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دوش یم  هتفگ  تیئاهب  نید  هچنآ  رب  يرورم 

باتک تاصخشم 

یناچوق دومحم  فلؤم :

همدقم

هب دـش و  توبن  یعدـم  هک  یـسک  دومن ؛ راکـشآ  داجیا و  ار  نآ  ءاهب "  " هب بقلم  یلع  نیـسح  هک  تسا  هدـش  عارتخا  نید  کـی  تیئاـهب 
هقطنم رون  ياتسور  رد  ءاهب  هب  بقلم  یلع  نیسح  ازریم  نآ : سسؤم  تسا . هدش  خسن  مالسا  تعیرش  وا  تثعب  روهظ و  هطـساو  هب  شنامگ 

وا نادیرم  وزج  دومن و  تاقالم  باب "  " مان هب  توبن  نایعدم  زا  یکی  اب  یلع  نیـسح  ازریم  دـش . دـلوتم  لاس 1233 ه . رد  ناریا  ناردنزام 
عازن و راچد  باب  ینیشناج  رس  رب  لزالا " حبص   " شردارب اب  باب  گرم  زا  دعب  یلو  دوب  وا  ناوریپ  هلمج  زا  درم  باب  هکینامز  ات  دیدرگ و 

یلو دش  توبن  یعدم  ءاهب  باب ، گرم  زا  سپ  دـش . يرکف  یمـسج و  ظاحل  زا  اهنآ  يرود  هقرفت و  هب  رجنم  رما  نیمه  دـندش و  فالتخا 
هک تسا  ییاجرباپ  هدنیاپ  نامه  وا  هک  ینعم  نیدب  دیدرگ ؛ تیهولا  یعدم  هتـشذگ و  رتارف  اپ  مه  نآ  زا  هکلب  درکن  افتکا  اعدا  نیا  هب  اهنت 
هب ار  نایدا  هتـشاد و  ثوعبم  ار  نالوسر  ناربمایپ و  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  تسادخ و  حور  دش  یعدم  دـشاب و  یم  دـیواج  دـنام و  یم 

تسا . هدوب  وا  روهظ  هب  تراشب  شمهم  راک  هک  دوب  يربمایپ  اهنت  باب  شنامگ  هب  لاسرا و  یحو  تروص 

تیئاهب روهظ  دلوت و  هیباب و  شیادیپ  نامز 

تموکح هب  نآ  ربخ  دیدرگ و  روهـشم  ماجنارـس  اما  دومن  عورـش  یناهنپ  تروص  هب  ار  شتوعد  باب  درک و  روهظ  ناریا  رد  ادـتبا  زا  هیباب 
وا اب  تاقالم  يارب  شناوریپ  لاح  نیا  اب  دش و  ینادـنز  اب 1847م . ربارب  لاس 1263ه . رد  دندرک و  وا  يریگتـسد  هب  مادقا  هجیتن  رد  دیـسر 
زا ناشتوعد  ناشراک ، ندش  راکـشآ  زا  دعب  دندومن . یم  تروشم  وا  اب  شیرکف  تکرح  همادا  دروم  رد  دندوب و  هتفای  ار  یهار  نادـنز  رد 
رد لاـس 1264  بـجر  هاـم  رد  دـندرک . توـعد  سنارفنک  کـی  داـجیا  تـهج  ار  شیوـخ  ناوریپ  دـش ، راکـشآ  ینلع و  یناـهنپ ، تلاـح 

لطاب ار  نآ  هب  ندرک  لمع  باب  نوچ  دنتـشاد ؛ نالعا  رارقا و  ار  مالـسا  تعیرـش  ندش  خسن  دـندرک و  عامتجا  ناریا  تشدـب " يارحـص  "

يرون یلع  نیسح  تخسرس  لاح و  هدیروش  رایـسب  درم  مالـسا  تعیرـش  ندرک  وغل  ینعی  رکف  نیا  نارادفرط  نیرتشیب  زا  دوب . هدرک  مالعا 
هدافتسا ًادعب  راکنیا  زا  دوش و  جراخ  سنارفنک  نآ  زا  هللا  ءاهب  بقل  اب  دنایامنب و  ار  دوخ  تسناوت  یمومع  سنارفنک  نآ  رد  هک  یسک  دوب 

ناشندنام ماکان  زا  دعب  دومن و  تکرش  ناریا  هاش  نیدلارصان  ماجرفان  رورت  رد  ءاهب  هارمه  دومن . هدامآ  باب  ینیشناج  يارب  ار  دوخ  درک و 
هدعو ناریا  نامکاح  زا  هکینامز  ات  دش و  هدـنهانپ  دوب  هدومن  لماک  تیامح  نالعا  وا  زا  هک  هیـسور  ترافـس  هب  ءاهب  نالماع ، ییاسانـش  و 
دومن تدعاسم  ناریا  زا  وا  ندش  جراخ  يارب  هکلب  درکن  هدنـسب  اهنت ، رما  نیا  هب  و  دومنن . میلـست  ار  وا  تفرگن  ار  شمادعا  نتـشک و  مدع 

هدعقلا 1279ه. يذ  رد  دندش و  دـیعبت  دادـغب  هب  اب 1853م . ربارب  لاس 1269ه . رخآلا  يدامج  رد  لزـالا  حبـص  شردارب  ءاـهب و  هجیتن  رد 
اهلاس نآ  لـالخ  رد  دـندنام ، اـجنآ  مین  لاـس و  راـهچ  تدـم  دـنتفر و  هنردا  هب  زین  اـجنآ  زا  هیکرت و  لوبناتـسا  هب  لیروآ 1863م . لداـعم 
مدرم هماع  نیب  رد  ءاهب  نامز  نامه  رد  یلو  دنتخادرپ  لادج  هب  مه  اب  باقلا  بصانم و  رـس  رب  دندرک و  فالتخا  هب  عورـش  مه  اب  ناردارب 

هب موسوم  رگید  یهورگ  دندرک و  يوریپ  وا  زا  دندیورگ و  وا  هب  هیئاهب  هب  موسوم  یهورگ  هفیاط و  دومن . شیوخ  توعد  رـشن و  هب  مادقا 
راب يارب  اذل  تفایرد ؛ مدرم  رب  ار  شردارب  لزا  حبـص  ءاهب و  رطخ  ینامثع  تلود  دندرک . مادقا  باب  رگید  ردارب  زا  يوریپ  هب  هیباب  ای  هیلزا 
اجنآ رد  ندرم  نامز  ات  وا  دندرک و  دیعبت  سربق  هب  ار  لزا  حبـص  دندومن  ادج  مه  زا  ار  ردارب  ود  نآ  دـندرک و  اهنآ  دـیعبت  هب  مادـقا  رگید 
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لداعم لاس 1285ه . رد  دندرک . یهارمه  شناوریپ  زا  يدادعت  ار  وا  دیدرگ و  دیعبت  نیطـسلف  رد  اکع  رهـش  هب  ءاهب  نامز  نامه  رد  دـنام و 
نامز نامه  زا  دـندرک و  تیامح  يو  زا  هک  یناسک  درک  تاقالم  ار  نایدوهی  زا  یعمج  هک  دوب  اـجنآ  رد  دـش ، نکاـس  اـجنآ  رد  1868م .

دمآ . رد  ناشیارب  سدقم  ناکم  کی  تروص  هب  لیدبت و  نایئاهب  يارب  یمئاد  رقم  هب  اکع 

تیئاهب رئاعش  راکفا و  دیاقع و 

.2 [ . 1 . ] دندقتعم ءاهب  باب و  رد  دنوادخ  ندش  لح  هب  هلمج  نآ  زا  دبای و  یم  لولح  تاقولخم  زا  یـضعب  رد  دـنوادخ  هکنیا  هب  نامیا  . 1
تاروت و دنتـسه و  اهنید  همه  ندوب  حیحـص  هب  دقتعم  . 3 دـنناد . یم  یحور  اهنت  ار  باقع  شاداپ و  دوجو  دـندقتعم و  تانئاک  خـسانت  هب 
، سویسوفنک ادوب ، . 4 دندرگ . عمج  تسا  تیئاهب  هک  يدحاو  نید  رد  دیاب  اهنید  همه  هک  دـندقتعم  دـنناد و  یمن  هدـش  فیرحت  ار  لیجنا 

بیلص نتشک و  هب  يراصن  دننام  . 5 دندقتعم . اهنآ  توبن  هب  دنناد و  یم  ربمایپ  ار  سراف  نیچ و  دـنه و  رد  امکح  ریاس  تشترز و  امهرب و 
تشهب و رکنم  هک  هنوگنامه  دنتـسه  نج  هکئـالم و  تقیقح  ءاـیبنا و  تازجعم  رکنم  . 6 دندقتعم . مالسلا -  ةالـصلا و  هیلع  یـسیع -  ندز 

هدننک خـسن  باب  نید  هک  دـندقتعم  . 8 دـندقتعم . لاـم  نز و  رد  تیکارتـشا  هب  لـالح و  ار  هـتعم  مارح و  ار  باـجح  . 7 دنـشاب . یم  منهج 
ار اکع  رد  هجهب  مارحلا ، دجـسم  ياج  هب  دـننک و  یم  لیوأت  باب  روهظ  هب  ار  تماـیق  . 9 تسا . ملـس -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  تعیرش 

رهظ حبـص ، اهنآ  دزن  زامن  تاقوا  تسا . تعکر  هس  اهنآ  دزن  زامن  ره  دنناوخ و  یم  زامن  هعفد  هس  زور  رد  . 10 دنا . هداد  رارق  شیوخ  هلبق 
راب جنپ  دننک و  یم  افتکا  وضو  ياج  هب  ادخ  مان  نتفگ  هب  دنباین  بآ  هک  یتروص  رد  دنریگ و  یم  وضو  درـس  بآ  اب  و  دـشاب . یم  ءاشع  و 

، دناد یم  سدقم  ار  ددع 19  تیئاهب  . 12 دنناد . یمن  زیاج  تیم  زامن  ماگنه  زج  ار  تعامج  زامن  . 11 رهطألا ] رهطألا  هللا  مسب  :] دنیوگ یم 
مسا هک  دنریگ  یم  هزور  ار  یئاهب  هام  کی  اه  یئاهب  . 13 [ . 2 . ] دنناد یم  زور  ار 19  هام  ره  دشاب و  یم  اهنآ 19  دزن  لاس  ياههام  دادعت 

بورغ ات  عولط  نامز  زا  نآ  رد  دـشاب و  یم  تیئاهب  هام  نیرخآ  هک  دـبای  یم  همادا  هاـم  ناـمه  ات 21  سرام  زا 2  دـشاب و  یم  الع "  " نآ
داهج تیئاهب  . 14 [ . 3 . ] دسر یم  ارف  زورون  دیع  دنا  هدوب  هزور  نآ  رد  هک  یهام  لابند  هب  و  دننک . یم  يراددوخ  ماعط  ندروخ  زا  باتفآ 
رکنم . 15 دنناد . یم  مارح  نارگرامعتسا -  عفانم  هب  تمدخ  ياتسار  رد  ار -  یبرح  نارفاک  اب  تفلاخم  راهظا  هناحلـسم و  مادقا  هنوگره  و 

هکم رد  ندرک  جح  . 16 دراد . رارمتسا  زین  وا  زا  دعب  توبن  دننک  یم  اعدا  دنتسه و  ملس -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  هلیـسو  هب  توبن  متخ 
نیطـسلف رد  اکع  هجهب  نآ  هک  تسا  هدش  نفد  نآ  رد  هللا  ءاهب  هک  تسا  ییاج  نامه  هب  ناشندرک  جـح  ببـس  نیمه  هب  هتـسناد و  لطاب  ار 

دشاب . یم 

ءاهب نانخس  زا  ییاه  هنومن 

لوق زا  ناقیا ص71  باتک  رد  دوش . مولعم  نآ  هدـنیوگ  شزرا  گنهرف و  نازیم  ات  مینک  یم  لقن  اجنیا  رد  ار  ءاهب  نانخـس  زا  ییاه  هنومن 
دنوادخ هک  یـسک  روهظ  اب  باب  نید  نایب و  تمایق  دسر و  یم  ماجنارـس  هب  باب  دمحم  یلع  گرم  اب  مالـسا  تمایق  هک : تسا  هدمآ  ءاهب 

اب ءاهب  نید  سدـقا و  تمایق  دـسر و  یم  رخآ  هب  شتمایق  درم  وا  هاگره  دوش  یم  زاغآ  شدوخ _ ینعی  دزاس -  یم  بلاغ  راکـشآ و  ار  وا 
رد تسا و  لاس  رازه  هاجنپ  تمایق  زور  هک  دندرک  رکف  ناکرشم  دیوگ : یم  عیدبلا ص113  باتک  رد  ددرگ . یم  اپ  رب  دیدج  ربمایپ  تثعب 

ضارتعا و  دینک ؟ یم  قیدصت  ار  اهنآ  ایآ  تسا  هدیئارگ  يروک  هب  ناتیاه  هدید  رد  تریصب  هک  یناسک  يا  ددرگ . یم  يرپس  تعاس  کی 
رد تکرح  هب  ار  شیوخ  نابز  درادن  قح  يدرف  چیه  دـیوگ : یم  سدـق ص34  باتک  رد  ددرگ . يرپس  لاس  ود  رد  لاس  رازه  هک  دـیراد 

دیدجت دیوگ : یم  رد ص41  و  دـیامن . دـنوادخ  رکذ  هب  ظفلت  دور  یم  هار  اهنابایخ  اه و  هچوک  رد  هک  یماـگنه  مدرم  لـباقم  رد  دروآ و 
هب روتـسد  دـنوادخ  تسا و  لالح  نادرم  رب  ریرح  سابل  ندیـشوپ  دـیوگ : یم  و  تسا . بجاو  امـش  رب  لاـس  ره 19  رد  هناخ  ثاـثا  ندرک 

توالت ناهاوخ  سکره  دـیدش و  عنم  اهربنم  ندرک  دـنلب  زا  دـیوگ : یم  و  تسا . هتـشاد  رب  ار  شیر  سابل و  رد  مولعم  صخـشم و  هزادـنا 
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دنیشنب . یلدنص  رب  تسا  شیوخ  راگدرورپ  تایآ 

میوگ یم  نایاپ  رد 

هراشا

تروص لکش و  رد  ءاهب  هک  یتسرپ  تب  كرـش و  راکفا  اب  نید  دیاقع  زا  یطولخم  دوب  اهنآ  دیاقع  زا  یـضعب  مه  نیا  تسا و  تیئاهب  نیا 
زا هک  تسا  هتفر  اجک  مدرم  مهف  تریـصب و  اهلقع و  اراگدرورپ  تسا . هدیمان  سدـقم  باتک  یحو و  ار  نآ  هتخاس و  رهاظ  ار  نآ  یـصاخ 

تیئاهب و رفک  هب  يوتف  هک  میزادرپ  یم  یمالـسا  ملاع  رد  دامتعا  دروم  عجارم  زا  ییاهاوتف  لقن  هب  لاح  و  دننک !؟ یم  دـیلقت  يوریپ و  اهنآ 
يدوعـس تکلمم  قباس  یتفم  طسوت  يرگید  هدومن و  رداص  رهزالا  ار  یکی  هک  يوتف  ود  اهنآ ، زا  دنا  هدرک  رداص  مالـسا  زا  اهنآ  دادـترا 

میروآ . یم  اجنیا  رد  ار  تسا  هدش  رداص  هللا -  همحر  زاب -  نب  زیزعلادبع  خیش 

رهزالا ءاتفالاراد  ياوتف 

نآ هب  هک  تسین  تسرد  تسا ، مالسا  زا  دترم  هورگ  هقرف و  کی  تیئاهب  دعبو : هللا ،  لوسر  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  دمحلاو هللا ، هللا ،  مسب 
. دیـشوپ مشچ  دوب و  توافت  یب  دـیابن  دـننک  یم  داجیا  هک  یتاسـسؤم  اهتیعمج و  داجیا  هب  تبـسن  دومن و  تکراشم  اهنآ  اب  دروآ و  نامیا 

تیهولا ياعدا  یتح  توبن و  ياعدا  هدرک و  لزان  دنوادخ  هچنآ  زا  ریغ  عیرشت  لولح و  هب  هدیقع  ساسا  رب  اهنآ  هک  تسا  ببس  نآ  هب  نیا 
. دیامن یم  دییأت  ار  نآ  زین  ینونک  عمجم  رداص و  ار  يوتف  نیا  قحلا  داج  خیـش  نامز  رد  یمالـسا  ياهثحب  عمجم  اذل  دـنا  هدـمآ  دوجو  هب 
هب ددـعتم  ياهنید  اه و  هفـسلف  طـالتخا  زا  هک  تسا  يرکف  هیئاـهب  هیباـب و  دـیوگ : یم  رهزـالا  یلبق  سیئر  هللا -  همحر  قحلا -  داـج  یلع 

هتشاد جایتحا  نآ  هب  لئاسم  همه  رد  شیوخ  عضو  لاح و  حالصا  يارب  یمالـسا  تما  هک  درادن  دوجو  يا  هزات  زیچ  نآ  رد  هدمآ و  دوجو 
نید کـی  راـکفا و  هعوـمجم  تسا و  هتفرگ  لکـش  رامعتـسا  مسینویهـص و  هب  ندرک  تمدـخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  عـقاو  رد  هکلب  دـشاب 

تسا . مالسا  هیلع  رب  گنج  نالعا  نید  مان  هب  دوش و  یم  شیامزآ  نآ  اب  تما  هک  تسا  یگتخاس 

تیئاهب دروم  رد  زاب  نبا  خیش  ياوتف 

هدرک لولح  وا  رد  دنوادخ  هک  تسا  یعدم  نینچمه  توبن و  یعدم  هک  یـسک  دـنا و  هدـش  هللا  ءاهب  بهذـم  هب  دـقتعم  هک  یناسک  لاؤس :
رگا باوج : دنوش ؟ نفد  ناناملسم  ناتسربق  رد  ات  دنهد  هزاجا  نارفاک  نیا  هب  هک  تسا  زیاج  ناناملـسم  يارب  ایآ  تسیچ ؟ ناشمکح  تسا 

ناتـسربق رد  ار  اهنآ  هک  تسین  تسرد  نیاربانب  درادـن  دوجو  یکـش  چـیه  ناشرفک  رد  دـیدرگ  رکذ  هک  دـشاب  هنوگنامه  تیئاـهب  هدـیقع 
عامجا صن و  هب  تسوگغورد و  دشاب  توبن  یعدم  ملس -  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  ام  ربمایپ  تثعب  زا  دعب  سکره  دومن . نفد  ناناملـسم 
َمَتاَخَو ِهَّللا  َلوُسَر  ْنَِکلَو  ْمُِکلاَجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناَک  امو  : » تسا دـنوادخ  هدومرف  نیا  هدـننک  بیذـکت  نوچ  تسا  رفاـک  ناناملـسم 

هیلع هللا  یلص  هللا -  لوسر  ثیداحا  دشاب ». یم  ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  هکلب  تسین  امش  نادرم  زا  مادکچیه  ردپ  دمحم  [ » 4 « ] َنیِّیبَّنلا
وا زا  دـعب  يرگید  ربمایپ  تسا و  ناربمایپ  متاـخ  ملـس _ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  هکنیا  دروم  رد  رتاوت  دـح  رد  ملـس -  هلآ و  و 

همه رظن  قاـفتا  هب  تسا  هدرک  لولح  تاـقولخم  زا  یکی  اـی  وا  رد  دـنوادخ  هک  دـنک  اـعدا  سکره  نینچمه  دراد و  دوجو  دـمآ  دـهاوخن 
نیا هدـنیوگ  سکره  تسا و  نآ  زا  رتگرزب  وا  هکلب  دـیامن  یمن  لولح  شتاـقولخم  زا  کـیچیه  رد  دـنوادخ  نوچ  تسا  رفاـک  ناناملـسم 

هدومن بیذکت  ار  دراد  رارق  شرع  رب  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  رب  دننک  یم  تلالد  هک  یثیداحا  تایآ و  مامت  تسا و  رفاک  زین  وا  دـشاب  نخس 
باـتک رد  درادـن و  یهیبـش  وا  دـشاب  هتـشاد  يدـننام  لـثم و  هک  تسا  نآ  زا  رتـگرزب  تسا  تاـقولخم  همه  يـالاب  وا  هک  قیقحت  هب  تسا .
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انامه [ » 5 « ] ِشْرَْعلا یَلَع  يَوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  : » دیامن یم  یفرعم  ار  دوخ  هنوگنیا  شیوخ 
لاـعتم دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  تفرگ ». رارق  شرع  رب  هاـگنآ  دـیرفآ  زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تـسا  یـسک  امـش  راـگدرورپ 

 - یفطصم دمحم  توبن ، شخب  نایاپ  مالسلا و  ةالصلا و  مهیلع  ناربمایپ  هک  يزیچ  نامه  تسا  تعامج  تنس و  لها  هدیقع  هداد  حیضوت 
یکین و رد  هدننک  يوریپ  هک  ینیعبات  دنوادخ و  تیاضر  لومـشم  هک  شباحـصا  هتفای و  تیادـه  نانیـشناج  ملـس ، -  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هدرکن هعلاطم  تیئاهب  ياهباتک  زا  ار  يزیچ  زورما  هب  ات  نم  ینادب  هک  تسا  مزال  ردارب  يا  دشاب . یم  دـنا ، هدوب  نآ  رب  زورما  ات  هک  ناسحا 
مالـسا هریاد  زا  دنتـسه و  رفاک  هارمگ و  يا  هفیاط  اهنآ  هک  ما  هدیمهف  هدـیدرگ  روهـشم  عیاش و  ناشدروم  رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  یلو  ما 

نیب رد  هک  وگتفگ  نایرج  هب  باوج  نداد  زا  دـعب  سپ  تسا . مولعم  باوج  دـنک ، یم  اـضتقا  لـئاس  لاؤس  رد  هچنآ  ساـسا  رب  دـنجراخ و 
دنک یم  رشتنم  ار  نآ  دشاب  یم  هرهاق  رد  هنـسلا  راصنا  هب  قلعتم  هک   4 هرامش يوبنلا " يدهلا   " هلجم هداد و  يور  یئاهب  کی  ینـس و  کی 

رشتنم لاس 1369ه . یناثلا  عیبر  رد  یموس  و  لاس 1368ه . رد  نآ  ددع  ود  هک  هدـعقلا  يذ  ناضمر و  رد  هک  ار  نآ  هرامـش  هس  هتفای  عالطا 
تعیرش خسان  شنامگ  هب  تسا و  یئاهب  هفیاط  لوسر  هللا  ءاهب  هک  دیامن  یم  حیرصت  یئاهب  وگتفگ  نآ  رد  مدرک . هعلاطم  ار  دندوب  هتـشگ 

دراد و يربمایپ  هب  جایتحا  رـصع  ره  دراد  یم  ناعذا  تسا و  هدرک  لاح  نامز  اب  بسانتم  لیدعت و  ار  اهنآ  هک  دـشاب  یم  دوخ  زا  لبق  ياه 
رهاظ رد  دنا و  هتشگ  یلاعتم  هک  دنتسه  نینمؤم  حاورا  نامه  هکئالم  تقیقح  دیوگ : یم  دنک و  یم  راکنا  ار  هکئالم  تحارص  هب  نینچمه 
دروم رد  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  هک  ار  ینانخـس  همه  درادن و  لوبق  زین  ار  ینامـسج  داعم  هک  تسا  راکـشآ  شنانخس 

تلاسر و دروم  رد  تیئاهب  ياعدا  ینامگ  کش و  چـیه  نودـب  دـنک و  یم  راکنا  هداد  ربخ  نآ  زا  هک  ار  ییاهزیچ  هتـشاد و  راـهظا  لاـجد 
تسا . حیرص  رفک  دراد  یلوسر  هب  جایتحا  رصع  ره  هکنیا 

یقرواپ

. تسا هدش  یکی  اهنآ  اب  هدش و  دراو  اهنآ  رد  ینعی  [ 1]
هدومن یعس  هدرک و  يوریپ  اهنآ  زا  تسا  هدزون  ددع  يارب  یـصاخ  سدقت  یعدم  هک  زین  هفیلخ  داشر  دمحم  یعارتخا ، هلئـسم  نیا  رد  [ 2]
نانخـس هکیلاح  رد  تسا  هدـیدرگ  میظنت  هدزون  ددـع  ساـسا  رب  فورح  تاـملک و  ددـع  تهج  زا  زین  میرک  نآرق  هک  دـنک  تاـبثا  تسا 

. مجرتم تسا .  هدش  لاطبا  تابساحم  هلیسوب  ناشیا 
. مجرتم تسین . مزال  نس  نیا  زا  جراخ  دارفا  رب  هزور  دنریگ و  یم  هزور  یگلاس  ات 42  نس 11  زا  تسا  رکذ  هب  مزال  [ 3]

بازحا 40. [ 4]

فارعا 54. [ 5]

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 
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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 12زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


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

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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 12زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


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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