش   - 6. دش
ییارگ و يّداـم  ّطلـست  اربـک و  تـبیغ  نارود  رد  یهلا  ياـهنومزآ  رد  اـهناسنا  ّتیرثـکا  تسکـش  دـمایپ  روـج ، مـلظ و  زا  نـیمز  ندـش 

ینأشلا میظع  ربهر  زا  هک  ياهعماج  تسا ، یعیبط  . تسا یمالـسا  عماوج  ناـیم  رد  یقـالخا  ینید و  ياـههزیگنا  دـیدش  تفا  ینارتوهش و 
کی شروضح  اب  دوش و  هجاوم  هعماج  لئاسم  اب  سوملم  روط  هب  دناوتن  شاتبیغ ، لیلد  هب  ماما  نآ  دشاب و  مورحم  ع )  ) يدهم ماما  دـننام 
ِهطلس ریز  هب  دروآ ، ناغمرا  هب  ار  نانمشد  يدوبان  اهّتتـشت و  اهفاکـش و  نتفر  نایم  زا  هملک و  تدحو  ددرگ و  ببـس  ار  نید  یگچراپ 

ریغ رگا  : دیامرفیم ردص  دیهـش  . تسا داسف و ... یتلادـعان و  شرتسگ  هطلـس ، نیا  ِهرمث  تفر . دـهاوخ  رتسگ  توهـش  ربکتـسم و  ياهورین 
یتفگش ياج  دنشکب ، هناراکبارخ  ياههشقن  نانمؤم  هیلع  دننک و  راکنا  ار  ینید  ياهناینب  دیحوت و  ساسا  ناگدشن ، میلست  ای  ناناملسم و 

يوس زا  اهرازآ  اههجنکـش و  نیرتتخـس  دهاش  خـیرات ، یمامت  رد  هراومه ، نانمؤم ، تسا ، هاوگ  خـیرات  هک  هنوگ  نامه  هک  ارچ  تسین ؛
ِهدـننک نایب  هک  دزادرپیم  ع )  ) تیب لها  خـیرات  زا  ییاـههشوگ  هب  تسخن  دـلج  ِهمّدـقم  رد  ناـشیا ، [ . 52 . ] دنتـسه هدوب و  یناـسک  نینچ 

تازرابم شقن  رب  هرامه ، ام ، ناماما  : دیوگیم همّدقم  نیا  رد  وا ، تسا . شاتداهش  ماگنه  ات  یگدنز  لوط  رد  دیهش  تایحور  تارّکفت و 
، ماکح زا  یخرب  دندرشفیم . ياپ  دناهدوب ، فلتخم  حوطـس  رد  نید  زا  فارحنا  جّورم  هک  مکاح  ياههاگتـسد  هیلع  دوخ  ریذپان  یگتـسخ 
، دندرکیم هیجوت  و ... ربمایپ » ِهفیلخ   » نوچ ینیوانع  تحت  ار  دوخ  ّتیعورـشم  دندوب و  هدز  هیکت  تردـق  دنـسم  رب  مالـسا  مسا  اب  هچ  رگا 
هب ناشيرکف  قفا  مهف و  ِهزادنا  هب  دندوب و  رادروخرب  نآ  زا  هک  دوب  یتیونعم  تلادع و  نازیم  تشادرب و  حطـس  ساسارب  اهنیا ، ِهمه  یلو 

، نید یهاگآ و  تهج  زا  هک  دندرپسیم  یناسک  تسد  هب  ار  تموکح  يدیلک  بصانم  زا  يرایسب  هک  نیا  رب  هوالع  دناهدوب . دنبیاپ  مالسا 
مه يرکف و  ِهبنج  زا  مه  ام  ناماما  عضوم  دندیزرویمن . هفیلخ  رب  یتداسح  هیواز ، نیا  زا  دنتشادن . هفیلخ  صخـش  رب  يايرترب  هنوگ  چیه 
زا دوب ، راوتـسا  ّتیعطاـق  یـشیدنارود و  ِهیاـپ  رب  هک  يریگعضوم  نیا  دوب . مکاـح  ياههاگتـسد  نیا  اـب  فلاـخم  تهج  رد  یلمع ، ِهبنج  زا 

یمارگ لوسر  ناشّدـج  تّما  حالـصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تهج  رد  تفرگیم و  همـشچرس  وا  قیفوت  تیاـنع و  یهلا و  مکح 
ياهیتسرپ تحلـصم  لطاب و  ياـهگنج  تاـفارحنا و  متـس و  دولوم  هک  دـندرکیم  هزراـبم  یتّیعـضو  اـب  ناـنآ  تقیقح ، رد  تشاد . رارق 

هّمئا . دروآراب هب  یخیرات  ياههرود  رتشیب  رد  ار  يراب  فسا  یعامتجا  یگدـنام  بقع  يداـصتقا و  تسکـش  همه ، اـهنیا ، دوب . یـصخش 
نک هشیر  ار  دـسافم  هک  دـندرکیم  فیلکت  هفیظو و  ساسحا  ناشتادـقتعم ، ساـسارب  مالـسا ، ربماـیپ  یقیقح  ناگدـنیامن  ناونع  هب  (ع )

یمالسا ِهعماج  نتم  زا  ار  تافارحنا  دندیـشوکیم  دادیم ، تسد  ناشرمع  لوط  رد  هک  ییاهتصرف  دوخ و  ییاناوت  ّدح  رد  نانآ ، دنزاس .
ياـههورگ اـی  تموکح و  نارادمدرـس  هک  یتالکـشم  ناـمه  ینعی  یمالـسا ، تلود  یلخاد  تالکـشم  ربارب  رد  ع )  ) هّمئا عـضوم  . دـنیادزب

نادنچ یعضوم ، نینچ  نتـشاد  هک  تسا  یعیبط  و  دوب . زوسلد  يرگحالـصا  بقارم و  یـصخش  ِعضوم  دندرکیم ، داجیا  یلخاد  فلاخم 
، قیمع ینارگن  اـب  دنتـشاد و  میب  عضاوم ، هنوگ  نیا  زا  ناـنآ ، هراوـمه ، دـمآیمن و  شوـخ  تموـکح ، ناراکردـنا  تسد  ماّـکح و  رظن  زا 

ینارگن مشخ و  هعیـش ، ناـماما  يوس  زا  يریگعـضوم  هنوـگ  نیا  يرآ ، . دـندرکیم ذاّـختا  ناـنآ  هیلع  ار  يدـیدش  یطاـیتحا  ياـهتسایس 
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زور ياـهراشف  هنوگ  نیا  هب  هّجوت  اـب  اـم ، ناـماما  هک  دوب  یعیبط  تخیگنایم و  رب  ناـشرادرک  رد  مه  راـتفگ و  رد  مه  ار  مکاـح  هاگتـسد 
[53 . ] دندرکیم ار  اهيرادربهرهب  نیرتهب  دمآیم ، تسد  هب  هک  ییاهتصرف  زا  دندرکیم و  شالت  دنتـشاد ، ناوت  رد  هک  ییاج  ات  نوزفا ،

.

یقرواپ

هرامش 1027.  377 یشاجن ، لاجر  [ 1]
.336 یفاک ج1 ، ینیلک ، [ 2]

. تبیغ زا  مود  باب  ح 2  ص 336 ، نامه ، [ 3]
ج 5. ص 336 ، نامه ، [ 4]

ج 6 و 3. ص 370 ، نامه ، [ 5]
ج 5. ص 337 ، نامه ، [ 6]

ج 27. ص342 ، نامه ، [ 7]
ص 396. ج 1 ، لوقعلا ، هآرم  ص 12 ، لازغلا ، نیع  [ 8]

. ] ص 9 هبیغلا ، ینامعن ، [ 9]
.13 ص 11 -  نامه ، [ 10]

ص 4. زج ، نامه ، [ 11]
ص 4. نامه ، [ 12]

ص 115. نامه ، [ 13]

ص 122. نامه ، [ 14]

ص 128. نامه ، [ 15]
ص 92. نامه ، [ 16]

ص 110. نامه ، [ 17]

ص 140. نامه ، [ 18]
ح 47و 48. ص113و 114 ، نامه ، [ 19]

ج 25. ص 110 ، ص 117و 118 ، نامه ، [ 20]
56 و 57. ح 55 ، ص 116 ، نامه ، [ 21]

ح 86 و 90. ص 125 ، نامه ، [ 22]
ح 14. ص 198 ، هبیغلا ، ینامعن  ح 6  ص 369 ، ج 1 ، یفاک ، [ 23]

ص 308. هبیغلا ، یسوط ، [ 24]
ص 279. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 25]

ص2و3. نیدلا ، لامک  [ 26]
ص2. نامه ، [ 27]

ِهیآ 164. ءاسن ، [ 28]
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.22-20 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 29]
ص20. نامه ، [ 30]

346و 32. ح23 ، ص342 ، ج2 ، نامه ، [ 31]
ح35. ص347 ، نامه ، [ 32]

ح 37. ص 348 ، نامه ، [ 33]

ح 51. ص 356 ، نامه ، [ 34]
ح11. ص482 ، نامه ، [ 35]

ص3. نامه ، [ 36]
ح 5-1. ص 479 ، نامه ، [ 37]

ح 11. ص 482 ، نامه ، [ 38]
ص 350. ج 2 ، داشرالا ، [ 39]

ص321. هراتخملا ، لوصفل  ا  [ 40]
.331 118 و ص 327 -  ص 11 - راتخملا ، لوصفلا  [ 41]

ص 3 و 4. هبیغلا ، یف  هرثعلا  لوصفلا  [ 42]
دراو جـع )  ) تجح ترـضح  تماما  یمومع و  تماما  رب  یلزتعم  رابجلادـبع  یـضاق  هک  ییاه  ضقن  تالاکـشا و  نآ  زا  دـعب  ناـشیا  [ 43]

. دهدیم خساپ  تسا ، هدرک 
419 و 420. هریخذلا ، نع  ص107-104 ، یفاشلا ج1 ، صیخلت  [ 44]

ص 2 و 3. هبیغلا ، یسوط ، [ 45]
ص1و2. نامه ، [ 46]
ص 85. نامه ، [ 47]
ص 90. نامه ، [ 48]
ص 85. نامه ، [ 49]

ح 274. ص 332 ، نامه ، [ 50]

ح 279. ص 333 ، نامه ، [ 51]
.639 ص634 -  يرغصلا ، هبیغلا  [ 52]

.22 ص20 -  يرغصلا ،) هبیغلا  خیرات  لّوالا : باتکلا  ( ) جع  ) يدهملا مامالا  هعوسوم  [ 53]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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